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expetativas, fica para sempre rotulado
pela negativa, como o ano do Covid 19.
Temos agora renovadas expetativas
para o novo ano que rapidamente vai
chegar, o 2021.
Esperemos que este fique conhecido
como o ano em que vencemos a pandemia, e que seja o ano de transição
para reiniciarmos o que parou, ou ficou
condicionado. Tudo indica que se inicie
logo em janeiro uma forte campanha
de vacinação, e que algures durante o
verão possamos desconfinar totalmente. Vamos ter esperança!
Desejo a todas e a todos os mertolenses uma quadra natalícia feliz e esperançosa, tanto quanto possível junto
da família, mas sempre usando de
todas as precauções, e um bom ano
de 2021, que possa ficar para sempre
na nossa memória como um ano verdadeiramente bom.
Desejo sobretudo que permaneçam
saudáveis, que sejam resilientes
perante as adversidades, e que todos
juntos possamos ultrapassar este
período complicado nas nossas vidas.
Boas Festas e Bom Ano Novo!
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Caras e caros munícipes,

06. Cultura

É chegado mais um Natal e Fim de Ano.
Este sem a alegria do costume, sem o convívio e a partilha que são tão
característicos desta época. Desde março e até ao momento atual que
um vírus mortal entrou na nossa vida, e a alterou completamente. O
mundo conforme o conhecíamos mudou.
Temos tentado aprender a viver com ele, mas sempre com desconfiança, perante o que desconhecemos. O perigo continua ativo, e a nossa
vida vai demorar a voltar ao que era antes. Para alguns não voltará
mesmo a ser igual, e ninguém pode devolver-nos o tempo perdido, nem
os momentos que deixamos de ter, e até a atividade que perdemos. O
ano de 2020, que começou muito bem, e para o qual guardámos fortes
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Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa
Presidente da Câmara Municipal de Mértola
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APOIO À ECONOMIA

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
E ESCOLA MAIS ATIVA
Já começaram a ser distribuídos pelos Centros
Educativos/EB1 do concelho, os materiais e equipamentos desportivos adquiridos pelo Município de Mértola, no
âmbito do projeto Escola Mais Ativa que a munícipe Regina

Mendonça apresentou ao Orçamento Participativo. Com
esta iniciativa, pretende-se colocar à disposição das crianças do pré-escolar e 1º CEB, um conjunto de materiais
lúdico-pedagógicos de caráter variado que possibilitem
uma prática desportiva efetiva, regular e de qualidade.

EU SOU MÉRTOLA: OS ROSTOS
DO COMÉRCIO LOCAL
A Câmara Municipal de Mértola iniciou em agosto, uma
campanha inédita de apoio ao comércio local
denominada “Eu sou Mértola: Os rostos do comércio
local.” Esta campanha está a decorrer nas redes sociais
do município e consiste no reconhecimento das
pessoas que todos os dias servem os munícipes com
extrema dedicação.
Nesta campanha o comerciante local vê o seu esforço e
trabalho reconhecidos através da publicação da sua
imagem numa espécie de jogo que desafia os
munícipes a adivinhar quem se esconde atrás da
máscara. Desta forma lúdica, a autarquia visa envolver
de forma mais direta os munícipes num esforço coletivo
para promoção do comércio local em todo o concelho.
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Medidas para
Retoma da
Economia
Local
Vivemos uma situação excecional e
difícil, que apela à capacidade igualmente excecional de todos, de criarmos condições de entreajuda, a fim
de sobrevivermos enquanto coletivo,
económico e social.
Na sequência da política e mentalidade assumida desde sempre por esta
autarquia, de estar presente e atuante perante as dificuldades, tornou-se
imperativo criar um conjunto de medidas de apoio à retoma económica no
concelho de Mértola, sobretudo nas
empresas e negócios com maior
impacto negativo em consequência
do Covid-19 e dos seus imperativos
legais.
Entre as medidas adotadas nos últimos meses, destacamos isenções e
descontos na factura da água, nas
rendas dos espaços propriedade do
município que estiveram fechados
devido à pandemia e no pagamento
de parquímetros.
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OBRAS MUNICIPAIS
Designação

Valor c/IVA (€)

