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editorial
Por cá, abril começa a celebrar os valores e a riqueza da gastronomia
do rio com a realização de mais uma edição do Festival do Peixe do Rio,
a decorrer na aldeia ribeirinha do Pomarão. Aqui se assinala o rio como
um bem maior do território, um recurso natural e cultural que marcou e
continua a marcar de forma vincada a história e a paisagem desta terra.
Em abril, continua o desafio da palavra. E em abril as palavras maiores
são a liberdade e a democracia. As comemorações do 25 de abril assinalam, mais uma vez, o episódio mais importante da história contemporânea do país. Mas este abril é mais do que a História, o discurso ou
a matéria em sala de aula; este abril é ainda a memória viva de quem o
vivenciou, por cá ou no exílio, no anonimato ou à luz do dia, na luta ou na
resistência silenciosa e que com o seu inconformismo gerou a revolução
e ajudou a erguer a Democracia e o direito de cada um à sua expressão
e à sua palavra.
O mês termina, tal como começou, com sabor. Desta vez, os sabores da
terra presentes na Feira do Mel, Queijo e Pão. Mas há mais: há vinhos,
enchidos, doces e compotas, infusões e aromas de ervas e plantas aromáticas. E há artesanato, música popular e Cante.
E chega maio e a apresentação da edição de 2019 do Festival Islâmico
de Mértola. Este ano ao concerto de apresentação juntamos um ciclo
de cinema dedicado a realizadores do mundo árabe para dar a conhecer uma forma diferente de fazer cinema, com outras histórias e outras
estéticas. Maio é também o regresso do Festival MUR onde a cultura,
em múltiplas linguagens artísticas, acontece entre muralhas. Junho é
mês de Festas da Vila, de arraiais, santos populares e bailes de mastro.
Na Mina de S. Domingos começa a época balnear e nas boas vindas aos
veraneantes haverá mais uma edição do Encontro Mineiro que evoca a
memória e a herança mineira do local.
E assim, por aqui acontece a Cultura e o Encontro. As opções são variadas, à oferta programada pela autarquia juntam-se as propostas das
Juntas de Freguesia, das associações, dos clubes e das coletividades
locais. Não deixe de participar e de se envolver. Em cada momento e em
cada evento, esperamos por si!
Rosinda Pimenta
Vereadora da Câmara
Municipal de Mértola
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destaque

D

Este é o evento que celebra os valores e a riqueza da gastronomia do
rio, que muitos apelidam
de Grande Rio do Sul! A
história do rio é também
uma história de sabores
únicos. Muge, lampreia,
saboga e enguia são os
peixes mais comuns.
Aparecem em sopas
temperadas de ervas
aromáticas e adornadas
de pão; em ensopados;
fritos acompanhados de
arroz, migas ou só com
umas fatias de pão. Mas
o festival também tem
outros produtos locais
que igualam a qualidade
e sabor único dos pratos
de peixe do rio. E depois,
há a música popular, as
provas de pesca desportiva, os passeios de barco,
as caminhadas e passeio
de BTT e à noite o sempre
aguardado fogo de artifício. Nesta edição vamos
também falar de turismo
náutico e discutir novas
oportunidades e desafios
neste segmento de turismo que muito pode fazer
pela salvaguarda e valorização do rio Guadiana.

festivaldo
peixedorio
7, 8 ABR.
04

D
destaque

O Festival Terras sem
Sombra reúne, desde
2013, música, património e biodiversidade num
acorde sereno, que soa
para além da planície.
Com o objetivo de partilhar o legado cultural e
natural do Alentejo, o Festival dá a conhecer o que
aqui há de mais fascinante, dos centros históricos
às áreas rurais, da vida
selvagem às etnografias
locais. O foco está na
descentralização cultural,
na formação de novos
públicos e na irradiação
do Alentejo. A programação, de livre acesso, integra, além dos concertos,
“master classes”, conferências temáticas, visitas
guiadas e ações de formação prática.

festivalterras
semsombra
14, 15 ABR

Música, cinema, atletismo, arte, jogos populares, tertúlias, caminhadas e muitas outras
atividades
culturais
e recreativas acontecem por todo o concelho para assinalar as
comemorações do 25
de abril. E, em abril o
povo sai, mais uma vez
e sempre, à rua para
celebrar os valores da
revolução dos cravos Liberdade, Igualdade e
Fraternidade. Para que
não se esqueça, para
que não esmoreça e
para que nunca se permitam retrocessos!

25abril
25 ABR.
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As gentes, os sabores,
os aromas, as vidas, a
cultura e os ofícios reunidos num evento genuinamente tradicional e
popular. Uma excelente
oportunidade para provar o melhor do que se
produz no concelho de
Mértola. Sabores ímpares que aliam tradição
e qualidade. Os reis da
festa são os queijos, o
mel e o pão, mas também vai encontrar enchidos, doçaria, compotas, ervas aromáticas e
vinho. Para acompanhar
este desfile de sabores
haverá música tradicional, Cante e artesanato.

feiradomel
queijoepão
27, 28 E 29 ABR.
06
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Associar a dinamização
de espaços com elevado interesse histórico
a atividades culturais
com uma forte componente de inovação que
promovam a formação
de públicos e a redescoberta do nosso património é o principal objetivo
deste evento. Música,
videomapping, dança,
exposições, workshops,
entre outros serão os
principais ingredientes
da edição deste ano que
será destinada a públicos diversificados.

festivalmur
18, 19 e 20 MAI.

Em 2018, cumprem-se
40 anos do início, de
um projeto empolgante
de investigação e intervenção patrimonial, em
Mértola, que sempre
colocou a comunidade
local no centro, procurando utilizar a cultura
e a herança do passado
para construir um desenvolvimento social e
não apenas económico.
Em 1978, três professores da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, Cláudio Torres,
António Borges Coelho
e José Luís de Matos,
chegaram a Mértola, a
convite do seu aluno, o
então Presidente da Câmara de Mértola, António Serrão Martins, para
desenvolver um projeto
cheio de … sonhos.

