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

editorial

Caras e caros munícipes,
Temos em breve o 25 de abril à porta. A contar com a data que se
avizinha, já vivemos 45 anos depois da intervenção popular e militar,
que vincaram para sempre esta data no calendário comemorativo
português, como data memorável para Portugal e para os
portugueses.
É para nós um imenso prazer, e uma responsabilidade enquanto
autarcas, realçar sempre esta data com o simbolismo que a mesma
tem, como uma ocasião em que se celebra a liberdade de um povo, de
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um país, e onde celebramos tudo o que de bom a revolução dos cravos trouxe a Portugal.
Se perguntarmos a um cidadão comum o que o 25 de abril lhe trouxe, a principal resposta
é essa. Liberdade. Acrescentando compreensão. Companheirismo. Igualdade. Liberdade
de ação, de expressão, de iniciativa. Compreensão pelas diferenças, pela evolução dos
tempos. Companheirismo no sentido de caminhar conjunto, de ninguém ﬁcar para trás.
Igualdade entre todos os seres humanos, de qualquer raça, credo ou religião. O 25 de abril
foi um movimento popular, realizado pelos militares, e não um movimento político, como
por vezes tentam fazer passar, embora fosse também apoiado por alguns movimentos e
partidos políticos. E o grande valor deste movimento popular, a sua diferença que o tornou
vitorioso, foi essa dimensão cívica, esse grito de revolta perante as injustiças dum governo
ditatorial, o dizer basta à opressão e ao regime.
Quarenta e cinco anos depois, todos duma forma genérica, consideramos o 25 de abril
muito necessário. Mas estes 45 anos depois que avaliação fazemos da liberdade trazida
pelo 25 de abril? Será toda ela positiva? Sou de opinião que não. Porque se interpretou
pelo excesso a liberdade conquistada, e necessária, nessa altura. Durante este período
perdemos alguns dos valores de abril, e até enquanto cidadãos, muitas vezes as práticas e
atitudes são desalinhadas do que se pretendeu estabelecer com a revolução dos cravos.
Mas estes 45 anos depois permitem-nos avaliar outros aspetos e conquistas de abril de
74, como é claro exemplo o Poder Local Democrático. Esta também foi uma das
conquistas da revolução. A Liberdade Democrática, em que cada cidadão passou a ter
liberdade politica para escolher os seus governantes, usando livremente o seu direito ao
voto. O Poder Local Democrático foi para mim a maior conquista e a mais evidente de tudo
o que se conseguiu pela revolução de abril. Os governos locais transformaram cada
freguesia, cada concelho, e criaram aos cidadãos condições inimagináveis à época. E
continuam a fazer, a executar, a criar. A dimensão publica que existe hoje em cada um dos
concelhos se deve sobretudo ao poder local. A todo o Poder Local!
E é igualmente em reconhecimento simbólico a este poder local democrático, e à ﬁgura do
autarca, que organizamos em cada ano a iniciativa “Lembrar Serrão Martins”, o 1º
presidente de câmara eleito em eleições livres, iniciativa que precede exatamente num
mês as comemorações de abril.
Enquanto autarca neste concelho, já desde 1997, sempre me revi e tentei com toda a
convicção praticar os valores transmitidos pelo movimento popular de abril. Promover a
liberdade democrática, promover a participação cívica, estar próximo dos cidadãos que
nos elegem, trabalhar para a melhoria das suas condições de vida, dar-lhes mais conforto
e potenciar o desenvolvimento do concelho e da região.
Nunca esquecer o que o 25 de abril signiﬁcou, e os valores que permitiu criar na sociedade
portuguesa!
Viva o 25 de abril!
Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa
Presidente da Câmara Municipal de Mértola
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Mértola com Boa Qualidade de Governação Local
O Município de Mértola está classiﬁcado em 14.º lugar, a nível
nacional, no Índice de Qualidade de Governação Local, elaborado pela Fundação Manuel dos Santos e divulgado na passada terça-feira. A nível distrital, a governação do concelho
ocupa o segundo lugar do ranking, sendo o quarto concelho com melhor classiﬁcação a sul do Tejo.
Este estudo avaliou o desempenho de todos os concelhos do país em cinco parâmetros, nos quais foram avaliados como “líderes”, “bons”, “capazes” e “fracos”. No parâmetro “Estado de direito e prevenção da corrupção” a governação de Mértola obteve
a classiﬁcação de líder, nos parâmetros de “Voz dos cidadãos e prestação de Conta”, “Eﬁcácia Governamental” e “Acesso e regulamentação do mercado” o trabalho desenvolvido mereceu a classiﬁcação de bom, enquanto que no parâmetro de “Estabilidade política” a nota foi de capaz. No total Mértola alcançou 51,69 pontos.

Orçamento Participativo avança
em Mértola

Anuário Financeiro dos Município Portugueses
volta a reconhecer rigor e transparência de Mértola

Com objetivo de aproximar os munícipes do concelho de
Mértola das grandes opções políticas públicas locais e
incentivar uma cidadania participativa, ativa e responsável, a
Câmara Municipal promove em 2019 o primeiro Orçamento
Participativo, que irá integrar o “Orçamento Participativo Jovem”
No Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relati(OPJ) e o “Orçamento Participativo Geral” (OPG).
vo a 2017, a Câmara Municipal de Mértola está clasO processo arrancou no dia 28 de novembro com reuniões com a
siﬁcada em 18.º lugar, no ranking global dos municípopulação em todas as juntas de freguesia, de modo a incentivar a
pios de pequena dimensão integrados na lista dos
apresentação de propostas quer para a freguesia ou para o concelho.
100 melhor classiﬁcados globalmente, e em segundo
As propostas foram apresentadas até dia 28 de dezembro através do
a nível distrital, com 1146 pontos. Os resultados
site https://orcamentoparticipativo.cm-mertola.pt/. Durante os
obtidos são muito gratiﬁcantes para Mértola, já
primeiros meses de 2019 as propostas estiveram em avaliação.
que são o reconhecimento público pelo rigor e
As propostas aprovadas vão estar em votação em abril.
transparência.
O OPG é destinado a todos os cidadãos com mais de 30 anos, que sejam
Para a elaboração deste ranking foram
naturais, residentes ou trabalhadores no concelho de Mértola, enquanto
tidos em conta 10 indicadores, tendo
que o OPJ tem como destinatários todos os cidadãos com idades
o Município de Mértola ﬁcado em 5.º
compreendidas entre os 14 e os 29 anos.
lugar no relativo aos municípios com
Podem ser apresentadas propostas nas seguintes áreas de competência do
maior diferença positiva entre o saldo
Município: Educação, Desporto e Juventude; Equipamentos e Espaços
investimentos ﬁnanceiros e o saldo de
Públicos; Saúde e Bem-estar; Economia Local; Agricultura, Florestas e
ativos ﬁnanceiros. No que que se refere
Desenvolvimento Rural; Transportes, Mobilidade e Acessibilidade;
ao índice de liquidez, Mértola está em 19.º
Empreendedorismo.
lugar no ranking global. Na avaliação do índiO valor máximo do investimento autárquico a atribuir ao OP para a edição
ce de divida total, a Câmara Municipal ocupa a
2018/2019 é de cem mil euros, dos quais 40 mil são para o OPJ (no máximo 10 mil
46.º lugar.
por projeto) e os restantes para o OPG (com um valor máximo de 20 mil por projeto).