Observações

Pavilhão Multiusos Largo da Feira - Mértola

2.633.551,52 €

Concluido

Saneamento e Pavimentação - Alves

931.492,28 €

Concluido

Pavimentação e Arruamentos - Alcaria Ruiva

290.763,94 €

Em execução

Saneamento e Pavimentação - Picoitos

1.048.372,73 €

Em execução

Cine-Teatro - Mina de São Domingos

264.808,10 €

Em execução

Reabilitação e Refuncionalização da Casa Rosa

839.495,10 €

Em execução

Cine-Teatro - Mina de São Domingos

264.808,10 €

Em execução

Núcleo do Museu Islâmico

69.414,50 €

Em execução

Repavimentação da estrada EM 509 - EN 122 - EN 267

1.290.020,00 €

Em execução

Valorização Espaço Público - Rua Catarina Eufémia

634.048,55 €

Em execução

Substituição passagem hidráulica na EM 505

52.808,27 €

Em execução

Repavimentação da Estrada EM 509

1.022.869,89 €

Em execução

Campo de Jogos Cross Brown - Mina S. Domingos

47.757,66 €

Revogação contrato

Lar das Cinco Freguesias - S. Miguel do Pinheiro

3.042.199,25 €

Revogação contrato

Pavimentação de Arruamentos - S. Pedro de Sólis

736.095,91 €

Adjudicada

Parque Infantil de Espírito Santo

26.500,00 €

Abertura concurso

Conservação de caminhos em terra batida

..............................

Elaboração projeto

Conservação de ruas e caminhos com misturas betuminosas

..............................

Elaboração projeto

Saneamento e pavimentação em Sapos em Góis

..............................

Elaboração projeto

Trabalhos de conservação na Casa Vargas em Mértola

..............................

Elaboração projeto

Eletrificações Rurais

..............................

Identificação dos locais
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Intervenções
no Abastecimento
de Água e Águas
Residuais de Mértola
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Saneamento e Pavimentação - Alves

Substituição de Passagem Hidráulica MSD

Arruamentos Alcaria Ruiva
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Saneamento e Pavimentação - Picoitos

Arruamentos - Alcaria Ruiva

Cine-Teatro da Mina S. Domingos

Recuperação da Casa Cor de Rosa

Caminhos em Terra Batida - Acesso Aracelis
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CULTURA

XI FEIRA
DA CAÇA
MÉRTOLA
A XI Feira da Caça de Mértola decorreu de 23
a 25 de outubro, no novo Pavilhão Multiusos
Expo Mértola. Este ano, apesar de todas as
condicionantes, a Feira da Caça continuou a
celebrar e promover o património cinegético
do concelho e as suas potencialidades turísticas e económicas.
Devido à pandemia a feira não teve espetáculos ao vivo nem a habitual secção de gastronomia que ficou ao encargo dos vários restaurantes do concelho, por forma a evitar
grandes ajuntamentos. Foram, ainda, definidas regras especificas de higiene e segurança, entre elas o uso obrigatório de máscara
em todo o recinto, o controle limitado das
entradas e a existência de dispositivos de
gel desinfetante em todo o pavilhão.
Priorizando sempre a saúde pública e exigindo uma tolerância zero à Covid-19, tentámos
retomar alguma da normalidade possível, em
prol da economia e dinâmica social da nossa
comunidade.
Conseguimos, desta forma, manter a tradição da Feira, garantir alguma dinâmica local
e regional e continuar a promover a imagem
de Mértola como capital nacional da caça. A
iniciativa correu de acordo com as espectativas, apesar da afluência ter sido um terço
do que foi no ano passado, somando um
total de 4 000 visitantes.
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// Cerimónia de Inauguração

// Loja da XI Feira da Caça

// Animação Circulante

// Campeonato Nacional St.º Huberto
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Lançamento do
Festival Islâmico
2021

// Entrega de Prémios Caça de Salto

// Demonstração de Cães de Parar

// Pórtico de Desinfeção - Entrada na Feira

// Cerimónia de Encerramento do Certame
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A apresentação da imagem do próximo
Festival Islâmico de Mértola contou com a
participação de ALMOFARIZ, e os convidados
Celina da Piedade, RAIA/António Bexiga e
ainda a participação especial do Grupo Coral
da Mina de S. Domingos.
O concerto teve lugar no Cine-teatro
Marques Duque, dia 20 de setembro às
21h30, e respeitou todas as indicações da
Direcção Geral de Saúde. Todos os lugares
foram sentados e foi necessário fazer a préreserva do lugar junto dos serviços de atendimento da CMM. No espaço do concerto foi
obrigatório o uso de máscara.
O regresso do Festival Islâmico está previsto
para 2021, entre os dias 20 e 23 de maio. Em
segurança, abriremos de novo as portas à
Cultura!
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ECONOMIA / AMBIENTE

Frescos
sobre
Rodas
Frescos sobre Rodas é um projeto, promovido pela Câmara Municipal de Mértola,
cofinanciado pelo Fundo Ambiental. Esta é
uma iniciativa Compre Local de apoio à produção e comércio de base local, porque
Comprar Local, é mais perto e mais certo!
No site www.frescosdemertola.pt poderá
encomendar o seu cabaz de produtos hortícolas e frutícolas (Serviço Cabazes de
Frescos), ou encomendar os mais variados
produtos aos produtores e comerciante
locais aderentes ou, ainda, beneficiar do
serviço de entrega ao domicílio das compras efetuadas no Mercado Municipal e
Comércio Local de Mértola.
Visite o site e fique a conhecer o projeto e
outras notícias frescas!!