40anoscam
25 e 26 MAI.
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O Desporto representa, sem dúvida alguma,
um papel de extrema
importância na sociedade atual. A crescente
dependência das novas
tecnologias e de atividades mais sedentárias
tem resultado, salvo raras exceções, na adoção
de hábitos e estilos de
vida onde o exercício físico tem vindo a perder
o seu papel. Obesidade,
doenças respiratórias
e cardiovasculares são
muitas vezes apontadas
como tendo origem na
inexistência de exercício físico. Consciente da
importância da adoção
de modos de vida saudável onde o desporto
assume um papel preponderante, não apenas
na melhoria da condição
física das populações,
mas igualmente como
forma de convívio, partilha e espírito de equipa,
a autarquia de Mértola
irá organizar os Jogos
Concelhios de Mértola
com a colaboração de
inúmeras outras entidades. São várias as
modalidades que nesta
primeira edição irão ser
apresentadas tendo por
base a realidade do concelho tentando abarcar
as várias faixas etárias
envolvendo ambos os
sexos, federados ou não
federados.

jogos
concelhios

05 MAI. a 10 JUN.

08
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A comemoração do feriado municipal é sempre um momento especial no que diz respeito
ao envolvimento da população nas atividades
realizadas durante essa
efeméride. O regresso de quem está fora é
sempre um momento de
alegria aumentado pelo
calor da época e pela
celebração dos santos
populares, sobretudo o
S. João. Os concertos
no cais são um pretexto para meter a conversa em dia (noite) e
criar novas amizades.
A programação deste
ano contará com uma
diversidade de estilos
procurando chegar a
públicos diversificados.
António Pinto Bastos,
Maria Armanda, Calema e os Quinta do Bill
são os artistas mais conhecidos de um programa que incluirá outros
ingredientes onde a tradicional sardinhada não
irá faltar.

festasdavila

16 a 24 JUN.

09

F

filmes com conversa

filmes com conversa

A história dos filmes e a sua estética suscitam interrogações e conversas plurais.
Este é um projeto para trazer a comunidade ao cinema, para criar novos espaços de
encontro, de debate aberto, de reflexão, de convívio e de conversa.

país // Alemanha / Portugal / Suiça
género // Drama, Romance
duração // 111 min.
realização // Bille August
intérpretes // Jeremy Irons, Mélanie Laurent, Jack
Huston, Bruno Ganz, Nicolau Breyner...
classificação // m|12

Comboio Nocturno
Para Lisboa
20 ABR. // 21H00
MUSICAL
MINA DE S. DOMINGOS

sinopse: Numa tarde chuvosa, uma mulher vestida
com um casaco vermelho prepara-se para se atirar
para a morte da ponte de Kirchenfeld, em Berna, Suíça.
Raimund Gregorius, um professor de latim, grego e hebraico, convence-a a não o fazer. Subitamente, a mulher
desaparece, deixando o casaco atrás de si. Tudo o que
ele sabe é que ela é portuguesa. Mas, no bolso da veste
esquecida, encontra um livro de um autor português,
Amadeu do Prado, médico, poeta e resistente durante o
salazarismo, e um bilhete de comboio para Lisboa com
data desse mesmo dia. E é então que aquele professor
antiquado, habituado a uma vida regrada e monótona,
toma uma decisão inusitada: mete-se no comboio e
viaja para Lisboa, a cidade que será o lugar de todas as
revelações: dos mistérios da vida humana, da coragem,
do amor e da morte...

conversas sobre Abril

país // Itália / França
género // Drama
duração // 120 min.
realização // Giuseppe Tornatore
intérpretes // Antonella Attili, Enzo Cannavale,
Isa Danieli, Leo Gullotta...
classificação // m|12

Cinema Paraíso
08 JUN. // 21H00
MUSICAL
MINA DE S. DOMINGOS

sinopse: Salvatore Di Vitta, um reconhecido cineasta
italiano, recebe um telefonema inesperado da sua mãe
na Sicília, onde nasceu e cresceu, que lhe dá a conhecer
a morte de Alfredo, o projeccionista local que deixava
Totó - o diminutivo por qual Salvatore era conhecido - ver
todos os filmes que passavam pelo Cinema Paraíso.
De alguma forma, Alfredo ocupou o papel de pai de
Totó, desaparecido durante a II Guerra, e ofereceu-lhe
um mundo de magia que era o seu acolhedor refúgio
naqueles dias e que, mais tarde, viria a ser o seu próprio
mundo. Agora, Totó tem de voltar à sua terra natal para
enterrar o homem que determinou a sua vida e receber
o seu último legado. “Cinema Paraíso”, de Giuseppe
Tornatore, é um dos bastiões do cinema italiano, um
filme nostálgico que encerra uma emotiva homenagem
à Sétima Arte.

conversas sobre Cinema
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país // Palestina
género // Drama
duração // 138 min.
realização // Hany Abu-Assad
intérpretes // Adam Bakri, Waleed Zuaiter, Leem Lubany
lassificação // m|12

sinopse:
Na Palestina, Omar desvia das balas da polícia militar
cada vez que pula o muro que divide o território para
ficar perto de Nadia. Suspeitas, traições e repressões
colocarão sua vida, a relação com seus amigos e com
seu amor em risco.

C
ciclo de cinema árabe

ciclo de cinema árabe

Omar
15 MAI. // 21H00
NÚCLEO DE ARTE ISLÂMICA DO
MUSEU DE MÉRTOLA

país // França, Líbano
género // Comédia, Romance
duração // 95 min.
realização // Nadine Labaki
intérpretes // Nadine Labaki, Yasmine Elmasri, Joanna
Moukarzel
classificação // m|12

Caramel
16 MAI. // 21H00
NÚCLEO DE ARTE ISLÂMICA DO
MUSEU DE MÉRTOLA

sinopse:
Em Beirute, cinco mulheres reúnem-se frequentemente num salão de beleza, um microcosmos altamente
colorido onde várias gerações se cruzam umas com as
outras, falam e contam segredos. Layale é a amante de
um homem casado e ela ainda tem esperança de que ele
deixe a mulher. Nisrine é uma muçulmana e irá casar-se
brevemente. Mas ela já não é virgem e está preocupada
com a reacção que o seu noivo vai ter. Rima é atormentada pela sua atracção por mulheres em especial por
uma cliente do salão que vem tratar do cabelo. Jamale é
obsessivo por ela...
país // Irão
género // Drama
duração // 123 min.
realização // Asghar Farhadi
intérpretes // Peyman Moaadi, Leila Hatami, Sareh Bayat
classificação // m|12

