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Os meses de outubro, novembro e dezembro assinalam o final do ano de
2017 e, significam também, o termo de um ciclo autárquico.
No editorial da primeira agenda de 2014, onde abordei a questão da origem desta publicação, afirmei, entre outras coisas, o seguinte: “Desde
os finais dos anos 70 do século XX que está a ser implementada em Mértola uma estratégia de desenvolvimento que tem como ponto de partida as potencialidades locais - culturais, patrimoniais e naturais.”, “o seu
âmago (agenda cultural) continua o mesmo - divulgar, promover, organizar -, as atividades, iniciativas e projetos culturais (e não só!) de todas
as entidades do concelho de Mértola”, “a cultura continuará a ser pilar
fundamental da estratégia de desenvolvimento que a autarquia preconiza para Mértola e para as suas populações - assumindo a autarquia a
responsabilidade do serviço público da cultura”.
As pessoas é que são na realidade importantes e, é para elas, não apenas como recetores passivos da atividade cultural, mas como agentes
ativos dessa mesma atividade, que se tem desenvolvido o trabalho nos
últimos anos, sempre com o desafio de cruzar o local e o global, o clássico e o contemporâneo, o analógico e o digital, o empírico e o teórico e
o lazer com o pedagógico, como forma de contribuir para a capacitação
das pessoas na sua vida - profissional e pessoal -, e também para a sua
realização e satisfação.
Se olharmos para trás - e ainda para esta agenda e para os projetos e iniciativas que perdurarão -, considero que os pressupostos atrás referidos
foram colocados em prática, para e com as gentes de Mértola.
Foram quatro anos onde a relação entre a autarquia, juntas de freguesia, associações, clubes desportivos, escolas e outros grupos formais e
informais se aprofundou, promovendo lógicas de trabalho em parceria,
que antes não existiam; mas foi também um período onde as afinidades
de Mértola com entidades e instituições nacionais e internacionais aconteceram, demonstrando que Mértola - e os Mertolenses - e o valor do
trabalho desenvolvido são, cada vez, mais reconhecidos.
Foram quatro anos de entrega e trabalho de todos os - perto de trezentos -, colaboradores da autarquia, com uma referência especial para
aqueles que de forma mais direta trabalham nas áreas da cultura, património e turismo: é claro para todos que sem eles nada seria possível!
Convido a uma leitura atenta à agenda e à sua programação e, principalmente: participem, usufruam e estejam presentes.
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artista de capa

A

António Gomes Anacleto
Nasceu em 1943 em Picoitos.
Artista autodidata embora tenha frequentado cursos de desenho e pintura no AR.CO assim como em ateliers de artistas consagrados.
Expõe desde 1987 tendo realizado dezenas de exposições individuais
e coletivas nos mais diversos pontos do país como Lisboa, Vila Nova
de S.to André, Salvaterra de Magos, Mértola, Almansil, Santiago do
Cacém, Batalha, Sabugal, Vendas Novas, Borba, Óbidos, Arcos de Valdevez, Tavira, Alcácer do Sal, Porto e também além-fronteiras nomeadamente Nova Iorque, Helsínquia, Geneve, Zurique, Tóquio, etc.
Foi distinguido com vários prémios na vertente de aguarela e acrílico
e está representado em diversos organismos oficiais e coleções particulares.
Está referenciado em diversas publicações como: Aspetos das artes
III em Portugal e Arte 98 de F. Infante do Carmo. É Sócio fundador do
GART (Grupo de Artistas Amigos de V.F de Xira). É Sócio do grupo do
Paço Dartes sediado em Paço de Arcos. É Sócio do Circulo Artur Bual
na Amadora.
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D
destaque

Mértola, terra de gentes
com história, dos museus e do património,
ponto de encontro de
culturas, reduto natural preservado, terra
de aromas e sabores
únicos.
Estas são também terras de caça, terras de
planícies
onduladas
vastas em horizonte
e natureza selvagem,
terras de estevas e matos, abrigo secular de
espécies cinegéticas de
excelência como a perdiz-vermelha, o coelho-bravo e a lebre.
Este é um território com
tradições
venatórias
amplamente reconhecidas e, hoje, rotulado
por muitos como “Mértola Capital Nacional da
Caça” .
O evento, que é já uma
referência a nível nacional, celebra a excelência cinegética do concelho e a gastronomia
associada ao produto
caça. A feira realiza-se
de 20 a 22 de outubro
e inclui um espaço com
dezenas de expositores relacionados com
a atividade cinegética,
provas de caça,demonstração/exposição
de armas, gastronomia,
animação musical e
muito mais…
Mértola aguarda por si!
Visite-nos…

feiradacaçade
mértola

20 a 22 OUT.
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destaque

D

António Raminhos e Carolina Deslandes irão
fazer parte integrante da programação do
Cine-Teatro
Marques
Duque neste trimestre.
Para além dos vários
espetáculos de teatro e
música que o Cine-Teatro Marques Duque irá
acolher neste trimestre,
os destaques vão para
dois espetáculos com
dois artistas de renome
em áreas diferenciadas: António Raminhos
(stand up comedy) e Carolina Deslandes (música). Espera-se com esta
programação contribuir
para uma maior aproximação dos artistas com
ampla projeção nacional e internacional do
nosso público, demonstrando que a cultura
é um bem a que todos
deverão ter acesso.

