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EDITORIAL
O espaço destinado a este editorial poderá ser limitado para, tentar, falar
de forma conveniente sobre o que irá acontecer em Mértola, no panorama
cultural, desportivo ou científico, nos meses de abril, maio e junho, tal é a
diversidade de iniciativas, ações e atividades que se irão desenvolver.
Em abril, de 9 a 11, Mértola recebe pela primeira vez a conferência internacional “Anglo-Iberian Relations c.1500-1850” que reunirá mais de 60
investigadores/as e especialistas em história das relações angloibéricas, provenientes de vários países do mundo.
No final do mês, destacam-se a Feira do Mel, Queijo e Pão, as comemorações do 25 de abril e a tradicional Feira de Abril, que, com uma série de iniciativas diversificadas e descentralizadas por todas as freguesias do concelho, celebram a liberdade, promovem os produtos e produtores locais e
estimulam a participação e convívio social e cultural.
Três décadas depois, o futebol mertolense regressa ao grande palco do
futebol distrital, com a participação do Clube de Futebol Guadiana na final
da Taça do distrito de Beja, que se decide no dia 10 de maio em Beja.
O Festival Islâmico acontece entre 21 e 24 de maio, mas já “mexe” há muitos meses, arrisco a afirmar que desde que acabou a edição de 2013. Se
existe evento ou atividade consensual em Mértola: é o Festival Islâmico.
População, associações, autarquia, todos se unem e assumem este projeto como seu, numa sintonia quase perfeita.
Em junho, o Encontro Mineiro de São Domingos e as Festas da Vila de
Mértola apresentam-se, dando as boas vindas ao verão e dão o pontapé
de saída para uma série de eventos e festas populares que se estendem
durante os, quentes, meses de verão, e que ocorrerão por todo o concelho.
Fica a porta aberta e o convite feito, para todos/as aqueles/as que se queiram juntar a nós, mertolenses e visitantes.

destaque

D

A conferência internacional
“Anglo-Iberian Relations
c.1500-1850” reunirá, em
Mértola, mais de 60 investigadores e especialistas em
história das relações angloibéricas, provenientes de
vários países do mundo. A
conferência é uma iniciativa
financiada pela Comissão
Europeia ao abrigo do programa 'Marie Sk³odowskaCurie Actions', cuja organização é da responsabilidade
conjunta de várias entidades( Universidades de
Harvard, Kent e Brunel (Reino Unido) e Universidade
do Porto (Portugal). Esta
conferência conta com a
colaboração da Câmara
Municipal de Mértola,
Merturis e Parque Natural
Vale do Guadiana.

conferência
internacional
09>11 ABR.

Montra privilegiada dos
produtos de Mértola e da
região, a Feira do Mel,
Queijo e Pão é um dos certames temáticos de
maior aceitação por parte
dos consumidores.
A qualidade dos produtos
associada à data da realização, em simultâneo
com a Feira Tradicional
de Abril, tem vindo a tornar esta feira num centro
de procura e de venda de
produtos. Inserido no programa desta iniciativa, a
música de raiz tradicional
e a gastronomia do petisco dão a este certame um
caráter peculiar, mais próximo das nossas raízes e
com um caráter fortemente identitário.

feiramel,
queijoepão
24>26 ABR.
04

D
destaque

Quarenta e um anos
após a Revolução dos
Cravos a comemoração
desta efeméride continua a fazer sentido e a
demonstrar a importância desta data na conquista da liberdade. Em
Mértola, por esta altura,
as atividades culturais e
desportivas juntam pessoas e entidades, num
misto de convivialidade
e celebração. Atletismo,
Xito, BTT, Sueca, espetáculos musicais e piquenique são alguns ingredientes desta festa que
mantém viva a esperança de uma vida melhor.
A liberdade continua a
passar por aqui.

25abril

comemorações

Junta de Freguesia S. João Caldeireiros
25 Abril
Espetáculo comemorativo 25 de abril
12h00. Sardinhada // todas as local. da Freguesia
S. João dos Caldeireiros:
Luis Galrito e os Canto Livre
14h00. Xito
"Seja bem vindo quem vier por bem"
15h00. Animação infantil com insufláveis
HOMENAGEM A ZECA AFONSO
18:00. Aula de ZUMBA
U. F. S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro de
19:30. Convívio com comes e bebes
Sólis e S. Sebastião dos Carros
20:00. Animação Musical
25 de abril . Comemorações do 25 de abril
Junta da Freguesia de Espirito Santo
da U.F., em S. Sebastião dos Carros
18 de abril . Comemoração do 25 de abril
9h30. Caminhada
09h30. Caminhada da liberdade. Alcaria
12h30. Convívio
Javazes/Ribeira do Vascão. Local de concen14h00. Torneio de xito
tração: Alcaria dos Javazes
16h00. Espetáculo musical . Acordeonista
14h00. Encontro dos naturais e amigos da
António Manuel *Cultura itinerante
freguesia / jogo de xito, comes/bebes / acorJunta de Freguesia de Mértola
deonista António Manuel . Roncão do Meio
20 a 25 Abril . Comemorações 25 Abril
V Jogos da Freguesia (cons. programa próprio)
Junta da Freguesia de Alcaria Ruiva
25 de Abril
25 Abril
08h30. Passeio de BTT
9h00. Caminhada/concentr. Campo Futebol
09h00. Torneio de xito . Poço dos 2 Irmãos
9h30. Torneio xito / Torneio malha
10h00. Torneio de sueca . Largo dos táxis
Alcaria Ruiva
10h00. Corrida da liberdade . Avenida
13h00. Almoço convívio para participantes
Aureliano Mira Fernandes
nos torneios
13h00. Arraial Popular com animação musi- Junta de Freguesia de Corte do Pinto
cal . Parque Desportivo e de Lazer
25 Abril // 15h00
Mina S. Domingos
Junta de Freguesia Santana Cambas
Caminhada / Torneio xito
25 Abril
09h00. Caminhada // 14h00. Torneio de Xito Jogos tradicionais / Lanche convívio
18h00. Lanche convívio . para toda população * Col. Ass. Vidas com Garra
24 ABRIL . 22H00 . MÉRTOLA
TENDA MULTIUSOS
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festival

