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editorial
E eis que o verão chegou! Com ele o calor, as férias, o descanso merecido, a partida de uns e a chegada de outros!
Neste trimestre temos uma surpreendente panóplia de ofertas culturais
que certamente trará frescura a uma temporada que se avizinha quente!
Desde logo, e porque também estamos a comemorar o ano europeu do
Património Cultural, regressa a iniciativa Arqueologia para Todos que,
para além, do habitual campo de escavações arqueológicas, este ano
volta a trazer o Museu de Mértola para fora das suas paredes, desta vez
numa viagem pelas freguesias do concelho.
Em julho surpreendemos com um concerto “fora da caixa” e levamos
até à Achada do Gamo, no antigo complexo mineiro, os “Sons do Tempo”
com a Orquestra Clássica do Sul.
Em agosto a MértolArte abre portas e a arte “ocupa” vários espaços na
vila desafiando o olhar e o espirito crítico de quem passa.
Por esses dias, destaque para os sons envolventes de Sara Tavares e
Fogo Fogo que, na Mina de S. Domingos, convidam à dança num ambiente descontraído de praia e férias. Ainda na Mina de S. Domingos regressam os concertos ao coreto.
Também em agosto o Mértola Radical desafia os mais audazes a ultrapassarem os seus limites num programa cheio de desporto e aventura.
E por todo o concelho há festas e romarias que juntam pessoas em torno
do seu apego à terra e às suas tradições.
Em setembro, regressa a Feira Transfronteiriça de Vale de Poço que,
mais uma vez, celebra a tradição agrícola deste território. E para este
mês também está agendada a estreia do documentário Guadiana Selvagem de Daniel Pinheiro. Uma produção integrada no projeto Geração Bio
(POSEUR) da Câmara Municipal de Mértola.
Cinema ao ar livre, concertos, exposições, cante, festas populares, desporto, e diversões para novos e graúdos são, pois, ofertas culturais a não
perder num verão que promete!
Rosinda Pimenta
Vereadora da Câmara
Municipal de Mértola
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destaque

D

E, subitamente, a música
acontece na antiga fábrica da Achada do Gamo.
Numa paisagem árida,
industrial, austera e em
ruína propõe-se um concerto de música clássica
“fora da caixa”, deveras
inusitado e surpreendente. Em pleno antigo complexo industrial da Mina
de S. Domingos, sob um
céu estrelado a Orquestra Clássica do Sul traz a
música a um lugar intemporal.

sons
dotempo
20 JUL.

As tardes e noites quentes do verão convidam
ao convívio e à atividade física. A cultura e o
desporto saem à rua
nas suas mais variadas
interpretações. Cinema,
música, contos tradicionais e várias atividades
físicas irão ser desenvolvidas em espaços
públicos aproximando
a arte e a cultura do cidadão, transformando a
rua em palco e espaço
de lazer.

verãoemmértola verãonaminaJUL. AGO. SET.
04

D
destaque

Incentivar a criação
artística desenvolvendo
nos criadores estímulos para a produção e
ao mesmo tempo promover junto do grande público hábitos de
consumo artístico é o
principal objetivo desta
iniciativa. Mais do que
premiar os melhores
trabalhos a concurso, a
participação e o encontro de vários artistas
e das suas obras contribui para o enriquecimento de todos.

mertolarte

04 AGO a 15 SET.

É difícil reconhecer a
Sara Tavares que nos foi
revelada há mais de 20
anos.
O seu primeiro álbum
foi gravado com o coro
gospel Shout!; o segundo, “Mi Ma Bô”, propunha uma sonoridade
de fusão afro-pop-soul
raramente tentada em
Portugal que chegaria
ao Disco de Ouro.
Ambos foram passos de
gigante em direcção a
uma sonoridade pessoal
e intransmissível, onde
as suas raízes cabo-verdianas, o seu amor pela
soul e a sua facilidade
com uma melodia contribuem para criar uma
verdadeira música do
mundo.

saratavares
05

destaque

D

Cada vez mais procurada por adeptos dos desportos de ar-livre, esta
iniciativa tem contribuído fortemente para
promover Mértola e as
condições excecionais
que tem para este tipo
de atividades. Mina de
S. Domingos, Mértola,
Serra de Alcaria continuam a ser locais privilegiados para desportos
desta natureza.

mértola

12
AGO.
radical

11 a 15 AGO.

