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EDITORIAL
O património e a cultura são dois dos principais recursos do Concelho de
Mértola. O trabalho desenvolvido ao nível do seu estudo e valorização tem
sido, há quase quarenta anos, uma prioridade, compreende-se assim a
dedicação e o investimento que tem sido direcionado para estas áreas,
pela autarquia e por outras forças vivas locais, e que tem constituído
momentos privilegiados em torno de um objetivo global de interesse coletivo, de valorização cultural, patrimonial e de desenvolvimento local.
Por esta razão não poderia deixar de destacar dois momentos importantes, que tiveram lugar durante o mês de maio, de reconhecimento institucional e de âmbito nacional, que nos indicam que o caminho trilhado em (e
para) Mértola, tem sido o mais correto:
- A APOM - Associação Portuguesa de Museologia, distinguiu a Câmara
Municipal de Mértola com o Prémio Instituição 2016, um prémio de prestígio que reconhece o trabalho realizado pela autarquia nas últimas décadas.
- A inscrição do bem “Mértola” na lista indicativa de Portugal a património
mundial da Unesco, um marco histórico e o primeiro (e importante) passo
para acalentarmos um sonho ou uma realidade maior, que elevará - ainda
mais - o nome de Mértola.
Durante os meses de verão de 2016, a programação é muita e diversificada, com destaque para as Noites em Mértola e na Mina, o concerto da banda ÁTOA, o Mértola Radical, a Feira Transfronteiriça de Vale do Poço e as
imperdíveis festas populares que animam as noites quentes das aldeias e
localidades do concelho.

O convite está feito e a vossa presença e participação é fundamental.

destaque

D

// Espírito Santo
01»03 julho
// Lombardos
08»10 julho
// Fernandes
15»17 julho
// Santana de Cambas
29»31 julho
// Corvos
05»06 agosto
// Penilhos
06 agosto
// Penedos
06»07 agosto
// Moreanes
11»15 agosto
// Corte Gafo Cima
12»14 agosto
// Corte do Pinto
12»15 agosto
// Picoitos
19»21 agosto
// Corte Sines
26»28 agosto

festaseromariaspopulares

‘Verão em Mértola’ e ‘Verão na Mina’ é uma proposta de animação de
duas localidades que por
altura do verão apresentam uma procura turística bastante significativa.
Atividades culturais, desportivas e de lazer completam a oferta já por si
alargada que temos
durante todo o ano. A
música, o teatro, o cinema, as atividades de arlivre e as exposições são
algumas das propostas
lançadas para este ano e
esperamos que venham a
ter uma boa participação
não só de quem nos visita
mas igualmente daqueles
que habitam neste concelho.

verão em
mértola/mina
04

D
destaque

A Câmara Municipal
traz ao adro da Igreja
Matriz de Mértola o recital ‘Amália Sempre’.
Este espetáculo promete reviver os grandes
sucessos da rainha do
fado.
Pelas vozes de Pedro
Miguel Nunes e Maria
José Carvalho, acompanhadas na guitarra
por Artur Caldeira, este
é um momento ao qual
não poderá faltar.
Contamos consigo!

recital
amáliasempre
23 JUL.
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destaque

D

Chamam-se ÁTOA porque no início foi assim,
tudo era um pouco à toa:
formaram uma banda do
nada, faziam músicas
quando lhes apetecia e
não tinham grandes objetivos. São 4 grandes amigos de 19 anos, são de
Évora e hoje a realidade
mudou: têm dois objetivos - fazer boa música
cantada em português e
agradar ao público.
Dizem que as suas músicas são como um espelho que reflete a maneira
de ser dos 4 amigos e as
suas vivências do dia-adia.
Dizem que são uma família!

concerto
àtoa
07 AGO.
06

D
destaque

“Mértola Radical” é já considerada um pólo promocional deste território no
que respeita ao turismo/desporto aventura e
de natureza.
Na edição de 2016, que
decorre entre 12 e 15 de
Agosto maioritariamente
em Mértola, Alcaria Ruiva
e Mina S. Domingos, pretendemos introduzir novamente uma atividade de
grande projeção, complementada por outras como
o parapente, paintball,
slide australiano, escalada, caminhada radical e
catapulta, as quais permitirão aos mais aventureiros testar os seus limites.