Único e inimitável, o
Festival Islâmico de
Mértola continua a
demonstrar a importância da cultura e do património no desenvolvimento do território.
Mas se as sete anteriores edições foram um
elogio à história, ao
património e à identidade, a edição deste ano
tentará dar um forte contributo à tolerância e à
multiculturalidade entre
os povos.
Num mundo cada vez
mais dividido e extremado, estes pequenos
contributos poderão
fazer a diferença.
Exposições, colóquios,
workshops, música, animação, artesanato, instalações, gastronomia,
luz, cor, aromas e sabores serão certamente
motivos suficientes
para uma visita inesquecível e imperdível.
Contamos com a presença de todos e agradecemos publicamente
a todos os que connosco
contribuem para a sua
realização.

islâmic

mértola

21 a 24

maio

2015

festival
islâmico
21>24 MAI.
06

IV Encontro Mineiro de
São Domingos

D
destaque

O Encontro Mineiro de
São Domingos vai já na
sua quarta edição. Com
este evento, a Fundação
Serrão Martins e a
Câmara Municipal de
Mértola pretendem, através da realização de várias atividades e iniciativas
culturais e desportivas,
envolver ativamente as
associações e a população local, e contribuir
para a dinamização e
desenvolvimento cultural, social e turístico da
Mina de São Domingos e
da sua comunidade.

encontro
mineiro
05>06 JUN.

Comemorando o Feriado
Municipal, as Festas da
Vila de Mértola continuam a ser um dos pontos
altos das atividades de
verão no concelho.
A música toma conta do
cais do Guadiana e os bailes e concertos juntam a
população e os forasteiros num espaço que se
transforma, em uso e
aspeto.
O cheiro do mentrasto
que invade o recinto e os
pares, na pista de dança,
relembram-nos que é
tempo de S. João.
É tempo de festa, de folia
e de reencontro. É tempo
de divertimento.
Afinal são as Festas da
Vila.

festasdavila
19>24 JUN.
07

país // EUA
género // drama
duração // 117 min.
realização // Dan Gilroy
intérpretes // Anne McDaniels, Bill Paxton, Jake
Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed
classificação // m|12

cinema

C

Nightcrawler
17 ABR. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

sinopse:
Lou Bloom é um jovem ambicioso desesperado
por conseguir trabalho, que descobre o mundo do
crime de LA. Ao encontrar um grupo de freelancers que filmam acidentes, incêndios, assassinatos e outros casos de polícia, Lou entra no perigoso reino dos seres da noite - onde um toque de sirene da polícia equivale a um possível golpe de sorte
e as vítimas são convertidas em dólares. Ajudado
por Nina, uma veterana do jornalismo sensacionalista, Lou ultrapassa a barreira do observador ao
tornar-se protagonista da sua própria história.
país // Portugal
género // drama
duração // 85 min.
realização // Luís Filipe Rocha
intérpretes // Afonso Pimentel, João Lagarto,
Laura Soveral
classificação // m|12

Adeus Pai
20 ABR. // 13H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA
*destinado a alunos

sinopse:
Filipe, um adolescente de 13 anos, vive a concretização do seu maior sonho: passa as férias grandes, só com o pai, num paraíso natural: os Açores.
Facto estranho, pois o seu pai sempre lhe foi distante, ausente. Mas todos os sonhos acabam
quando acordamos e regressamos à realidade.
Adeus, Pai é um filme de crianças que é muito
mais do que um conto de fadas. É um filme que
toca no fundo do coração e evoca as emoções da
infância, torna-nos mais conscientes e reflexivos
sobre o significado do que é ser pai e ser filho.
país // Reino Unido
género // drama, histórico, comédia
duração // 117 min.
realização // Matthew Warchus
intérpretes // Bill Nighy, George MacKay, Dominic
West, Andrew Scott...
classificação // m|12

Orgulho
08 MAI. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA
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sinopse:
Verão de 1984. Margaret Thatcher está no poder
e a União Nacional dos Mineiros está em greve. Na
marcha de Orgulho Gay em Londres, um grupo de
ativistas homossexuais decide começar a reunir
dinheiro para ajudar as famílias dos mineiros em
greve. O sindicato sente-se embaraçado por receber este apoio, mas nada detém os ativistas que
decidem dirigirem-se diretamente aos mineiros.
Identificam uma aldeia bem no interior do País de
Gales e partem num pequeno autocarro para
entregarem a doação pessoalmente...

exposições

E

ruidiogocastela

‘hoje, antes fosse ontem’
fotografia

15 abril a 02 maio
casa das artes mário elias // mértola

benyessef

‘uma vida consagrada à arte’