Uma Separação
17 MAI. // 21H00
NÚCLEO DE ARTE ISLÂMICA DO
MUSEU DE MÉRTOLA

sinopse:
Nader e Simin querem divorciar-se e pretendem deixar o
Irão, já que Simin deseja a todo o custo garantir um futuro
melhor para a filha de ambos, Termeh. Nader está relutante, porque não quer deixar o seu pai, um idoso que sofre de
Alzheirmer. A separação é negada pela justiça e quando a
mulher o deixa, Nader contrata uma jovem mulher para cuidar do seu pai. Mas ele não sabe que a sua nova empregada
não só está grávida, como também está a trabalhar sem a
permissão do seu instável marido. Em consequência desta
situação, Nader vê-se envolvido numa teia de mentiras,
manipulação e confrontos em público.
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cinema

país // EUA, Dinamarca
género // Animação
duração // 105 min.
realização // Chris McKay
intérpretes // Ralph Fiennes, Jenny Slate, Rosario
Dawson
lassificação // m|06

Lego Batman
06 ABR. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

sinopse:
Quando o comissário Gordon se aposenta, quem
assume em seu lugar é sua filha Barbara Gordon,
que deseja implementar alguns métodos de
eficiência de forma que a polícia não seja tão dependente do Batman. O herói, é claro, não gosta
da ideia, por mais que sinta uma forte atração
por Barbara. Paralelamente, o Joker elabora um
plano contra o Homem-Morcego motivado pelo
fato de que ele não o reconhece como seu maior
arquinimigo.
país // EUA
género // Terror / Suspense
duração // 135 min.
realização // Andy Muschietti
intérpretes // Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher,
Finn Wolfhard
classificação // m|16

sinopse:
Após o desaparecimento misterioso de algumas
crianças na cidade de Derry, no Maine, um grupo
de pré-adolescentes é confrontado com os seus
maiores medos quando inicia um confronto com
o maquiavélico palhaço Pennywise, cujo historial
de crimes e violência tem origem há séculos.

It
13 ABR. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

país // EUA
género // Acção, Ficção Científica
duração // 109 min.
realização // Dean Devlin
intérpretes // Jeremy Ray Taylor, Gerard Butler,
Abbie Cornish, Ed Harris,...
classificação // m|12

Geostorm - Ameaça
Global
04 MAI. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

12

sinopse:
Os líderes das principais potências mundiais
juntaram-se para resolver de uma vez por todas
o problema das catástrofes naturais e criaram
um sistema de satélites que controla o clima e
previne que desastres aconteçam. Só que, um dia,
esse sistema é usado para o mal e começa a atacar em vez de proteger. Gerard Butler faz o papel
de Jake, um cientista especialista no assunto,
que tem como tarefa investigar o que se passa e
acaba por raptar o Presidente americano (Andy
Garcia) para salvar o dia.

Bailarina
01 JUN. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

C
cinema

país // EUA, Dinamarca
género // Animação
duração // 89 min.
realização // Éric Summer e Éric Warin
intérpretes // Mia Rose, Miguel Cristovinho, Cifrão,
Sara Prata, Mafalda Vilhena
lassificação // m|06

sinopse:
Felícia, de 11 anos, sonha tornar-se bailarina. Um
dia, acompanhada por Victor, o seu melhor amigo
– que deseja mostrar ao mundo as suas grandes
invenções –, decide fugir. Os dois rumam a Paris,
a cidade das luzes, onde lhes tudo parece possível. Felícia inscreve-se como aluna na famosa
escola da Ópera de Paris, considerada uma das
maiores e mais tradicionais companhias de dança
do mundo, onde espera aprender tudo do que
necessita. Como o que lhe falta em técnica sobra
em determinação...
país // Reino Unido, França, Holanda, EUA
género // Ação / Drama
duração // 107 min.
realização // Christopher Nolan
intérpretes // Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth
Branagh
classificação // m|12

Dunkirk
29 JUN. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

sinopse:
Christopher Nolan regressa com um épico de
guerra inspirado na Batalha de Dunquerque, em
1940, durante a Segunda Guerra Mundial, um
episódio em que mais de 300 mil soldados aliados
foram evacuados de Dunquerque, em França,
quando estavam rodeados pelo exército alemão.
Com recurso a poucos diálogos, uma história não-linear e uma atenção redobrada aos pequenos
detalhes, o filme procura mostrar o que aconteceu a partir de três perspectivas diferentes: da
terra, do ar e do mar.
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darksky
mina de s. domingos
06 fevereiro a 02 abril

exposição de fotografia
MIGUEL CLARO

cineteatro mina de s. domingos // mina de s. domingos

registos 1952-2017
17 março a 30 abril

casa das artes mário elias // mértola

14

fotografias de
JOÃO CUTILEIRO

exposições

E

postais da leitura

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MÉRTOLA
EB1 DE MÉRTOLA
1º piso // casa das artes mário elias // mértola

26 março a 13 abril

rostos de dor
rostos de amor
04 a 15 maio

exposição de artes plásticas
AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE MÉRTOLA

casa das artes mário elias // mértola
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exposições

E

a arte contra o cancro
23 a 31 maio

casa das artes mário elias // mértola

alentejo: entre os
contos e o vento

exposição de artes plásticas
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

exposição de artes plásticas

09 a 30 junho

casa das artes mário elias // mértola

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

museu

M

MUSEU DE MÉRTOLA: A história através dos objetos
Moeda Myrtilis

Os objetos do acervo do Museu de Mértola permitem conhecer a história
deste território e das pessoas que aqui viveram ao longo dos tempos,
e enquadram-se em temáticas e cronologias diversas, sendo representativos do quotidiano, das técnicas, das tradições e costumes daqueles
que aqui habitavam.
As últimas descobertas arqueológicas confirmam a importância de Mértola no período romano, com destaque para a relevância desta cidade
enquanto entreposto comercial, que ligava o sul deste território a toda a
bacia do Mediterrâneo. A cidade de Myrtilis cunhava moeda, sendo conhecidos diversos exemplares, entre eles um Asse de bronze, datado de
70-40 a.C., que apresenta o anverso muito danificado mas onde se pode
identificar uma cabeça com barba e, no reverso, uma águia e entre duas
linhas, MVRTILI.
Esta moeda e muitos outros objetos do período romano encontram-se
expostos no núcleo museológico Casa Romana do Museu de Mértola que
se situa na cave do edifício dos Paços do Concelho. Em 1982 um incêndio
destrói este edifício e, no mesmo ano, os trabalhos de recuperação dão
a conhecer importantes estruturas arqueológicas de uma casa romana,
que foi possível musealizar, e que corresponde ao primeiro núcleo do
Museu de Mértola, inaugurado em 1988.
Este núcleo museológico encontra-se aberto ao público todos os dias.
Visite-nos!
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biblioteca