cineteatro

vencontro
etpm
03 a 04 NOV.
06

ETPM
MÉRTOLA

O objetivo do Encontro
Transfronteiriço de Profissionais de Museus,
que reunirá em Mértola
participantes de várias
instituições patrimoniais
e culturais – portuguesas e espanholas -, será
de apresentar projetos,
trocar experiências e
fornecer pontos de vista
sobre a acessibilidade
à cultura e, introduzir
as tecnologias de informação e comunicação
como fator chave para o
desenvolvimento social e
cultural das pessoas com
deficiência com alto risco
de exclusão.
A acessibilidade será o
tema central deste encontro, onde se discutirá
uma possível metodologia de certificação
comum para todo o território, relativa à acessibilidade de museus e locais
de cultura e património.

2017

D
destaque

A programação cultural
do último trimestre tem
vindo, de há uns anos
a esta parte, a incluir
um conjunto de espetáculos que fogem à
habitual programação.
Jazz, música clássica,
música erudita, entre
outras, têm vindo a fazer-se soar em espaços
diferenciados, levando
o público a conhecer
novos estilos musicais
ao mesmo tempo que
(re)descobre espaços
culturais com outras
valências. Para este
trimestre a proposta é
mantida e a programação será variada.

mêsdamúsica
NOV. a DEZ.
07

destaque

D

Novembro é, desde há
muitos anos a esta parte, o mês em que os livros acorrem a Mértola,
para se apresentarem
e seduzirem os leitores
que aqui se encontram
durante todo o ano.
Entre 19 e 25 de novembro, capas mais ou menos coloridas, versando
sobre as temáticas mais
diversas, preenchem as
estantes expositoras,
criteriosamente organizados e arrumados.
Para completar, trazem
preços
convidativos,
porque o inverno que aí
vem convida a leituras
aconchegantes e o Natal é época de ofertas.
Este ano regressamos
ao Salão dos Bombeiros
Voluntários, nesta altura transformado em generosa casa dos livros,
num espaço renovado.

feiradolivro
19 a 25 NOV.

As Jornadas Interdisciplinares são dedicadas à
história da Mina de São
Domingos, dando ênfase
às interligações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e a sua
aplicação num contexto
educativo/museológico.
É sobre a história desta
povoação mineira em
particular, entre outras
situadas ao longo da Faixa Piritosa Ibérica, que
se pretende cruzar as
visões de especialistas
em um debate centrado
nas questões científicas, tecnológicas e ambientais, um contributo
disponível para todos os
que se interessam pelo
tema e que pensamos de
especial utilidade para
profissionais de ensino e
dos serviços educativos,
na sua atuação com as
comunidades.

jornadasinter
disciplinares
24 NOV.
08

cinema

C
país // EUA
género // Ação, Aventura
duração // 141 min.
realização // James Gray
intérpretes // Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom
Holland...
classificação // m|12

sinopse:
A cidade perdida de z conta a incrível história
verídica do explorador inglês Percy Fawcett
(Charlie Hunnam), que viaja ate à Amazónia no
início do século XX e descobre provas de uma
avançada civilização até então desconhecida, que
terá habitado a região. Apesar de ridicularizado
pela comunidade científica que vê a população
indígena como “selvagens”, o determinado Fawcett regressa à selva numa tentativa de provar a
sua teoria.

A Cidade
Perdida de Z
13 OUT. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

país // EUA, China
género // Ação, Aventura
duração // 119 min.
realização // Jordan Vogt-Roberts
intérpretes // Tom Hiddleston, Brie Larson, Toby
Kebbell...
classificação // m|12

sinopse:
“Kong: Ilha da Caveira” recria a origem do mítico
Kong numa emocionante e original aventura do
realizador Jordan Vogt-Roberts (“The Kings of
Summer”). No filme, uma equipa de exploradores
reúne-se na missão de explorar uma ilha desconhecida do Pacífico - com tanto de encantadora
como de traiçoeira - alheios ao facto de estarem a
entrar no território do mítico Kong.

Kong:
a ilha da caveira
27 OUT. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA
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cinema

C
país // Portugal, França, Brasil, África do Sul,
Moçambique
género // Aventura
duração // 93 min.
realização // Licinio Azevedo
intérpretes // Thiago Justino, Melanie de Vales
Rafael, Matamba Joaquim
classificação // m|14

Comboio de
Sal e Açucar
10 NOV. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

sinopse:
Moçambique está em plena guerra civil. O
comboio que liga Nampula ao Malawi é a única
esperança para centenas de pessoas dispostas a
arriscar a própria vida numa viagem de comboio
para garantir a subsistência das suas famílias.
Uma viagem que decorre a 5km/h por trechos de
linha sabotados, deixando completamente vulneráveis todos os que nele viajam e que procuram
esperança em tempo de guerra.

