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editorial
Outubro começa com o Cante! E que melhor forma teríamos nós para
assinalar o Dia Mundial da Música, senão com o Cante, declarado, pela
UNESCO, a 27 de novembro de 2014, Património Cultural Imaterial da
Humanidade. Outubro começa e começa, também, o programa da iniciativa Mês da Música com as suas sonoridades musicais alternativas,
levadas a salas e palcos incomuns como um museu ou uma igreja. Por
este mês regressam o “À Noite no Mercado” para lembrar que é preciso
comer produtos locais e de época e as Caminhadas sem Lixo que apelam
à participação de todos por um concelho mais limpo. O final do mês é
marcado por mais uma edição da Feira da Caça de Mértola que celebra
a excelência cinegética do território. Em novembro decorre em Mértola
uma importante conferencia internacional com Ernest Götsch, mentor
da agricultura sintropica. Esta é uma oportunidade para descobrir novas
práticas agrícolas e para refletir sobre modelos de gestão agroflorestal
mais sustentáveis. A 18 de novembro, o Parque Natural Vale do Guadiana celebra o seu aniversário e é tempo de, mais uma vez, sensibilizar a
comunidade para a importância da salvaguarda dos recursos naturais e
biodiversidade única deste território. Em novembro há também a Feira
do Livro, uma oportunidade para conhecer autores e obras literárias e
fazer boas compras para o Natal que se aproxima. Neste trimestre lançamos as Jornadas do Património e o desafio de discutirmos de forma
partilhada estratégias de salvaguarda e valorização do património que
temos em presença. Mértola está na Lista Indicativa da Comissão Nacional ao Património Mundial da UNESCO e é dado o momento de refletir
sobre o processo de candidatura e de o partilhar com a comunidade local. O ano termina com uma seleção de concertos que incluem música
jazz, clássica, gospel e um musical para os mais pequeninos.
No final de um ano de muitas iniciativas e eventos, aproveito esta ocasião para agradecer a colaboração e empenho de todos: funcionários,
entidades parceiras, artistas, empresas, e tantos outros que possibilitaram a concretização de uma programação cultural, que certamente nos
enriqueceu um pouco mais enquanto pessoas e comunidade. Ao público,
mais assíduo ou pontual, o sincero agradecimento pela participação, crítica construtiva, sugestões e voto de confiança. A todos, e a seu tempo,
votos de um bom natal e prospero ano novo. Marcamos, novamente, encontro com a Cultura em 2019!

Rosinda Pimenta
Vereadora da Câmara
Municipal de Mértola
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destaque

D

A música acompanha-nos ao longo de toda a
vida, da meninice à velhice. A sua criação e fruição
são inerentes à própria
existência e, desde tempos imemoriais, o homem
produziu sons harmoniosos e instrumentos.
Conforme as épocas e
modas, foi ajeitando as
melodias e “fabricando”
uma diversidade enorme
de estilos musicais cujas
notas de alegria e emoção dão colorido à vida
dos povos. De todos.
De outubro a dezembro, o
mês da música, em Mértola, traz-nos essa variedade de estilos musicais,
dos mais eruditos aos
mais correntes, para que
todos desfrutem.

mês
damúsica

OUT. NOV. DEZ.

De 26 a 28 de outubro
a Feira da Caça de Mértola regressa para assinalar a excelência cinegética do concelho e a
gastronomia associada
ao produto caça.
O programa integra provas e demonstrações
de caça, showcooking,
exposição de armas,
cante, música popular
portuguesa e a atuação
de Rute Marlene e dos
Sons do Minho. Ao nível
dos colóquios destaque
para a temática da compatibilização da caça
com a salvaguarda da
biodiversidade, em particular, a relação com a
águia imperial ibérica
e ainda a temática da
caça e da alimentação.

feira
dacaça

26 a 28 OUT.
04

D
destaque

“A lembrança mais remota de Götsch é a de
plantar e observar o
crescimento de rabanetes aos 3 anos de idade.
Entre o miúdo que plantava rabanetes na Suíça
e o “gringo” (estrangeiro) que fez renascer 14
nascentes numa terra
degradada no Brasil, são
inúmeras as histórias que
desenham a trajetória
de vida de Ernst Götsch,
e que o fizeram chegar
às conclusões que, hoje,
compõem o universo conceptual e prático da Agricultura Sintrópica. Uma
agricultura que tem nas
dinâmicas da natureza, a
sua principal aliada para
“semear” água, regenerar solo e produzir com
sustentabilidade.

conferênciade
ernestgötsch

OUT.
NOV.
DEZ.
15
e 16
NOV.