MÉRTOLA . INFORMAÇÃO MUNICIPAL

PAG.05

obras municipais
Designação

Valor c/IVA (€)

Prazo de Execução

Observações

Saneamento/Pavimentação - Montes Altos

629.635,06 €

210 dias

Concluída. Em fase de receção provisória

Segurança Viária / Pavimentação Acesso a Caminho - Moreanes

58.361,00 €

120 dias

Concluída e recebida a título provisório

Reabilitação e Refuncionalização da Casa Rosa - Mértola

839.495,10 €

365 dias

Em execução

Pavilhão Multiusos Largo da Feira - Mértola

2.633.551,52 €

270 dias

Em execução

Lar das Cinco Freguesias - S. Miguel do Pinheiro

3.042.199,25 €

450 dias

Em execução

Saneamento e Pavimentação - Alcaria Longa

931.606,64 €

270 dias

Em execução

Pavimentação de Arruamentos - Alcaria Ruiva

Em procedimentos para começar concurso

Pavimentação de Arruamentos - S. Pedro de Sólis

Revisão do Projeto . Em execução

Remodelação do Jardim do Coreto - Mina S. Domingos

155.373,05 €

120 dias

Em execução

Saneamento e Pavimentação - Alves

931.492,28 €

270 dias

Obra consignada

Saneamento e Pavimentação - Picoitos

1.048.372,73 €

315 dias

Obra consignada

Pavilhão Multiusos Largo da Feira - Mértola

Saneamento e Pavimentação - Alcaria Longa
Saneamento de Pavimentação - Montes Altos

Segurança Viária / Pavimentação Circular a Moreanes

Lar das Cinco Freguesias - S. Miguel do Pinheiro

obras
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Alentejo 2020 apoia recuperação de
espaços públicos na Mina de S. Domingos
O Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) da Mina de S.
Domingos, candidatado ao Programa Alentejo 2020, foi aprovado. As ações a desenvolver no
âmbito do projeto, que visam promover a regeneração física, económica e social da aldeia mineira, são a reabilitação do edifício do cineteatro, a requaliﬁcação do Jardim do Coreto e a valorização do espaço público na zona poente ao troço norte da Rua Catarina Eufémia.
O Cineteatro da Mina de S. Domingos é um edifício emblemático da localidade, ponto de encontro
da população e o local onde funcionou o teatro e mais tarde recebeu cinema e outros eventos. O
edifício ocupa uma área com cerca de 450m2, e este programa irá permitir a reparação e renovação dos materiais da cobertura, das paredes exteriores e interiores, dos vãos de portas e janelas,
assim como a adequação do espaço da antiga sala de espetáculos e do foyer a usos adicionais
para usufruto da população.
A requaliﬁcação do Jardim do Coreto visa promover o outrora designado como Jardim dos
Ingleses, mitigando assim o déﬁce de espaços públicos de sociabilização e de lazer da população
residente e devolver à comunidade um local historicamente reservado às classes de hierarquia
mais elevada do empreendimento mineiro. O jardim tem uma extensão de nove mil m2 e as ações
a desenvolver são a recuperação de caminhos, da zona ajardinada do coreto e de um dos campos
de ténis existentes e ainda a criação de um parque infantil e de um geriátrico.
No âmbito do PAICD da Mina de S. Domingos será, também, valorizado o espaço público da zona
poente ao troço Norte da Rua Catarina Eufémia, aumentando os atuais padrões de urbanidade do
aglomerado. O projeto contempla a reabilitação e a construção de calçadas, a pavimentação de
áreas pedonais não infraestruturadas, a continuidade de uma ciclovia e o arranjo dos espaços
livres verdes e também a drenagem das águas pluviais através de caleiras, valetas e regatas.
O investimento total aprovado é de 588 mil euros, com um apoio ﬁnanceiro do FEDER veiculado
pelo Programa ALENTEJO 2020 de 85 por cento.
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Câmara de Mértola
prossegue venda dos anexos
na Mina de S. Domingos
A Câmara Municipal de Mértola vai dar continuidade ao procedimento para a transmissão dos lotes que constituem as áreas do
ediﬁcado subsidiário, vulgarmente conhecidas como anexos,
da Mina de S. Domingos, de acordo com o estabelecido no regulamento.
Nesta segunda fase a transmissão far-se-á na Rua 25 de
Abril/da Igreja num total de 28 lotes. Em breve será anunciada a
data de início do processo, de modo a permitir que os particulares a quem assiste a expetativa de aquisição possam preencher
o requerimento, a demonstrar interesse na aquisição do lote. O
modelo do requerimento está disponível junto do regulamento,
em www.cm-mertola.pt, nas juntas de freguesia do concelho,
na Casa do Mineiro e no Serviço de Atendimento e Património
da Câmara Municipal de Mértola.
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O prémio Árvore Portuguesa do Ano 2019 foi oﬁcialmente entregue à Azinheira Secular de Monte
Barbeiro, freguesia de Alcaria Ruiva, Mértola, no dia
12 de fevereiro, um evento que reuniu mais de uma
centena de pessoas, muitas das quais pela primeira
vez junto à azinheira. Os seus mais de 3,56m perímetro à altura do peito (PAP), com uma copa de 23,28m
de diâmetro médio e uma área com cerca de 487m2
distinguem esta azinheira das restantes, também
elas de grande porte. Mas é principalmente à sombra
da sua copa que é possível constatar que estamos
perante uma árvore única e especial.
As primeiras palavras foram de Jorge Rosa, presidente
da Câmara Municipal de Mértola, que manifestou a sua
enorme satisfação pelo prémio e por tudo o que ele
representa para a valorização e promoção do concelho,
agradecendo à UNAC o seu papel na defesa da ﬂoresta Mediterrânica. Na sua intervenção destacou também a importância do montado, que para além do seu
importante papel na economia, é uma importante manifestação cultural da interação do homem com a natu-