Os ritmos quentes do
funaná convidam à dança num final de tarde
especial. Aproveite o
melhor que o verão nos
pode dar, traga família e
amigos e dance até o sol
se pôr. Fogo Fogo é uma
homenagem aos ritmos
cabo verdianos que refresca a alma e faz gingar o corpo! Neste verão
temos cinco músicos e
uma praia à sua espera!

sunset

12
AGO.
fogofogo
26 AGO.

06

D
destaque

Promover dignificando
a relação entre o homem e a terra é o objetivo deste certame que
se realiza num espaço
de fronteira entre dois
concelhos e dois países.
Esta feira responde a
uma necessidade de
valorização da atividade
agrícola e dos que dela
dependem, ao mesmo
tempo que promove saberes, artes e cultura a
ela associados.

fatvp
07 a 09 SET.

Guadiana Selvagem é
um documentário de
história natural sobre o
Vale do Guadiana realizado por Daniel Pinheiro, no âmbito do projeto
Geração Bio, promovido
pela Câmara Municipal
de Mértola com o apoio
do Programa POSEUR//
Portugal 2020 Fundo
de Coesão da União Europeia. Este documentário é uma importante
ferramenta pedagógica,
pois de forma simples e
acessível dará a conhecer os habitats, as espécies e os valores que
compõem a biodiversidade local, assim como,
as ameaças que pesam
sobre ela.

guadiana
selvagem
26 SET.
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C
cinema ao ar livre

país // França
género // Ficção Científica
duração // 147 min.
realização // Luc Besson
intérpretes // Cara Delevingne, Clive Owen
Dane DeHaan, Ethan Hawke
classificação // m|12

Valerian e a Cidade
dos Mil Planetas
05 JUL. // 22H00

ANFITEATRO ZECA AFONSO
MÉRTOLA

08 JUL. // 22H00

ANFITEATRO PRAIA DA ALBUFEIRA
DA TAPADA GRANDE
MINA DE S. DOMINGOS

sinopse:
Valérian e Laureline embarcam numa missão até
à majestosa cidade intergaláctica de Alpha, uma
metrópole em constante expansão e cuja população é formada por milhares de diferentes espécies
dos quatro cantos do universo. Ao longo do tempo, os dezassete milhões de habitantes de Alpha
têm-se unido, combinando as suas habilidades,
tecnologias e recursos para o bem coletivo. Infelizmente, nem todos os que vivem em Alpha partilham estas visões e objetivos; na verdade, forças
ocultas estão a trabalhar contra elas, colocando a
Humanidade em grande perigo.
país // EUA
género // Animação
duração // 105 min.
realização // Reza Memari
intérpretes //Fernando Fernandes (FF), Jorge
Corrula, Paula Lobo Antunes
classificação // m|06

Um Voo em Grande
19 JUL. // 22H00

ANFITEATRO ZECA AFONSO
MÉRTOLA

22 JUL. // 22H00

ANFITEATRO PRAIA DA ALBUFEIRA
DA TAPADA GRANDE
MINA DE S. DOMINGOS

sinopse:
Richard é um pardal órfão criado por uma amorosa família de cegonhas. Nunca lhe passou pela
cabeça não ser uma cegonha. Mas quando os seus
pais e irmão adotivos se preparam para a longa
viagem até os territórios quentes de África, no Outono, têm de lhe dizer a verdade: um pequeno pardal não é feito para a longa viagem. Com tristeza,
têm de deixá-lo para trás. No entanto, só porque
não está debaixo das asas deles, não quer dizer
que ele vire a cauda ao desafio! Richard parte para
África sozinho, para provar que é uma verdadeira
cegonha.
país // EUA
género // Comédia
duração // 118 min.
realização // Patrick Hughes
intérpretes // Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson
Joaquim de Almeida, Salma Hayek...
classificação // m|16

O Guarda-Costas e o
Assassino
05 AGO. // 22H00

ANFITEATRO PRAIA DA ALBUFEIRA
DA TAPADA GRANDE
MINA DE S. DOMINGOS

08

09 AGO. // 22H00

ANFITEATRO ZECA AFONSO
MÉRTOLA

sinopse:
O maior assassino profissional do mundo decidiu
sair da sombra e testemunhar contra o seu antigo
patrão no Tribunal Internacional de Justiça em
Haia. No entanto, este não foi um patrão qualquer,
mas sim um corrupto e mortífero ex-Presidente de
um país de Leste, que tem ao seu dispor um enorme exército de mercenários capazes de tudo para
impedir que a testemunha apareça no julgamento. Para se defender, este ex-assassino contrata
o mais famoso guarda-costas do mundo, e juntos
terão de pôr de lado as suas diferenças e cooperar
para conseguirem chegar a tempo ao julgamento.