mértola
radical
12>15 AGO.
07

destaque

D

No sentido de promover
e de dinamizar a localidade de Vale do Poço, mas
sobretudo com o objetivo
de levar àquela região
uma nova dinâmica, as
Câmaras de Mértola e de
Serpa têm vindo a organizar a Feira Agropecuária
Transfronteiriça de Vale
do Poço. A XIV edição
desta iniciativa, que irá
ser realizada nos dias 9,
10 e 11 de setembro
deste ano, pela Câmara
Municipal de Mértola, irá
contar com uma programação variada de espetáculos, animação e uma
mostra de produtos da
região que se continuam
a produzir com elevada
qualidade. Aguardamos a
sua presença.

fatvp
09>11 SET.
08

Contrato
21 JUL. // 21H30
MÉRTOLA // ANFITEATRO
ZECA AFONSO

C
cinema

país // Portugal
género // Thriller
duração // 95 min.
realização // Nicolau Breyner
intérpretes // Pedro Lima, Cláudia Vieira,
Vítor Norte...
classificação // m|12

sinopse:
Peter McShade é um hitman. No decorrer de um
contrato para assassinar um homem em
Marrocos, as coisas correm mal e Peter acaba por
matar o sobrinho de um chefe da máfia nova iorquina. Algum tempo depois, Peter está em Lisboa
com outro contrato: matar Georgios Thanatos, um
chefe da máfia com o controlo de toda a zona da
península ibérica. O contrato não se revela fácil

24 JUL. // 21H30
MINA S. DOMINGOS // ANFITEATRO
PRAIA FLUVIAL

país // Portugal
género // Comédia
duração // 110 min.
realização // Leonel Vieira
intérpretes // Miguel Guilherme, Sara Matos,
Dânia Neto, Ana Varela, Manuela Couto, André
Nunes, Aldo Lima...
classificação // m|12

O Leão da Estrela
11 AGO. // 21H30
MÉRTOLA // ANFITEATRO
ZECA AFONSO

14 AGO. // 21H30
MINA S. DOMINGOS // ANFITEATRO
PRAIA FLUVIAL

sinopse:
Para além da família, que sempre foi a sua prioridade, Anastácio é fanático por futebol. A sua equipa de eleição são os Leões de Alcochete, um clube de bairro que pode regressar à velha glória se
conseguir uma vitória em Barrancos do Inferno,
nos confins do Alentejo. Este é um jogo que
Anastácio não pode, de modo algum, perder.
Porém, a viagem para assistir à partida vai ser
uma soma de contratempos inesperados que quase o levará à loucura…
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exposições

E

Luís Guita
10 junho a 11 setembro

do Rio a Pindaré,
um outro Brasil

cine-teatro mina s. domingos

por terras do chapéu de ferro
cine-teatro mina s. domingos

HORÁRIO CINE-TEATRO MINA S. DOMINGOS
de 3ª feira a sábado das 9h30-12h30 // 14h00-18h00 | Domingo das 14h00-17h30
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fotografia

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

pintura
RODRIGO DIAS

casa das artes mário elias // mértola

HORÁRIO CASA DAS ARTES MÁRIO ELIAS
de 3ª feira a domingo das 9h00-12h30 // 14h00-17h30
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museu