reza. Valores que estão na base da candidatura do Montado a património da humanidade, liderada pela Entidade Regional de
Turismo, e na qual Mértola é parceira com vários núcleos de montado. Pedro Silveira, da UNAC, fez o enquadramento do concurso da árvore. Em seguida Álvaro Sampaio, em representação dos proprietários do Monte Barbeiro, destacou o papel da árvore e
de como esta acompanha a família há muitas gerações, sendo também “uma homenagem à vida, ao trabalho no campo, a uma
forma de viver, uma homenagem a todos nós”. Prosseguiu aﬁrmando que é necessário continuar a zelar pela azinheira e informou os presentes que a descodiﬁcação de genoma da azinheira está a ser feito com base nesta árvore.
A cerimónia contou, também, com a presença de Daniel Rodrigues, em representação da Câmara Municipal de Palmela, concelho (freguesia de Água de Moura) onde se localiza a árvore vencedora de 2018, o Sobreiro Assobiador. Este ganhou também o
prémio de Árvore Europeia do Ano 2018.
Pedro Rocha, do ICNF, foi o orador seguinte, tendo destacado que a azinheira de Monte Barbeiro “é um dos seus elos de ligação
ao concelho” e que “a família proprietária utiliza este território com muito carinho”. Referiu ainda que não é só a árvore que é notável, é também o montado, a abetarda e a águia imperial que foi recentemente libertada. Referiu ainda que a árvore é muito visitada por crianças e que esta integra um trabalho de sensibilização ambiental que transcende as fronteiras do concelho. Maria
Bastida, da ADPM, falou em seguida sobre o território e de como a mão humana o moldou, dando origem ao montado, um ecossistema muito importante para a biodiversidade. A última intervenção foi de Ana Paiva Brandão, da UNAC, que informou sobre o
concurso europeu que está a decorrer.
A cerimónia de entrega do prémio encerrou com um piquenique convívio com aos convidados de várias instituições do concelho e da região, alunos da escola de Mértola e do Centro Educativo de Algodôr, assim como muitos residentes da freguesia.
A Azinheira Secular de Monte Barbeiro ﬁcou classiﬁcada em terceiro lugar no concurso Árvore Europeia do Ano 2019, com
32.630 votos. A vencedora foi a amendoeira húngara, com 45.132 votos, seguida do carvalho russo, que obteve 39.538 votos.
A Câmara Municipal de Mértola agradece a todos os que votaram na árvore.

azinheira
do monte barbeiro
recebe prémio
árvore portuguesa
do ano 2019
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Cerimónia de Entrega do Prémio Árvore do Ano 2019
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Cerimónia de Entrega do Prémio Árvore do Ano 2019
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Mértola testou o Plano Especial de Emergência de
Proteção Civil do Centro Histórico de Mértola
(PEEPCCHM), na manhã de dia 18 de outubro, com um
exercício Live Exercise (LivEx), que consistiu em simular um incêndio urbano no centro histórico de Mértola.

Mértola
aposta em
prevenção no
Centro Histórico

Este e outros exercícios já promovidos em Mértola são
a face mais visível das medidas de prevenção e eventuais respostas, na área da proteção civil, que a Câmara
Municipal tem vindo a implementar no concelho.
Além de testar os meios e o papel de cada entidade em
caso de catástrofe, estes exercícios assumem grande
importância na sensibilização da população para estas
temáticas, assim como para a consciencialização do
papel de cada um, seja na prevenção ou em situação real.
Participaram no exercício a Proteção Civil Municipal, os
Bombeiros de Voluntários de Mértola, a GNR, a Capitania
do Porto de V.R.S.A, a Santa Casa da Misericórdia de
Mértola, a Segurança Social e o CDOS de Beja. O exercício teve como principal objetivo testar o PEEPCCHM,
bem como a capacidade de reposta e de mobilização dos
meios, humanos e técnicos, das várias entidades envolvidas.
O Plano Especial de Emergência de Proteção Civil do
Centro Histórico de Mértola (PEEPCCHM) foi aprovado
pela Comissão Nacional de Proteção Civil, no ano de
2016, e entrou em vigor nesse mesmo ano.

Eletriﬁcação Rural
de Mértola chega a 56 explorações agrícolas
O projeto de eletriﬁcação rural do concelho de Mértola está a entrar na terceira fase,
estando a sua conclusão prevista para abril de 2019. As primeiras e segundas fases
beneﬁciaram 49 agricultores, num total de 56 explorações agrícolas, e tiveram um
investimento municipal de 139 mil euros. No total o investimento na eletriﬁcação rural
do concelho ascende a um milhão e trezentos mil euros.
No dia 4 de fevereiro o presidente da Câmara Municipal de Mértola, Jorge Rosa, acompanhado dos responsáveis do projeto de eletriﬁcação rural no concelho, da EDP
Distribuição, visitou todos os beneﬁciários da chegada da luz elétrica às suas habitações e explorações agrícolas.
A visita teve como objetivo contatar com os munícipes que já têm as suas explorações
eletriﬁcadas e perceber como a chegada da luz ajudou as suas atividades diárias.
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Pescadores do Guadiana
com regime especial para a pesca

De acordo com a portaria publicada no início deste ano, os pescadores do rio
Guadiana passam a poder vender diretamente ao consumidor ﬁnal, ﬁcando dispensados da obrigação da transação em lota. Esta portaria cria um regime especial para as comunidades piscatórias de Mértola, Penha da Águia, Pomarão,
entre outras.
A nova legislação foi publicada após a visita do Secretário de Estado das Pescas,
José Apolinário, a Mértola, no dia 5 de janeiro, na qual reuniu com os presidentes
das Câmaras de Mértola e Alcoutim, a Capitania do Porto de Vila Real de Santo
António, o ICNF, as Juntas de Freguesia de Mértola, de Santana de Cambas, de
Espírito Santo, de Alcoutim, e pescadores dos concelhos de Mértola e Alcoutim,
com o objetivo de criar um regime especial para a pesca proﬁssional no rio
Guadiana.
A Câmara Municipal de Mértola está empenhada em manter e incentivar a pesca
proﬁssional no rio Guadiana, sendo este um motor de desenvolvimento económico, mas também um meio de manter as tradições do concelho, a ligação ao rio
e aos seus recursos gastronómicos. Para isso, a Câmara Municipal irá fazer
todas as diligências junto das autoridades competentes, de modo a que pesca
no Guadiana tenha um regime especial.

