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EDITORIAL
Mértola não para!
Depois de um verão quente, onde o concelho de Mértola foi - mais uma vez
- cenário de um sem número de festas populares, espetáculos, atividades
e eventos culturais, desportivos e turísticos, organizados não apenas pela
autarquia, mas por todos/as os/as homens e mulheres (desde já o meu
reconhecimento pela vossa dedicação) que fazem parte das diferentes
associações, clubes e comissões de festas, eis que chega a altura de nos
prepararmos para os dias mais curtos e frios dos meses de outubro,
novembro e dezembro.
Mas como declaro no início deste texto, “Mértola não para!”, por essa
razão a programação deste trimestre, foi pensada para que, quer a população, quer quem nos visita, possa usufruir de diferentes tipos de oferta
cultural, artística e desportiva, em locais diferentes do concelho.
A Feira da Caça, que é já considerada o melhor evento a nível nacional nesta temática; o Mês da Música, que tem por objetivo dar a conhecer distintos géneros musicais, em palcos um pouco diferentes dos habituais; a
Feira do Livro, evento que promove o acesso aos livros e às atividades de
leitura a toda a comunidade, desde os mais jovens aos menos jovens; a tradicional comemoração do São Martinho, onde a música, as castanhas, a
água-pé e, especialmente, o convívio são reis; o Encontro de Associações
do Concelho, local de excelência para a formação, informação e troca de
experiências associativas nas suas variadas vertentes; as 3as Jornadas
Interdisciplinares de São Domingos, que visam contribuir para a afirmação da Mina de São Domingos como um local de excelência para uma
investigação científica multidisciplinar, e a Casa Natal, que por mais um
ano promoverá o espírito natalício a partir da Mina de São Domingos, são
alguns dos destaques da agenda cultural deste trimestre.
Conto com a vossa - imprescindível - presença.
Desejo a todos e a todas, um feliz natal e um próspero ano novo.

destaque

D

VIX
ENCONTRO DE

ASSOCIAÇÕES
CULTURAIS E RECREATIVAS
DO CONCELHO DE MÉRTOLA
2016

Formar, informar, conviver
e trocar experiências é o
principal objetivo deste
encontro que se realiza
anualmente e que este ano
terá lugar no dia 5 de
novembro. Sob o tema “Maior participação melhor
cidadania” este encontro
contará com a presença da
Federação Distrital de
Coletividades de Cultura e
Recreio e de alguns oradores que irão abordar o
tema em questão.
Paralelamente irá decorrer
uma mostra de trabalhos e
iniciativas de associações
locais que têm sido levadas
a cabo nestes últimos
anos.

encontro
associações
05 NOV.

Com a recente adesão à
UCCLA (União das
Cidades Capitais de
Língua Portuguesa), ficou
o município de Mértola
em condições de receber
algumas das iniciativas
organizadas por aquela
rede. Nesse âmbito vai realizar-se em Mértola o 5º
Encontro desta associação subordinado ao tema:
Gestão e Dinamização dos
Centros Históricos. Este
encontro irá ainda fazer
uma abordagem às candidaturas a património da
humanidade sendo, por
esse motivo, de extrema
importância para Mértola
uma vez que nos encontramos atualmente na
lista indicativa dessa
mesma classificação.

UCCLA
10>11 NOV.
04

D
destaque

Livros que vêm à procura de leitores.
Conforme vem sendo
prática, há mais de um
quarto de século, o final
do mês de novembro é
marcado pelo regresso
dos livros, à nossa vila,
em quantidade e qualidade. Edições recentes
ou preciosidades quase
esquecidas, para adultos ou para os mais
jovens, literatura ou
temas específicos, de
tudo se vai poder encontrar, no espaço generosamente cedido pelos
Bombeiros Voluntários
de Mértola, com a vantagem acrescida dos
preços convidativos.
Porque se trata da festa
do livro e da leitura
outras manifestações
culturais vão acontecer
naquele e em outros
espaços da vila. Sempre
com os textos como
ponto de partida ou de
chegada. Autores, atores, contadores vão
estar presentes, para
connosco partilharem
as suas artes e saberes.
Uma festa que dedicamos todos sem exceção
e que decorrerá de 20 a
26 de novembro.

feira
do livro
20>26 NOV.
05

destaque
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As Jornadas Interdisciplinares da Mina de São
Domingos enquadram-se
nos fins e objetivos das
próprias instituições que
as promovem - Centro de
Estudos de História e
Filosofia da Ciência
(CEHFCi), Fundação
Serrão Martins e Câmara
Municipal de Mértola.
Durante este dia, um conjunto de especialistas irá
apresentar e discutir trabalhos e investigações,
com o objetivo de apresentar novas informações sobre vários temas
(arqueologia, geologia,
história, história da ciência, química, biologia e
urbanismo).

jornadas interdisciplinares
25 NOV.