08 a 29 maio

pintura e escultura

casa das artes mário elias // mértola

HORÁRIO CASA DAS ARTES MÁRIO ELIAS // MÉRTOLA
de 3ª feira a sábado das 9h00-13h00 // 14h00-18h00
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exposições

E

jorgebranco joãoserrão

‘em parte alguma’

15 maio a 30 agosto
sala de exposições do castelo // mértola

HORÁRIO SALA EXPOSIÇÕES CASTELO // MÉRTOLA
De terça a domingo: das 9h15 às 13h00 e das 14h00 às 17h45 // Encerrado à 2ªfeira
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fotografia

museu

M

MUSEU DE MÉRTOLA Requalificação dos núcleos
museológicos de Arte Sacra e Arte Islâmica
O primeiro núcleo museológico do Museu de Mértola foi inaugurado em
junho de 1988 e correspondeu ao início do processo de estudo, valorização e divulgação do património histórico-arqueológico do concelho de
Mértola que, ao longo das últimas duas décadas culminou com abertura
ao público de 12 núcleos museológicos. Nos últimos anos, a preocupação tem sido a de consolidar o circuito e a de requalificar os núcleos mais antigos, quer ao nível da integridade física dos edifícios, quer dos conteúdos e suportes informativos e das acessibilidades aos mais diversos
níveis.
Neste âmbito, a intervenção levada a cabo nos núcleos museológicos de
Arte Sacra e Arte Islâmica integraram uma intervenção de requalificação dos edifícios e da exposição permanente através da integração de
novos objetos e da conservação da coleção exposta, da introdução de
melhorias ao nível dos suportes expositivos e informativos e da instalação de equipamentos de segurança como intrusão, incêndio e videovigilância, que permitem assegurar que as condições de segurança de pessoas e bens são as adequadas a esta tipologia de equipamentos culturais.
Esta requalificação dos núcleos museológicos tem como principal objetivo a melhoria no acesso à informação por parte do público e a divulgação de resultados da investigação levada a cabo nas mais diversas áreas, diretamente relacionadas com o acervo do Museu e com o património histórico-arqueológico do Concelho de Mértola.
O museu quer-se dinâmico, atractivo e vivo pelo que, convidamos todos
a (re) visitar os núcleos museológicos do Museu de Mértola e a usufruir
destes espaços.
HORÁRIO MUSEU DE MÉRTOLA
De terça a domingo: das 9h15 às 13h00 e das 14h00 às 17h45
Encerrado à 2ªfeira e nos feriados de 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro
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GAMEIRO, José // Lisboa: Matéria-prima, 2014
“Quando as pessoas chegam ao consultório de um psiquiatra, já esgotaram todas as suas alternativas. Sentem-se
perdidas, vazias, profundamente tristes. Neste livro José
Gameiro, psiquiatra há quase 40 anos, dá-nos a oportunidade de sermos os seus olhos e os seus ouvidos. Em Até
que consigas voar, encontramos relatos intimistas sobre
o luto, os medos, a conjugalidade e todo um conjunto de
feridas que não se veem mas que nos impedem de viver.
Mostra-nos que podemos encontrar um rumo, mesmo
quando enfrentamos o pior dos desgostos.”

para os mais velhos

biblioteca

B

Um livro que resulta da atividade do autor enquanto psiquiatra; do seu percurso a “tentar aliviar o sofrimento humano”.

ATÉ QUE
CONSIGAS VOAR

A ação de Que Importa a Fúria do Mar inicia-se em
1934, após a célebre revolta operária de 18 Janeiro desse ano, na Marinha Grande. Um homem lança um maço
de cartas da janela de um comboio, esperando que alguém as faça chegar à mulher para quem foram escritas. De nome Joaquim, foi detido pela polícia política, na
sequência da revolta de 1934 e irá fazer parte do grupo
de prisioneiros políticos que inaugura o campo do
Tarrafal, em Cabo Verde.

para os mais velhos

CARVALHO, Ana Margarida de //
Algragide: Teorema, 2014

Sendo a obra de estreia da autora, este romance venceu
o Grande Prémio de romance e novela da Sociedade
Portuguesa de Autores, em 2014.

QUE IMPORTA
A FÚRIA DO MAR

Gil é um rapazinho de cinco anos (quase seis) que vive
com a sua mãe e o cão Puma. Como todos os meninos,
tem que cumprir as regras e as obrigações que a sua
mãe lhe atribui. Cansado de não poder fazer tudo aquilo
que quer o Gil decide que a melhor solução será trocar
de mãe. Dirige-se, para isso, à Loja de Mães e, apesar
das dificuldades da escolha, lá vai experimentando uma
nova vida.
O que o Gil não sabia é que a sua mãe também podia procurar um novo filho.
Uma história divertida, cuja conclusão só poderia ser
uma…

para os mais novos

CARVALHO, Maria João Lopo de // Alfragide:
Oficina do Livro, 2014

A MINHA MÃE É A
MELHOR DO MUNDO
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para os mais novos

TURIN, Adela // Matosinhos: Kalandraka, 2014
Os Ratões eram uma família muito tradicional e um pouco
antiquada, no que diz respeito à forma como se organizavam no dia-a-dia, no modesto buraco em que viviam, entre
a cozinha e os arrumos de uma casa burguesa numa zona
bonita da cidade. Mas uma grande inundação vem alterar
a vida desta família; e no meio da confusão a mãe e o pai
vão descobrir que têm muitos mais talentos do que pensavam.
A mãe vai descobrir que há muitas coisas interessantes para fazer com os filhos, para além de os alimentar e trazer
arranjadinhos, e o pai vai descobrir o prazer de fazer uma
boa sopa.