M

MÉRTOLA: Inclusão na Lista Indicativa de Portugal
a Património Mundial e Prémio da Associação
Portuguesa de Museologia
As bases do projeto Mértola Vila Museu centram-se numa ideia de desenvolvimento local, este entendido como um processo de melhoria das
condições de vida da comunidade, em que se privilegia um modelo de desenvolvimento sustentado na preservação, dinamização e valorização
dos recursos patrimoniais locais. Falar de Mértola Vila Museu é falar de
arqueologia, de história, de património, de museus mas, acima de tudo,
é falar de pessoas. As pessoas adaptam-se, moldam e transformam um
território, interagem com o meio e desenvolvem técnicas e mecanismos
que permitem criar, utilizar e reutilizar estruturas e saberes. São estes
conceitos dinâmicos e contínuos que, na atualidade como no passado,
ilustram o percurso de Mértola ao longo dos tempos.
As últimas quatro décadas correspondem a um percurso lento, sinuoso,
mas coerente em termos de filosofia de atuação, que permitiu a afirmação de Mértola como um local onde a investigação, a requalificação e a
divulgação patrimonial, centradas no centro histórico de Mértola, deram corpo a uma estratégia de atuação muito interessante, reconhecida
nacional e internacionalmente. Recentemente o reconhecimento deste
trabalho traduziu-se em dois importantes momentos; um primeiro, com
a inclusão de Mértola na Lista Indicativa de Portugal a Património
Mundial e, um segundo, com a atribuição à Câmara Municipal de
Mértola do Prémio Instituição, pela Associação Portuguesa de
Museologia. Os dois refletem o prestígio e o reconhecimento do trabalho aqui realizado, ao mesmo tempo que incentivam à continuidade e desenvolvimento de um trabalho de excelência nas mais diversas áreas,
onde a arqueologia e a museologia são elementos chave.
O futuro deverá refletir este momento e os frutos a colher corresponderão ao resultado de uma relação forte, duradoura e profícua baseada no
trinómio património, território e comunidade.
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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para os mais velhos

B
biblioteca

MELO, João de ; Alfragide: D. Quixote, 2016
“A condição humana do vencido pertence ao domínio da criação e da literatura. Se a História é escrita pelos vencedores,
Os navios da noite reúne histórias de dignos vencidos – todos
eles ao arrepio da ordem e da moral social e política deste
nosso velho mundo.
Sujeito a tortura, o preso político confessa segredos reais e
imaginários, sofrendo com o estigma da traição durante o resto dos seus dias. O velho sacerdote cai na loucura, sob o peso
dos inúmeros pecados que lhe foram confessados ao longo
de uma vida de pároco… mulheres traídas, ora pela doença,
ora pelas ingratidões do corpo; entre muitas outras figuras
que parecem assombradas pelas fragilidades da condição humana.”[sinopse]
Ao todo, dezoito histórias, contadas com a maestria de João
de Melo.

OS NAVIOS DA NOITE

para os mais velhos

KUNDERA, Milan; Alfragide: D. Quixote, 2016

A BRINCADEIRA

“ Um dia, em 1961, fui ver uns amigos na região mineira onde
vivi em tempos. Contaram-me a história de uma jovem operária que roubava, para o seu amante, flores nos cemitérios.
A sua imagem não me largava e diante dos meus olhos desenhava-se o destino de uma mulher jovem para quem o amor
e a carne eram muito separados, para quem a sexualidade
estava nos antípodas do amor. Uma outra imagem se vinha
juntar em contraponto à da rapariga que roubava flores: um
longo ato de amor que não era em realidade senão um soberbo ato de ódio. Assim nasceu a ideia do meu primeiro romance.” MK
Esta é a história de um reencontro e de vingança. Do jovem
Ludvik que na sequência do envio de um postal à namorada,
por brincadeira, acaba preso e impedido de continuar os seus estudos.

para os mais novos

VIEIRA, Alice; Alfragide: Caminho, 2015

A ARCA DO TESOURO

Maria, a irmã do meio, tinha o sonho de ver um gato a correr pela casa. Porém, o pai preocupado com o trabalho e as coisas de
todos os dias nem queria ouvir falar em tal assunto. Por outro
lado, o pai como a mãe, tinha cada vez menos tempo para fazer
as coisas de que Maria gostava e que lhe faziam lembrar os dias de quando era mais pequena. E Maria andava triste, como se
fosse sempre inverno.
Porém, um dia a avó oferece-lhe uma caixa “azul, cor do céu
quando o mau tempo abranda” e ensina-lhe a importância e a
força das palavras, mas sobretudo dos afetos que transportam.
Este livro contém um CD, que inclui a narração da história
acompanhada musicalmente pela Orquestra Metropolitana de
Lisboa. Para ser partilhado também em dias de sol.