Atomic Blonde
Agente Especial
16 AGO. // 22H00

ANFITEATRO ZECA AFONSO
MÉRTOLA

19 AGO. // 22H00

ANFITEATRO PRAIA DA ALBUFEIRA
DA TAPADA GRANDE
MINA DE S. DOMINGOS

sinopse:
A jóia da coroa do Serviço Secreto de Inteligência
de Sua Majestade, a agente Lorraine Broughton
tem tanto de espia, quanto de sensual e selvagem,
e está disposta a usar qualquer das suas habilidades para sobreviver à missão impossível com que
se depara. Enviada para Berlim para extrair um
documento secreto dessa cidade em convulsão, é
obrigada a associar-se a David Percival, chefe da
secção local do MI6, para conseguir sair do mais
mortal jogo de espiões em que se vê presa.

C
cinema ao ar livre

país // EUA, Alemanha
género // Thriller
duração // 115 min.
realização // David Leitch
intérpretes // Charlize Theron, Eddie Marsan,
James McAvoy...
classificação // m|16

país // Gran Bretanha
género // Drama
duração // 105 min.
realização // Justin Chadwick
intérpretes // Alicia Vikander, Cara Delevingne.
Christoph Waltz...
classificação // m|12

02 SET. // 22H00

ANFITEATRO PRAIA DA ALBUFEIRA
DA TAPADA GRANDE
MINA DE S. DOMINGOS

06 SET. // 22H00

ANFITEATRO ZECA AFONSO
MÉRTOLA

país // Portugal
género // Documentário
duração // 74 min.
realização // Pedro Palma
classificação // m|12

sinopse: Documentário sobre Henrique de Malaca, o servo de Fernão de Magalhães, no contexto
da primeira viagem de circum-navegação. O documentário aborda a possibilidade do Henrique ser
o primeiro homem a completar a volta ao mundo,
após a morte de Fernão de Magalhães na batalha
de Cebu, Filipinas.

F
filmes com conversa

A Febre das Tulipas

sinopse:
Amsterdão, século XVII. Uma jovem rapariga órfã
chamada Sophia é forçada a casar-se com Cornelis Sandvoort, um poderoso mercador, num “negócio” infeliz, mas que a salva da pobreza. Depois do
seu marido encomendar um retrato, Sophia inicia
um caso tórrido com o pintor Jan Van Loos, um jovem artista sem posses. Decididos a escapar ao
controlo do mercador, os amantes arriscam tudo
o que têm no frenético comércio de túlipas, na esperança que o bolbo certo lhes possa valer uma
fortuna e comprar-lhes a liberdade.

Henrique de Malaca,
o Malaio e Magalhães
20 SET. // 10H00

CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

filmes com conversa
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exposições

E

dieta mediterrânica

exposição documental

Património Cultural Imaterial da Humanidade

03 a 27 julho

galeria de exposições do castelo // mértola

mertolarte

04 agosto a 15 setembro

exposição de artes plásticas

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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COLETIVA

museu

M

MUSEU DE MÉRTOLA: A história através dos objetos
Arqueologia para todos

Os museus são espaços de sociabilidade que potenciam a troca de ideias
e promovem a aprendizagem social e cultural, através do contacto entre os indivíduos, os objetos e os espaços onde estes estão expostos ou
acondicionados. O Museu de Mértola pelas suas caraterísticas de museu polinucleado, com a missão de contribuir para o conhecimento da
história local ao longo do tempo e no território coincidente com a área
do concelho de Mértola, pretende potenciar ações direcionadas para a
população local como forma de contribuir para o reforço identitário.
Mértola é uma cidade milenar onde os vestígios arqueológicos, estruturas, edifícios monumentais ou objetos, marcam o território e representam as pessoas que ao longo dos tempos aqui viveram. O Património
Arqueológico constitui uma parte muito importante da nossa herança
cultural e faz-se de camadas sucessivas da História, por vezes oculta
ao nosso olhar, que a ciência pode trazer à luz. Trata-se de uma herança
frágil, que é necessário preservar para as gerações futuras não só através da investigação, mas também da valorização e de uma divulgação
adequada e coerente.
Nem sempre os museus e os programas museográficos conseguem
atrair as pessoas e muitas vezes os habitantes das localidades não conhecem o seu património. Neste sentido, a segunda edição da iniciativa
“Arqueologia para TODOS” pretende colmatar esta lacuna e aproximar o
património, muito especificamente o património arqueológico, das pessoas, não através de visitas aos diversos núcleos museológicos, mas
levando os objetos ao encontro dos habitantes de diversas localidades
do concelho de Mértola*, ou promovendo ações descentralizadas que
permitem uma interação entre os especialistas e o público, promovendo
uma saudável aproximação. De 22 de junho a 16 de setembro participe
nas ações “Arqueologia para Todos”. Contamos consigo!
* Alcaria Ruiva, Corte do Pinto, Espírito Santo, Mértola, Mina de S. Domingos, Santana de Cambas, S. João dos Caldeireiros e S. Miguel do Pinheiro
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TORDO, João - Ensina-me a voar sobre os telhados. Lisboa: Companhia das Letras, 2018