UMA FELIZ
CATÁSTROFE

GÓMEZ MARTÍNEZ,
Susana; MACIAS,
Santiago; LOPES,
Virgílio (coord. geral)
O sudoeste peninsular entre Roma e o
Islão Southwestern
Iberian Peninsula between
Rome and Islam
Mértola: Campo
Arqueológico, D.L. 2014.
426 p.
ISBN 978-972-9375-46-0

GÓMEZ MARTÍNEZ,
Susana (coord.)
Memória dos
sabores do
Mediterrâneo
Mértola: Campo
Arqueológico / Centro de
Estudos Arqueológicos
das Universidades de
Coimbra e Porto, D.L.
2012. 264 p.
ISBN 978-972-9375-36-1

C
cam

A presente publicação trata-se de uma monografia coletiva resultante das investigações de vários
especialistas em Antiguidade Tardia no Sudoeste
Peninsular, alguns deles investigadores do Campo
Arqueológico de Mértola. A obra contém uma contribuição sobre Mértola, da autoria de Virgílio
Lopes, que sistematiza e caracteriza os vestígios
arqueológicos que remontam aos séculos V-VII,
entre os quais se destacam os edifícios religiosos,
quer da zona da antiga acrópole, quer do suburbium. Os mosaicos do complexo religioso da acrópole também são estudados do ponto de vista da
sua gramática decorativa, sendo evidentes os
seus paralelos com outros conjuntos musivos do
mesmo período, particularmente os existentes no
Mediterrâneo oriental. De acordo com o autor, a
cidade de Myrtilis foi uma importante urbe que a
partir da segunda metade do século V e durante os
séculos VI-VII gozou de prosperidade como o traduzem os vestígios arqueológicos postos a descoberto nas últimas décadas, e que continuam a surpreender-nos com novos achados.

Os livros e tratados de cozinha mais antigos, são
quase sempre o reflexo de grupos sociais aristocráticos, reflectindo o seu refinado quotidiano, ou
a vida abastada dos conventos. Ora o acto arqueológico descobre e sistematiza a informação
daqueles que não sabem escrever, daqueles que
nunca tiveram história. O simples artefacto de
cozinha, a humilde panela, enegrecida pelo fogo,
é para nós preciosa para compreender os hábitos
alimentares, a topografia cultural da cozinha
que, afinal, é o espaço mais nobre da casa camponesa.
As técnicas e saberes alimentares sempre marcam uma forte continuidade civilizacional.
Passam os exércitos e os almocreves e a mulher
camponesa insiste teimosamente em repetir os
gestos que viu fazer aos seus antepassados. (…)
Ao contrário dos campos abertos, varridos pelos
ventos e pelos homens, as serras escondem as
suas tradições, sabem conservar melhor os seus
sabores, sabem guardar e proteger as suas
memórias.
Cláudio Torres, Apresentação

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

ABRIL
Projeto Ruralidades |abril . junho|
projeto destinado à comunidade idosa do concelho de Mértola, onde o objetivo
principal passa por estimular a participação e desenvolvimento ativo dos idosos
do concelho, através de ações intergeracionais de valorização do seu papel social na comunidade.
MAIO
Os 5 Sentidos da Cultura Islâmica |21-23 maio|
promover a aproximação entre os cidadãos locais e a cultura islâmica; fomentar
a diversidade cultural e interculturalidade e destacar a importância da comemoração do ano europeu para o desenvolvimento.
Público Alvo: escolas básicas e publico em geral.
Consultar programa próprio.
Intercâmbio Portugal-Espanha “Open Mind” |25 a 31 de maio|
Amendoeira da Serra
Intercâmbio entre Portugal e Espanha, dirigida a jovens entre os 17-30 anos.
A atividade terá a duração de 7 dias e os principais objetivos passam por promover junto dos jovens com necessidades educativas especiais, a igualdade de
oportunidades e direitos, salientando os seus contributos para uma sociedade
mais inclusiva, tolerante e justa. Pretende-se promover a integração dos jovens
na sociedade, através da promoção da sua integração no mercado de trabalho,
fornecendo-lhes ferramentas e instrumentos capazes de viabilizá-los enquanto
agentes de mudança da sua própria situação, com o potencial de alcançar
melhores condições de vida a nível pessoal e para as suas comunidades.
Consultar programa próprio.
JUNHO
Intercâmbio de Jovens. From the Past to the Present | 30 junho . 06 julho|
Promoção: ADPM | Parceria: Campo Arqueológico de Mértola
From the Past to the Present é um intercâmbio de jovens de Portugal e Espanha,
com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos de idade, que visa proporcionar momentos de partilha, aprendizagem, convívio e interação, entre os participantes. Este intercâmbio tem a duração de 7 dias e consiste no desenvolvimento de atividades de aprendizagem não formal e informal, como por exemplo workshop's, visitas culturais, troca e partilha de experiências visando a sensibilidade para a preservação e conservação da arqueologia, assim como o
conhecimento do passado e do presente da cultura e património de uma vila no
interior da planície alentejana e de modo geral.