A cultura, como bem universal, deverá ser acedida
por todos independentemente da idade, sexo, religião, estrato social ou ideologia. O mês da música
tem por objetivo último
dar a conhecer várias
áreas musicais, sobretudo
aquelas a que a maioria da
população não tem acesso
regularmente. A edição
deste ano não será exceção. A par da música ligeira, a música clássica e a
música de caráter mais
erudito irão percorrer espaços diversificados, procurando dar a conhecer não
apenas as diferentes sonoridades mas o potencial
acústico e representativo
de edifícios e coleções que
os mesmos albergam.

mês da música
NOV.>DEZ.
06

país // GB/EUA
género // thriller, ação
duração // 114 min.
realização // Ariel Vromen
intérpretes // Gal Gadot, Ryan Reynolds, Alice
Eve, Gary Oldman, Kevin Costner...
classificação // m|16

sinopse:
A fim de acabar com uma conspiração de consequências imprevisíveis, o Governo norteamericano decide arriscar um novo procedimento: implantar as memórias de Bill Pope, um agente
secreto da CIA morto em funções, no corpo de
Jericho Stewart, um psicopata condenado à morte. Imprevisível e muito perigoso, Stewart é incapaz de sentir empatia, remorsos ou de calcular o
alcance das suas acções. Para todos os efeitos, a
sua mente possui agora dados importantíssimos
que poderão salvar a vida de milhares de pessoas.
O problema é que, contra todas as previsões, o criminoso não adquire apenas as memórias de Pope,
mas também vários traços da sua personalidade…

cinema

C

Criminoso
14 OUT. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

país // GB
género // drama, thriller, guerra
duração // 102 min.
realização // Gavin Hood
intérpretes // Helen Mirren, Aaron Paul, Alan
Rickman...
classificação // m|14

sinopse:
A coronel Katherine Powell, oficial da inteligência
militar com sede em Londres (Inglaterra),
comanda uma arriscada missão para capturar
vários membros do grupo terrorista Al-Shabaab,
em Nairobi (Quénia). Mas quando, através das imagens conseguidas por drones Powell se apercebe
que eles possuem coletes armadilhados que indicam que se estão a preparar para um atentado suicida, os planos mudam e a resolução imediata é
abatê-los. As ordens são para bombardear o local
onde estão reunidos. Tudo muda quando Steve
Watts, o piloto de um dos drones utilizados para
reconhecimento, se dá conta de um detalhe perturbador: a existência de uma menina dentro da
zona demarcada.

Eye in the Sky
28 OUT. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

07

exposições

E

aos olhos do ccmar

fotografia científica

15 setembro a 15 outubro

CMM/CCMAR-UALG

sala de exposições temporárias do castelo // mértola

HORÁRIO SALA EXPOSIÇÕES DO CASTELO
de 3ª feira a domingo das 9h15-12h30 // 14h00-17h15

o abismo que nos procura
17 setembro a 05 outubro
casa das artes mário elias // mértola

HORÁRIO CASA DAS ARTES MÁRIO ELIAS
de 3ª feira a sábado das 9h00-12h30 // 14h00-17h30
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pintura
RODRIGO DIAS