país // Portugal
género // Drama
duração // 108 min.
realização // Vicente Alves do Ó
intérpretes // Ricardo Teixeira, José Pimentão,
Raquel Rocha Vieira...
classificação // m|16

Al Berto
15 DEZ. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA
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sinopse:
Em Sines, numa época de revolução, Al Berto dá
corpo a uma geração em mudança. Al Berto cria
um grupo de amigos e juntos transpiram juventude, excentricidade, sonhos de mudança, mas
pouco tempo após a revolução, a cidade ainda não
está preparada para tanta liberdade - liberdade
para amar sem medo.

exposições

E

bonecas(os) de pano

exposição de artesanato

“o passado aos olhos do presente”
10 a 30 outubro

COLETIVA - SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE MÉRTOLA

casa das artes mário elias // mértola

v exposição

11 novembro a 09 dezembro
galeria do castelo // mértola

exposição de artes plásticas
COLETIVA - ANTIGOS ALUNOS E
PROFESSORES DAS ESCOLA DE ARTES
DECORATIVAS ANTÓNIO ARROIO

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

E

in situ

14 novembro a 16 dezembro

exposição de artes plásticas

casa das artes mário elias // mértola

COLETIVA
ASSOCIAÇÃO VIA CRIATIVA

insetos em ordem

16 novembro a 29 dezembro

sede do parque natural do vale do guadiana // mértola

exposição científica
PNVG

HORÁRIO SEDE DO PARQUE NATURAL DO VALE DO GUADIANA // MÉRTOLA
dias úteis 9h00-12h00 // 14h00-17h00, sábados 10h00-12h00 // 15h00-17h00
Escolas - pré-marcação obrigatória

12

museu

M

Escavações arqueológicas Casa Cor de Rosa

Desde finais de maio que decorrem escavações arqueológicas na Casa
Cor de Rosa. Os trabalhos arqueológicos tiveram início no quintal e
estenderam-se ao rés do chão. Neste piso a escavação arqueológica
desenvolveu-se em área e estendeu-se por 184 metros quadrados. O
que tem permitido pôr a descoberto uma grande complexidade de estruturas habitacionais, pertencentes a distintos períodos históricos,
desde as casas do século XIX, que antecederam a construção da casa
Cor de Rosa, passando pelos restos das habitações medievais cristãs e
islâmicas. Nos níveis mais profundos foram identificadas construções
monumentais do período romano. A extensão do edifício não é de todo
perceptível, contudo, foi identificada uma construção com uma frente
voltada ao rio com aproximadamente 20 metros. Numa destas paredes
conservam-se restos do revestimento com pintura de distintas cores
(vermelho, creme e preto).
No canto noroeste da casa Cor de Rosa, a cerca de 3,50 metros de profundidade, foi descoberto um conjunto escultórico. Até ao momento,
foram identificadas três estátuas de togados (semelhantes ao que se
encontra em exposição na Casa Romana nos Paços do Concelho) e uma
outra, de grandes proporções, que se supõe tratar-se de um guerreiro.
As escavações arqueológicas encontram-se em curso. No entanto, os
dados até ao momento conhecidos apontam para uma construção monumental de carácter público, em que as estátuas ocupariam um local
de destaque. Mais uma vez, os trabalhos arqueológicos desenvolvidos
vêm contribuir para um melhor conhecimento e realçar a importância
histórica que Mértola teve na Antiguidade.
Virgílio Lopes
Campo Arqueológico de Mértola
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PAMUK, Orhan - Uma estranheza em mim.
Lisboa: Presença, 2017

biblioteca

“Mevlut viu-a apenas uma vez e foi o suficiente para se apaixonar. Após três anos de cartas enviadas em segredo, decidem fugir. A escuridão da noite auxilia a fuga mas a luz de
um relâmpago revela uma realidade terrível que os marcará
para sempre. Chegados a Istambul, Mevlut decide aceitar o
seu destino, seguindo os passos do pai. Todas as noites vende
boza, uma bebida tradicional turca, esperando um dia enriquecer. Durante quatro décadas acompanhamos Melvut pelas
ruas de Istambul, o seu olhar face às alterações que ocorrem
e as diferentes pessoas com quem se cruza.” [sinopse]

para os mais velhos

B

UMA ESTRANHEZA
EM MIM

para os mais velhos

TAVARES, Gonçalo M. -A mulher sem cabeça e o
homem do mau-olhado. Lisboa: Bertrand, 2017
“Era uma vez um homem de mau-olhado que saiu de casa
para ver o mundo. Cruzou-se com homens, objectos, animais e máquinas. Entretanto uma revolução avança, um
homem alto exige imobilidade, outro homem está dividido
em dois. Mães procuram filhos e filhos gritam pela mãe.
Não sabemos como tudo aconteceu, mas no final, pelo
menos, alguém é castigado de uma forma exemplar […]
Mundo de ficção em que Gonçalo M. Tavares recoloca o
humano e a história numa dimensão mitológica que distorce para mostrar melhor e, recorrendo à tradição narrativa da oralidade e do fantástico, explorar brilhantemente
aquilo que é a natureza humana.” [sinopse]

A MULHER SEM CABEÇA
E O HOMEM DO...