PAG.
PAG.08

MÉRTOLA . INFORMAÇÃO MUNICIPAL

EDUCAÇÃO

Fruta nas Escolas do Concelho
A Câmara Municipal de Mértola iniciou no dia 6 de outubro de 2020 o Programa Regime de Fruta Escolar, que irá
terminar a 30 de junho de 2021. Este programa consiste
na distribuição gratuita de fruta e produtos hortícolas,
duas vezes por semana, nos lanches de todas as crianças do concelho que frequentam o ensino pré-escolar e
primeiro ciclo.
A distribuição terá em conta a época de produção e as
variedades existentes, abrangendo produtos frescos
como: Pera, Laranja, Maçã, Tangerina, Diospiro, Banana,
Kiwi, Nêspera, Damasco, Cereja, Pêssego, Morango,
Tomate Cherry e Cenoura. Uma vez por mês serão tam-

bém fornecidos frutos secos como amêndoas, passas e
nozes.
Este programa tem como objetivo principal promover o
aumento do consumo de fruta e produtos hortícolas, que
contribui para a promoção de hábitos alimentares saudáveis nas crianças. A autarquia considera que a alimentação é um fator essencial para o crescimento saudável
das crianças e consequentemente para a prevenção de
doenças. Para que as crianças assimilem estes e outros
hábitos de alimentação saudáveis, reforçamos que é
indispensável a colaboração de Pais e Encarregados de
Educação, na prossecução deste projeto.

CÂMARA
OFERECE
CADERNOS
ATIVIDADES

A autarquia de Mértola procedeu por
mais um ano à oferta dos cadernos
de atividades como complemento do
bloco pedagógico, com o ministério a
facultar os manuais e o município os
cadernos de atividades.
Todos os alunos/as que frequentam
as escolas do Agrupamento de
Escolas de Mértola foram contemplados com esta oferta (do 1º ao 12ª
ano). No total foram beneficiadas
446 crianças e jovens do concelho,
que recebem de forma totalmente
gratuita estes cadernos de atividades, essenciais como complemento
aos manuais.
Esta aquisição teve um custo total no
valor de 16 328,51€, numa oferta
financiada inteiramente pela Câmara
Municipal de Mértola.
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SAÚDE

Campanha
Outubro Rosa
Mês da Prevenção
do Cancro da Mama

KIT DE PREVENÇÃO COVID-19
A Câmara Municipal de Mértola, com o apoio de todas
as Juntas de Freguesia do concelho, ofereceu a
todos os residentes um kit de proteção à Covid-19,
composto por máscara reutilizável, luvas e gel desinfetante. A Câmara Municipal de Mértola relembra que
a proteção de todos, depende da responsabilidade
de cada um de nós e por isso reforça a necessidade
de todos cumprirmos as normas de segurança e
saúde pública em vigor, bem como à utilização de
máscaras reutilizáveis e o correto descarte de máscaras não reutilizáveis.
A Câmara Municipal de Mértola aderiu uma vez mais à
Campanha Outubro Rosa, em parceria com a Delegação
de Mértola da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Durante o mês de Outubro, Mértola encheu-se de rosa, e
vários locais de relevância patrimonial da vila iluminaramse de cor de rosa no período noturno. Esta ação foi
desenvolvida para sensibilizar, consciencializar e marcar
este mês tão especial.
A Câmara Municipal de Mértola quis juntar-se a uma
causa que defende a vida e a esperança de milhares de
mulheres que todos os anos lutam, com todas as suas forças, contra uma doença extremamente devastadora a
nível físico e mental e que deixa marcas para toda a vida!
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Campanha
de Vacinação:
Mértola 2020
A partir do dia 19 de Outubro iniciouse a campanha de vacinação à população de 65 e mais anos residente no
concelho, através da Unidade Móvel
Médico-Social do Município.
Devido à pandemia COVID-19, o acesso ao Centro de Saúde teve de ser
organizado de forma a evitar a aglomeração de utentes desnecessariamente. O município, em articulação
com a autoridade de saúde, instituiu
também algumas linhas estratégicas
de forma a melhorar o funcionamento do serviço e evitar riscos.
Desta forma garantimos que todas
as pessoas que não possam, ou simplesmente optem por não ir ao
Centro de Saúde, têm a oportunidade de fazer a vacina contra a Gripe na
localidade onde habitam. Todas as
pessoas que tinham consultas marcadas com o seu médico ou enfermeiro de família, tiveram oportunidade de aproveitar a ocasião desse contacto para fazer a vacina da Gripe. E
todos os que preferiram fazer a vacina no centro de saúde e que se deslocaram ao serviço apenas para fazer
a vacina da gripe, tiveram que fazer
marcação prévia.
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SOCIAL / DESPORTO