exposições

E

caminhos de cor e de silêncio
29 outubro a 25 novembro

pintura
MARIA D’ALMEIDA

casa das artes mário elias // mértola

connections
26 novembro a 30 dezembro

fotografia
RUI DAVID

casa das artes mário elias // mértola

HORÁRIO CASA DAS ARTES MÁRIO ELIAS // MÉRTOLA
de 3ª feira a sábado das 9h00-12h30 // 14h00-17h30
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MUSEU DE MÉRTOLA: a história através dos objetos
lápide andreas
Os objetos do acervo do Museu de Mértola permitem conhecer a história
deste território e das pessoas que aqui viveram ao longo dos tempos, e
enquadram-se em temáticas e cronologias diversas, sendo representativos do quotidiano, das técnicas, das tradições e costumes daqueles
que aqui habitavam.
Nesta edição da Agenda Cultural apresentamos a lápide funerária de
Andreas, um importante cidadão mertolense que aqui habitou no século
VI d.C. A lápide foi executada em mármore cinzento e apresenta no centro o campo epigráfico encimado por um arco duplo (em ferradura) assente sobre duas colunas torças com capitéis decorados e dentro do arco um crismon com o alfa e o ómega.
O texto em latim tem a seguinte leitura em português: André, servidor
de Deus, primeiro cantor da sacrossanta Igreja Mertiliana, viveu 36
anos, descansou em paz no terceiro dia das calendas de abril da era de
563 (o que no nosso calendário corresponde ao dia 30 de março de 525).
Chama-se a atenção para a expressão sacrossanta aeclesia mertiliana
que refere o conjunto da comunidade cristã de Mértola e para a simbologia da cruz com o alfa e o ómega que indica que em Cristo está o princípio
e o fim.
Esta lápide pertence ao acervo do Museu Nacional de Arqueologia (Lisboa), para onde foi levada em finais do século XIX d.C. pelo arqueólogo
Estácio da Veiga, encontrando-se exposta na Basílica Paleocristã do
Rossio do Carmo (Mértola), local onde, para além das estruturas arqueológicas musealizadas, se podem observar também outras lápides e objetos representativos do período entre o século V e o VIII d.C.
Conheça o seu PATRIMÓNIO, visite os núcleos museológicos do
Museu de Mértola!
HORÁRIO MUSEU DE MÉRTOLA
De terça a domingo: das 9h15 às 12h30 e das 14h00 às 17h15
Encerrado à 2ªfeira e nos feriados de 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro
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[sinopse]

O MEÇAS

CARVALHO, José Rentes de - O Meças. Lisboa:
Quetzal, 2016
“ Romance inédito que conta a história de António Roque,
homem atormentado, possesso do demónio de funestas
memórias. As imagens do passado que regularmente se
apoderam dele transformam-no num monstro capaz dos
piores atos. Mas a obscura história da irmã e do homem
abastado que se servia dela e que, apesar de morto, continua a instigar-lhe um ódio devastador não é exatamente
como ele pensa que se lembra.
Depois de anos emigrado na Alemanha, o Meças regressa
à sua aldeia de origem. Com ele vivem o filho (que detesta) e a nora (a quem deseja mas inferniza a vida), temorizando de resto a todos os que com ele se cruzam.”

para os mais velhos

ATÉ QUE O
AMOR ME MATE

B
biblioteca

para os mais velhos

CARVALHO, Maria João Lopo de – Até que o
amor me mate: as mulheres de Camões.
Alfragide: Oficina do Livro, 2016
“São sete as mulheres que aqui cruzam a vida de Luís Vaz
de Camões. Sete as mulheres que mais o amaram ao longo dos seus 55 anos de vida. Esta é a história do homem,
do poeta, do soldado, do marinheiro.
Uma história de conquistas e esperas, de amores e desamores, de tempos de aventura e desventura, de ódios e
paixões; uma história contada no feminino a sete vozes
que, vindas de longe e atravessando terras e mares, encontram porto de abrigo na intimidade dos nossos corações.
Esta é a história de um homem que em palavras, versos,
estrofes, consegue viajar no tempo para nos trazer a história singular de um mundo maior e de um amor maior.”

para os mais novos

[sinopse]

TODOS OS ESCRITORES
DO MUNDO TÊM A CABEÇA CHEIA DE PIOLHOS

PEIXOTO, José Luís – Todos os escritores do mundo têm a cabeça cheia de piolhos. Lisboa: Quetzal,
2016
O espantoso título desta história resulta de uma interpretação abusiva das palavras de um famoso escritor que, durante uma entrevista, se queixara de uma estranha e permanente comichão na cabeça.
O caso fez manchetes de jornais e causou grande alarme
entre as pessoas reais e as inventadas personagens das
histórias. Grande reboliço se desenvolveu tendo em mente
a destruição de tão desagradável e perigosa praga.
Para concluir que, afinal, piolhos não havia na cabeça dos
escritores, mas a comichão que teimava em não desaparecer era afinal uma comichão boa.