ADPM | Associação de Defesa do Património de Mértola

ABRIL MÊS DO LIVRO
Comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil e do Dia Mundial do
Livro . espetáculos, sessões de leitura, encontros …
JUNHO
Sarau de Final de Ano Letivo

AEM | Agrupamento de Escolas de Mértola
14

outras atividades

9 Abril | 14h10 | Ação de Sensibilização pelo Núcleo GNR Escola Segura
A ação do SEPNA (Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR)
Local: EP ALSUD
10 Abril | 11h-13h | “Vamos criar Espaço para Todos” | Associação
Salvador. Ação de Sensibilização Deficiência Motora, Acessibilidades e
Prevenção Rodoviária | Local: a designar
14 Abril | 14h10 | Ações de Sensibilização pelo Núcleo GNR Escola Segura
Violência Namoro/Violência Doméstica | Local: EP ALSUD
15 Abril | 14h10 | Ações de Sensibilização pelo Núcleo GNR Escola Segura
Violência Namoro/Violência Doméstica | Local: EP ALSUD
21 Abril | 14h10 | Ações de Sensibilização pelo Núcleo GNR Escola Segura
Bullying e Cyberbullying | Local: EP ALSUD
22 Abril | 14h10 | Ações de Sensibilização pelo Núcleo GNR Escola
Segura - Bullying e Cyberbullying | Local: EP ALSUD
29 Abril | 11h00 | Ações de Sensibilização pelo Núcleo GNR Escola
Segura - Prevenção de Incêndios | Local: EP ALSUD
30 Abril | 9h30 . 12h00 | Início do projeto: Hortas para crianças
Visita às Hortas comunitárias do convento e workshops (dinamizado pelos
alunos do 2º ano do curso profissional de Animador Sociocultural) | Público-alvo:
crianças entre os 3 e os 5 anos (pré-escolar)
Local: Convento de S. Francisco
7 Maio | 14h10 | Ações de Educação para a Saúde . Álcool, tabaco e
substâncias psicoativas | Centro Saúde Mértola, Equipa do Programa de
Saúde Escolar | Local: EP ALSUD
28 Maio | 14h10 | Ações de Educação para a Saúde . Álcool, tabaco e
substâncias psicoativas | Centro Saúde Mértola, Equipa do Programa de
Saúde Escolar | Local: EP ALSUD
30 Junho | 9h00 . 17h00 | Apresentação das Provas de Aptidão
Profissional dos Alunos do Curso de Assistente Arqueólogo
Local: Escola Profissional ALSUD

ALSUD | Escola Profissional Alsud

Dança Criativa / contemporânea |5 de janeiro a junho| 18h00.19h00
crianças | AMDA . dansul e Santa Casa da Misericórdia de Mértola
Aulas de Dança Europeias |6 de janeiro a junho| 18h30.19h30| Adultos
Salão Nobre da Junta de Freguesia da Mértola | AMDA . dansul e Alsud
Danças Europeias / criativa | 8 de janeiro a junho| 18h30.19h30
Seniores | Monte Gato | AMDA . dansul e Alsud

AMDA | dansul
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outras atividades

Cursos de Paraquedismo Civil no Aeródromo de Évora
Todos os fins de semana de cada mês, sábado e domingo
A Associação envia candidatos para tirar o curso de Paraquedismo Civil.

APCM | Associação de Paraquedistas do Concelho de Mértola
Apoio ao Estudo para o 1º Ciclo
Explicações para o 2º, 3º Ciclos e Secundário
Inscrições Abertas
Contactos:
Escola Profissional ALSUD
286 612 633 ou 927 977 696
geral.mertola@alsud.pt

CESS | Centro de Explicações Sebastião e Silva
Projeto Exercite-se | S. Miguel do Pinheiro |todas as semanas| segundafeira |10:00h . 11:00h
Dance Kids | Classe A |todas as semanas| segunda-feira |17:00h . 17:50h
Aulas de Natação | Classe A e B |todas as semanas| segunda e quartafeira |18:00h . 19:00h
Projeto Corpo em Movimento | Mértola |todas as semanas| segunda e
quarta-feira| 18:00h . 19:00h
Aulas de Natação | Classe C e D | todas as semanas| segunda e quartafeira| 19:00h às 20:00h
Aulas de Localizada/Circuito |todas as semanas| segunda-feira |
19:00h . 20:00h
Dance Kids | Classe B |todas as semanas| terça-feira |17:00h . 17:50h
Aulas de Zumba | turma 1 |todas as semanas| terça-feira
18:00h . 19:00h
Aulas de Zumba | turma 2 |todas as semanas| quinta-feira
19:00h . 20:00h
Aulas de Hidroginástica |todas as semanas| terça e quinta-feira
20:00h . 21:00h;
Aulas de Step/GAP |todas as semanas| quarta-feira | 19:00h . 20:00h;
Projeto Corpo em Movimento | Corvos |todas as semanas| sexta-feira
18:00h . 19:00h
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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CPCJ |

Comissão de Proteção a Crianças e Jovens

outras atividades

MÊS DE ABRIL
Mês da prevenção dos maus tratos Infantis 2015
22 de abril . Formação para Técnicos/as . Parentalidade Positiva
Com a colaboração do NAV- Núcleo o de apoio à Vitima

ABRIL | “A minha rua é um jardim” . projeto que propõe uma parceria
com os cidadãos para tornar mais bonitas as nossas ruas (ações de
divulgação e sensibilização pela freguesia- consultar calendário próprio)

PROJECTO “CORPO EM MOVIMENTO” . MEXA-SE PELA SUA SAÚDE
Época 2014/2015
Aulas gratuitas de ginástica de manutenção em várias localidades da
freguesia | Mértola, Corte da Velha, Fernandes, Corte Sines e Corvos
Informação e inscrições na Junta de Freguesia de Mértola (Tel:286612420)