DAMÁSIO, António - A estranha ordem das
coisas: a vida, os sentimentos e as culturas
humanas. Lisboa: Temas e debates, 2018
“O que levou os seres humanos a criar culturas[…] ?
A resposta habitual a esta pergunta remete para a excecional
inteligência humana, auxiliada por uma faculdade ímpar: a linguagem. Em A Estranha Ordem das Coisas, António Damásio
proporciona uma resposta diferente. Ele afirma que os sentimentos – de dor, sofrimento ou prazer antecipado – foram as
forças motrizes primordiais do empreendimento cultural, os
mecanismos que impulsionaram o intelecto humano na direção
da cultura. Além disso, propõe que os sentimentos monitorizaram o sucesso ou o fracasso das nossas invenções culturais e
permanecem, ainda hoje, envolvidos nas operações subjacentes ao processo cultural, para o melhor e para o pior.”[sinopse]

para os mais velhos

B

A ESTRANHA ORDEM
DAS COISAS

“Fernando Chalana a jogar à luz de um candeeiro no Lavradio, Mike Tyson a lutar contar o medo da derrota, Nelson Rodrigues a revelara sua verdadeira face, Fernando
Mamede e as medalhas que não conquistou, o culto a David Bowie dias antes da sua morte, a caça ao Pokémon no
Barreiro, uma visita à aldeia do Doutor Zeca, a graça das
cabras de Cochim, o recenseamento dos habitantes do sétimo circulo infernal, o humor na literatura, a destruição
dos corpos negros na história da América, os mortos que
não podemos salvar.” [sinopse]
Da reportagem à crónica, da (quase) ficção aos discursos,
do futebol à filosofia – percorremos o caminho dos seus
heróis e acompanhamos suas obsessões.

para os mais velhos

GROSSMITH, George e outro - Diário de um Zé
Ninguém. Lisboa : Tinta da China, 2017

MANOBRAS DE
GUERRILHA

Este livro constitui um alerta sobre a utilização das redes
sociais pelas crianças.
“Marta tem 9 anos, mas sente-se muito crescida. Tão
crescida que acha que está na hora de ter perfis nas redes
sociais. Quando a mãe recusa, por ela ainda não ter idade,
Marta revolta-se.
Com a ajuda da amiga Rita, cria uma conta no facebook.
Usa uma bonita fotografia sua, na praia, para foto de perfil, e em menos de nada tem imensos likes, comentários
e pedidos de amizade de pessoas que não conhece. […]
Para crianças a partir dos 8 anos e para pais atentos à
exposição a que os seus filhos estão sujeitos nas redes
sociais.

para os mais novos

MANATA, Cláudia, e outros - Alerta Premika!:
risco online detetado. Lisboa: Teodolito, 2017

ALERTA PREMIKA!

Maria nasceu no campo, entre as cearas e as estevas e a
sua vida ao ar livre deu origem à Maria Trigueira.
Do nascer ao por do sol Maria cruza-se com todos aqueles
que trabalham o campo e acompanha o ciclo da natureza,
nas diversas estações do ano. O trigo que amadurece e é
ceifado, as horas da folga, as noites na eira.
Mas Maria é uma menina sonhadora e sente o apelo do
mar e de outras formas de vida…
Um livro encantador, de uma enorme simplicidade, que
nos transporta para formas de vida que já não encontramos nos acelerados dias que correm, mas nos remetem
para tempos idos, em que os ritmos da natureza prevaleciam.
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para os mais novos

GONÇALVES, Ivone - Maria Trigueira.
Matosinhos: kalandraka, 2017

MARIA TRIGUEIRA

DESVENDAR O PASSADO
DE MÉRTOLA: ESTUDO PALEOBIOLÓGICO DA SÉRIE
OSTEOLÓGICA HUMANA
PROVENIENTE DA NECRÓPOLE PALEOCRISTÃ DO
ROSSIO DO CARMO.

C
cam

RODRIGUES, Clara
Desvendar o passado de Mértola: estudo paleobiológico da série osteológica humana proveniente da necrópole paleocristã do Rossio do
Carmo.
Coimbra: Universidade de Coimbra, 2018. XVIII, 157
p.. - Dissertação de Mestrado em Evolução e Biologias
Humanas, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2018

A presente publicação é a mais recente dissertação apresentada por um dos investigadores do
Campo Arqueológico de Mértola. A autora pretende, através do estudo osteológico, dar a conhecer
os hábitos e costumes relativos à morte, bem
como um pouco da vida das gentes que habitaram
Mértola durante os séculos V a VIII d. C.
A presente dissertação pretende caracterizar, do
ponto de vista biológico, uma amostra da população inumada na necrópole paleocristã do Rossio
do Carmo, em Mértola, dos séculos V a VIII d. C.
Relativamente à antropologia funerária foi realizado o estudo de todas as sepulturas que constituem
a necrópole paleocristã escavadas pela equipa do
Campo Arqueológico de Mértola nos anos 1990 e
1992, bem como o estudo o estudo das lápides funerárias com os indivíduos.

MATTOSO, José
Naquele tempo: ensaios de história medieval.
[S.l.]: Temas e Debates, 2009. 563 p.
ISBN 978-989-644-052-7

A presente coletânea consiste em artigos escritos
por José Mattoso entre 1988 e 1999 sobre história
medieval portuguesa, incidindo no intervalo entre os
séculos XIII e XVI. Os textos selecionados dão primazia à história cultural e das mentalidades, mas não
descuram outras temáticas como a transmissão textual de fontes históricas e a história social e política de
Portugal no referido período.