para os mais novos

ARBUTHNOTT, Gill – O que faz o teu corpo funcionar. Lisboa: Presença, 2016
“ Como é que o sangue viaja de uma ponta do corpo à outra? Como é que a tua pele sabe que alguma coisa é quente ou fria? O que faz o teu corpo funcionar? é uma introdução fantástica à forma como todos os sistemas do teu corpo funcionam em conjunto.
Do cérebro aos dedos dos pés, com muito pelo meio, O que
faz o teu corpo funcionar está cheio de ilustrações fantásticas e experiências científicas surpreendentes, para
aprenderes ainda mais sobre o corpo humano.”
[sinopse]

O QUE FAZ O TEU
CORPO FUNCIONAR
HORÁRIO 01 OUTUBRO A 30 JUNHO: 2ª 14h30-18h || 3ª e 4ª 10h-12h30 / 14h30-19h ||
5ª 14h30-19h || 6ª 10h-12h30 / 14h30-18h || sab. 10h-13h / 14h-17h
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PALMA, Maria de Fátima; RODRIGUES, Clara (eds.
lit.)
Mértola: da escavação arqueológica ao museu.
Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, 2016. 87p..
ISBN 978-972-9375-50-7

cam

C

MÉRTOLA:
DA ESCAVAÇÃO
ARQUEOLÓGICA AO
MUSEU

“Guardar e valorizar o artefacto arqueológico é
uma operação que atravessa o espaço do museu e
o tempo da divulgação científica. A publicação museográfica, necessariamente mais pedagógica e
portanto mais acessível a um público não especializado, não substitui a linguagem cifrada e elitista da revista científica que pretende atingir outros
objectivos inabordáveis de outra maneira.
O museu, como espaço protegido, como espaço de
memória, como local de sacralização do objecto
arqueológico, comunica, dialoga naturalmente
com o investigador, o especialista. Porém o seu
principal utilizador é o grande público.”

CURSO LIVRE
Patrimónios do Mediterrâneo
//25 de setembro a 4 de outubro//
Consulte o programa e ficha de inscrição em
www.camertola.pt/article/curso-livre-patrimóniosdo-mediterrâneo

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
No âmbito das actividades de educação patrimonial
realizadas pelo Campo Arqueológico de Mértola
(CAM) foi concebido um conjunto de jogos didáticos
que procura divulgar, junto do público mais jovem, o
património histórico e cultural do concelho. Tratase, assim, de mais uma iniciativa do CAM que reforça
o papel da instituição enquanto agente promotor na
salvaguarda do património.

HORÁRIO CAMPO ARQUEOLÓGICO DE MÉRTOLA
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9h00-12h30 // 14h00-17h30

outras atividades

A AMDA continua o seu programa de formação com oficinas mensais para grupos abrangendo crianças, jovens e adultos com uma orientação temática por
mês. Cada oficina é dirigida por uma professora convidada que ao longo do
nosso percurso de mais de dez anos de aulas regulares visitou o concelho e
que agora podemos reencontrar. Em outubro a professora convidada é Mariló
Marquez Dias com Sevilhanas e em novembro na Feira do livro a professora
convidada é Sara Vale com dança para bebes (consultar programa).
// Contacto: 926540333 | geral @dansul.net

AMDA | Associação em Mértola para Desenvolver e Animar
ATIVIDADES DESPORTIVAS NÃO COMPETITIVAS
// Ginásio // de segunda a sexta;
// Projeto Exercite-se // S. Miguel Pinheiro // segunda // 10h00-11h00;
// Dance Kids // Classe A // segunda // 17h00-17h50;
// Projeto Corpo em Movimento // Mértola // segunda e quarta //
18h00-19h00;
// Projeto Corpo em Movimento // Corte Velha // terça e quinta //
18h00-19h00;
// Aulas de Localizada/Circuito // segunda // 19h00-20h00;
// Aulas de Power // segunda // 20h00-21h00;
// Aulas de Core Training // terça // 19h00-20h00;
// Aulas de Step // quarta // 19h00-20h00;
// Aulas de Aeróbica // quarta // 20h00-21h00;
// Aulas de GAP // quinta // 18h00-19h00;
// Aulas de Kizomba // sexta // 19h00-21h00;
// Dance Kids // Classe A // segunda // 17h00-18h00;
// Dance Kids // Classe B // terça // 17h00-18h00;
// Aulas de Natação // Classe A e B // terça e quinta // 18h00-19h00;
// Aulas de Natação // Classe C e D // terça e quinta // 19h00-20h00;
// Aulas de Zumba // terça: 18h00-19h00 // quinta: 18h00-19h00;
// Aulas de Hidroginástica // terça e quinta // 20h00h-21h00;
// Aulas de Natação para Bebés // Sábado // 10h00h-11h00;
// Atividades de aventura e lazer // descidas do Rio Guadiana; Rappel,
Paintball, Passeios Pedestres, Passeios de Jipe, Passeios de BTT
Informações e inscrições na secretaria do Clube Náutico de Mértola,
telefone 286 612 044 // e-mail dir.nautico@gmail.com