JFM |

Junta de Freguesia de Mértola

18 Abril | 14h00 | Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
Participação Coro de Adultos | Local: Núcleo Museológico Alcaria Javazes
20 Abril | 18h00 | Aula Aberta Coro de Adultos| Local: Santana Cambas
18 Maio | 10h00 | Museus com Melodia | Aulas Abertas de Instrumento
Local: Igreja Matriz e Castelo de Mértola
Maio (data a designar, enquadrado no programa Festival Islâmico)
Apresentação do “Ensemble Mértola tem Melodia” no programa do Festival
Islâmico | Local: Cine-Teatro Marques Duque
6 Junho | 18h00 | Audição Final dos Alunos | Local: Igreja Matriz Mértola
Contactos:
Escola de Música “Mértola tem Melodia”
286 612 633 ou 964 989 402
musicamertola@gmail.com

MTM | Mértola tem Melodia
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outras atividades

LUDOTECA ITINERANTE
ARTE EM MOVIMENTO
Corte do Pinto | 10h00 | 2 de abril | 14 maio | 25 junho
Amendoeira da Serra | 13h30h| 6 abril | 14h30 | 18 maio
Vale de Açor de Cima | 10h00 | 07 abril | 19 maio
Espirito Santo | 14h00 | 09h00 abril
Santana de Cambas | 14h00 | 10 abril | 25 maio
Monte Gato | 10h00 | 21 abril | 02 junho
S. Pedro de Sólis | 10h00 | 27 abril | 8 junho
Fernandes | 14h00 | 28 abril | 09 junho
Vale do Poço | 10h00 | 30 abril | 11 junho
Mesquita | 14h00 | 04 maio
Corte Sines | 10h00 | 05 maio | 16 junho
Corte Gafo de Cima | 14h00 | 11 maio | 22 junho
Alvares | 10h00 | 12 maio | 23 junho
Roncão | 14h00 | 21 maio
Alcaria dos Javazes | 14h00 | 15 junho
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO - SAD
Corte Gafo de Baixo | 10h00 | 14 e 23 abril | 7 maio | 1 e 17 junho
S. Bartolomeu de Via Glória | 10h00 | 20 e 29 abril | 26 maio | 4 e 18 junho
EMPRÉSTIMO DE LIVROS
S. João Caldeireiros, Serranos, S. Miguel Pinheiro | 10h | 1 abril | 13 maio
Sapos, Moreanes | 14h00 | 2 abril | 14 maio | 25 junho
Vale Pereiro, Mosteiro | 13h30 | 06 abril | 18 maio
Vale de Açor de baixo, Azinhal, Algodor | 14h00 | 07 abril | 19 maio
Amendoeira Campo, C. Cobres, Monte Figueiras | 10h | 8 abril | 20 maio
Álamo, Roncão do Meio, Penha de Águia | 10h00 | 09 abril | 21 maio
Salgueiros, Bens | 10h00 | 10 abril | 25 maio
Brites Gomes, S. Sebastião dos Carros, Góis | 10h00 | 15 abril | 27 maio
Penedos, Roncão, Diogo Martins | 14h00 | 21 abril | 02 junho
Benviuda, Navarro, Corte da Velha | 10h00 | 22 abril | 03 junho
Catelejo, Monte Fialho, Monte Corcha, Vargens | 14h | 27 abril | 08 junho
Picoitos, Alves, Tamejoso | 10h00 | 28 abril | 09 junho
Alcaria dos Javazes, Vicentes, Mesquita | 10h00 | 04 maio | 15 junho
Corte Pequena, Corvos, Monte Alto | 14h00 | 05 maio | 16 junho
Ledo, Martinhanes, Espargosa | 10h00 | 06 de maio
João Serra, Penilhos | 14h00 | 12 maio | 23 junho

SCMM|

Santa Casa da Misericórdia de Mértola

Abril | Alimentação na 3ª Idade | 06 a 29 de Abril 2015
Maio/Junho | Cuidados a ter com os pés

UMMS |
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Unidade Móvel Médico-Social

outras atividades

Abril (data a designar) | Workshop de Cozinha Marroquina | Local: A designar
14 Abril | 17h30 | Visita ao Museu Romano no âmbito da Disciplina de
História e Património | Local: Museu Romano
20 Abril | 14h30 | Workshop de Cante | Local: MSD
7 Abril | 16h30 | Workshop de Antropologia em parceria com o Campo
Arqueológico de Mértola | Local: Campo Arqueológico de Mértola
13 Maio | 17h30 | Workshop de Danças Orientais | Local: A designar
Maio | Visita ao Hotel Museu em Mértola | Local: Hotel Museu
3 Junho | Dia de Comemoração da Universidade Sénior de Mértola
17 e 18 Junho | Visita de Estudo a Mafra (Convento e Tapada) | Local: Mafra

USM | Universidade Sénior de Mértola

Abril | Concurso de Fotografia “Mértola, um olhar sobre a (des)igualdade”
votação e seleção dos/as participantes
20 de Abril | Ações de sensibilização/informação sobre Violência
Doméstica direcionadas aos/às funcionários/as da Câmara Municipal de
Mértola, com o apoio do NIAVE . núcleo de investigação e apoio a vítimas
específicas
Junho – Ação de sensibilização/informação sobre Alienação Parental
Plano Municipal para a Igualdade de Género