XV Encontro de
Empresários de Mértola
O Encontro de Empresários de 2018 realizou-se no dia 16
de dezembro, no Salão Nobre da sede da União de
Freguesias de S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S.
Sebastião dos Carros. No ocasião estiveram presentes
cerca de 40 empresários
O programa deste ano abordou as novas dinâmicas no
turismo e comércio local, e as oportunidades e desaﬁos à
economia local. A sessão de abertura esteve a cargo do
presidente da Câmara Municipal, Jorge Rosa, e da representante da Associação de Empresários do Vale do
Guadiana, Marta Cortegano. Os vereadores, Mário Tomé e
Rosinda Pimenta, apresentaram o tema “do turismo à economia social: projetos estruturantes da Câmara Municipal
com implicações na economia social”.
O Encontro de Empresários do concelho de Mértola é um
evento que tem como objetivo reunir os empresários e
fomentar a troca de experiências e conhecimentos.
A organização deste ano foi da responsabilidade da
Associação de Empresários do Vale do Guadiana.
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lincemértola
ibérico
www.geracaobio.pt

Dois novos
linces-ibéricos
em Mértola

O presidente da Câmara Municipal de Mértola, Jorge Rosa, a convite da Secretária de
Estado do Ordenamento do Território, Célia Ramos, e do presidente do ICNF, Rogério
Rodrigues, marcou presença no dia 21 de fevereiro, na inauguração na exposição “Partilhando territórios: o regresso do lince”, que está patente ao público no Centro Polivalente
de Divulgação da Casa do Lanternim, sede do Parque Natural do Vale do Guadiana, em
Mértola.
Após a inauguração, na Herdade da Bombeira, foram libertados Paprika e Pontilha,
duas fêmeas de linces-ibéricos, com onze meses de idade. Desde fevereiro de 2014 já
foram libertados 37 linces-ibéricos e nasceram 45 no vale do Guadiana.
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A apresentação ao público do documentário "Guadiana Selvagem", de
Daniel Pinheiro, teve lugar no dia 19 de outubro, no Cine-teatro Marques
Duque, em Mértola.
O Parque Natural do Vale do Guadiana é um dos locais com mais biodiversidade em Portugal albergando algumas das espécies mais ameaçadas do
nosso país. A grande diversidade de habitats e paisagens e o impressionante enquadramento geológico do traçado do rio, dá a esta região um enorme
potencial do ponto de vista narrativo e cinematográﬁco.
Com base nestes pressupostos e assente no propósito primeiro da salvaguarda e valorização do património natural deste território, a Câmara
Municipal de Mértola, contratualizou com a produtora Wildstep
Productions, dirigida pelo realizador Daniel Pinheiro, a realização de um
documentário de história natural sobre o Vale do Guadiana e paisagens
naturais e humanas envolventes. Esta iniciativa, integra-se no âmbito do
conjunto de ações do projeto POSEUR Geração BIO e, conta com a parceria
cientíﬁca do ICNF/Parque Natural Vale do Guadiana.
Para além de um importante suporte promocional para a notoriedade do território, o documentário assume-se, essencialmente, como uma ferramenta
pedagógica, pois de forma simples, acessível e visual dará a conhecer os
habitats, as espécies e os valores que compõem a biodiversidade local,
assim como, as ameaças que pesam sobre ela.
O documentário foi ﬁlmado em Ultra Alta Deﬁnição 4K, situando-se na vanguarda da tecnologia utilizada internacionalmente no registo documentário
de história natural.

"Guadiana
Selvagem"
de Daniel Pinheiro
apresentado em Mértola
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mértola celebra

caça e natureza

feira da caça
A Câmara Municipal de Mértola promoveu de 26 a 28 de outubro a IX edição da
Feira da Caça, um certame que celebra e valoriza as potencialidades cinegéticas e
turísticas do concelho, mas também a preservação da natureza e de todos aqueles que habitam no concelho de Mértola. Ao longo de três dias intensos de atividade realizaram-se colóquios, caçadas, demonstrações, workshops, exposições e
muita animação. Mértola, Capital Nacional da Caça voltou a apresentar um certame com dezenas de expositores, muitos deles empreendedores do concelho, que
aproveitaram a ocasião para dar a conhecer novos produtos.
A Feira da Caça de Mértola é também um ponto de encontro de amantes da caça, da
natureza e um local de reﬂexão sobre estes temas. Este ano decorrem dois colóquios. Na sexta foi debatida a “Compatibilização da gestão cinegética sustentável de
caça menor com Águia Imperial Ibérica” e no sábado o tema em análise foi a caça e a
alimentação.
A cerimónia de inauguração, que aconteceu ao ﬁnal da tarde de dia 26, contou com
as intervenções de Pedro do Carmo, deputado eleito pelo círculo de Beja e membro
da Comissão de Agricultura, Mário Martins, presidente da Assembleia Municipal, e
Jorge Rosa, presidente da Câmara Municipal.
No sábado tiveram lugar a Taça Ibérica St.º Huberto, na Zona de Caça de Dorde, a
prova de tiros aos pratos, no campo de tiro “O Alhinho” e a corrida de cães junto às
escolas de Mértola. Domingo realizaram-se a largada de perdizes, faisões, pombos
e patos e o Campeonato Nacional de Caça de Salto “Fernando Pereira”.