Pedro Taborda, mais
conhecido por Tatanka,
iniciou um novo projeto
de música a solo ao qual
deu o nome de Império
dos Porcos. O vocalista
dos Black Mamba sobe
ao palco do cineteatro
Marques Duque, a 17 de
novembro, para um concerto intimista que marca o regresso do músico
às suas origens simples
e trovadorescas com
músicas cantadas em
português. Esperamos
ouvir “Alfaiate”, “De alma
despida” ou “Estrela” músicas já, bem conhecidas,
das rádios e do público
nacional.

tatanka
OUT.
NOV. DEZ.
17 NOV.
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D

A Comissão Europeia
e o Parlamento Europeu designaram o ano
de 2018 como o Ano
Europeu do Património
Cultural, enquadrado
pelos grandes objetivos da promoção da
diversidade, do diálogo
interculturas e da coesão social, esta iniciativa tem como objetivo
chamar a atenção para
o papel da cultura e do
património no desenvolvimento sustentável
dos territórios, implicar as comunidades na
salvaguarda dos seus
recursos patrimoniais
e motivar os cidadãos
para os valores comuns
europeus. O Fórum do
Património, mais do que
uma iniciativa, é antes
de mais um grupo de
reflexão local, com o
aporte de vários especialistas, que se reúne
em diferentes espaços
e momentos para refletir em conjunto o papel
da cultura e do património no modelo de desenvolvimento sustentável
que preconizamos para
o território, aferindo em
conjunto medidas para
a sua salvaguarda e valorização.

fórumdo
património

12 NOV. e 06 DEZ.
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Fórum do
Património

D
destaque

Embora, à nossa volta,
nada o faça lembrar, o
Outono
aproxima-se.
Com ele os dias mais curtos e frios, a convidarem a
uma boa leitura no aconchego de um sofá. Tão
certa como o Outono, há
algumas décadas a esta
parte, chega também,
em finais de novembro, a
Feira do Livro de Mértola.
Festa do livro e da leitura,
dela fazem parte muitas
outras
manifestações
culturais
envolvendo
crianças, jovens e menos
jovens, numa animação e
partilha constantes, que
fazem daquele espaço
um local de passagem
obrigatória.
Muitos livros, para todas as idades e sobre as
mais diversas temáticas,
aguardam pacientemente quem os queira levar. A
preços convidativos, porque o Natal está logo ali
e melhor presente não há.

feira
dolivro

25 NOV. a 02 DEZ.

Mértola foi o local escolhido para a apresentação do trabalho da autoria de António Costa,
com o nome “ Presépio
2018/19 - do lixo faço
arte”.
Depois de apresentar
e dar a conhecer o seu
trabalho, em Moreanes,
sua terra natal e Santana de Cambas, a sede
do concelho foi o local
escolhido para apresentar o seu trabalho, numa
parceria efetuada com
a Junta de Freguesia
de Mértola e que conta
com o apoio da Câmara
Municipal de Mértola e
dos Bombeiros Voluntários de Mértola.
A exposição estará patente ao público de 2 de
dezembro a 6 de janeiro, no antigo salão dos
Bombeiros em Mértola.

presépiodolixo
façoarte
02 DEZ a 06 JAN.
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C
cinema

país // EUA
género // Comédia / Ação
duração // 100 min.
realização // John Francis Daley, Jonathan Goldstein
intérpretes //Jason Bateman, Rachel McAdams,
Kyle Chandler
classificação // m|12

Noite de Jogo
23 NOV. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

sinopse:
Para escaparem à rotina, Max e Annie juntam-se
semanalmente a outros casais para uma noite de
jogos. Cada semana, um deles organiza um evento. Num desses serões, Brooks, irmão de Max, decide elevar as coisas a outro nível e organiza uma
festa sob o tema “assassinato mistério”. O jogo
que, tal como o próprio nome indica, terá assassinos e assassinados, promete ser tão entusiasmante que ninguém chegará a perceber onde acaba a
ficção e começa a realidade.
país // Espanha
género // Comédia / Animação
duração // 85 min.
realização // David Alonso, Enrique Gato
intérpretes // Óscar Barberán (Voz), Michelle Jenner (Voz), Adriana Ugarte (Voz)
classificação // m|6