PMIG |
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abr.
mai.
jun.
programação
20

03

Guadiana Foot // Encontro de Benjamins // Estádio Municipal
Org. Clube de Futebol Guadiana

sex

15h30 //

04

abril

A

Prova de BTT // Mina de S. Domingos // Org. Recreio do Golfinho
Ass. de Marinheiros do Concelho de Mértola
I Feira Sons e Sabores da Aldeia (consultar programa próprio)
S. João dos Caldeireiros // Org. J. F. de S. João dos Caldeireiros

sab

09h00 // BTT Infantil // Mina de S. Domingos // Org. Associação de
Paraquedistas do Concelho de Mértola
Caminhada para Adultos // Mina de S. Domingos
Org. Associação de Paraquedistas do Concelho de Mértola
14h30 // Torneio de Sueca // Mina de S. Domingos // Org. Recreio do
Golfinho – Ass. de Marinheiros do Concelho de Mértola
21h30 //

Baile da Pinha // Santana de Cambas
Org. Casa do Povo de Santana de Cambas

05 15h00 // Matiné // Mina de S. Domingos // Org. Associação de

dom

Reformados da Mina de S. Domingos

07
15

Oficina de Cinema // Projeto de Literacia Cinematográfica
'Moving Cinema' // Associação Os Filhos de Lumière,
Associação A Bao a Qu e Associação Meno
Avilys e Escola Profissional ALSUD

11 14h00 // Torneio de Sueca // sede do Moto Clube // Org. Moto Clube

sab

de Mértola “Os Falcões das Muralhas”
15h00 // Futebol | INATEL // Sanjoanense FC vs Louredense FC
16h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Juvenis // 2.ª Fase
CF Guadiana vs Grupo D.C. Alvito // Estádio Municipal
Org. Clube de Futebol Guadiana

16h00 // Sábado em Família // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
13 11h00 // Filme // “O Sangue” // de Pedro Costa // com conversa final

seg

sobre o filme com cineastas e profissionais de cinema // Projeto
de Literacia Cinematográfica 'Moving Cinema'
Associação Os Filhos de Lumière, Associação
A Bao a Qu e Associação Meno Avilys
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola

15
02

Exposição // Hoje, antes fosse ontem // fotografia
Rui Diogo Castela // Casa das Artes Mário Elias

17 21h30 // Cinema // Nightcrawler // Cine-Teatro Marques Duque
Mértola

sex

21

A

18 16h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Juvenis // 2.ª Fase

sab

lirba

CF Guadiana vs C.D. Praia de Milfontes // Estádio Municipal
Org. Clube de Futebol Guadiana

19 11h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Iniciados

dom

CF Guadiana vs G.D. Renascente // Estádio Municipal
Org. Clube de Futebol Guadiana
16h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão Seniores
CF Guadiana vs F.C. Castrense // Estádio Municipal
Org. Clube de Futebol Guadiana

20 13h30 // Cinema // 'Adeus Pai' // Cine-Teatro Marques Duque
seg
destinatários: alunos do 8.º e 9.º anos
Org. Agrupamento Escolas de Mértola em parceria
com Câmara Municipal de Mértola
23 09h30 // Feira do Livro Manuseado // Mercado Municipal
qui
Org. Câmara Municipal de Mértola
21h00 // DOS PEQUENOS PARA OS GRANDES: leituras para
os adultos // Cine-Teatro Marques Duque
Org. Câmara Municipal de Mértola
Feira do Mel, Queijo e Pão
Org. Câmara Municipal de Mértola

24
26

24 22h00 // Espetáculo Comemorativo 25 de Abril
Luis Galrito e os Canto Livre “seja bem vindo quem
vier por bem” // homenagem a Zeca Afonso
Tenda Multiusos // Org. Câmara Municipal de Mértola

sex

25 08h30 //

sab

Caminhada pela Liberdade // Mina de S. Domingos
(antiga escola primária) // Org. Associação de Reformados

da Mina de S. Domingos
15h00 //

Torneio de Xito // Mina de S. Domingos (sede da associação)
Org. Associação de Reformados da Mina de S. Domingos

16h00 // Cultura Itinerante // Animação Musical com
o Acordeonista Vocalista António Manuel // S. Sebastião
dos Carros // Org. União das Freguesias S. Miguel do
Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros //
Câmara Municipal de Mértola

27

seg

22

Comemoração da 'Revolução do 25 de Abril'
Exposições e Palestra // Org. Agrupamento Escolas de Mértola

01

sex

Comemorações do 1.º de Maio // Corte do Pinto
Org. Junta de Freguesia de Corte do Pinto

maio

M

08h30 // Caminhada // Mina de S. Domingos (sede da associação)
Org. Associação de Reformados da Mina de S. Domingos
15h00 // Torneio de Xito // Mina de S. Domingos (sede da associação)
Org. Associação de Reformados da Mina de S. Domingos
18h00 // Atuação Grupo Coral da Mina de S. Domingos
sede da Ass. de Reformados da Mina de S. Domingos
Org. Grupo Coral da Mina de S. Domingos

02

sab

Aniversário // da coletividade com almoço convívio e noite de
baile da pinha // Org. Sociedade Recreativa Mesquitense

03 16h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão Seniores

dom

CF Guadiana vs F.C. Serpa // Estádio Municipal
Org. Clube de Futebol Guadiana

05 18h00 // Apresentação do Livro // de Jorge Serafim
ter
'Não há seda nas lembranças' // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
08
sex