para os mais novos

KRALJIC, Helena; Alcochete: Alfarroba, 2014

ALTO! O BURRO
DEU UM SALTO

Era uma vez um burro velhote que descansava, junto a um lago gelado, num dia frio de inverno. O seu sossego foi quebrado
por duas crianças traquinas, que lhe atiraram, como se de
uma ofensa se tratasse, com a frase “ a pensar morreu um burro”. Inquieto e ofendido, sem conseguir perceber o sentido de
tão misteriosa frase, que por sinal era um provérbio, o pobre
jumento parte à procura de explicações.
Começa então uma longa caminhada, ao longo da qual se vai
cruzando com muitos animais, uns mais conhecedores do que
outros, para descobrir, mais do que o sentido daquela frase,
que os seres humanos são muito imaginativos e que todos os
animais têm provérbios a seu respeito.
Uma história muito divertida que nos explica alguns dos mais
conhecidos provérbios sobre animais. Para no final o nosso
personagem concluir que, afinal, a pensar estava bem vivo.
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cam

C

CONGRESSO INTERNACIONAL A CERÂMICA
MEDIEVAL NO MEDITERRÂNEO, 10, Silves, 2012
Actas do X Congresso Internacional A cerâmica
medieval no Mediterrâneo.
Silves: Câmara Municipal; Mértola: Campo Arqueológico
de Mértola, D. L. 2016. 2 vols. (937 p.). ISBN 978-9729375-48-4

A décima edição deste encontro, realizada entre
os dias 22 e 27 de Outubro de 2012 em Silves, contou com mais de trezentos participantes […]. Esta
tão expressiva participação resulta agora neste
volumoso livro de actas, que temos o prazer de
vos apresentar, certos de que o mesmo constituirá uma referência internacional e será um marco
para a história da investigação histórica e arqueológica em Portugal, tornando-se objecto de consulta obrigatória para todos quantos se interessam por estes temas. [Rosa Cristina Palma]

CONGRESSO
INTERNACIONAL A
CERÂMICA MEDIEVAL
NO MEDITERRÂNEO

Arqueologia medieval.
Porto: Afrontamento. N. 13 (2016). ISSN 0872-2250.

Já passou algum tempo desde que a nossa revista atingiu a dúzia, porém nunca é demasiado tarde para voltar a pisar os mesmos e pedregosos caminhos da Idade Média entalada entre o grande
Império matricial de todas as origens e as cidades coloridas do Renascimento. Nunca é demasiado tarde para voltar a mergulhar naquela Idade
das Trevas, lamacenta e desconhecida, onde as
ciências e saberes se teriam escondido, ou mesmo apagado e onde, enredada, em mitos e mistérios, cresceu e se agigantou a oralidade. […]
Afinal esta é a história daqueles que nunca tiveram direito à história […]. [Cláudio Torres]

HORÁRIO CAMPO ARQUEOLÓGICO DE MÉRTOLA

14

9h00-12h30 // 14h00-17h30

ARQUEOLOGIA
MEDIEVAL

APCM | Associação de Paraquedistas do Concelho de Mértola

outras atividades

Cursos de Paraquedismo Civil
Todos os fins-de-semana de cada mês, sábado e domingo, a Associação
envia candidatos para tirar o curso de Para-quedismo Civil.

ATIVIDADES DESPORTIVAS NÃO COMPETITIVAS
MÊS DE JULHO:
// Ginásio // de segunda a sábado
// Aulas de Localizada/Circuito // segunda-feira // 19h-20h
// Aulas de Zumba // terça // 19h-20h
// Aulas de Core // terça // 20h10-20h45
// Aulas de Step/GAP // quarta-feira // 19h-20h
// Aulas de Natação para Bebés // sábado // 10h-11h
// 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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julho

J
29
01

Passeio de Barco
Org. Câmara Municipal de Mértola

01
03

Festas tradicionais de Espírito Santo
Org. Junta de Freguesia de Espírito Santo e
Associação Cultural e Recreativa de Espírito Santo

01 19h00 //
sex

Projeto 'Corpo em Movimento' // Convívio final época
/ Caminhada // Org. Junta de Freguesia de Mértola