Bruno Afonso
Mértola recebe pelo 10º ano
consecutivo a bandeira de
Autarquia + Familiarmente
Responsável
A Autarquia de Mértola recebeu pelo 10º ano consecutivo a bandeira de Autarquia + Familiarmente
Responsável. Esta é uma distinção atribuída pelas suas
boas práticas e políticas que se concretizam na melhoria
do bem-estar e da qualidade de vida das famílias que residem no Concelho.
A Autarquia, tem vindo a implementar várias medidas de
apoio à família ao longo dos anos, destacando-se:
- Iniciativas de apoio à maternidade e paternidade, como
Mértola Acarinha o teu Futuro e Apoio ao Segundo Filho e
Seguintes;
- Implementação de tarifas sociais nas despesas de
água, saneamento e resíduos;
- Os apoios às famílias com necessidades especiais com
o Projeto CAPACITAR+;
- Oferta de atividades culturais, de lazer e desportivas;
- O apoio na Educação onde a autarquia assume a responsabilidade na oferta de material escolar, nos transportes escolares, na oferta curricular de Atividade de
Estudo Complementares, na comparticipação de refeições escolares, na concessão de bolsas de estudo para
os estudantes no ensino superior e na dinamização de
uma colónia de férias anual para os jovens do concelho;
- A melhoria das condições de habitabilidade com o
Projeto “Melhoramentos Habitacionais”;
- Campanhas de saúde como o Projeto Unidade Móvel de
Saúde, o serviço de teleassistência Helpphone aos munícipes e a Universidade Sénior.
O Município de Mértola recebe esta distinção com um
grande orgulho e continuará os seus esforços no sentido
de trabalhar incessantemente pela melhoria da qualidade
de vida das famílias residentes no Concelho.
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Vice-campeão nacional
de canoagem

O atleta Bruno Afonso, do Clube
Náutico de Mértola, esteve presente
no Campeonato Nacional de Regatas
em Linha 2020, em Montemor-oVelho, no qual se sagrou ViceCampeão Nacional de C1 1000m e
onde obteve ainda o 3º lugar em C1
500 m. O canoísta mertolense menciona que estava confiante, mas que
durante a prova cometeu alguns
erros que condicionaram o resultado.
Afirma ainda que de uma forma geral
a prova correu bem.

Tendo em conta o ano atípico devido
à COVID-19, Bruno Afonso teve de
adaptar a sua preparação e relata que
o Clube Náutico de Mértola foi fundamental para manter a estabilidade física e psicológica. Relativamente ao
Clube, o atleta refere também que “à
parte destes tempos difíceis, o clube
sempre procurou dar-me as melhores condições possíveis contribuindo
significativamente para a minha formação como atleta e pessoa”.
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TURISMO

Bike Around Portugal
A agência de turismo Caminhos da Natureza, de António
e Elsa Gavinho, promove aventuras de caminhada e bicicleta pela natureza em outros países. Este ano, face às
atuais restrições, a família Gavinho, em conjunto com a
sua filha, escolheu como programa de férias de verão a
volta pela costa e fronteira de Portugal em bicicleta.

Em Agosto a volta chegou a Mértola. Questionados
sobre a decisão de passarem por Mértola, a família
Gavinho enuncia que se trata de uma das vilas mais
emblemáticas e bonitas do interior alentejano, sendo a
zona histórica e a cultura islâmica os fatores de maior
interesse.
A família refere também que já há 15 anos a tour de btt
também passava por Mértola e que continuará a ser local
de paragem obrigatória pela sua história e beleza natural.