CNM | Clube Náutico de Mértola
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outras atividades

PROJETO “CORPO EM MOVIMENTO”
MEXA-SE PELA SUA SAÚDE // Época 2016/2017
Aulas gratuitas de ginástica de manutenção nas localidades: Mértola,
Corte da Velha, Corte Sines e Fernandes.
Informação e inscrições na Junta de Freguesia de Mértola // telf. 286612420

JFM |

Junta de Freguesia de Mértola

AULAS DE HIDROGINÁSTICA
Segundas e quartas feiras // 18 às 19 horas
Início em outubro/16

JFSJC | Junta de Freguesia de São João dos Caldeireiros
LUDOTECA ITINERANTE
*Projeto financiado pela Câmara Municipal de Mértola
// ‘ARTE EM MOVIMENTO’ //
Via Glória // 10h // 4 e 18 outubro // 9 e 23 novembro
Corte Gafo de Baixo // 10h // 6 e 20 outubro // 15 e 29 novembro
Alvares // 10h // 7 outubro // 10 novembro // 6 dezembro
Amendoeira da Serra| 14h > 11 outubro > 16 novembro
Alcaria Javazes // 14h // 12 outubro //14 dezembro
Vale de Açor de Cima // 10h // 13 outubro // 22 novembro
Salgueiros // 14h // 19 outubro
Vale do Poço // 10h // 26 outubro // 8 dezembro
Corte do Pinto // 14h // 26 outubro // 8 dezembro
Fernandes // 14 h // 27 outubro // 13 dezembro
Roncão // 14h // 2 novembro
Corte Sines // 10h // 3 novembro // 15 dezembro
Corte Gafo de Cima // 13h30 // 8 novembro
Espírito Santo // 14h // 17 novembro
Santana de Cambas // 14h // 24 novembro
// EMPRÉSTIMO DE LIVROS //
Via Glória // Manhã // 4 outubro // 9 novembro
Corte Gafo de Baixo // Manhã // 6 e 20 outubro // 15 novembro
Alvares // Manhã // 7 outubro // 10 novembro // 6 dezembro
João Serra, Espargosa, Penilhos // Tarde // 7 outubro // 10 novembro e
6 dezembro
Vale Pereiro, Mosteiro // Manhã // 11 outubro // 16 novembro
Amendoeira da Serra // Tarde // 11 outubro // 16 novembro
Roncão, Penha d'Águia // Manhã // 12 outubro // 17 novembro
»»»»»»»»»»»»»»»»»

SCMM|
14

Santa Casa da Misericórdia de Mértola

Alcaria dos Javazes // Tarde // 12 outubro
Vale de Açor de Cima // Manhã // 13 outubro // 22 novembro
Vale de Açor de Baixo, Azinhal, Algodor, Corte da Velha // Tarde //
13 outubro // 22 novembro
Moreanes, Sapos, Santana de Cambas, Bens // Manhã // 19 outubro
Salgueiros // Tarde // 19 Outubro
Roncão, S. Pedro, Monte Fialho, Castelejo // Manhã // 25 outubro // 30
novembro // 7 dezembro
Penedos, Diogo Martins // Tarde // 25 outubro // 30 novembro // 7
dezembro
Vale do Poço // Manhã // 26 outubro // 8 dezembro
Corte do Pinto // Tarde // 26 outubro // 8 dezembro
Monte Alto, Alves, Picoitos // Manhã 27 outubro // Tarde 13 dezembro
Fernandes // Tarde 27 outubro // Manhã 13 dezembro
S. Sebastião dos Carros, Góis, S. Miguel // Manhã // 28 outubro // 9
dezembro
Martinhanes, Ledo // Tarde // 28 outubro // 9 dezembro
Vicentes, Mesquita, Espírito Santo // Manhã 2 Novembro // Tarde 14
dezembro
Corte Sines // Manhã 3 novembro // Tarde 15 dezembro
Corte Pequena, Corvos // Tarde 3 novembro // Manhã 15 dezembro
Amendoeira do Campo, Monte Figueiras, Corte Cobres // Manhã // 8
novembro
Corte Gafo de Cima // Tarde // 8 novembro
Espírito Santo // Tarde // 17 novembro
Moreanes, Sapos, Salgueiros, Bens // Manhã // 24 novembro
Santana de Cambas // Tarde // 24 novembro
Alcaria Ruiva // Manhã // 14 dezembro