02
sab

VI Feira de S. Pedro e Encontro dos Moirais do Sul
// S. Pedro de Sólis // Org. União de Freguesias S. Miguel
do Pinheiro, S. Pedro Sólis e S. Sebastião dos Carros

02
03

Maratona Futsal// Pavilhão Municipal
Org. Clube Futebol Guadiana

04
08

Colónia de Férias Infantil // Albufeira
Org. Câmara Municipal de Mértola

08
10

Festa em Honra de Santa Isabel // Lombardos
Org. Associação Recreativa Lombardense

08 19h30 //
sex

Projeto 'Ruas Vivas' // Cante - Atuação do Grupo Coral Guadiana
de Mértola // Ruas da Vila // Org. Junta de Freguesia de Mértola

09 21h30 // Filme Pedra e Cal // Corte da Velha
sab

Org. Campo Arqueológico de Mértola e
Câmara Municipal de Mértola

14 21h30 //
qui

Projeto 'Ruas Vivas' // Caminhada Noturna com identificação
de sons de aves noturnas (PNVG) // Vila Velha
Org. Junta de Freguesia de Mértola

15
17

Festas de Verão // Fernandes
Org. Centro de Instrução e Recreio Fernandense

16 10h00 //
sab

Projeto 'Ruas Vivas' // Espaço Infantil // Largo Vasco da Gama
Org. Junta de Freguesia de Mértola

16h30 // Jogos Aquáticos // Praia da Albufeira da Tapada Grande

Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola
21h30 // Filme Pedra e Cal // Namorados

Org. Campo Arqueológico de Mértola e
Câmara Municipal de Mértola
16

ResVés - Residência Artística da Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa
Org. Câmara Municipal de Mértola e Faculdade de
Belas Artes da Univ. de Lisboa

J
julho

17
31

19 21h30 // Torneio de Mini Golfe // Parque Desportivo e de Lazer
ter

Municipal // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

21 21h30 // Cinema // Contrato // Anfiteatro Zeca Afonso // Mértola
qui

Org. Câmara Municipal de Mértola

22 21h30 // Projeto 'Ruas Vivas' // Desfile de Moda com Espetáculo Real
sex
Aliança Velha // Eixo Comercial
Org. Junta de Freguesia de Mértola

23 21h30 // Filme Pedra e Cal // João Serra
sab

Org. Campo Arqueológico de Mértola e
Câmara Municipal de Mértola

21h30 // Baile de Mastro de Santiago // Mesquita
Org. Sociedade Recreativa Mesquitense
22h00 // Musica - Amália Sempre // Recital os grandes sucessos

da rainha do fado com Pedro Miguel Nunes,
Maria José Carvalho cantores e Artur Caldeira
na Guitarra // Adro da Igreja Matriz de Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola
24 21h30 // Cinema // Contrato // Praia da Albufeira da Tapada Grande
dom

Mina de S. Domingos
Org. Câmara Municipal de Mértola

29
31

Festas Populares em Honra de Santa Ana // Santana de Cambas
Org. Casa do Povo de Santana de Cambas

29 21h30 // Projeto 'Ruas Vivas' // Espetáculo Musical com Terra Bela
sex
Anfiteatro Zeca Afonso
Org. Junta de Freguesia de Mértola

30 21h30 // Filme Pedra e Cal // Amendoeira da Serra
sab

Org. Campo Arqueológico de Mértola e
Câmara Municipal de Mértola

31
dom

Feira da Aldeia // Santana de Cambas
Org. Casa do Povo de Santana de Cambas

17

agosto

A
01
12

Biblioteca de Praia // Praia da Albufeira da Tapada Grande
Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola

02 21h30 // Jump // Anfiteatro da Praia da Albufeira da Tapada Grande
ter

Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola

04 20h00 // Projeto 'Ruas Vivas' // Caminhada, Piquenique e Animação
qui
Musical // Moinho de Vento de Mértola
Org. Junta de Freguesia de Mértola

05 19h30 // Projeto 'Ruas Vivas' // Cante - Atuação do Grupo Coral de Mértola
sex
Ruas da Vila // Org. Junta de Freguesia de Mértola