NAQUELE TEMPO:
ENSAIOS DE HISTÓRIA
MEDIEVAL

HORÁRIO CAMPO ARQUEOLÓGICO DE MÉRTOLA
de 2ª feira a 6ª das 9h00-12h30 // 14h00-17h30

19

abril

A
04
qua

À Noite no Mercado // Peixe do Rio - Caldeirada de Peixe
do Rio // Mercado Municipal de Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

05 10h30 // Apresentação do Livro // Água Doce, Fluir com o Rio
qui

com a presença das autoras Danuta Wojciechowska e Joaninha Duarte // Biblioteca Municipal de Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

06 17h30 // Conferência da Doutora Trinidad Nogales // “El Museo
sex

Nacional de Arte Romano: un museo para Lusitania” // Centro de
Estudos Islâmicos e do Mediterrâneo // Org. Campo Arqueológico
de Mértola

21h30 // Cinema // Lego Batman // Cine-Teatro Marques Duque //
Org. Câmara Municipal de Mértola
07
08

XVI Festival do Peixe do Rio // Pomarão
consultar programa próprio
Org. Câmara Municipal de Mértola

07 11h00 // Futebol // Taça Dr. Covas de Lima - Infantis - série ’A’
sab
CF Guadiana vs Clube Despertar Almodôvar

08 08h30 // Caminhada “Rota das Tuberas” // Org. Centro Popular dos
dom
Trabalhadores de Penedos
09h00 // Campeonato Regional de Pesca de Boia da ARBAPD //
Rio Guadiana // Org. Clube de Pesca Desportiva de Mértola ‘Os
Amigos do Guadiana’
16h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
CF Guadiana vs CRD Cabeça Gorda

11
qua

Espetáculo de Poesia // Afinal o Gato // Ação integrada
no Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar //
Alunos do Jardim de Infância do Concelho // Biblioteca
Municipal // Org. Câmara Municipal de Mértola

13 18h00 // Saúde e Atividade Física de Mãos dadas // Parque Desportivo
sex
e de Lazer de Mértola // Atividade destinada aos participantes do
Projeto Corpo em Movimento // consultar programa próprio
Org. Junta de Freguesia de Mértola

20

A
abril

12 21h30 //
sex

13 21h30 // Cinema // It // Cine-Teatro Marques Duque //Org. Câmara
sex

Municipal de Mértola

Terras Sem Sombra - 14.º Festival do Baixo Alentejo
Igreja Matriz, Mértola // consultar programa próprio //
Org. Pedra Angular em parceria com Câmara Municipal de
Mértola

14
15

14 09h00 // Prova de Pesca ao Fundo // Rio Guadiana // Org. Clube de
sab
Pesca Desportiva de Mértola ‘Os Amigos do Guadiana’

10h00 // Crescer com os Livros // dos 0 aos 3 anos // Biblioteca
Municipal // Org. Câmara Municipal de Mértola
10h30 //

Futebol // Liga de Formação - Benjamins série B
CF Guadiana vs C.D. Praia de Milfontes ‘A’

15h30 //

Música Chega a Todos // Atuação do Grupo Musical ‘Terra Bela’
Corte Gafo de Baixo // Org. Junta de Freguesia de Mértola

16h00 //

Futebol // Campeonato Distrital da 2.ª Divisão - 1.ª Fase - série ‘A’
São Domingos FC vs C.D.R. Salvadense

16h00 // Sábado em Família // ação integrada no Plano Municipal
de Combate ao Insucesso Escolar // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
Noite de Fados Solidária // Salão de Festas de Namorados //
consultar programa próprio // Org. Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas - Centro de Dia Santa Casa da Misericórdia de
Mértola

16
24

Torneio de Futsal // Pavilhão Municipal de Mértola
Org. Junta de Freguesia de Mértola

16
25

Jogos da Freguesia de Mértola // Comemorações do dia 25 de
Abril // consultar programa próprio // Org. Junta de Freguesia de
Mértola

21

abril

A
16
seg

Espetáculo de Marionetas // Alunos do 1.º ciclo do
concelho de Mértola // Ação integrada no Plano Municipal
de Combate ao Insucesso Escolar // Biblioteca Municipal //
Org. Câmara Municipal de Mértola

19 18h00 // Ciclo de conversas com Cláudio Torres “Islão, passado e
qui
presente” // Biblioteca Municipal de Mértola // Org. Campo Arqueológico de Mértola

20
22

Guadiana Challenge - Standup Paddle // Mértola //
Org. Algarve Sup e Câmara Municipal de Mértola

20 21h00 // Filmes com Conversa // Comboio Nocturno para Lisboa
sex

seguido de conversas sobre Abril // Musical, Mina de S.
Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola

21
25

Comemorações do dia 25 de abril
Org. Câmara Municipal de Mértola

21
12

Escola das Artes Mário Elias // Oficina “Joias de papel”
com Nádia Torres // Casa dos Azulejos // Mértola // Org.
Câmara Municipal de Mértola

21
sab

Caminhada pelo Ambiente // Org. União de Freguesias de S.
Miguel do Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros
09h00 // 3.º Torneio de Karaté de Mértola // Pavilhão Desportivo Municipal de Mértola // Org. Clube de Karaté de Mértola
10h00 // Comemorações do dia 25 de abril // Caminhada da Liberdade
// Org. Junta de Freguesia de Espírito Santo
11h00 // Futebol // Taça Dr. Covas de Lima - Infantis - série ’A’
CF Guadiana vs Desp. de Beja ‘A’
14h00 // Comemorações do dia 25 de abril // Encontro dos Naturais e
Amigos da Freguesia // Jogo de Xito, Comes e Bebes e Animação
Musical// Org. Junta de Freguesia de Espírito Santo

22

abril

A
15h00 // Apresentação do Livro // MEMÓRIAS DO EXÍLIO DE
Ana Aranha e Carlos Ademar com Cláudio Torres //
Biblioteca Municipal de Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola
23 21h00 // Dos pequenos para os grandes: leitura para os
seg

adultos // Sessão de leituras pelas crianças finalistas do
primeiro ciclo da EB1 de Mértola // Cine-Teatro Marques
Duque // Org. Câmara Municipal de Mértola

24 21h30 // Espetáculo comemorativo do 25 de abril // Grupo
ter

Contrabando Apresenta ZECA // Praça Luis de Camões,
Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

25
qua

Comemorações do dia 25 de abril // Torneio de Xito e Caminhada da Liberdade // Org. Junta de Freguesia de Santana de
Cambas
Comemorações do dia 25 de abril // Org. União de Freguesias
de S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos
Carros

09h00 //

27
29

XXII Grande Prémio Grande Rio do Sul // Rio Guadiana // Org.
Clube de Pesca Desportiva de Mértola ‘Os Amigos do Guadiana’

XX Feira do Mel, Queijo e Pão // Mértola
consultar programa próprio
Org. Câmara Municipal de Mértola

28 11h00 // Futebol // Liga de Formação - Benjamins série B
sab
CF Guadiana vs Ourique Desp. Clube

Almoço Comemorativo dos 81 anos da
Sociedade Mesquitense // Mesquita
Org. Sociedade Recreativa Mesquitense
Baile da Pinha // Mesquita
Org. Sociedade Recreativa Mesquitense