PAG.16

A animação musical é igualmente uma aposta da Câmara Municipal, num evento
que se pretende que seja de excelência. Este ano foram vários os artistas que aturam no palco da feira ou circularam pelo seu recinto. Na sexta, a música foi da responsabilidade do Grupo Coral Guadiana de Mértola, de David Antunes e Tiago
Catarino. Sábado, tiveram lugar os espetáculos de Ruth Marlene, Sons do Minho e
Cristiano Martins. No último dia passaram pelo palco da feira Buba Espinho, Os
Ventos Alentejanos e o Grupo Coral Moços do Montado.
As tasquinhas da Feira são outro aspeto muito importante, pois apresentam aos
milhares de visitantes variadas propostas gastronómicas, cujo denominador
comum é a caça. Do coelho ao javali, passando pela perdiz, as opções foram muitas
e sempre muito apreciadas pelos convivas. No domingo a Chef Margarida
Rodrigues foi a protagonista de um Workshop gastronómico que ensinou aos visitantes novas receitas de caça. O mel do concelho também esteve em destaque no
II concurso de Mel Parque Natural do Vale do Guadiana.
O encerramento da edição 2018 contou com a presença do Secretário de Estado
das Autarquias Locais, Carlos Miguel.
A Feira da Caça de Mértola contou com a colaboração da Apiguadiana, Associação
de Calgueiros do Sul, Associação de Empresários do Vale do Guadiana, Campo
Arqueológico de Mértola, Capital Cinegética, Centro Canino da Maralha – Vitor
Silva, Fencaça, Liga Proteção Natureza – Life Imperial, Matilha Caça Menor do
Algoz, Parque Natural do Vale do Guadiana, Turismo Rural “O Alhinho”, Zona de Caça
da Dorde/Santana e Cambas e Zona de Caça Turística “Moinho Monte Novo”.
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Inauguração da IX Feira da Caça

Inauguração da IX Feira da Caça

Inauguração da IX Feira da Caça

Participantes na Largada de Patos, Perdizes, Pombos e Faisões

Espositores da IX Feira da Caça

Matilhas presentes na IX Feira da Caça

Showcooking com Chef Margarida Rodrigues

caça & natureza
mértola

www.capitaldacaçatv.pt
https://www.facebook.com/capitaldacacatv/

Participantes na Prova de Tiro aos Pratos

Participantes no Campeonato Nacional de Caça de Salto ‘Fernando Pereira’

Vencedores da edição 2018 da Feira da Caça de Mértola
TAÇA IBÉRICA DE ST.º HUBERTO
1. Carlos Velez
2. Paulo Fernandes
3. Vitor Assis

Entrega de Prémios Corrida de Cães Galgos
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CAMPEONATO NACIONAL DE CAÇA
DE SALTO “FERNANDO PEREIRA”
1. Tiago Palma
2 . Nuno Alegre
3. Nuno Mota Balico

TIRO AOS PRATOS
1 . Nuno Batista (23)
2 . Sérgio Narciso (22)
3. Ricardo Cordeiro (21)

Vencedores da Taça Ibérica St.º Huberto

CONCURSO DE MEL
Rosmaninho
1 . Manuel Mourão
2. João Vaz
3 . Pedro Pernas

Multiﬂoral
1. Nuno Marques
2. Tiago Palma
3. Pedro Pernas

Júri do Concurso de Mel
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Espetáculo David Antunes & Mindnight Band

Atuação da artista Ruth Marlene

Espetáculo Musical Sons do Minho

Demonstração de Cães de Parar

Atuação do Grupo Coral Guadiana de Mértola
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Recinto da IX Feira da Caça

Atuação do Grupo ‘Moços do Montado’
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Mértola recebeu
parceiros da rede AVEC
Mértola recebeu no dia 8 de novembro uma reunião do conselho de
Administração da rede AVEC (Alliance des Villes Euroméditerranéennes de Culture).
Esta rede, formada por 26 cidades e vilas de 11 países, tem por objetivo principal a troca de experiências e o trabalho conjunto em torno do
património e cultura. Para além das questões estatutárias, esta reunião permitiu ao município de Mértola dar a conhecer aos parceiros
presentes o trabalho que tem desenvolvido nas áreas da cultura e do
património, bem como a estratégia que tem para este território.
Atualmente, a exercer as funções de vice-presidente da rede, a
Câmara Municipal de Mértola tem uma responsabilidade acrescida
na deﬁnição das linhas de orientação futura da mesma.

Balcão de Atendimento
Não Permanente da
PSP em Mértola

No dia 21 de novembro, Mértola recebeu pela primeira vez o Balcão de
Atendimento Não Permanente da Polícia de Segurança Pública, um serviço que
resulta da parceria entre a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo
Alentejo e o Comando Distrital de Beja da Polícia de Segurança Pública, de modo
a permitir um atendimento regular de proximidade aos cidadãos, dos concelhos
do Baixo Alentejo, onde não existem estruturas ﬁxas.
Neste balcão os munícipes podem proceder à regularização de documentação
relativa às armas de fogo (caça ou defesa pessoal), entregar armas de fogo (a
favor do estado) e esclarecer dúvidas junto dos serviços da PSP.
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O Mundo Rural
em destaque na
Feira Agropecuária
Transfronteiriça
A XVI edição da Feira Agropecuária Transfronteiriça
de Vale do Poço realizou-se de 7 a 9 de setembro e a
organização deste ano foi da responsabilidade da
Câmara Municipal de Mértola.
Mais uma vez o mundo rural, as tradições e os produtos tradicionais da região que liga os concelhos de
Mértola e Serpa estiveram em destaque, num certame que desde a primeira edição promove o que de
melhor esta região produz. A acompanhar todos os
produtos de excelência que estiveram em exposição,
a Câmara Municipal preparou um programa cultural
com música e animação ao longos dos três dias.
O certame contou com a colaboração da Câmara
Municipal de Serpa, Associação de Agricultores do
Concelho de Serpa, Junta de Freguesia de Santana de
Cambas, União de Freguesias de Serpa (Salvador e
Santa Maria), Associação de Empresários do Vale do
Guadiana, INIAV, Os Moto Serra, Associação Rota do
Guadiana e Clube de Futebol Guadiana.
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DIA DA
IGUALDADE

Demonstração de Boccia

PASSEIOS
DE INVERNO

dão a conhecer Portugal

No dia 24 de novembro, a Câmara Municipal de Mértola deu início
aos Passeios de Inverno para Idosos e Reformados do concelho de
Mértola, com visitas ao Centro de Ciência do Café, em Campo
Maior, e ao Forte da Graça, em Elvas. Os seniores das freguesias de
Espírito Santo e União de Freguesias de S. Miguel do Pinheiro, S.
Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros foram os primeiros a participar nesta iniciativa.
Seguiram-se os participantes das freguesias de Alcaria Ruiva e
São João dos Caldeireiros, no dia 4 de dezembro, e das freguesias
de Mértola, Corte do Pinto e Santana de Cambas no dia 14 de
dezembro.