biblioteca

“Japão 1917. Por desonrar o nome da família, o jovem Katsuro
é exilado pelo seu próprio pai, um poderoso governador, num
ilhéu inóspito. Abandonado, o rapaz irá deparar-se, pela primeira vez, com o terrível segredo da família Tsukuda, enquanto luta
para sobreviver à fome, à sede e à culpa.
Lisboa, cem anos depois. No Liceu Camões, um dos mais antigos da cidade, um professor de Geografia suicida-se numa
sala de aula. O nosso narrador, funcionário do liceu e alcoólico
em recuperação, decide inaugurar uma reunião semanal para
ajudar os colegas a superar o choque. Numa noite de Inverno,
um misterioso desconhecido aparece no encontro. É japonês e
chama-se Tsukuda. O seu estranho comportamento desperta
no narrador um fascínio doentio.” [sinopse]

para os mais velhos

B

ENSINA-ME A VOAR
SOBRE OS TELHADOS

Recolhendo um conjunto de testemunhos inéditos de
antigos exilados políticos, este livro oferece-nos relatos
extraordinários de homens e mulheres que, pelos mais
variados motivos, tiveram que deixar o país rumo à incerteza do exílio.
“Partiram a salto, cruzaram fronteiras, palmilharam serras desconhecidas sob o frio gélido ou o sol abrasador, em
comboios ou barcos improvisados. Viram as vidas interrompidas sem saberem quando as poderiam retomar, ficando
anos a fio em lugares tão diferentes como o Brasil, França,
Bélgica, Suécia, União Soviética, Roménia ou Argélia, entre
muitos outros.” Locais a partir dos quais mantiveram a luta
contra o regime para poderem voltar a um país livre.

para os mais velhos

ARANHA, Ana; ADEMAR, Carlos - Memórias do
exílio. Lisboa: Parsifal, 2018

MEMÓRIAS DO EXÍLIO

A arte destina-se a fazer-nos pensar de novas maneiras.
Por isso é muito frequente, perante tantas e tão variadas
formas que nos são oferecidas para contemplar, surgirem
as mais diversas e, aparentemente, estranhas perguntas.
Estas perguntas são importantes caminhos, para nos permitirem compreender aquilo que vemos.
Este é um livro de perguntas e respostas diretas e divertidas sobre artes visuais, desde a arte rupestre ao cubismo,
e do renascimento à arte contemporânea. É, por isso, uma
ajuda importante para os jovens leitores perceberem melhor a arte e se interessarem por ela.

para os mais novos

HODGE, Susie - Porque a arte tem tanta gente
nua?. Lisboa: Bizâncio, 2017

PORQUE A ARTE TEM
TANTA GENTE NUA
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Era uma vez uma aldeia muito pequenina. Tão pequenina
que tinha apenas uma rua e cinco casas. Isso não impedia
que nela existissem coisas verdadeiramente invulgares:
um grilo amestrado, uma bicicleta a vapor, um telescópio
para ver as estrelas.
Porém, o mais extraordinário de todas as coisas extraordinárias daquela aldeia, era o galo do Felisberto e do Sacramento que acordava toda a aldeia ao nascer do sol, não
com canto de galo mas entoando maravilhosas canções.
Mas com o passar do tempo, o galo foi envelhecendo e, no
dia em que decidiu dormir para sempre, um grande problema se pôs aos habitantes da aldeia. Não havia quem
cantasse ao nascer do sol. Onde poderiam, agora, arranjar
um substituto à altura?

para os mais novos

ALBO, Pablo - O último canto.
Pontevedra: OQO, 2010

O ÚLTIMO CANTO

ARQUEOLOGIA
MEDIEVAL 14

O presente número da Arqueologia Medieval contém as comunicações e posters apresentados
durante a reunião científica – “Encontro com a
História” – que se realizou em Mértola nos dias
17 e 18 de Junho de 2016. Abarca temáticas diversas relacionadas com o território, povoamento,
formas de habitar e de amanhar a terra, o aproveitamento dos recursos e o quotidiano e os seus
artefactos. Este “Encontro com a História” teve
como objectivo principal homenagear um grupo de
Mestres que marcou profundamente as gerações
que se seguiram de arqueólogos e historiadores:
António Borges Coelho, José Luís de Matos, José
Mattoso, Jorge de Alarcão, Cláudio Torres e Juan
Zozaya, sendo os primeiros três textos deste número uma reflexão e homenagem a estes homens
singulares..