Quando o inverno chega, a natureza transforma-se.
Os campos, antes tapados por folhas secas, cobrem-se
de um tapete de neve fofa e fria, criando problemas aos
pequenos animais que vivem nas suas tocas. É o que acaba por acontecer a uma família de pequenos coelhos, que
se veem rodeados pela neve sem conseguirem encontrar
nada para comer.
E assim começa a aventura da mãe e dos dois filhos, que
saem à procura de uma famosa casa de janela azul, onde
abunda o feno e as ervas secas que poderão saciar-lhes a
fome. Enfrentando todos os perigos que se encontram à
espreita, fora da toca, esta será, também, a oportunidade
de fazer novos amigos.

para os mais novos

MOTA, António - A casa da janela azul.
Alfragide: Asa, 2017

A CASA DA JANELA
AZUL

para os mais novos

CHAUD, Benjamin - Adeus peúgas. Lisboa:
Orpheu Negro, 2017
Peúgas é um coelhinho mascote gordito, molengão e muito bonzinho, mas que, com o passar do tempo, começa
a não satisfazer o seu dono. Rapaz crescido, a gostar de
aventuras e tropelias que o Peúgas já não consegue acompanhar, o dono toma a decisão de livrar-se dele.
Depois de muito refletir, decide abandoná-lo na floresta.
Porém, a tarefa apresenta muitas mais dificuldades do
que poderia pensar à partida. O Peúgas não sabia ao que
ia e o dono parece cada vez menos convencido de querer
livrar-se dele. O importante é que no final tudo acaba em
bem.

ADEUS PEÚGAS
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APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (SIG) AL
PROYECTO DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA Y URBANA.

C
cam

DOMÍNGUEZ RUIZ, Victoria
Aplicación de los sistemas de información geográfica (SIG) al proyecto de rehabilitación arquitectónica y urbana.
Sevilla : Universidad de Sevilla, 2015. 445 p.. - Tese de
doutoramento em “Teoría y práctica de la rehabilitación arquitectónica y urbana”, apresentada à Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, 2015

«Este projeto centra-se na contextualização
dos engenhos hidráulicos do Guadiana e do seu
afluente, a Ribeira do Vascão, no território de
Mértola, peças anónimas mas fundamentais
para compreender a sociedade passada e avaliar um património rural construído interrelacionado [com a] cultura local. […] A principal
contribuição desenrola-se num Sistema de
Informação Patrimonial para os moinhos da
Ribeira do Vascão, que apresenta como resultado, para além da visualização de objetos, a
inter-relação dos dados tratados e a elaboração de fichas de inventário para os referidos
moinhos. A cartografia e fichas apresentadas
contribuem para uma leitura correta dos seus
significados através da articulação de fatores
como os condicionantes físicos, a localização,
a tecnologia, os materiais de construção, etc.
relativamente à evolução dos processos geradores de arquiteturas anónimas, depositárias
dos saberes populares que possibilitaram a
sua permanência durante séculos.»
GÓMEZ MARTÍNEZ, Susana ( ed. lit.)
Mértola arqueológica : 2003-2008.
Mértola : Câmara Municipal, 2008. 63 p..
ISBN 978-972-9375-30-9

MÉRTOLA ARQUEOLÓGICA : 2003-2008

«Há trinta anos que a nossa vila é conhecida pela
sua arqueologia, pela qualidade da investigação
histórica, pelo projecto inovador dos seus museus
e pelo desenvolvimento turístico que todo este
processo cultural trouxe à nossa terra.
As expectativas suscitadas entre os nossos visitantes e a nossa cada vez maior exigência, obrigam-nos a manter e consolidar os níveis de qualidade, rigor e respeito pelo património que desde
1978 tem caracterizado o projecto Mértola Vila
Museu.
Neste Caderno reunimos seis breves artigos de
divulgação geral sobre as escavações arqueológicas mais importantes desenvolvidas [entre 2003 e
2008] na vila.»

HORÁRIO CAMPO ARQUEOLÓGICO DE MÉRTOLA
de 3ª feira a sábado das 9h00-12h30 // 14h00-17h30
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outras atividades

Casa do Natal em Mina de S. Domingos
dias 8, 9, 10,16, 17 e 23 de dezembro
(consultar programa próprio)
Org. Vidas com Garra - Associação, com a colaboração da Câmara Municipal de Mértola.