A Câmara Municipal de Mértola assinalou no dia 24 de outubro, o Dia Municipal para a
Igualdade, com uma demonstração de Boccia no Parque Desportivo e de Lazer Municipal.
A atividade contou com a presença do campeão nacional e campeão paraolímpico da
modalidade, em Sydney, Luís Bechior e do seu treinador João Garcia. A acompanhar o
João estavam também os praticantes da modalidade Francisco e Fernanda, todos do
Centro de Paralisia de Beja.
A demonstração de Boccia destinou-se aos alunos do Agrupamento de Escolas de
Mértola, Alsud e Universidade Sénior de Mértola, que puderam experimentar a jogar e a
saber mais sobre a mesma.
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Mértola distinguida pela
oitava vez como Autarquia
Familiarmente Responsável
A Câmara Municipal de Mértola foi pela oitava vez distinguida como
uma autarquia familiarmente responsável, pelo Observatório das
Autarquia Familiarmente Responsáveis e recebeu a bandeira
verde com palma (por receber o prémio por três ou mais anos consecutivos) pelas boas práticas em relação às famílias. Mértola e
Almodôvar voltaram a ser os municípios distinguidos no Baixo
Alentejo.
A Bandeira foi entregue no dia 21 de novembro, no Auditório
Nacional dos Municípios Portugueses, em Coimbra, e está hasteada no edifício dos Paços do Concelho, em Mértola.
Para a atribuição desta distinção, o Observatório avaliou 12 critérios, nomeadamente o apoio à maternidade e paternidade, o apoio
às famílias com necessidades especiais, a educação, a habitação,
os transportes, a saúde ou a cultura e o desporto.
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MÉRTOLA REUNIU REFORMADOS
DO CONCELHO EM ALMOÇO CONVÍVIO
A Câmara Municipal de Mértola promoveu no dia 20 de outubro, a XXII
edição do Almoço de Reformados, Pensionistas e Idosos do concelho
de Mértola, um evento que reuniu centenas de participantes. Para
além do almoço, a organização preparou um programa de animação
onde não faltou a boa disposição e a música tradicional.
O almoço é todos os anos um ponto de encontro de famílias e amigos
que residem nas várias localidades do concelho e deste modo conseguem reunir-se e desfrutar de um dia diferente.
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À Noite no Mercado
Conferência de Ernest Götsch
O Cineteatro Marques Duque, em Mértola, acolheu nos dias 15 e 16 de novembro,
a Conferência sobre Agricultura Sintrópica, que contou com a presença de Ernst
Götsch, mentor deste sistema de cultivo agroﬂorestal que associa ao objetivo do
estabelecimento de áreas altamente produtivas, os objetivos do reforço da oferta de serviços ao ecossistema, com especial destaque para a formação de solo, a
regulação do micro-clima e o favorecimento do ciclo da água. Com 40 anos de
experiência em territórios de semiárido e áreas de forte implementação do agronegócio no Brasil, a Agenda Ernst Götsch propõem-se ensaiar um conjunto de experiências de agricultura sintrópica em contexto
mediterrânico. O objetivo é testar a adaptabilidade do modelo e o seu contributo para a
regeneração de áreas agrícolas de
baixa produtividade e de elevada vulnerabilidade a problemas de erosão
de solos, fraca precipitação, alterações climáticas e risco de
desertiﬁcação. Um dos locais de
experimentação desta prática
agroecológica será o território de
Mértola, que se associa a outras
experiências-piloto a decorrer já
em Portugal (Herdade do Freixo
do Meio), Espanha e França.
Esta Conferência resultou de uma
organização conjunta da Life in
Syntropy, da Agenda Ernst Götsch, da
Associação de Empresários do Vale do
Guadiana e da Câmara Municipal de Mértola.

É uma iniciativa da Câmara Municipal, realizada em parceria com a Associação
de Empresários do Vale do Guadiana, que tem por objetivo sensibilizar a comunidade local para o consumo de produtos locais e de época. Consumir produtos
locais é um ato de cidadania, um apoio à economia local e uma forma mais saudável e ecológica de consumir alimentos. Em cada sessão, realizada à noite no
Mercado Municipal de Mértola ou da Mina de S. Domingos, é abordada uma temática associada à alimentação ou um produto local, e para ajudar à conversa convidam-se especialistas ou produtores. A iniciativa À Noite no Mercado foi uma das
quatro 'Melhores experiências gastronómicas de Portugal', vencedoras da campanha “Onde ﬁca? O melhor do Mediterrâneo” levada a cabo pela In Loco, no âmbito do seu papel dentro do projeto internacional MEDFEST, cuja missão é promover
Portugal como destino de Turismo Gastronómico Sustentável de excelência.

Workshop de Plantas Comestíveis
em Mértola com Stephen Barstow

Em outubro de 2019, Stephen Barstow, especialista mundial em plantas perenes, visitou Mértola e dinamizou um workshop sobre plantas comestíveis.
Autor do livro "Around the World in 80 plants ", uma aventura inspiradora através
dos continentes, Stephen Barstow “The Extreme Salad Man” como é conhecido
pelos Chefs de renome internacional, dedicou os últimos 35 anos da sua vida à
prova e teste de mais de 4.000 plantas perenes, muitas das quais originalmente
silvestres, mas que entretanto, foram domesticadas para ﬁns ornamentais.
Neste Workshop, Stephen Barstow, abordou os benefícios (para a saúde e ambiente) da incorporação das plantas perenes numa alimentação sazonal. No âmbito
desta iniciativa foi dinamizada uma caminhada onde foi possível identiﬁcar 16
espécies de plantas perenes locais comestíveis.

saberes &

sabores

DISCOVERY CHANNEL
(BBC) FILMA NA MINA
DE SÃO DOMINGOS
Entre os dias 8 e 10 novembro, o Complexo
Industrial da Mina de São Domingos foi o local
escolhido para a realização de um dos episódios
da serie documental, com produção da BBC,
“Abandoned Engineering” que se debruça sobre
zonas industriais abandonadas.

Operadores de Turismo
de Natureza visitam Mértola
Mértola acolheu nos dias 19 e 20 de novembro,
um conjunto de operadores turísticos associados ao turismo de natureza, integrados num projeto de estruturação de produto para o território
de inﬂuência da SOMINCOR. Os operadores,
todos de empresas nacionais, estão ligados a
nichos como o birdwatching, o cycling e as caminhadas. Esta visita prospetiva foi organizada pela
SOMINCOR com o apoio do Município de Mértola.