Rir e
bem-estar
num lugar
à beira mar
O Município de Mértola promoveu
durante o mês de agosto, na Praia da
Albufeira da Tapada Grande na Mina
de São Domingos, mais uma
Atividade Ambiental inserida no
Programa Bandeira Azul 2020. Esta,
teve como objetivo sensibilizar os
banhistas para a preservação ambiental bem com alertar para o cumprimento das regras a utilizar nas praias
durante a pandemia.
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PATRIMÓNIO

Entrega de objetos ao Núcleo Museológico
de Arte Sacra do Museu de Mértola
Foram entregues pela Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Mértola ao Museu de Mértola um conjunto
de objetos que se encontravam à guarda da Diocese de
Beja há alguns anos. Este lote é composto por uma casula do século XVI, 2 custódias do século XVII e um ex-voto
ao Senhor do Calvário do século XIX, as 3 últimas já integradas na exposição do Núcleo de Arte Sacra e a primeira, em depósito, aguarda a execução de uma vitrina que
permita a sua apresentação em condições ideais de con-

servação e segurança.
A Câmara Municipal de Mértola agradece à Diocese de
Beja e à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
Mértola, na pessoa do Sr. Padre António Marques de
Sousa, as diligencias tomadas para a restituição destes
objetos ao seu local de origem. À população do concelho
de Mértola deixamos o convite para (re)visitarem o
núcleo de Arte Sacra e desfrutarem deste Património
que é de Todos.

Estação
Biológica
de Mértola,
Arqueologia
e Biologia em
contacto

Decorreu no passado dia 30 de
setembro, em Mértola, uma reunião
de trabalho (presencial e via digital)
entre a equipa da Estação Biológica
de Mértola, o Campo Arqueológico de
Mértola e um grupo de investigadores do CIBIO associados às disciplinas da Arqueologia, Zooarquelogia,
Arqueobotânica entre outras. A reunião decorreu com o propósito de
estabelecer pontes de contacto e
linhas futuras de investigação conjunta no âmbito do projeto da
Estação Biológica de Mértola.
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FEIRA DO LIVRO
Com nova roupagem e ocupando um espaço igualmente diferente do habitual, a Feira do Livro de Mértola, apesar de
todas as contingências com que teve de lidar, nomeadamente a falta do público escolar e o cancelamento de
algumas atividades previstas, superou as expetativas mais animadoras.
Mostra e venda de livros, exposições de ilustradores, lançamento de livros, mostra de banda desenhada e de
gravuras, venda de merchandising, sessão de contos musicados, teatro, etc… foram algumas das atividades que
fizeram parte da edição deste ano. Esta iniciativa teve, através das atividades que fizeram parte do seu programa, o
objetivo de promover a leitura e a literacia cultural junto da população do concelho e dos visitantes externos que aqui
se deslocaram.
Para além da notável apreciação por parte dos visitantes das várias componentes da feira, de realçar a excelente
referência às questões relacionadas com as condições de segurança que a mesma apresentou. Mais uma vez ficou
claro que o consumo cultural é possível e desejável sempre que a segurança dos participantes seja observada. Em
Mértola esse tem sido e continuará a ser sempre o nosso desígnio.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
/ Atendimento público com marcação prévia/
Presidente da Câmara
Jorge Paulo Colaço Rosa
Secretariado Maria Emília Pires Ruivo
Vereadores
Mário José Santos Tomé
Secretariado Sandra Cristina Candeias Gomes
Rosinda Maria Freire Pimenta
Secretariado Sílvia Cristina Felipe Veríssimo
Vereadores sem pelouro
Orlando Manuel Fonseca Pereira
Lígia Isabel da Silva Rafael
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Mértola
José Eduardo Fernandes Sequeira Costa
Telefones
Geral 286610100 – Fax 28610101
E-mail geral@cm-mertola.pt
Web: www.cm-mertola.pt
Biblioteca Municipal 286610108
Canil Municipal: 286611120
Posto de Turismo 286610109
Piscinas 286610106
Espaço Jovem de Mértola 286612836
Espaço Jovem da Mina de S. Domingos 286647673

A V-Tree é uma peça de mobiliário urbano tecnológico, em
forma de árvore, com instalação solar, WI-FI e energia solar
que permite a realização de carregamentos via USB de
dispositivos eletrónicos.
É auto-sustentável, alimentada por energia solar, fornece luz
noturna e oferece acesso Wi-Fi gratuito a todos os que estão
nas proximidades. A instalação da V-Tree está integrada no
âmbito do projeto Life-Adaptate promovido pela Câmara
Municipal de Mértola em parceria com outras organizações e
municípios de Portugal, Espanha e Letónia.
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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: Cláudia Louro
Redação/Fotografia/Maquetagem: Ana Horta, Clúdia Bento, Fernando Adanjo, Isabel Tojo,
Jorge Branco, Manuel Marques, Nuno Sequeira.
Colaboração: Serviços Municipais
O Boletim Municipal está disponível em www.cm-mertola.pt. no facebook e no twitter
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