Viagens na Minha Terra // passeio com reformados,
pensionistas e idosos (consultar programa próprio)
Org. Junta de Freguesia de Mértola

21h30 // Cinema // Orgulho // Cine-Teatro Marques Duque
Mértola
09
sab

Comemoração do Dia da Europa
Org. Agrupamento Escolas de Mértola
IX Encontro de Reformados, Pensionistas e Idosos
da Freguesia de Espírito Santo // Espírito Santo
Org. Junta de Freg. De Espírito Santo
15h00 // Futebol // Escolas de Formação Encontro Convívio de
Traquinas e Petizes > CF Guadiana / Piense SC /
Despertar SC / SC Ferreirense / CD Beja / CCD Bº Conceição /
Moura AC / FC Serpa | Estádio Municipal
Org. Clube de Futebol Guadiana

16h00 // Sábado em Família // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
21
24

8.º Festival Islâmico
Org. Câmara Municipal de Mértola

23

30

sab

maio

M

Festa de Nossa Senhora do Amparo
(consultar programa próprio // Corvos / Moreanes
Org. Paróquia de Mértola
II Encontro das Mulheres // da União das Freguesias
Parque de Merendas da Ribeira de Carreiras
Org. União das Freguesias de S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro
de Sólis e S. Sebastião dos Carros

31 17h00 // Espetáculo de Ilusionismo Infantil
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

dom

20h30 // Festa da Nossa Senhora das Neves // Procissão da Capela
de Nossa Senhora das Neves para Igreja Matriz
Org. Paróquia de Mértola

01

seg

junho

J

Comemoração do Dia Mundial da Criança
Org. Agrupamento Escolas de Mértola
Comemoração do 'Dia da Criança' // com visita às escolas
e oferta de lembranças a todos os alunos
Org. Junta de Freguesia de Mértola
Comemoração do Dia Mundial da Criança
Org. Junta de Freguesia de Corte do Pinto

01
20

Futebol // 33.º Torneio Serrão Martins // Estádio Municipal
Org. Clube Futebol Guadiana

05
06

IV Encontro Mineiro // Mina de São Domingos
Org. Fundação Serrão Martins // C.M. Mértola

06 16h00 // Sábado em Família // Mina de São Domingos

sab

*inserido no IV Encontro Mineiro de São Domingos

Org. Câmara Municipal de Mértola
18h00 // Sábado em Família // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola

07 17h00 // Festa da Nossa Senhora das Neves // Procissão da Igreja

dom

Matriz para a Capela N. Sr.ª Neves // Org. Paróquia de Mértola

11

Festa Final // do Centro de Formação de Canoagem do
Agrupamento // Org. Agrupamento Escolas de Mértola

12

Festa de Final do Ano Letivo (consultar programa próprio)
Org. Junta de Freguesia de Corte do Pinto em colaboração
com as escolas da freguesia

13

Festa Santo António (consultar programa próprio)
Org. Moto Clube de Mértola “Os Falcões das Muralhas”

qui

sex

sab

24

Festas da Vila de Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

26

Futebol // Guadiana Foot // convívio de Infantis e Iniciados
CF Guadiana vs HVV Ras (Holanda) // Estádio Municipal
Org. Clube Futebol Guadiana

sab

27

V Feira de S. Pedro e Encontro dos Morais
Org. União das Freguesias de S. Miguel do Pinheiro,
S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros

27
28

Futebol // Maratona de Futsal // Pavilhão Municipal
Org. Clube Futebol Guadiana

27
28

28.º Encontro do Seminário Nacional de História
da Matemática // sede do PNVG
Org. Sociedade Portuguesa de Matemática

sex

J
junho

19
24

28 20h00 // Comemoração dos Santos Populares

dom

Sardinhada seguida de Animação Musical
Org. Casa do Povo de Santana de Cambas com
colaboração da Junta de Freg. de Santana de Cambas

ag

Noites no Parque
junho a setembro

Noites na Praia
junho a setembro

CINEMA
AO AR LIVRE

i

próximo trimestre

al

dic

Ra

jul.
ago.
set.

la

to

Mer

Cinema ao Ar Livre
julho e agosto

Mértola Radical
13 a 16 agosto

Feira Agropecuária
Transfronteiriça de
Vale do Poço
11 a 13 setembro
25

sabores

S

Utentes da Santa Casa da Misericórdia //

Mértola

Folares Alentejanos

Ingredientes:
(aproximadamente 50 folares)
5kg de farinha sem fermento
fermento da massa do pão
2kg de açúcar amarelo
1kg de margarina
500g de banha
2l de almece
1l de leite
1 copo de água ardente
canela em pó e em pau
erva doce

Preparação:
Envolve-se a farinha e o fermento, em seguida coloca-se a gordura, o almece,
o açúcar, a canela, a erva doce e a água ardente.
Amassa-se à mão, durante mais ou menos 1h30m, com água de canela e leite, ficando depois a levantar cerca de 2 horas.
Terminado este tempo, os folares estão prontos a tender. Decore-os com
amêndoa ou ovo.
Leve os folares ao forno pré-aquecido a 180º e vá verificando a cozedura.

26

propriedade // Câmara Municipal de Mértola
edição // Divisão de Cultura, Desporto e Turismo
impressão // Gráfica Comercial
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 julho,
agosto e setembro pode fazê-lo até dia 05 de junho de
2015, através do Fax: 286 610 101, e-mail: geral@cmmertola.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