MERCADINHO NATURAL.PT
No decorrer das cerimónias do 24º aniversário do
Parque Natural do Vale do Guadiana, sábado 17
de novembro, no largo Vasco da Gama em
Mértola, teve lugar mais um pequeno mercado de
rua, com produtos aderentes à marca Natural.PT.
Associada à singularidade, valor ambiental e cultural das Áreas Protegidas de Portugal continental, a marca Natural.pt é uma iniciativa de promoção integrada do território, dos produtos e dos
serviços existentes nas áreas protegidas. Esta
foi uma organização conjunta do Município de
Mértola e da marca Natural.pt (ICNF).
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Trilhos do Parque Natural
apresentados em Seminários
de Turismo de Natureza
No âmbito do trabalho realizado ao nível da oferta
turística, produto turismo de natureza, concretamente o nicho estratégico do walking (caminhadas), o Município de Mértola foi convidado pela
organização do Festival de Arte e Caminhadas
de Alpalhão - Portalegre, a apresentar a sua
estratégia, a capacidade inovadora de estruturação de produto e o caminho percorrido ao
longo dos dez anos do projeto, “Trilhos - 10 percursos pedestres em rede na área protegida do
Parque Natural Vale do Guadiana”.
Enquadrado no tema “Rede de Percursos
Pedestres do Alentejo e Ribatejo e a Promoção
Integrada” este seminário decorreu em
Alpalhão, Portalegre, no dia 22 de novembro.

Tourism UP elege a ideia
projeto “Local Guide”
O Municipio de Mértola acolheu, uma oﬁcina
de empreendedorismo do Tourism Up, promovida pelos Territórios Criativos e a
Turismo de Portugal. O Tourism Up é um programa de aceleração de âmbito nacional
desenhado para apoiar projetos de empreendedorismo nas áreas do turismo e promoção de produtos endógenos, preferencialmente em territórios de baixa densidade
e/ou afastados dos grandes centros urbanos. Nesta primeira edição, foi eleita a ideia
projeto “Local Guide” apresentada pelo guia
Nuno Severo, que irá representar o território nas fases seguintes de qualiﬁcação
para o chamado “programa de imersão
empreendedora” através da participação
em dois bootcamps.
A ﬁnal do programa está agendada para o
dia 12 de dezembro, em Loures, com a apresentação de todos os projetos e produtos
ﬁnalistas ao júri e potenciais investidores
e apresentação dos vencedores.
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Mértola presente
em eventos cinegéticos
O Município de Mértola sob a égide “Mértola,
Capital Nacional da Caça “marcou presença assídua em três eventos considerados de destaque
no panorama do setor cinegético a nível nacional
e internacional, dando continuidade à aposta
estratégica de promoção e divulgação da atividade cinegética, e do sector turístico e económico do concelho. De 13 a 16 de setembro Mértola
esteve representado na Faciex Feria de la Caza,
Pesca e Naturaleza, de Badajoz (Espanha), de 21
a 23 de setembro na Cinegética de Sansilvestre
de Guzman (Espanha) e nos dias 10 e 11 de
novembro na Feira da Perdiz, em Martinlongo.
A participação teve por objetivo, promover as
excelentes condições que o território aufere
para a caça, a beleza e autenticidade das suas
paisagens, bem como, a qualidade das suas
espécies cinegéticas.

GO2MÉRTOLA
FORMA GUIAS LOCAIS
No âmbito do projeto GO2MÉRTOLA, promovido ao abrigo do Programa ALENTEJO
2020, a Câmara Municipal de Mértola tem
vindo a promover vários workshops de
capacitação do conjunto de candidatos à
criação de uma bolsa de guias locais.
Pretende-se com esta bolsa desenvolver
um serviço inovador de apoio ao acolhimento do turista no território, assente
numa experiência e vivência mais genuína
e interligada com a comunidade local.
Concluídas mais três ações de formação
cujo os temas em destaque foram os
Primeiros Socorros & Suporte Básico de
Vida, Inglês Técnico de Hotelaria e Turismo
e Marketing Digital II. As sessões de formação continuam em 2019.
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MÉRTOLA CONTINUA
A APOSTAR NA
PROMOÇÃO TURÍSTICA
Na continuidade da estratégia de promoção da
oferta turística de Mértola junto dos mercados
externos, o Município de Mértola em parceria
com a ARPTA – Agência Regional de Promoção
Turística do Alentejo, dinamizou desde o início de
2018 um conjunto de 20 ações promocionais,
junto de jornalistas e operadores turísticos europeus especializados que se deslocaram ao concelho para conhecer as potencialidades da sua
oferta turística. Os produtos em destaque nestas ações foram o Turismo Cultural, o Turismo
Cinegético e o Turismo de Natureza. Desde o início do ano foram já rececionados jornalistas e
operadores de mercados emissores como a
França, a Alemanha, a Finlândia, a Noruega, a
Holanda, a Bélgica, a Rússia e o Brasil. Na
sequência destas visitas foram já publicados vários artigos em jornais, revistas e blogues acerca
das potencialidades turísticas de Mértola e da
região.

Food Tours "Valorização
comercial dos recursos
silvestres a partir do turismo
Gastronómico e circuitos
curtos” passou por Mértola
Inserido no projeto PROVERE “Valorização dos
Recursos Silvestres do Alentejo”, decorreu nos
dias 22, 23 e 24 de outubro uma FAME/PRESS
TRIP Internacional com operadores turísticos e
jornalistas que integrou diferentes territórios da
estratégia PROVERE. Em Mértola, a valorização
dos recursos silvestres integrou a prova de pratos diversos, com destaque para o peixe do rio e a
caça. A visita inclui um passeio de barco e a participação numa das edições do “À Noite no
Mercado”.
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Presépio em Corte Gafo de Cima

Decoração de Natal na Rua 25 de Abril, Mértola

Decoração de Natal junto ao Cine-Teatro Marques Duque

Figuras do Presépio na rotunda em Mértola

Natal
em Mértola
O espírito de Natal sentiu-se em várias localidades do concelho. As luzes, a música, as decorações natalícias e os presépios assinalaram
as festividades e deram um colorido diferente
aos locais onde foram instalados. A magia do
Natal chegou a miúdos e graúdos numa época
de festa, mas também de harmonia e paz.