Tad e o Segredo do
Rei MIdas
30 NOV. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

sinopse:
Durante toda a infância, o sonho de Tad Jones era
ser arqueólogo. Ao crescer, apesar de nunca ter
abandonado as suas ambições, tornou-se um simples trabalhador da construção civil. Agora, determinado a concretizar o sonho de juventude, inscreve-se na universidade, onde inicia os estudos
em arqueologia. É então que Sara Lavroff, uma
jovem arqueóloga por quem Tad morre de amores,
descobre um dado que comprova a existência de
uma gargantilha que pertenceu ao lendário Midas,
o rei que transformava tudo que tocava em ouro.
país // França
género // Drama / Comédia
duração // 91 min.
realização // Amanda Sthers
intérpretes // Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy
de Palma
classificação // m|12

Madame
07 DEZ. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

08

sinopse:
Anne e Bob são dois milionários norte-americanos
que se mudam para Paris na esperança de reacender a paixão há muito perdida. Quando, durante
um jantar com amigos mais sofisticados, a supersticiosa Anne se dá conta de que tem 13 convidados
à mesa, obriga Maria, uma das suas empregadas,
a juntar-se a eles e assumir a personagem de uma
aristocrata espanhola. Atrapalhada, mas sem
qualquer hipótese de não colaborar, a pobre Maria
esforça-se por manter as aparências o mais discretamente possível.

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 // Portugal \ França \ Brasil
género // Drama
duração // 84 min.
realização // Sérgio Tréfaut
Intérpretes // Isabel Ruth, Leonor Silveira, Hugo
Bentes
classificação // m|12

Raiva

F
filmes com conversa

filmes com conversa

sinopse:
Adaptação de Seara de Vento, romance de Manuel
da Fonseca, O PÃO é um western ambientado no
Baixo Alentejo dos anos 50. A tensão sobe nestas
paisagens desertas, fustigadas pelo vento, pelo silencio, pela falta de trabalho e pela fome. Pobres
e ricos vivem em universos estaques. Aqueles que
tentam mudar de condição são severamente castigados.

12 OUT. // 21H00
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

país // Portugal
género // Documentário
duração // 45 min.
realização // Daniel Pinheiro
classificação // m|06

Guadiana Selvagem
19 OUT. // 21H00

CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

sinopse:
Filme realizado no âmbito do projeto Geração Bio,
promovido pela Câmara Municipal de Mértola em
parceria com o Parque Natural Vale do Guadiana,
ao abrigo do programa POSEUR.
Guadiana Selvagem é um documentário de natureza que evoca a enorme riqueza natural do território
do Vale do Guadiana. Celebra-se a paisagem natural e humana, a geologia e a biodiversidade única
deste vale, ladeado por um rio que corre intempestivo em direção ao Mar. Com este documentário
pretende-se sensibilizar a comunidade local para a
necessidade de salvaguarda deste património, passando a mensagem que esta é uma responsabilidade de todos. Este é também um documentário de
reconhecimento ao trabalho do Parque Natural e de
reconhecimento a todos os proprietários, gestores
agrícolas e cinegéticos, agricultores e pessoas do
campo que com o seu trabalho diário e colaboração
ajudam a manter esta paisagem e esta biodiversidade.
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exposições

E

sul

exposição de fotografia
COLETIVA

12 de outubro a 17 novembro

galeria de exposições do castelo // mértola

olhares coloridos

19 de outubro a 24 novembro

exposição de artes plásticas

CARLOS MENDES E ANTÓNIO HORTEGA

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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museu