SCMM|

outras atividades

»»»»»»»»»»»»»»»»»

Santa Casa da Misericórdia de Mértola

Outubro/novembro // Campanha de vacinação antigripe
Novembro/dezembro // O cuidado a ter com o frio

UMMS |

Unidade Móvel Médico-Social

CASA DO NATAL EM MINA DE S. DOMINGOS,
dias 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de dezembro. (consultar programa próprio)
Org. Vidas com Garra // Associação com a colaboração da Junta de Freguesia
de Corte do Pinto e da Câmara Municipal de Mértola.

VCGA | Vidas com Garra-Associação
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outubro

O
01 14h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Infantis 1.ª fase/série 'A'
sab

CF Guadiana vs Núcleo Sportinguista de Beja

20.º Encontro de Reformados Pensionistas e
Idosos do Concelho de Mértola // Pavilhão
Desportivo Municipal // Org. C. M. de Mértola
XIV Aniversário // *consultar programa próprio
sede Moto Clube // Org. Motoclube “Os Falcões das Muralhas”

16h00 // Sábado em Família //Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
...
05

Exposição // Rodrigo Dias // O abismo que nos procura
Casa das Artes Mário Elias // Org. C. M. de Mértola

07 21h00 // Serões na Aldeia // Espetáculo Musical com 'Terra Bela'
sex

Fernandes // Org. Junta de Freguesia de Mértola

08

Feira Tradicional // Vale de Açor de Cima
Org. Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva

sab

3.º Encontro de Reformados e Pensionistas da
União de Freguesias // Org. União Freguesias de S. Miguel
do Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros

14 21h30 // Cinema // Criminoso // Cine-Teatro Marques Duque
Org. Câmara Municipal de Mértola

sex

...
15

Exposição // Fotografia Científica // ‘aos olhos do ccmar’
Sala de Exposições Temporárias do Castelo
Org. Câmara Municipal de Mértola e CCMAR - UALG

15

Passeio Anual da Freguesia de Mértola
Org. Junta de Freguesia de Mértola

sab

Prova de Triatlo // Iberman
10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Infantis 1.ª fase/série 'A'
CF Guadiana vs CRD Cabeça Gorda

16 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão

dom

CF Guadiana vs FC

20 21h30 // Espetáculo Musical // 'Viviane' // *Mês da Música
qui
Cine-Teatro Marques Duque // Org. C. M. de Mértola
21
23
16

VII Feira da Caça de Mértola // Pavilhão Desportivo
Municipal // Org. Câmara Municipal de Mértola

sab

CF Guadiana vs CD de Beja 'A’
15h00 // Futebol // Taça de Honra da 2.ª Divisão Distrital série 'A'
São Domingos FC vs CDR Salvadense

24

seg

O
outubro

22 10h30 // Futebol // Liga de Formação // Benjamins

Caminhada Municipal para a Igualdade
Org. Câmara Municipal de Mértola e J.F. de Mértola

28 21h30 // Cinema // ‘Operação Eye in the Sky' // Cine-Teatro
Marques Duque // Org. Câmara Municipal de Mértola

sex

29
25

Exposição // Pintura de Maria D' Almeida // ‘Caminhos
de cor e de silêncio’ // Casa das Artes Mário Elias
Org. Câmara Municipal de Mértola

29

Jogos Florais // Cine-Teatro Marques Duque
Org. Alma Alentejana

sab

10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Infantis 1.ª fase/série 'A'
CF Guadiana vs Moura Atlet. Clube 'A'
15h00 // Futebol // Taça de Honra da 2.ª Divisão Distrital série 'A'
São Domingos FC vs Negrilhos FC
Oficina de Sevilhanas // com Mariló Marquez Dias
Org. AMDA, J. F. Mértola e Câmara Municipal de Mértola
22h00 // Baile // Tenda Multiusos // Org. Comissão de Finalistas