VGA | Vidas com Garra - Associação

OUTUBRO:
Mês de Outubro - Alimentação saudável - Campanha “Super - saudáveis” (Escolas Eb1)- Distribuição de Kits aos alunos.
Apoio: Agrupamento Escolas de Mértola
De 16 a 31 - Campanha “laço-rosa” - Prevenção do cancro da mama Decoração de montras do comércio local
Apoio: Assoc. Empresários e comércio local
De 20 a 22 de Out - Campanha de Prevenção do Cancro da Mama Distribuição de folhetos - Stand da LPCC na Feira da Caça com o Apoio CMM
Dia 25 - Alimentação saudável - A LPCC vai ao Refeitório do CAS - sessão com Susana Espadaneira e almoço da Delegação de Mértola da LPCC
,no CAS (Parceria CAS)
Dia 30 - Dia Nacional da Prevenção do cancro da mama - Campanha de
rua (Largo do Guadiana)- Distribuição de folhetos
NOVEMBRO:
De 1 a 5 - Peditório Nacional
Dia 17 - Carros sem Fumo - Campanha anti-tabágica - Campanha dirigida
aos alunos das escolas- Parceria - Agrupamento de Escolas de Mértola
DEZEMBRO:
De 11 a 15 - Natal com Arte - Exposição de Presépios
(Angariação de fundos) (na Rua Dr. Serrão Martins)
Apoio: Dr. Eurico Allen Revez e Drª Isabel Allen Revez (na cedência do
espaço) e artistas locais, Agrupamento de Escolas de Mértola, Universidade Sénior
Liga Portuguesa Contra o Cancro - Delegação de
LPCC DM | Mértola

CAMPANHAS DE OUTONO
Outubro/Novembro - Campanha de Vacinação antigripe
Outubro/Novembro/Dezembro - Riscos na automedicação

UMMS | Unidade Móvel Médico-Social
16

ARTE EM MOVIMENTO
Vale do Poço - 10:00 // 23 outubro, 20 novembro, 18 dezembro
Corte Pinto - 14:00 // 23 outubro, 20 novembro, 18 dezembro
Corte Gafo Cima - 13:30 // 19 outubro, 16 novembro, 19 dezembro
Amendoeira da Serra - 10:30 // 24 outubro, 21 novembro, 21 dezembro
Espírito Santo - 14:00 // 26 outubro, 23 novembro
Vale de Açor de Cima - 10:00 // 31 outubro, 27 novembro
Santana Cambas - 14:00 // 30 outubro
Alvares - 10.00 // 3 outubro, 7 novembro, 7 dezembro
Alcaria Javazes - 14:00 // 12 outubro, 9 novembro, 11 dezembro
Fernandes -14.00 // 16 outubro, 13 novembro, 12 dezembro
Corte Sines - 10:00 // 17 outubro, 14 novembro, 14 dezembro
Salgueiros - 14:00 // 28 novembro

outras atividades

LUDOTECA ITINERANTE DE MÉRTOLA
//projeto co-financiado pela Câmara Municipal de Mértola//

EMPRÉSTIMO DE LIVROS
Vale do Poço - 10:00 // 23 outubro, 20 novembro, 18 dezembro
Corte Pinto - 14:00 // 23 outubro, 20 novembro, 18 dezembro
Amendoeira do Campo - 10:30 // 19 outubro, 16 novembro, 19 dezembro
Malhão - 11:00 // 19 outubro, 16 novembro, 19 dezembro
Corte Cobres - 11:30 // 19 outubro, 16 novembro, 19 dezembro
Monte das Figueiras - 12:00 // 19 outubro, 16 novembro, 19 dezembro
Corte Gafo Cima - 13:30 // 19 outubro, 16 novembro, 19 dezembro
S. Bartolomeu da Via Gloria - 11:00 // 22 novembro, 20 dezembro
Vale Pereiro - 9:45 // 24 outubro, 21 novembro, 21 dezembro
Mosteiro - 10:00 // 24 outubro, 21 novembro, 21 dezembro
Amendoeira da Serra - 10:30 // 24 outubro, 21 novembro, 21 dezembro
Álamo - 10:30 // 26 outubro, 23 novembro
Roncão - 11:00 // 26 outubro, 23 novembro
Pena d’ Águia - 12:00 // 26 outubro, 23 novembro
Moreanes - 10:30 // 30 outubro, 28 novembro
Sapos - 11:30 // 30 outubro, 28 novembro
Salgueiros - 12:00 // 30 outubro, 28 novembro
Santana Cambas - // 30 outubro, 28 novembro
Roncão - 10:30 // 2 novembro, 4 dezembro
Fialho - 11:20 // 2 novembro, 4 dezembro
Castelejo - 12:20 // 2 novembro, 4 dezembro
S. Pedro Solis - 12:40 // 2 novembro, 4 dezembro
Penedos - 14:00 // 2 novembro, 4 dezembro
Diogo Martins - 15:00 // 2 novembro, 4 dezembro
Alvares - 10:00 // 3 outubro, 7 novembro, 7 dezembro
João Serra - 12:30 // 3 outubro, 7 novembro, 7 dezembro
Espargosa - 14:20 // 3 outubro, 7 novembro, 7 dezembro
Penilhos - 15:20 // 3 outubro, 7 novembro, 7 dezembro
Martinhanes - 16:20 // 3 outubro, 7 novembro, 7 dezembro
Ledo - 10:00 // 2 outubro, 6 novembro, 5 dezembro
»»»»»»»»»»»

SCMM | Santa Casa da Misericórdia de Mértola
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outras atividades