Decorações de Natal junto ao café Guadiana
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Decorações no estacionamento do antigo salão dos Bombeiros

Decorações de Natal na Rua Dr. Serrão Martins, Mértola
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Presépio “Do Lixo
Faço Arte” em Mértola
Mais de oito mil pessoas visitaram o Presépio “Do Lixo Faço Arte” de António Costa, que
esteve patente ao público no antigo salão dos Bombeiros de Mértola, de 1 de dezembro
a 6 de janeiro. António Costa, artista natural de Moreanes e funcionário da Câmara
Municipal de Mértola, expôs pela primeira vez o seu trabalho na sede de concelho.
O presépio “Do Lixo Faço Arte” apresentou 46 esculturas de tamanho real, desde a
sagrada família a muitas outras personagens e animais, tudo num cenário que parecia
uma gruta. O artista também apostou numa forte componente sensorial com os cheiros
fortes de incensos e sistemas de água corrente, o que dava ao espaço um ar mágico.
Além de executar todas as ﬁguras e cenário com materiais recicláveis, como tecidos,
papel e objetos cerâmicos, o artista reciclou motores de eletrodomésticos para dar vida
aos seus personagens.
Depois da escola primária de Moreanes em 2016 e do salão de festas da Casa do Povo de
Santana de Cambas em 2017, António Barão teve ao seu dispor um espaço maior, o que
lhe permitiu dar, ainda mais, largas à sua imaginação e engenho.
O desejo de construir a cena mais icónica do Natal acompanha o artista desde a infância
em pensamento, mas foi avivado em 2001 ano em que, na viagem dos jovens da Câmara
Municipal de Mértola à cidade de Roma, visitou o Vaticano e viu um presépio que nunca
mais lhe saiu da cabeça.
António Costa doou 500€, parte de valor, angariado durante a exposição à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mértola.

Neste Natal as compras
no comércio local voltaram
a premiar consumidores
O sorteio da campanha "Neste Natal Compre no Comércio Local e Ganhe
Prémios!" realizou-se no dia 7 de janeiro, no Gabinete de Atendimento da
Câmara Municipal, com a presença do presidente da Câmara, Jorge Rosa, e
da vereadora, Rosinda Pimenta. No total foram atribuídos 81 prémios, entre
vales de compras e outros bens, oferta da Câmara Municipal e dos comerciantes da vila de Mértola.
Com esta iniciativa, a Câmara Municipal pretendeu incentivar o consumo
no comércio tradicional e promover o tecido empresarial da vila.
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BISPO DE BEJA
visitou Mertola

Festa de Natal dos Trabalhadores
da Câmara Municipal de Mértola

D. João Marcos, Bispo de Beja, iniciou no dia 6 de fevereiro a sua visita ao
concelho de Mértola, tendo sido recebido no Salão Nobre da Câmara
Municipal pelo executivo municipal, presidente da Assembleia Municipal,
representantes de todas as juntas de freguesia do concelho e GNR. A
acompanhar o Bispo estavam os padres Marques e Vitorino.
Jorge Rosa, presidente da Câmara Municipal, deu as boas-vindas ao Bispo e
deu conta das suas preocupações com o património religioso no concelho,
nomeadamente no que se refere à necessidade de colaboração na recuperação das muitas ermidas e igrejas. Outro dos pontos focados na sua intervenção foram os apoios sociais que a Câmara presta, assim como o bom
funcionamento da rede social do concelho e o trabalho de colaboração das
várias entidades. A intervenção terminou com um pedido ao bispo, para que
os objetos litúrgicos, entre eles a Custódia de Mértola, sejam devolvidas à
paróquia.
O presidente Assembleia Municipal, os vereadores e todos os representantes autárquicos usaram a palavra para agradecer a deslocação ao concelho.
A sessão encerrou com as palavras do Bispo, que falou da sua primeira visita a Mértola, há cerca de dois anos, e de como ﬁcou impressionado com a
vila e as pessoas. Em relação às preocupações sobre a conservação do
património religioso, manifestadas pelo edil e pelos representantes das freguesias, D. João Marcos aﬁrmou que “falando e colaborando arranjaremos
soluções” e que “está disponível para reﬂetir e pensar sobre as obras, sendo
necessária a colaboração da Comissão Diocesana de Arte Sacra”.
A visita de D. João Marques prolongou-se até dia 10 de fevereiro, com visitas a todas as paroquias do concelho.

A tradicional Festa de Natal dos trabalhadores da Câmara Municipal e suas famílias realizou-se
no dia 15 de dezembro com dois momentos. Para os mais novos teve lugar, no Cine-teatro
Marques Duque, o musical infantil "Os ratinhos da Cinderela salvam o Pai Natal" e em seguida,
no pavilhão municipal, decorreu o lanche convívio, a entrega de presentes e de medalhas aos
funcionários que completaram 15, 25 e 35 ao serviço da autarquia.
A Festa de Natal da Câmara Municipal é um momento especial de convívio entre funcionários,
eleitos e suas famílias.
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tradição

pesca
rio guadiana

agenda

2019

Festival do Peixe do Rio
06 e 07 de abril
Jogos Concelhios
06 de abril a 01 de junho
Feira do Mel, Queijo e Pão
26 a 28 de abril

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

Festival Islâmico
16 a 19 de maio

Festas da Vila
21 a 24 de junho
Passeio de Barco
27 e 28 de junho

Mértola Radical
15 a 18 de agosto

Vereadores sem pelouro
Orlando Manuel Fonseca Pereira
Lígia Isabel da Silva Rafael
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara
Luís Miguel Martins Madeira Santos
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Mértola
José Eduardo Fernandes Sequeira Costa
Telefones
Geral 286610100 – Fax 28610101
E-mail geral@cm-mertola.pt
Web: www.cm-mertola.pt
Biblioteca Municipal 286610108
Canil Municipal: 286611120
Posto de Turismo 286610109
Piscinas 286610106
Espaço Jovem de Mértola 286612836
Espaço Jovem da Mina de S. Domingos 286647673

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

Fundação Serrão Martins para a Mina de S. Domingos
Coordenador Executivo Rosinda Pimenta
Telefone 286647534
Ficha Técnica
Edição GCIM – Gabinete de Comunicação, Imagem e Multimédia
Coordenação Luís Madeira e Margarida Guerreiro
Redação/Fotograﬁa/Maquetagem: Ana Horta, Fernando Adanjo, Jorge Branco, Manuel Marques,
Margarida Guerreiro, Nuno Sequeira.
Colaboração Serviços Municipais

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

INFORMAÇÕES ÚTEIS

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

O Boletim Municipal está disponível em www.cm-mertola.pt. no facebook e no twitter