30 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão

dom

CF Guadiana vs CD Praia de Milfontes

31

Comemorações do Dia da Poupança
Escolas da Freguesia de Mértola
Org. Junta de Freguesia de Mértola

seg

17

novembro

N

04
21h00 // Serões na Aldeia // Espetáculo Musical com 'Terra Bela'
sex
Corte da Velha // Org. Junta de Freguesia de Mértola

05 09h30 // 9.º Encontro de Associações Culturais e
sab
Recreativas do Concelho de Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola
10h30 // Futebol // Liga de Formação // Benjamins
CF Guadiana vs Grupo D.C. Alvito

16h00 // Sábado em Família //Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
21h30 // Espetáculo Musical // António Pinto Basto
*Mês da Música // Cine-Teatro Marques Duque
Org. Câmara Municipal de Mértola
10
11

5.º Encontro da UCLLA // Cine-Teatro Marques Duque
Org. UCLLA e Câmara Municipal de Mértola

11

Comemoração do São Martinho // Animação com o
Grupo de Musica Tradicional 'Os Carraceiros'
Bombeiros Velhos // Org. C. M. de Mértola / CAS

sex

Comemoração São Martinho // Escolas e População Geral
Corte do Pinto e Mina de S. Domingos // Org. J. F. de Corte do Pinto
Comemoração São Martinho // Org. União das Freguesias de
S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros
17h00 //

Comemoração São Martinho
Org. Centro Recreativo e Cultural de Alvares

17h30 //

Comemoração São Martinho // Sede do Moto Clube
Org. Motoclube “Os Falcões das Muralhas” de Mértola
Comemoração São Martinho // Salão de Festas
Org. Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva

12

sab 19h00 //

Magusto de S. Martinho // S. João dos Caldeireiros
Org. Junta de Freguesia de S. João dos Caldeireiros

10h30 //

Futebol // Campeonato Distrital de Infantis 1.ª fase/série 'A'
CF Guadiana vs Despertar SPG Clube 'A'

15h00 //

Futebol // Taça de Honra da 2.ª Divisão Distrital/série 'A'
São Domingos FC vs CRD Cabeça Gorda

15h30 // Conferência // 'Novas Abordagens para uma saúde
Plena: A importância do sol e da alimentação na nossa
vida' // Dr. Filipe Rocha | Cine-Teatro Marques Duque
Org. Câmara Municipal de Mértola
18

CF Guadiana vs C Desp. De Beja

18

Jornadas Técnicas de Turismo Natureza
Org. PNVG e CMM

sex

19 09h30 // Mercadinho Natural.pt // Largo Vasco da Gama
Org. PNVG e CMM

N
novembro

13 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão

dom

sab

10h30 // Futebol // Liga de Formação // Benjamins
CF Guadiana vs CF Vasco da Gama
16h00 // Espetáculo Musical // 'PorTango // violino, acordeão,

guitarra, contrabaixo e piano' // *Mês da Música
Musical da Mina de S. Domingos // Org. C. M. de Mértola
22h00 // Baile // Tenda Multiusos
Org. Centro de Instrução e Recreio Fernandense

20
26

Feira do Livro // Salão dos Bombeiros Voluntários
Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

25

3.as Jornadas Interdisciplinares da Mina de
S. Domingos // Musical // Mina de S. Domingos

sex

Org. Instituto de História Contemporânea, Universidade de Évora –
Cehfcí, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em parceria com
Fundação Serrão Martins e Câmara Municipal de Mértola

Comemoração do dia internacional pela eliminação
da violência contra a mulher (*programa próprio)
Org. Câmara Municipal de Mértola
26
30

Exposição // Fotografia de Rui David // ‘Connections’
Casa das Artes Mário Elias // Org. C. M. de Mértola

26 09h30 // Passeio de BTT // (*programa próprio) // Mina de S. Domingos
sab

Org. Recreio do Golfinho - Ass. de Marinheiros Concelho de Mértola
15h00 // Futebol // Taça de Honra da 2.ª Divisão Distrital série 'A'
São Domingos FC vs Grupo D.C. Alvito Futebol
21h00 // Baile // com Cristiano Martins
Org. Centro Popular dos Trabalhadores de Penedos
Noite de Fados // Santana de Cambas
Org. Casa do Povo de Santana de Cambas