C
cam

Arqueologia medieval 14
Porto: Afrontamento. N. 14 (2018). ISSN 0872-2250.

JOSÉ, Orlando
Ribeira do Vascão : Memórias de água, pedras
e gentes. Porto : Afrontamento, 2018. 133 p.. ISBN
978-972-36-1634-7

Pretende-se, com este livro, “preservar uma imagem de moinhos centenários que tão importantes
foram para a vida de quem os utilizou, em ambas as
margens da maravilhosa Ribeira do Vascão”. Não se
tratando de um levantamento exaustivo, foram identificados 43 moinhos que se encontram ao longo desta
ribeira.

RIBEIRA DO VASCÃO :
MEMÓRIAS DE ÁGUA,
PEDRAS E GENTES.

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

J
02
27

Arqueologia para Todos // Escavações Arqueológicas
na Encosta do Castelo de Mértola //Org. Campo Arqueologico de Mértola e Câmara Municipal de Mértola

03
27

Exposição Documental // Dieta Mediterrânica - Património Cultural Imaterial da Humanidade” da Câmara
Municipal de Tavira // Galeria de Exposições Temporárias
do Castelo // Org. Câmara Municipal de Mértola

05
Apresentação do Livro // ‘A senhora de todas as mortes’
qui 18h30 //

de Manuela Barros Ferreira | Biblioteca Municipal de Mértola //Org. Câmara Municipal de Mértola

22h00 // Verão em Mértola - Cinema ao Ar Livre // Valerian e
a cidade dos mil planetas // Anfiteatro Zeca Afonso // Org.
Câmara Municipal de Mértola
06
08

Mértola Cup // Torneio de Futebol 7 e 11 > Iniciados - Sub 15
Org. Pureland

06
08

Festa da Freguesia // Espírito Santo // Org. Junta de Freguesia
de Espírito Santo e Associação C.R. do Espírito Santo

06 21h30 // Verão em Mértola - Ensaios às 6.as // com Grupo Coral
sex

Guadiana de Mértola// Largo Vasco da Gama // Org. Câmara Municipal de Mértola

07 19h00 // Verão ConVida ‘Arraial Popular’ // Vale de Açor de Baixo //
sab
Org. Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva
08 09h00 // I BTT Entre o Rio e a Serra // Org. Clube Futebol Guadiana
dom

22h00 // Verão na Mina - Cinema ao Ar Livre // Valerian e a
cidade dos mil planetas // Anfiteatro Praia da Albufeira
da Tapada Grande - Mina de S. Domingos // Org. Câmara
Municipal de Mértola
10 22h00 // Documentário ‘Pedra e Cal’ // e conversa com a antropóloga e
ter
realizadora Catarina Alves Costa // Praça Luis de Camões // Org.
Campo Arquelogico de Mértola

14

J
julho

12 21h30 //
sex

12 21h30 // Projeto - Mértola: Verão com Cultura // consultar programa
qui
próprio // Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola
13
15

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

13
15

Festas de Verão // Lombardos // Org. Associação Recreativa
Lombardense

13 21h30 // Verão em Mértola - Ensaios às 6.as // com Grupo Coral
sex

Guadiana de Mértola// Av. Aureliano Mira Fernandes (Rotunda Lago) // Org. Câmara Municipal de Mértola

14
sab

Jogos Aquáticos // Praia da Albufeira da Tapada Grande
Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola
19h00 // Verão na Mina - Banda no Coreto // Jardim do Coreto
Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola
e Junta de Freguesia de Corte do Pinto

17 19h00 // Conversa Aberta - Festival Islâmico // Pátio da Casa
ter

dos Azulejos // Org. Câmara Municipal de Mértola

19 22h00 // Verão em Mértola - Cinema ao Ar Livre // Um Voo em
qui

Grande // Anfiteatro Zeca Afonso // Org. Câmara Municipal
de Mértola

20 22h00 // Sons do Tempo com Orquestra Clássica do Sul //
sex

Achada do Gamo - Mina de S. Domingos // Org. Câmara
Municipal de Mértola

21 19h00 // Verão ConVida ‘Arraial Popular’ // Alcaria Ruiva // Org. Junta
sab
de Freguesia de Alcaria Ruiva
22 22h00 // Verão na Mina - Cinema ao Ar Livre // Um Voo em
dom

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

25
qua

Preservar a Sorrir // Praia da Albufeira da Tapada
Grande Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de
Mértola
15

julho

J

26 21h30 // Projeto - Mértola: Verão com Cultura // consultar programa
qui
próprio // Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola
27
29