»»»»»»»»»»
S. Miguel do Pinheiro - 11:00 // 2 outubro, 6 novembro, 5 dezembro
Góis - 11.30 // 2 outubro, 6 novembro, 5 dezembro
S. Sebastião dos Carros - 12:15 // 2 outubro, 6 novembro, 5 dezembro
Monte Alto - 10:30 // 16 outubro, 13 novembro, 12 dezembro
Alves - 11:15 // 16 outubro, 13 novembro, 12 dezembro
Picoitos - 12:00 // 16 outubro, 13 novembro, 12 dezembro
Fernandes - 14.00 // 16 outubro, 13 novembro, 12 dezembro
Vicentes - 10:30 // 12 outubro, 9 novembro, 11 dezembro
Mesquita - 11:15 // 12 outubro, 9 novembro, 11 dezembro
Espírito Santo - 12:00 // 26 outubro, 23 novembro
Alcaria Javazes - // 12 outubro, 9 novembro, 11 dezembro
Corte Sines - 10:00 // 17 outubro, 14 novembro, 14 dezembro
Corte Pequena - 14:00 // 17 outubro, 14 novembro, 14 dezembro
Corvos - 15:00 // 17 outubro, 14 novembro, 14 dezembro
Vale de Açor de Cima - 10:00 //31 outubro, 27 novembro
Vale de Açor de Baixo - 14:00 //31 outubro, 27 novembro
Azinhal - 14:30 //31 outubro, 27 novembro
Algodor - 15:15 //31 outubro, 27 novembro
Corte da Velha - 16:00 //31 outubro, 27 novembro

SCMM | Santa Casa da Misericórdia de Mértola

PROGRAMA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO
16 a 20 de novembro
Exposição Insetos em Ordem
16 de novembro a 29 de dezembro | Sede do Parque Natural Vale do Guadiana
“Há Mais Vida no Parque Natural … Os Insetos”
17 de novembro | manhã| | Sede do Parque Natural Vale do Guadiana |
Programa próprio
Inauguração da Estação Biológica Do Guadiana
17 de novembro | tarde | | Mértola > Visita guiada pela equipa de biólogos
da Tagis - Centro de Conservação das Borboletas
Mercadinho Natural.pt
18 de novembro | manhã | | Largo Vasco Da Gama
Caminhadas Criativas … #03 Desenhadas!
18 de novembro | tarde | Vamos desenhar insetos & plantas | Porque desenhar não é um bicho de sete cabeças!
Inauguração da Ebio do Vascão
20 de novembro | manhã | > Visita guiada pela equipa de biólogos da Tagis
- Centro de Conservação das Borboletas

PNVG | Parque Natural do Vale do Guadiana
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Ginásio, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 14:00h e das 15:00h às 20:30h;
Aulas de FitKids A, todas as semanas, à segunda-feira, das 17h ás 18h;
Aulas de FitKids B, todas as semanas, à terça-feira, das 17h ás 18h;
Aulas de GAP, todas as semanas, à segunda, das 18:00h às 18:45h e sexta -feira das
18:30h às 19:15h;
Aulas de Step, todas as semanas, à segunda -feira, das 19h às 19:45h e às quarta-feira, das 19:30h às 20:15h;
Aulas de Stretching, todas as semanas, à segunda e quinta-feira, das 19:45h às
20:00h;
Aulas de Localizada, todas as semanas, à quarta-feira, das 18:45h às 19:30h;
Aulas de Zumba, todas as semanas, à terça-feira das 18:00h às 18:45h e à quinta-feira das 19:00h às 19:45h;
Aulas de Hiit, todas as semanas, à terça feira, das 18:45h às 19:15h e sexta -feira das
18:00h às 18:30h;
Aulas de Core Training, todas as semanas, à terça-feira, das 19:15h às 19:45h e
quinta-feira das 18h:00 às 18:30h;
Aulas de Circuito, todas as semanas, à quarta-feira, das 18:00h às 18:45h;
Aulas de Treino Funcional, todas as semanas, à quinta-feira, das 18:30h às 19:00h;
Aulas de Hidroginástica, todas as semanas, à terça e quinta-feira, das 20:00h às
21:00h;
Aulas de Natação - Classe A e B, todas as semanas, à terça e quintafeira, das
18:00h às 19:00h;
Aulas de Natação - Classe C e D, todas as semanas, à terça e quintafeira, das
19:00h às 20:00h;
Aulas de Natação para Bebés, todas as semanas, ao sábado, das 10:00h às 11:00h;
Aulas de Natação - Classe de Adaptação, todas as semanas, ao sábado, das
11:00h às 12:00h;

outras atividades

ATIVIDADES DESPORTIVAS NÃO COMPETITIVAS

// 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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outubro

O
01 16h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
dom
CF Guadiana vs F. C. Castrense
04 17h30 // Apresentação do livro “Vagabunda” de Mercedes
qua

Blasco e descerramento de placa toponímica // Musical,
Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola

06
07

Inauguração Fundação Multifida - Artes, Tecnologias e Conhecimento Relativos à Alquimia dos Sentidos // Convento
de S. Francisco Mértola // Org. Fundação Multifida