M

MUSEU DE MÉRTOLA: A história através dos objetos
Azulejos de Aresta

Os objetos do acervo do Museu de Mértola enquadram-se em temáticas
e cronologias diversas e permitem conhecer a história deste território e
das pessoas que aqui viveram ao longo dos tempos, sendo representativos do quotidiano, das técnicas, das tradições e dos costumes daqueles
que aqui habitaram.
Através das Visitações da Ordem de Santiago, em 1526, sabemos que
foi ordenada a colocação de azulejos nos altares da Igreja Matriz de
Mértola, exemplares esses que já não existiam em 1565 uma vez que
os altares desta Igreja já se encontravam adornados por elementos em
madeira polícroma. Alguns fragmentos de azulejos de aresta recolhidos
na intervenção arqueológica realizada na primeira década do segundo
milénio atestam esta informação.
Trata-se de um conjunto de fragmentos de azulejos fabricados com a
técnica da “aresta”, certamente de origem sevilhana. Esta técnica deriva da técnica conhecida como “corda seca”, muito utilizada no período
islâmico, que consistia em produzir as placas de azulejo em moldes de
madeira com o motivo ornamental em negativo, ficando o desenho em
saliência e criando vazios que eram depois preenchidos com vidrado de
diferentes cores que, neste caso são representativos de uma temática
decorativa de padrões florais e geométricos, correspondendo este último a um florão geométrico que se desenvolve a partir de uma estrela
de 8 pontas.
Tanto estes exemplares como outros objetos, de grande interesse histórico e artístico, podem ser apreciados no núcleo museológico da Igreja
Matriz. Visite-nos!
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ALMEIDA, Germano - O fiel defunto.
Alfragide: Caminho, 2018

biblioteca

“Toda a gente foi apanhada de surpresa, pelo que ninguém
tentou impedir o inesperado assassinato do mais conhecido e
traduzido escritor das ilhas, breves momentos antes do início da
cerimónia de apresentação do que acabou por ser a sua última
obra. E, no entanto, nesse dia o vasto auditório transbordava de
uma festiva multidão de fãs e outros curiosos, todos impacientes ante a expetativa de ter um autógrafo no já muito badalado
livro que se preparavam para adquirir. De modo que a ninguém
passou pela cabeça que um evento daquela natureza, sempre
aguardado com geral e grande ansiedade, poderia vir a ter um
desfecho tão inesperado quanto brutal, especialmente tendo
em conta a qualidade das pessoas envolvidas.” [sinopse]

para os mais velhos

B

O FIÉL DEFUNTO

“ Embora as práticas gastronómicas, os gostos culinários
e as técnicas de confeção dos alimentos tenham evoluído
ao longo dos tempos, muito do que comemos hoje é herança de um passado remoto, pelo que é possível, em pleno
século XXI, preparar uma receita com quinhentos anos e
saboreá-la em nossas casas. Este é o propósito do presente
livro que, apresentando-nos o caminho traçado pela história da alimentação, propõe que peguemos em cinco obras
clássicas entre os séculos XVI e XX e recriemos, nas nossas, modernas cozinhas uma bateria de cinquenta receitas
deliciosas.”[sinopse]

para os mais velhos

CÂNDIDO, Guida - Cinco séculos à mesa.
Alfragide: D. Quixote, 2016

CINCO SÉCULOS À
MESA

Ninguém sabe onde fica o castelo verde, embora seja seguro que existe. O castelo verde, para além de ser verde,
tem muitas outras particularidades interessantes. Tem 7
torres, 77 janelas de vidros miúdos, onde a luz do sol, a
certas horas, pinta as 7 cores do arco iris. Para chegar ao
cimo das torres é preciso subir uma escadaria com 777
degraus. Porém, o castelo verde não tem porta. Dentro
dele mora uma princesa encantada, que apenas de 7 em
7 anos vem, a uma das janelas do castelo, pedir a quem
a ouve que lhe leve o anel das sete pedras, capaz de lhe
quebrar o encantamento. O pedido chegou aos ouvidos do
cavaleiro da lua que, empunhando a sua espada de prata,
galopa em noites de luar entre a terra e o céu. Mas como
se entra num castelo sem porta?

para os mais novos

SOARES, Maria Isabel Mendonça - O castelo
verde. Lisboa: Paulinas, 2015

O CASTELO VERDE

para os mais novos

LITCHFIELD, David - O gigante secreto do avô.
Amadora: Booksmile, 2017
“Quando o avô lhe diz que existe um gigante escondido na
sua cidade, que ajuda toda a gente em segredo, o Billy, não
acredita. Por isso, decide procurá-lo. Mas quando finalmente o vê com os seus próprios olhos, fica aterrorizado!
O que o Billy não sabe é que aquele enorme gigante está
prestes a ensinar-lhe uma importante lição…
Divertida e ternurenta, esta é uma história gigante sobre a
amizade e a aceitação da diferença.”[sinopse]