05
06

Festas de Verão // Corvos
Org. Centro de Confraternização Republicana de Corvos

05
07

Feira do Mineiro // Mina de S. Domingos
Org. Vidas com Garra Associação

06
07

Festas de Verão // Penedos
Org. Centro Popular dos Trabalhadores de Penedos

06
sab

Encontro com o Cante Alentejano // Jardim do Coreto Mina
de S. Domingos // Org. Grupo Coral da Mina de S. Domingos
Festas de Verão // Penilhos
Org. Centro Cultural e Recreativo de Penilhos

07 23h00 // Espetáculo Musical 'Átoa'
dom

Campo de Futebol da Mina de S. Domingos
Org. Câmara Municipal de Mértola

09 21h30 // Fitball
ter

Parque Desportivo e de Lazer Municipal // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

11 21h30 // Cinema // O Leão da Estrela // Anfiteatro Zeca Afonso
qui

Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

11
15

Festas de Verão // Moreanes
Org. Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Moreanes

12 19h30 // Projeto 'Ruas Vivas' // Saberes e Sabores
sex
Rua do Relógio (Casa do Funil) // Mértola
Org. Junta de Freguesia de Mértola

18

Festas de Verão // Corte Gafo de Cima
Org. Associação Juntos para Dinamizar

12
15

Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição
Corte do Pinto
Org. Comissão de Festas de Corte do Pinto

12
15

Mértola Radical
Org. Câmara Municipal de Mértola

13
15

19.º Encontro Internacional de Parapente do Alentejo
Serra de Alcaria Ruiva
Org. Associação de Comandos – Delegação de Setúbal
Pólo de Alcaria Ruiva

13 10h00 //

Projeto 'Ruas Vivas' // Espaço Infantil // Largo Vasco da Gama
Org. Junta de Freguesia de Mértola

sab

A
agosto

12
14

12h00 // Saltos de Paraquedas e Almoço Convívio
Campo de Futebol de Mina de S. Domingos
Org. Associação de Paraquedistas do Concelho de Mértola

14

Convívio Anual de Marinheiros
Mina de S. Domingos // Org. Recreio do Golfinho - Associação
de Marinheiros do Concelho de Mértola

dom

III Feira do Ciclo do Pão // S. Miguel do Pinheiro
Org. União de Freguesias S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro Sólis
e S. Sebastião dos Carros
21h30 // Cinema // O Leão da Estrela // Praia da Albufeira da

Tapada Grande // Mina de S. Domingos
Org. Câmara Municipal de Mértola
Biblioteca de Praia // Zona de Lazer da Achada
S. Sebastião // Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

16
26

16 21h30 // Cycling // Anfiteatro da Praia da Albufeira da Tapada Grande
ter
Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola
21h30 //

19 19h30 //
sex

Projeto 'Ruas Vivas' // Meditação & Relaxamento com Telma Saião
Cais do Guadiana // Org. Junta de Freguesia de Mértola
Projeto 'Ruas Vivas' // Cante - Atuação do Grupo Coral Guadiana
de Mértola // Ruas da Vila // Org. Junta de Freguesia de Mértola

19

agosto

A
19 22h00 // Teatro, musica ao vivo e poesia Karingana Blues
sex

Anfiteatro da Praia da Albufeira da Tapada Grande
Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola

19
21

Festas de Verão // Picoitos
Org. Centro Recreativo e Cultural de Picoitos

20 22h00 // Teatro, musica ao vivo e poesia Karingana Blues
sab

Parque Desportivo e de Lazer Municipal // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

23 21h30 //
ter

Treino Funcional // Parque Desportivo e de Lazer Municipal
Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

25 21h30 // Cinema // filme a designar // Anfiteatro Zeca Afonso
qui

Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

26
28

Festas de Verão em Honra de Santíssimo Salvador
Corte Sines
Org. Grupo Ativo de Jovens Animados

26 21h30 // Vamos Brincar aos Cientistas
sex

Crianças dos 3 aos 10 anos
Parque Desportivo e de Lazer Municipal // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

27 09h30 // Projeto 'Ruas Vivas' // Mostra de Saber(es) e Fazer(es)
sab
Largo Vasco da Gama
Org. Junta de Freguesia de Mértola