07 16h00 // Futebol // Taça de Honra da 2.ª Divisão Distrital - série ‘A’
sab
São Domingos FC vs F.C. São Marcos

16h00 // Sábado em Família // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
21h30 // Concerto Imagens do Sul // Ariel Rodriguez e Diego
Cortez // Cine-Teatro Marques Duque
Org. Câmara Municipal de Mértola
10
30

Exposição // Bonecas(os) de Pano “O Passado aos olhos
do presente” - Santa Casa da Misericórdia // Casa das
Artes Mário Elias // Org. Câmara Municipal de Mértola

10 14h00 // Oficinas “Danças do Alentejo” // Castelo de Mértola
ter
Org. Câmara Municipal de Mértola e DRCAlentejo
13 21h30 // Cinema // A Cidade Perdidade de Z // Cine-Teatro Marsex

ques Duque - Mértola //Org. Câmara Municipal de Mértola

14 19h00 // Mértola Está na Moda - Desfile // Av. Aureliano Mira
sab

Fernandes - Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola,
Associação de Empresários do Concelho de Mértola e Junta
de Freguesia de Mértola

15 16h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
dom
CF Guadiana vs F. Clube de Serpa
16
seg

20

Comemoração do Dia da Alimentação // consultar programa
próprio // Org. Liga Portuguesa Contra o Cancro - Delegação de
Mértola com o apoio Agrupamento Escolas de Mértola

16
seg

À Noite no Mercado // Lançamento da Campanha Menu
de Mudança & Comer Local // Mercado Municipal de Mértola // consultar programa próprio

20
22

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

21 10h30 //
sab

Futebol // Liga de Formação - Benjamins
CF Guadiana vs Moura Atlet. Clube “A”

23 21h00 //
seg

Meditação e Relaxamento com Telma Saião // Salão dos
Bombeiros // Org. Liga Portuguesa Contra o Cancro - Delegação de
Mértola com o apoio da AHBVM

outubro

O

27 21h30 // Cinema // Kong: A ilha da caveira // Cine-Teatro Marques
sex

Duque // Org. Câmara Municipal de Mértola

28 10h30 //
sab

Futebol // Campeonato Distrital de Infantis 1.ª fase – série ’A’
CF Guadiana vs C.F. Vasco da Gama

Encontro de reformados, Pensionistas e Idosos do
Concelho de Mértola // Pavilhão Desportivo Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
15h00 //

Futebol // Taça de Honra da 2.ª Divisão Distrital - série ‘A’
São Domingos FC vs F.C. CCD Bº Conceição

22h00 // Stand Up Comedy - António Raminhos // Cine-Teatro
Marques Duque //Org. Câmara Municipal de Mértola
29 15h00 //
dom

Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
CF Guadiana vs S.C.M. Aljustrelense

30 21h30 // Documentário - Andar em frente // Cine-Teatro Marseg

ques Duque // Org. Câmara Municipal de Mértola, AMDA e
LPCC - Delegação de Mértola

21

novembro

N
01 10h00 // Torneio Nike Interassociações // A. F. de Beja, A.F.
qua

Évora e A.F. Portalegre // Campo de Futebol Municipal //
Org. Associação de Futebol de Beja e Câmara Municipal de
Mértola
V Encontro Transfronteiriço de Profissionais de
Museus // Cine-Teatro Marques Duque // Org. APOM,
Associação Acesso Cultura e Câmara Municipal de Mértola

03
04

03 17h30 // Ciclo de Conversas // Como se vivia numa casa do
sex

século XII // Casa Islâmica (Alcáçova do Castelo) // Org.
Campo Arquelógico de Mértola e Câmara Municipal de
Mértola

04 10h30 // Futebol // Liga de Formação - Benjamins
sab
CF Guadiana vs SPG. Clube de Cuba

15h00 // Workshop // Novas abordagens para uma saúde plena
Filipe Rocha // Espaço Jovem da Mina de S. Domingos
Org. Câmara Municipal de Mértola
16h00 // Sábado em Família // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
21h30 // Concerto Via Crucis por Rui Santana & Filipe Pilar
Mês da Música // Igreja Matriz - Mértola // Org. Câmara
Municipal de Mértola
10 21h30 // Cinema // Comboio de Sal e Açúcar // Cine-Teatro Marsex

ques Duque // Org. Câmara Municipal de Mértola

Exposição // V Exposição de antigos alunos e professores
da Escola de Artes Decorativas António Arroio // Galeria do
Castelo - Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

11
03

11 10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Infantis 1.ª fase – série ’A’
sab
CF Guadiana vs Clube Desp. de Beja “A”
15h00 //

Futebol // Taça de Honra da 2.ª Divisão Distrital - série ‘A’
São Domingos FC vs C.D.R. Salvadense

19h00 // Comemorações do São Martinho // Salão dos Antigos
Bombeiros Voluntários de Mértola //Org. Câmara Municipal
de Mértola
22

14
16

Exposição // “in situ” - Associação Via Criativa // Casa das
Artes Mário Elias // Org. Câmara Municipal de Mértola

16
20

Comemoração Do Aniversário Do Parque Natural Vale Do
Guadiana // consultar programa próprio // Org. PNVG e Câmara
Municipal de Mértola