O GIGANTE SECRETO
DO AVÔ
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L’ÉCONOMIE DU PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS
LES OASIS ET LES ZONES
VULNÉRABLES

C
cam

L’économie du Patrimoine et Développement
Durable Dans les Oasis et Les Zones Vulnérables(dir.) Maria Conceição Lopes, Aziz Bentaleb, Asmae Bouaouinate. - Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2018. - 401 p. : il. ; 25 cm. - Número
especial da Revista DIGITAR (1, 2018).

Os artigos publicados neste número especial da
revista DIGITAR são o resultado dos trabalhos
apresentados no congresso internacional realizado em Ouarzazate, 2 e 3 de maio de 2017, intitulado: “Economie du patrimoine et développment
des zones oasiennes et des montagens”. Após um
longo período de abandono, a questão patrimonial
ressurge e, com efeito, nas últimas décadas assiste-se a um interesse renovado pela proteção,
salvaguarda e valorização do património de Marrocos e doutros lugares. Esse interesse também
se manifesta através do trabalho de investigadores de diferentes disciplinas (geografia, história,
arqueologia, economia, sociologia, geologia, etc.),
que têm procurado definir, qualificar e quantificar
o património, dando origem a novos programas de
ações e projetos relacionados com o património, o
que promoveu, por outro lado, um novo conceito, a
saber, “a economia do património”.

Em Nome Da Ciência: Ciência Viva - Agência Nacional Para a Cultura Científica e Tecnológica:
20 Anos de História (1996-2016) Maria Fernanda
Rollo, Ana Catarina Azevedo, Ângela Salgueiro. - Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2017. - 432
p. : il.; 27 cm. - Bibliografia: p. 323-330. ISBN 978972-27-2521-7

EM NOME DA CIÊNCIA:
CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A
CULTURA CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA: 20 ANOS
DE HISTÓRIA (1996-2016)

“O texto que se apresenta não é mais do que uma
contribuição, centrada e preocupada essencialmente
com a recuperação e registo do percurso institucional
da Ciência Viva; será seguramente um relato lacunar
e incompleto, nomeadamente no plano interpretativo,
que em boa medida a escassez do distanciamento histórico condicionam. A inexistência e inacessibilidade
a determinados conteúdos e informação refletem-se
também em diversas dimensões, limitando alguns tipos de análises e reflexões, nomeadamente no plano
económico e financeiro que não foi possível realizar.
Privilegiou-se a organização da informação recolhida,
respeitando a análise crítica de fontes, e a sua descrição, procurando essencialmente que este texto constitua uma base de futuros estudos, estimule abordagens problematizantes e contribua para estimular
o interesse pela história da Agência Ciência Viva, da
cultura científica e do desenvolvimento científico.”

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

O
01 21h30 // Comemoração do Dia Mundial da Música - atuação
seg

do Grupo Coral ‘Cantadores do Desassossego’ // Mês
da Música // Igreja da Misericórdia, Mértola // Org. Câmara
Municipal de Mértola

03 17h30 // Conversa - Passeio com… Miguel Reimão Costa // Casas de
qua
Mértola // Praça Luís de Camões, Mértola // Org. Campo Arquelogico de Mértola

06 09h30 // Caminhada Solidária Contra o Cancro da Mama // Parque
sab
Desportivo e de Lazer Municipal, Mértola // Org. Liga Portuguesa
Contra o Cancro Delegação de Mértola
11h00 // XVI Aniversário do Moto Clube Os Falcões das Muralhas
// consultar programa próprio // Org. Moto Clube Os Falcões das
Muralhas
15h00 // Colóquio O Cante “Alentejano” e o Seu Encanto // S. João
dos Caldeireiros // Org. Núcleo dos Amigos do Concelho de Mértola

16h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 2ª Divisão, 1ª Fase série A //
São Domingos FC vs CCD Bº Nº Srª Conceição