22h00 // Música - Ensemble Musaico // Espetáculo de música

e imagem 'Lanterna Mágica' inspirado no Concelho de
Mértola com destaque para a Mina de S. Domingos
sua história e gentes.
Anfiteatro da Praia da Albufeira da Tapada Grande
Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola
28
Cinema // filme a designar // Praia da Albufeira da
dom 21h30 //

Tapada Grande // Mina de S. Domingos
Org. Câmara Municipal de Mértola

20

Org. Junta de Freguesia de Mértola

02 19h30 // Projeto 'Ruas Vivas' // Cante - Atuação do Grupo Coral Guadiana
sex
de Mértola // Ruas da Vila // Org. Junta de Freguesia de Mértola
03
sab

setembro

S
01 21h30 // Projeto 'Ruas Vivas' // Caminhada Noturna com identificação
qui
de sons de aves noturnas (PNVG) // Vila Velha

III Feira da Aldeia // Espírito Santo
Org. Junta de Freguesia de Espírito Santo

09 09h00 // Viagens na Minha Terra // Passeio com idosos e reformados da
sex
Freguesia // Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola

Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço
Org. Câmara Municipal de Mértola

09
11

10
sab 10h00 // Projeto 'Ruas Vivas' // Espaço Infantil // Largo Vasco da Gama
Org. Junta de Freguesia de Mértola

13
ter 21h30 // Projeto 'Ruas Vivas' // Histórias de Encantar … Vítor Encarnação
Jardim dos Combatentes // Mértola
Org. Junta de Freguesia de Mértola

Exposição // Fotografia Científica
Sala de Exposições Temporárias do Castelo de Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola e CCMAR - UALG

15
15

17 10h00 // III Encontro de Mertolenses // Mértola
sab
// Org. Junta de Freguesia de Mértola
17
05

Exposição // O abismo que nos procura // de Rodrigo Dias
Casa das Artes Mário Elias
Org. Câmara Municipal de Mértola e CCMAR - UALG

22
25

Viagem Cultural com Jovens // Amesterdão
Org. Câmara Municipal de Mértola

23 19h30 // Projeto 'Ruas Vivas' // Cante - Atuação do Grupo Coral Guadiana
sex
de Mértola // Ruas da Vila // Org. Junta de Freguesia de Mértola
24 08h00 // Projeto 'Ruas Vivas' // Mercadinho de Rua // Vila Velha
sab
Org. Junta de Freguesia de Mértola

17h00 //

Projeto 'Ruas Vivas' // Oficina de Dança (Danças de Roda)
DANSUL // Vila Velha // Org. Junta de Freguesia de Mértola

30 21h30 // Projeto 'Ruas Vivas' // Fados ao Luar // Esplanada do
sex

Clube Náutico de Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola

21

sabores

S

Eduardo Martins Mestre

// Mértola

Lebre com feijão branco
Ingredientes:
// 1 lebre
// 500gr feijão branco
// 2 cebolas
// 4 dentes alho
// 1 copo vinho branco
// salsa
// azeite q.b.
// sal, pimenta
// cominhos
Preparação:
Demolhar o feijão de um dia para o outro.
Limpa-se a lebre e corta-se aos bocados, tempera-se com sal, pimenta,
cominhos, os alhos picados e por fim o vinho. Deixa-se marinar de um dia
para o outro.
Coze-se o feijão, escorre-se e reserva-se a água da cozedura.
Num tacho, deita-se azeite até cobrir o fundo, junta-se as cebolas picadas,
a marinada com a lebre e a salsa. Leva-se ao lume a refogar, mexendo
várias vezes. Quando começar a secar, adiciona-se a água da cozedura do
feijão. Tapa-se o tacho e deixa-se cozer a carne. Quando esta estiver
pronta, adiciona-se o feijão e deixa-se apurar um pouco.
Na hora de servir, pode colocar-se, umas fatias de pão alentejano, no fundo
dos pratos.
Acompanhar com vinho tinto da região de Mértola.
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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
outubro, novembro e dezembro pode fazê-lo até dia 26 de
agosto 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