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

27 21h30 // Verão em Mértola - Ensaios às 6.as // com Grupo Coral
sex

Guadiana de Mértola// Largo Vasco da Gama // Org. Câmara Municipal de Mértola

28 19h00 // Verão ConVida ‘Arraial Popular’ // Algodôr // Org. Junta de
sab
Freguesia de Alcaria Ruiva
29
dom

Feira da Aldeia // Santana de Cambas // Org. Casa do Povo de
Santana de Cambas com a colaboração da Junta de Freguesia de
Santana de Cambas

31
ter

Verão em Mértola // Atividade Fitness // Parque Desportivo e de Lazer de Mértola // Org. Câmara Municipal de
Mértola

agosto

A

16

02 21h30 // Projeto - Mértola: Verão com Cultura // consultar programa
qui
próprio // Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola
03
04

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

03
05

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

03
05

Feira do Mineiro // Mina de S. Domingos
Org. Vidas com Garra - Associação e Junta de Freguesia de Corte
do Pinto com a colaboração da Câmara Municipal de Mértola

04
15

MertolArte 2018 // Casa das Artes Mário Elias
Org. Câmara Municipal de Mértola

04
sab

Encontro com o Cante // Coreto, Mina de S. Domingos // Org.
Grupo Coral da Mina de S. Domingos

05
dom

Open de Pesca CPDM de Achigã de Margem e Prova de
Boia à Americana // Barragem do Chança // Org. Clube de Pesca Desportiva de Mértola ‘Os Amigos do Guadiana’

A
agosto

03 18h00 // Verão ConVida ‘Festa do Emigrante’ // Corte Pequena // Org.
sex
Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva

22h00 // Verão na Mina - Cinema ao Ar Livre // O Guarda Costas e o Assassino // Anfiteatro Praia da Albufeira da
Tapada Grande - Mina de S. Domingos // Org. Câmara
Municipal de Mértola
06
31

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

07
ter

Verão na Mina // Atividade Fitness // Praia da Albufeira
da Tapada Grande - Mina de S. Domingos // Org. Câmara
Municipal de Mértola

09 22h00 // Verão em Mértola - Cinema ao Ar Livre // O Guarda
qui

- Costas e o Assassino // Anfiteatro Zeca Afonso // Org.
Câmara Municipal de Mértola

10
12

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

10
12

Festas de Verão // Moreanes // consultar programa próprio//
Org. Comissão de Festas de Moreanes com a parceria da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Moreanes

11
12

21.º Encontro Internacional de Parapente do Alentejo
Org. Associação de Comandos Delegação de Setúbal Polo de
Alcaria Ruiva

17

agosto

A
11
15

Mértola Radical // consultar programa próprio //
Org. Câmara Municipal de Mértola

11
sab

V Feira do Ciclo do Pão // S. Miguel do Pinheiro // Org. União de
Freguesias de S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros
XVIII Almoço de Confraternização e Saltos de Paraquedistas em Queda Livre // Mina de S. Domingos // Org. Associação
de Para-Quedistas do Concelho de Mértola

12 22h30 // Verão na Mina - Concerto com Sara Tavares // Camdom

po de Jogos Cross Brown - Mina de S. Domingos // Org.
Câmara Municipal de Mértola

13
15

Festas em Honra da Nossa Senhora da Conceição //
Corte do Pinto // Org. Comissão de Festas de Corte do Pinto com a
colaboração da Junta de Freguesia de Corte do Pinto

13
24

Exposição ‘Protege-me’ // Praia da Albufeira da Tapada
Grande - Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de
Mértola

16 22h00 // Verão em Mértola - Cinema ao Ar Livre // Atomic
qui

Blond Agente Especial // Anfiteatro Zeca Afonso // Org.
Câmara Municipal de Mértola

17
19

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

19 22h00 // Verão na Mina - Cinema ao Ar Livre // Atomic Blond
dom

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

18

21
ter

Verão em Mértola // Atividade Fitness // Parque Desportivo e de Lazer de Mértola // Org. Câmara Municipal de
Mértola

22
qua

Preservar a Sorrir // Praia da Albufeira da Tapada
Grande Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de
Mértola

23 19h00 // Verão na Mina - Sessão de contos tradicionais //
qui

agosto

A
com Carlos Marques e Susana Cecílio // largo do Coreto,
Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola

21h30 // Projeto - Mértola: Verão com Cultura // consultar programa
próprio // Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola

24
26

Festas em Honra do Santíssimo Salvador // Corte Sines //
Org. Os G.A.J.A. - Grupo Ativo de Jovens Animados

24
26

Festas Populares de S. Bartolomeu de Via Glória
Org. Centro Recreativo e Cultural de S. Bartolomeu de Via Glória