23

maio

M
04
12

Fórum da Educação // consultar programa próprio //
Org. Câmara Municipal de Mértola

04
15

Exposição de Artes Plásticas // “Rostos de dor, rostos
de amor” Agrupamento de Escolas de Mértola// Casa das
Artes Mário Elias // Org. Câmara Municipal de Mértola

05 21h30 // Cinema // Geostorm - Ameaça Global // Cine-Teatro Marsex

ques Duque //Org. Câmara Municipal de Mértola

05
10

Jogos Concelhios // consultar programa próprio // Org.
Câmara Municipal de Mértola

05
sab

XII Encontro de Reformados, Pensionistas e Idosos da
Freguesia de Espírito Santo // Org. Junta de Freguesia de Espírito Santo
09h30 // Caminhe pelos Bombeiros // Comemoração do Dia Internacional do Bombeiro // consultar programa próprio // Org. Junta de
Freguesia de Mértola
15h30 // Música Chega a Todos // Atuação do Grupo Musical ‘Terra Bela’
Brites Gomes // Org. Junta de Freguesia de Mértola

16h00 // Sábado em Família // Ação Integrada no Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar // Biblioteca Municipal // Org. Câmara Municipal de Mértola
06 09h00 // 2.ª prova do XXII Campeonato Intersócios do CPDM //
dom
Rio Guadiana // Org. Clube de Pesca Desportiva de Mértola ‘Os
Amigos do Guadiana’
16h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
CF Guadiana vs ACD Penedo Gordo

11
12

Festival Etnobotânico do Pulo do Lobo// Amendoeira da
Serra // Org. Centro Recreativo e Cultural da Amendoeira da Serra
com o apoio da Câmara Municipal de Mértola e Junta de Freguesia
de Mértola

12 10h00 // Crescer com os Livros // dos 0 aos 3 anos // Biblioteca
sab

Municipal // Org. Câmara Municipal de Mértola

24

maio

M

Futebol // Encontro de Traquinas e Petizes // Campo de Futebol
Municipal // Org. Clube de Futebol Guadiana

13
dom

7.º Encontro de Ciclomotores Antigos // São João dos Caldeireiros // Org. Sanjoanense Futebol Clube

15 18h00 // Histórias Lidas e Contadas, Partilhadas em Família
ter

Comemoração do Dia Internacional da Família // Biblioteca Municipal // Org. Câmara Municipal de Mértola

21h00 // Ciclo de Cinema Árabe // Omar // Núcleo de Arte
Islâmica do Museu de Mértola // Org. Câmara Municipal de
Mértola
16 21h00 // Ciclo de Cinema Árabe // Caramel // Núcleo de Arte
qua

Islâmica do Museu de Mértola // Org. Câmara Municipal de
Mértola

17 21h00 // Ciclo de Cinema Árabe // Uma Separação // Núcleo de
qui

Arte Islâmica do Museu de Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

18
20

Festival MUR // Mértola
consultar programa próprio
Org. Câmara Municipal de Mértola

18
sex

Turista por um dia … - Visita a Ferreira do Alentejo // consultar programa próprio // Org. Junta de Freguesia de Mértola

Apresentação do Festival Islâmico de Mértola 2019
Org. Câmara Municipal de Mértola
19
20

VI Encontro Nacional de Parapente do Alentejo // Org. Associação de Comandos - Delegação de Setúbal Pólo de Alcaria Ruiva

19
20

Oficina “Aguarela no MUR” // com Pedro Salvador
Mendes // Escolas das Artes Mário Elias // Salão Nobre da
CMM // Org. Câmara Municipal de Mértola
25

maio

M
20 20h30 // Festa de N.ª Sra. da Neves // Procissão // Cerrinho das Neves,
dom
Mértola // Org. Paróquia de Mértola
23
31

Exposição de Artes Plásticas // A Arte Contra o Cancro // Casa das Artes Mário Elias // Org. Liga Portuguesa
Contra o Cancro

24
qui

À Noite no Mercado // Conversas com o Vinho // Mercado Municipal de Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

25
26

Comemorações dos 40 anos do CAM // Encontro “40 anos
de investigação para o desenvolvimento // Mértola // Org. Campo
Arqueológico de Mértola

26 09h00 // Caminhada sem Lixo // Mértola - Ribeira de Carreiras // Org.
sab
Junta de Freguesia de Mértola
15h30 // Música Chega a Todos // Atuação do Grupo Musical ‘Terra Bela’
Monte Alto // Org. Junta de Freguesia de Mértola
Encontro de Acordeonistas // Org. . Casa do Povo de Santana
de Cambas

30
qua

Comemoração do Dia da Criança // Escolas da Freguesia de
Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola

31 09h00 // 3.ª prova do XXII Campeonato Intersócios do CPDM //
qui
Rio Guadiana // Org. Clube de Pesca Desportiva de Mértola ‘Os
Amigos do Guadiana’
18h00 // Festa de N.ª Sra. da Neves // Procissão // Igreja Matriz // Org.
Paróquia de Mértola

26

01
sex

Início do XXXVI Torneio Serrão Martins // Org. Clube Futebol
Guadiana

junho

J

Comemoração do Dia Mundial da Criança
Org. Câmara Municipal de Mértola
21h30 // Cinema // Bailarina // Cine-Teatro Marques Duque //Org.
Câmara Municipal de Mértola
02
sab

V Encontro das Mulheres da União de Freguesias // Parque
de Merendas da Ribeira de Carreiras // Org. União de Freguesias
de S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos
Carros

16h00 // Sábado em Família // Ação Integrada no Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar // Biblioteca Municipal // Org. Câmara Municipal de Mértola
03 18h00 // Teatro // Vamos Contar Mentiras // Original de Alfonso
dom
Paso - Tradução de José Andrade - Adaptação de Raul

Solnado | Grupo Alterense de Cultura // Org. INATEL e
Câmara Municipal de Mértola
04 18h00 // Ciclo de conversas com Miguel Reimão “Casa de Mértola” //
seg
Praça Luis de Camões // Org. Campo Arqueológico de Mértola
08
10

VII Encontro Mineiro // Mina de S. Domingos //
Org. Fundação Serrão Martins e Câmara Municipal de
Mértola

08 21h00 // Filmes com Conversa // Cinema Paraíso seguido de
sex

conversas sobre Cinema // Musical, Mina de S. Domingos //
Org. Câmara Municipal de Mértola