16
29

Exposição - Insetos em Ordem // Sede do Parque Natural do
Vale do Guadiana - Mértola // Org. PNVG e Câmara Municipal de
Mértola

novembro

N

18 15h00 // Encontro de Associações Culturais e Recreativas //
sab

*consultar programa próprio // Org. C. Municipal de Mértola

21h30 // Concerto Carolina Deslandes // Mês da Música //
Cine-Teatro Marques Duque // Org. Câmara Municipal de
Mértola
19
25

Feira do Livro // Mês da Música // Salão Bombeiros Voluntários de Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

24
sex

4as Jornadas Interdisciplinares da Mina de São Domingos // Musical - Mina de S. Domingos // 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

25 10h00 //
sab

Futebol // Campeonato Distrital de Infantis 1.ª fase – série ’A’
CF Guadiana vs SPG C. Ferreirense “A”

11h00 //

Futebol // Liga de Formação - Benjamins
CF Guadiana vs Clube Desp. De Beja “A”

15h00 // Workshop // Os vários pontos de acupuntura para as
emergências diárias // Espaço Jovem da Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola
20h00 //

26 15h00 //
dom

Noite de Fados // Santana de Cambas // Org. Casa do Povo de
Santana de Cambas
Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
CF Guadiana vs C. ATL. Aldenovense

23

dezembro

D
Presépio // Salão de Festas de Santana de Cambas //
Org. Casa do Povo de Santana de Cambas

01
06

01 21h30 // Cinema // filme a designar // Cine-Teatro Marques Duque
sex

//Org. Câmara Municipal de Mértola

02 09h30 // Passeio de BTT // Mina de S. Domingos - Campo de Futebol //
sab
consultar programa prórprio // Org. Recreio do Golfinho
15h00 //

Torneio de Sueca // Mina de S. Domingos - Centro Republicano
5 de Outubro // consultar programa prórprio // Org. Recreio do
Golfinho
Futebol // Campeonato Distrital 2ª Divisão 1ª fase - série ’A’
São Domingos FC vs CCD B.º Conceição

16h00 // Sábado em Família // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
Concerto Duo Canto & Guitarra // Ana Amaro e José
Micael // Mês da Música // Musical da Mina S. Domingos
Co-Produção CMM e CRBA
03 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
dom
CF Guadiana vs Piense SPG. Clube

08
10

09 10h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Infantis 1.ª fase – série ’A’
sab
CF Guadiana vs Despertar SPG Clube “A”
11h00 //

Futebol // Liga de Formação - Benjamins
CF Guadiana vs CCD Bº Conceição

21h30 // Concerto Fado “Reflexo” // Henrique Leitão & Convidados// Mês da Música // Cine -Teatro Marques Duque
Co-Produção CMM e CRBA
11
15

24

Natal com Arte // Exposição de presépios (angariação de fundos) // Rua Dr. Serrão Martins - Mértola
Org. Liga Portuguesa contra o Cancro Delegação de Mértola

14 21h30 // Cinema // Al Berto // Cine-Teatro Marques Duque //
qui

Org. Câmara Municipal de Mértola

dezembro

D

16 15h00 // Futebol // Taça de Honra da 2.ª Divisão Distrital - série ‘A’
sab
São Domingos FC vs G.D. Amarelejense

14h00 // Festa Natal // Trabalhadores da CMM // Cine-Teatro
Marques Duque //Org. Câmara Municipal de Mértola
17 09h00 // Mercadinho de Natal // Largo Vasco da Gama - Mértola
dom

Org. Câmara Municipal de Mértola e Associação de Empresários do Vale do Guadiana

16h00 // Musical Infantil // Um Sonho de Natal
Mês da Música // Cine-Teatro Marques Duque
Org. Câmara Municipal de Mértola
22 21h30 // Concerto de Natal // Banda Filarmónica da Sociesex

dade Cubense 1.º Dezembro // Mês da Música // Igreja
Matriz - Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

23
sab

Festa do Guadiana // Tenda Multiusos - Mértola // Org. Clube
Futebol Guadiana

25

sabores

S

Maria Francisca da Palma Pereira

// Corte Sines

Beldroegas com feijão manteiga
Ingredientes:
1 molho de beldroegas
1l feijão manteiga
2 cabeças de alho
1 queijinho de cabra seco
3 batatas
6 ovos
azeite
sal
vinagre
Preparação:
Num tacho deixa-se passar ligeiramente pelo azeite duas cabeças de alho
a que se tira a casca exterior, junta-se um queijinho de cabra bem seco
partido em quatro.
Adiciona-se água q.b. e deitam-se as batatas cortadas às rodelas.
Depois de bem lavadas e escolhidas deitam-se as folhas e as partes mais
tenras das beldroegas, junta-se o feijão cozido à parte e adicionam-se umas
pinguinhas de vinagre e sal q.b.
Por fim colocam-se os ovos e tapa-se o tacho por forma a que estes fiquem
escalfados.
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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 2018 pode fazê-lo até dia 01 de
dezembro de 2017, 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