26 19h00 // Verão na Mina - Sunset com o Grupo Fogo Fogo //
dom

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

28
ter

Verão na Mina // Atividade Fitness // Praia da Albufeira
da Tapada Grande - Mina de S. Domingos // Org. Câmara
Municipal de Mértola

19

setembro

S
01 18h00 // Verão ConVida Procissão e Baile em Honra de N. Senhora
sab
de Ara-Celis // Serra de Ara-Celis // Org. Junta de Freguesia de
Alcaria Ruiva

02 22h00 // Verão na Mina - Cinema ao Ar Livre // A Febre das Tudom

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

06 22h00 // Verão em Mértola - Cinema ao Ar Livre // Atomic
qui

Blond Agente Especial // Anfiteatro Zeca Afonso // Org.
Câmara Municipal de Mértola

07
09

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

08 18h00 // Verão ConVida ‘Animação Musical’ // Amendoeira do Campo
sab
Org. Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva
09
dom

Feira da Aldeia // Espírito Santo // consultar programa próprio
Org. Junta de Freguesia de Espírito Santo

13 21h30 // Projeto - Mértola: Verão com Cultura // consultar programa
qui
próprio // Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola
20 10h00 // Filmes com Conversa // Documentário ‘Henrique de
qui

Malaca, o Malaio e Magalhães’ //Cine-Teatro Marques Duque, Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

23 19h00 // Verão na Mina - Banda no Coreto // Jardim do Coreto
dom

Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola
e Junta de Freguesia de Corte do Pinto

26
qua

Apresentação do filme ‘Guadiana Selvagem’
Cine-Teatro Marques Duque, Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

27
30

Viagem Cultural com Jovens - Oslo
Org. Câmara Municipal de Mértola

27 21h30 // Projeto - Mértola: Verão com Cultura // consultar programa
qui
próprio // Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola

20

21

outras atividades

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

ARTE EM MOVIMENTO
Vale do Poço - 10:00 // 30 julho
Corte Pinto - 10:00 // 31 julho
Corte Gafo Cima - 13:30 // 10 setembro
Amendoeira da Serra - 10:30 // 3 julho, 13 setembro
Espírito Santo - 14:00 // 2 julho, 17 setembro
Vale de Açor de Cima - 10:30 // 5 julho, 18 setembro
Santana Cambas - 14:00 // 20 setembro
Alvares - 10.30 // 23 julho, 25 setembro
Fernandes - 10.00 // 26 julho
Corte Sines - 10:00 // 11 setembro
Salgueiros - 10:00 // 16 julho
EMPRÉSTIMO DE LIVROS
Vale do Poço - 10:00 // 30 julho
Corte Pinto - 10:00 // 31 julho
Amendoeira do Campo - 10:30 // 10 setembro
Malhão - 11:00 // 10 setembro
Corte Cobres - 11:30 // 10 setembro
Monte das Figueiras - 12:00 // 10 setembro
Corte Gafo Cima - 13:30 // 10 setembro
S. Bartolomeu da Via Gloria - 10:00 // 25 julho
Vale Pereiro - 9:30 // 3 julho, 13 setembro
Mosteiro - 10:00 // 3 julho, 13 setembro
Amendoeira da Serra - 10:30 // 3 julho, 13 setembro
Álamo - 27 julho, 17 setembro
Roncão - 27 julho, 17 setembro
Pena d’ Águia - 27 julho, 17 setembro
Moreanes - 9:30 // 31 julho
Sapos - 9:00 // 30 julho
Monte Costa - 30 julho, 20 setembro
Salgueiros - 16 julho, 20 setembro
Santana cambas - 16 julho, 20 setembro
Roncão - 17 julho, 24 setembro
Fialho - 11:20 // 12 Abril, 14 Maio, 12 Junho
Castelejo - 17 julho, 24 setembro
S. Pedro Solis - 17 julho, 24 setembro
Penedos - 17 julho, 24 setembro
Diogo Martins - 17 julho, 24 setembro
Alvares - 10:00 // 23 julho, 25 setembro
João Serra - 23 julho, 25 setembro
Espargosa - 23 julho, 25 setembro
Penilhos - 23 julho, 25 setembro
Martinhanes - 23 julho, 25 setembro
Ledo - 9:00 // 19 julho, 27 setembro
»»»»»»»»»»»