09
30

Exposição de Artes Plásticas // “Alentejo: Entre os
Contos e o Vento” de Sofia Paulino // Casa das Artes Mário
Elias // Org. Câmara Municipal de Mértola

27

junho

J
09
sab

Escola das Artes Mário Elias // Oficina “Entre os Contos
e o Vento” e “mãos ao cante”com Sofia Paulino // Casa dos
Azulejos // Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola
10h00 // Crescer com os Livros // dos 0 aos 3 anos // Biblioteca
Municipal // Org. Câmara Municipal de Mértola
15h30 // Música Chega a Todos // Atuação do Grupo Musical ‘Terra Bela’
Sapos // Org. Junta de Freguesia de Mértola

À Noite no Mercado // Gaspachos & Companhia // Mina
de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola
13 15h00 // Matiné de Santo António // Org. Junta de Freguesia Espírito
qua
Santo
16
17

Mértola Cup // Torneio de Futebol de 7 e 11 Infantis - Sub 13
Org. Pureland

16
24

Festas da Vila // consultar programa próprio //
Org. Câmara Municipal de Mértola

16 15h30 // Música Chega a Todos // Atuação do Grupo Musical ‘Terra Bela’
sab
Mosteiro // Org. Junta de Freguesia de Mértola

22h00 // Fado // António Pinto Bastos e Maria Armanda // Festas da Vila // Castelo de Mértola // Org. Câmara Municipal
de Mértola
19
ter

À Noite no Mercado // Comidas e Arraiais // Mercado
Municipal de Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

22 23h00 // Concerto // Calema // Festas da Vila // Cais do Guadiana
sex
// Org. Câmara Municipal de Mértola
23
24

28

V Encontro Nacional de Parapente ‘Jovens ao Ar’ //
Org. Associação de Comandos - Delegação de Setúbal Pólo de
Alcaria Ruiva

23
24

Mértola Cup // Torneio de Futebol de 7 e 11 Benjamins - Sub 11
Org. Pureland

junho

J

23 23h00 // Concerto // Quinta do Bill // Festas da Vila // Cais do
sab
Guadiana // Org. Câmara Municipal de Mértola
28
29

Passeio de Barco // Reformados e Pensionistas do Concelho de Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

28 20h00 // Comemoração dos Santos Populares // Sardinhada e Animaqui
ção Musical // Org. Casa do Povo de Santana de Cambas e Junta
Freguesia de Santana de Cambas

29
01

Mértola Cup // Torneio de Futebol de 7 e 11 Traquinas - Sub 9
Org. Pureland

29 21h30 // Cinema // Dunkirk // Cine-Teatro Marques Duque //Org.
sex

Câmara Municipal de Mértola

30
sab

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

29

outras atividades

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

ARTE EM MOVIMENTO
Vale do Poço - 10:00 // 24 Abril, 28 Maio, 26 Junho
Corte Pinto - 14:00 // 24 Abril, 28 Maio, 26 Junho
Corte Gafo Cima - 13:30 // 2 Abril, 30 Abril, 29 Maio, 28 Junho
Amendoeira da Serra - 10:30 // 6 Abril, 3 Maio, 5 Junho
Espírito Santo - 14:00 // 19 Abril
Vale de Açor de Cima - 10:00 // 9 Abril, 8 Maio, 7 Junho
Santana Cambas - 14:00 // 10 Maio
Alvares - 10:00 // 17 Abril, 17 Maio, 19 Junho
Alcaria Javazes - 14:00 // 21 Maio
Fernandes - 14:00 // 23 Abril, 22 Maio, 21 Junho
Corte Sines - 10:00 // 26 Abril, 24 Maio, 25 Junho
Salgueiros - 14:00 // 10 Abril, 11 Junho
EMPRÉSTIMO DE LIVROS
Vale do Poço - 10:00 // 24 Abril, 28 Maio, 26 Junho
Corte Pinto - 14:00 // 24 Abril, 28 Maio, 26 Junho
Amendoeira do Campo - 10:30 // 2 Abril, 2 Abril, 30 Abril, 29 Maio, 28 Junho
Malhão - 11:00 // 2 Abril, 30 Abril, 29 Maio, 28 Junho
Corte Cobres - 11:30 // 2 Abril, 30 Abril, 29 Maio, 28 Junho
Monte das Figueiras - 12:00 // 2 Abril, 30 Abril, 29 Maio, 28 Junho
Corte Gafo Cima - 13:30 // 2 Abril, 30 Abril, 29 Maio, 28 Junho
S. Bartolomeu da Via Gloria - 11:00 // 23 Maio, 20 Junho
Vale Pereiro - 9:45 // 6 Abril, 3 Maio, 5 Junho
Mosteiro - 10:00 // 6 Abril, 3 Maio, 5 junho
Amendoeira da Serra - 10:30 // 6 Abril, 3 Maio, 5 junho
Álamo - 10:30 // 5 Abril, 4 Junho
Roncão - 11:00 // 5 Abril, 4 Junho
Pena d’ Águia - 12:00 // 5 Abril, 4 Junho
Moreanes - 10:30 // 10 Abril, 10 Maio, 11 Junho
Sapos - 11:30 // 10 Abril, 10 Maio, 11 Junho
Salgueiros - 12:00 // 10 Abril, 10 Maio, 11 Junho
Santana cambas - 12:20 // 10 Abril, 10 Maio, 11 Junho
Roncão - 10:30 // 12 Abril, 14 Maio, 12 Junho
Fialho - 11:20 // 12 Abril, 14 Maio, 12 Junho
Castelejo - 12:20 // 12 Abril, 14 Maio, 12 Junho
S. Pedro Solis - 12:40 // 12 Abril, 14 Maio, 12 Junho
Penedos - 14:00 // 12 Abril, 14 Maio, 12 Junho
Diogo Martins - 15:00 // 12 Abril, 14 Maio, 12 Junho
Alvares - 10:00 // 17 Abril, 17 Maio, 19 Junho
João Serra - 12:30 // 17 Abril, 17 Maio, 19 Junho
Espargosa - 14:20 // 17 Abril, 17 Maio, 19 Junho
Penilhos - 15:20 // 17 Abril, 17 Maio, 19 Junho
Martinhanes - 16:20 // 17 Abril, 17 Maio, 19 Junho
Ledo - 10:00 // 16 Abril, 15 Maio, 14 Junho
»»»»»»»»»»»