27 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão

dom

CF Guadiana vs C Desp. Almodôvar

30 18h00 // Workshop de Natal // Mértola (*consultar cartaz)
qua

Org. Santa Casa da Misericórdia de Mértola / Centro Infantil

19

03 10h30 // Futebol // Liga de Formação // Benjamins
sab

dezembro

D

CF Guadiana vs Núcleo Sportinguista de Beja

16h00 // Sábado em Família //Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
21h30 // Espetáculo Trio D'Alva // Violoncelo, Violino e Guitarra
*Mês da Música // Museu de Arte Sacra
Org. Câmara Municipal de Mértola
04 15h00 // Futebol // Taça do Distrito de Beja Séniores/1.ª eliminatória

dom

CF Guadiana vs GD Renascente

10 10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Infantis 1.ª fase/série 'A'
sab

CF Guadiana vs CCD B.º Conceição
15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 2.ª Divisão 1.ª fase/série 'A'
São Domingos FC vs Negrilhos FC

15

Festa de Natal // Escolas da Freguesia de Mértola
Salão Bombeiros Voluntários de Mértola | Org. J.F. de Mértola

16

Festa de Natal // Escolas da União de Freguesias
Org. União das Freguesias de S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro de
Sólis e S. Sebastião dos Carros

qui

sex

Desfile de Pais Natal (*programa próprio) // Escolas e eixo
comercial // Org. Motoclube “Os Falcões das Muralhas”

17

sab

Almoço de Natal // Reformados, Pensionistas e Idosos residentes na Freguesia de Alcaria Ruiva // Org. J.F. de Alcaria Ruiva
XI Encontro de Reformados, Pensionistas e Idosos
Freguesia de S. João dos Caldeireiros
Org. Junta de Freguesia de S. João dos Caldeireiros

14h00 // Festa de Natal // Trabalhadores da Câmara Municipal
Musical 'Alice no Pais das Maravilhas' // Cine-teatro
Marques Duque // Org. Câmara Municipal de Mértola
21h30 // Concerto de Natal // *Mês da Música // Igreja Matriz
Org. Câmara Municipal de Mértola
18 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão

dom

CF Guadiana vs CA Aldenovense

16h00 // Musical para toda a família // *Mês da Música // 'Alice no
País das Maravilhas // Cine-Teatro Marques Duque
Org. C.M. Mértola
23

sex

Grande Festa do Guadiana // Tenda Multiusos
Org. Clube Futebol do Guadiana

30 16h00 // Cinema Infantil // Cine-Teatro Marques Duque
Org. Câmara Municipal de Mértola

sex

20

06 janeiro 2017 // 21h30 // Concerto de Ano Novo // Cante ao Menino,
Janeiras e Reis // Igreja Matriz de Mértola

sabores

S

Maria da Silva Pereira

// Vargens

Cozido de grãos com arroz
Ingredientes:
// Grãos
// Arroz
// Carne delgada (da cabeça do porco)
// Linguiça preta
// Linguiça vermelha
// Ramo de salsa
// Ramo de hortelã
// Cebolas
// Alhos
// Tomates bem maduros
// Batatas
// Cenouras
// Copo de vinho branco
// Louro
// Sal
Preparação:
Colocam-se os grãos a demolhar e a carne em salmoura durante toda a noite.
Cozem-se os grãos, juntamente com todos os ingredientes.
Por fim, quando tudo estiver cozido, adiciona-se o arroz e deixa-se apurar.
Serve-se à mesa numa malga e as carnes cortadas numa travessa à parte.
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propriedade // Câmara Municipal de Mértola
edição // Divisão de Cultura, Desporto e Turismo
tiragem // 2000 exemplares
periodicidade // trimestral
distribuição gratuita
versão digital em www.cm-mertola.pt

Se desejar enviar alguma informação para eventual
inserção na próxima edição da Agenda Cultural de janeiro,
fevereiro e março de 2017 pode fazê-lo até dia 02 de
dezembro de 2016, através do Fax: 286 610 101, e-mail:
geral@cm-mertola.pt ou por carta para Câmara Municipal
de Mértola, Divisão de Cultura, Desporto e Turismo, Praça
Luís de Camões, 7750 -329 Mértola

www.cm-mertola.pt