SCMM | Santa Casa da Misericórdia de Mértola
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S. Miguel do Pinheiro - 10:30 // 19 julho, 27 setembro
Góis - 11.00 // 19 julho, 27 setembro
S. Sebastião dos carros - 12:00 // 19 julho, 27 setembro
Monte Alto - 9:30 // 26 julho
Alves - 9:00 // 16 julho
Picoitos - 9:30 // 16 julho
Fernandes - 10.00 // 26 julho
Vicentes - 10:30 // 27 julho
Mesquita - 12:00 // 27 julho
Espírito Santo - 17 setembro
Alcaria Javazes - 14:00 // 17 setembro
Corte Sines - 10:00 // 11 setembro
Corte Pequena - 14:00 // 11 setembro
Corvos - 15:00 // 11 setembro
Vale de Açor de Cima - 10:00 // 5 julho, 18 setembro
Vale de Açor de Baixo - 5 julho, 18 setembro
Azinhal - 5 julho, 18 setembro
Algodor - 5 julho, 18 setembro
Corte da Velha - 5 julho, 18 setembro

outras atividades

»»»»»»»»»»

SCMM | Santa Casa da Misericórdia de Mértola

ARQUEOLOGIA PARA TODOS
22 de junho a 16 de setembro
Arqueologia para todos. Museu Vivo. O Museu sai à rua
Exposição de peças arqueológicas em diversos locais do
Concelho de Mértola
Conversas sobre o que os objetos do passado contam!
Junta de Freguesia de Espírito Santo
Sexta-feira, 6 de julho, 18h.
Junta de Freguesia de Santana de Cambas
sexta-feira, 13 de julho, 18h.

Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva
sexta-feira, 20 de julho, 18h.

Junta de Freguesia de Corte do Pinto
sexta-feira, 27 de julho, 18h.

Cineteatro Mina de S. Domingos
sexta-feira, 3 de agosto, 18h.

U. F. de S. Sebastião, S. Pedro e S. Miguel
sexta-feira, 31 de agosto, 18h.

Junta de Freguesia de S. João dos Caldeireiros
sexta-feira, 7 de setembro, 18h.

Junta de Freguesia de Mértola
data a confirmar

CAM | Campo Aqueológico 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 19:00h às 19:45h;
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 18:45h às 19:30h;
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
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 18:15h às 18:45h;
Aulas de Stretching, todas as semanas, à quarta-feira das 20h às 20:15h;
Aulas de Treino Funcional, todas as semanas, à terça-feira das 20h às
20:30h e à quinta-feira das 18:45h às 19:15h;
Aulas de Indoor Cycling, todas as semanas, à quarta-feira das 19:45h às
20:30h e à sexta-feira das 18h às 18:45h.
// 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
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.

APCM | Associação de Paraquedistas do Concelho de Mértola
CURSOS DE VERÃO, PARA JOVENS
de 2 a 27 de julho
Universidade de Aveiro, Universidade do Algarve,
Universidade de Coimbra, e Universidade do Porto

NEDS | Núcleo de Educação e Desenvolvimento Social
24

AC |Associação de Comandos – Delegação de Setúbal Pólo de Alcaria Ruiva

outras atividades

VOOS BILUGARES
De 15 de Setembro a 17 de novembro
Contacto 962724976

AULAS DE KARATÉ
Abertura de inscrições e inicio de aulas de karaté dia 4 de setembro. As
aulas decorrerão de setembro a janeiro no Salão dos Bombeiros novos.

CKM | Clube de Karaté de Mértola

FESTAS E ROMARIAS POPULARES
06 A 08 DE JULHO // Espírito Santo
13 A 15 DE JULHO // Fernandes
13 A 15 DE JULHO // Lombardos
27 A 29 DE JULHO // Santana de Cambas
03 A 04 DE AGOSTO // Corvos
03 A 05 DE AGOSTO // Penedos
10 A 12 DE AGOSTO // Corte Gafo de Cima
10 A 12 DE AGOSTO // Moreanes
13 A 15 DE AGOSTO // Corte do Pinto
17 A 19 DE AGOSTO // Picoitos
24 A 26 DE AGOSTO // Corte Sines
24 A 26 DE AGOSTO // S. Bartolomeu da Via Glória

25

sabores

S

Maria de Jesus Miguel

// Penedos

Arroz de tomate
Ingredientes:
Azeite,
1 Cebola,
3/4 Tomates,
3 dentes de alho,
1 pimento,
1 folha de louro,
sal q.b.,
1 chávena de arroz.
Modo de Preparação:
Refoga-se em azeite a cebola, os alhos e o pimento picados. Quando a cebola estiver transparente junta-se o tomate todo picado e uma folha de louro.
Deixa-se refogar com o cuidado de não tostar os ingredientes. Ao refogado
adiciona-se 3 chávenas de água. Quando a água levantar fervura, adiciona-se o arroz e deixa-se cozer. Acompanha-se com carapaus fritos.
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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 de 2018 pode fazê-lo até dia
03 de setembro 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