SCMM | Santa Casa da Misericórdia de Mértola
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S. Miguel do Pinheiro - 11:00 // 16 Abril, 15 Maio, 14 Junho
Góis - 11.30 // 16 Abril, 15 Maio, 14 Junho
S. Sebastião dos carros - 12:15 // 16 Abril, 15 Maio, 14 Junho
Monte Alto - 10:30 // 23 Abril, 22 Maio, 21 Junho
Alves - 11:15 // 23 Abril, 22 Maio, 21 Junho
Picoitos - 12:00 // 223 Abril, 22 Maio, 21 Junho
Fernandes - 14.00 // 23 Abril, 22 Maio, 21 junho
Vicentes - 10:30 // 19 Abril, 21 Maio,
Mesquita - 11:15 // 19 Abril, 21 Maio,
Espírito Santo - 12:00 // 19 Abril, 21 Maio
Alcaria Javazes - // 19 Abril, 21 Maio,
Corte Sines - 10:00 // 26 Abril, 24 Maio, 25 Junho
Corte Pequena - 14:00 // 26 Abril, 24 Maio, 25 Junho
Corvos - 15:00 // 26 Abril, 24 Maio, 25 Junho
Vale de Açor de Cima - 10:00 // 9 Abril, 8 Maio, 7 Junho
Vale de Açor de Baixo - 14:00 // 9 Abril, 8 Maio, 7 Junho
Azinhal - 14:30 // 9 Abril, 8 Maio, 7 Junho
Algodor - 15:15 // 9 Abril, 8 Maio, 7 Junho
Corte da Velha - 16:00 // 9 Abril, 8 Maio, 7 Junho

outras atividades

»»»»»»»»»»

SCMM | Santa Casa da Misericórdia de Mértola

PROJETO CORPO EM MOVIMENTO - Mexa-se pela Sua Saúde
Época 2017/2018
Aulas gratuitas em várias localidades da Freguesia:
Aulas gratuitas em várias localidades da Freguesia:
Mértola - 2as feiras 18H00 / 4as feiras - 19H00
Corte Sines - 3as e 5as feiras - 18H00
Fernandes - 3as e 5as feiras - 18H00
Corte da Velha - 3as e 5as feiras - 9H30
Namorados - 2as e 4as feiras - 10H00
Amendoeira da Serra - 2as e 5as feiras - 15H00
A Junta de Freguesia cede transporte gratuito a todos os interessados das
restantes localidades, em participar no projeto.
Informações e inscrições na Junta de Freguesia de Mértola

JFM | Junta de Freguesia de Mértola
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outras atividades

ATIVIDADES DESPORTIVAS NÃO COMPETITIVAS
Ginásio, de segunda a sexta-feira das 09:00h às 14:00h e das 15:00h às 20:30h.
Aulas de Localizada, todas as semanas, à segunda-feira das 18:15h às
19h e à quarta-feira das 19:15h às 20h;
Aulas de NáutiPilates, todas as semanas, à segunda-feira das 19h às
19:45h e à quinta-feira das das 19:15h às 20h;
Aulas de GAP, todas as semanas, à terça-feira das 18:15h às 19h e à sexta
-feira das 18:30h às 19:15h;
Aulas de Core Training, todas as semanas, à terça-feira das 19h às
19:30h e à quinta-feira das 18:15h às 18:45h;
Aulas de Hiit, todas as semanas, à terça-feira das 19:30h às 20h e à sexta
-feira das 18:00h às 18:30h;
Aulas de Hidroginástica, todas as semanas, à terça e quinta-feira das
20:00h às 21:00h;
Aulas de Circuito, todas as semanas, à quarta-feira das 18:30h às 19:15h;
Aulas de Stretching, todas as semanas, à quarta-feira das 20h às 20:15h;
Aulas de Treino Funcional, todas as semanas, à quinta-feira das 18:45h
às 19:15h;
Aulas de Natação - Classe A1 e A, todas as semanas, à terça e quinta-feira das 18:00h às 19:00h;
Aulas de Natação - Classe B e C, 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.
// 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

EXPOSIÇÃO: ARQUITETURA DA VILA E DO TERMO
Sala de Exposições do Castelo de Mértola
Março, Abril, Maio
ARQUEOLOGIA PARA TODOS
Maio a Agosto (consultar programa próprio)
Org. Conjunta Campo Arqueológico de Mértola e Câmara Municipal de Mértola

CAM | Campo Aqueológico de Mértola
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APCM | Associação de Paraquedistas do Concelho de Mértola

outras atividades

CURSO DE PARAQUEDISMO NO AERÓDROMO DE ÉVORA
Todos os fins de semana de cada mês, Sábados e Domingos, a Associação
envia candidatos para tirar Curso de Paraquedismo Civil.

ABRIL - MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS INFANTIS
(consultar programa próprio)

CPCJ | Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

BAILES DE MASTRO
Estes Bailes estão integrados no projeto de investigação, inventariação e
dinamização das Festividades Cíclicas do Concelho de Mértola dinamizadas
pela Escola Profissional Alsud, em colaboração com o Município de Mértola
e no âmbito das atividades e das aulas da Universidade Sénior de Mértola.
Além dos séniores que as organizam e promovem, estas festas envolvem
toda a comunidade do monte ou aldeia, são iniciativas de revitalização
patrimonial a partir de danças e cantares recolhidos ao longo de 2 anos de
aulas, no âmbito da disciplina de Danças e Cantares Tradicionais.
Diogo Martins - dia 16 de junho - Mastro de Sto António
Penedos - dia 23 de junho - Mastro de S. João
S. Pedro de Sólis - dia 30 de junho - Mastro de S. Pedro

USM | Universidade Sénior de Mértola
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sabores

S

Luciana Maria Gomes

// S. João dos Caldeireiros

Borrego no forno
Ingredientes:
Uma perna de borrego
4 dentes de alho
1l de vinho branco
Uma cebola
Um raminho de salsa
Três colheres de banha
1kg de batatas miúdas
Sal
Pimenta
Colorau
Azeite
Preparação:
Parte-se a carne em pequenas porções, retira-se a gordura em excesso e
salga-se. Tempera-se na véspera com um dente de alho, salsa e um pouco
de banha e põe-se a marinar em vinho branco com uma cebola cortada às
rodelas.
Depois de marinado coloca-se num tabuleiro misturando algumas batatas
miúdas. Tempera-se com colorau e pimenta, coloca-se um fio de azeite por
cima e por fim vai ao forno.
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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 julho,
agosto e setembro de 2018 pode fazê-lo até dia 01 de
junho de 2018, 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