Sessão de Cinema // Sapos
Org. Junta de Freguesia de Santana de Cambas

21h00 // Concerto Solidário com o Contratenor João Paulo Ferreira
// Igreja Matriz, Mértola // Org. Bombeiros Voluntários de Mértola
com o apoio de Câmara Municipal de Mértola e Paróquia de
Mértola
22h00 // Baile com Ruben Baião // Tenda Multiusos// Org. Moto Clube os
Falcões das Muralhas

07 10h00 // Dia Aberto // Convento de S. Francisco // Org. Fundação Multidom
fida - Artes, Tecnologias e Conhecimento Relativos à Alquimia dos
Sentidos

14

11 21h30 // Concerto com O GAJO // Mês da Música // Igreja da
qui

outubro

O

12 21h30 //
sex

Misericórdia, Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

12
17

Exposição Coletiva de Fotografia “Sul” // Galeria do
Castelo, Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

12 21h00 // Filmes com Conversa // RAIVA de Sérgio Tréfaut //
sex

Cine-Teatro Marques Duque, Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

13
sab

XII Feira Tradicional de Vale de Açor // Vale de Açor de Cima
// Org. Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva

09h00 // Caminhada Sem Lixo // Consultar programa próprio
Freguesia de Alcaria Ruiva // Org. Câmara Municipal de
Mértola
10h00 // Crescer Com os Livros // Biblioteca Municipal, Mértola
// Org. Câmara Municipal de Mértola
16h00 // Sábado em Família // Biblioteca Municipal, Mértola //
Org. Câmara Municipal de Mértola
14 15h30 // Música Chega a Todos // Atuação do Grupo Terra Bela // Corte
dom
Sines // Org. Junta de Freguesia de Mértola
16
ter

À Noite no Mercado // De regresso às sopas: Menu Partilhado// Dia Internacional da Alimentação // Mercado da
Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal de Mértola

19
24

Exposição de Artes Plásticas “Olhares Coloridos”
// de Carlos Mendes e António Hortega // Casa das Artes
Mário Elias, Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

19 21h00 // Filmes com Conversa // Guadiana Selvagem // Cine-Tesex

atro Marques Duque, Mértola // Org. Câmara Municipal de
Mértola

15

outubro

O
20
sab

XXII Encontro de Reformados, Pensionistas e
Idosos do Concelho de Mértola // Pavilhão Desportivo
Municipal, Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

23
ter

À Noite no Mercado // Cozinhar com Caça // Integrado
no Programa da Feira da Caça de Mértola // Mercado Municipal, Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

26
28

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

27 10h30 // Futebol // Liga de Formação - Benjamins série ‘B’
sab
CF Guadiana vs Despertar SC ‘E’
16h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 2ª Divisão, 1ª Fase série A //
São Domingos FC vs GDC Alvito

28 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
dom
CF Guadiana vs CD Praia de Milfontes
31
qua

Comemoração Dia Mundial da Poupança // Escolas da Freguesia de Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola

novembro

N
01 15h00 // Futebol // Taça de Honra da 1.ª Divisão - 1.ª Fase - série ‘A’
qui
CF Guadiana vs FC Serpa
03 15h30 // Música Chega a Todos // Atuação do Grupo Terra Bela //
sab
Lombardos // Org. Junta de Freguesia de Mértola

16h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 2ª Divisão, 1ª Fase série A //
São Domingos FC vs F.C Albernoense

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

03 21h30 // Concerto com Orquestra Nova de Guitarras // Mês da
sab

Música // Salão dos Bombeiros Voluntários de Mértola //
Org. Câmara Municipal de Mértola

07
09

Conselho de Administração Rede Avec
Org. Câmara Municipal de Mértola

09
sex

Comemoração do S. Martinho // Centro Educativo de Santana
de Cambas // Org. Junta de Freguesia de Santana de Cambas

10
sab

Oficina de Escrita Criativa // “Histórias com palavras”
com Júlia Serrão // Escola de Artes Mário Elias // Castelo
de Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

novembro

N

09h30 // Comemorações S. Martinho // Largo Vasco da Gama, Mértola
Org. Junta de Freguesia de Mértola

10h00 // Crescer Com os Livros // Biblioteca Municipal, Mértola
// Org. Câmara Municipal de Mértola
10h30 // Futebol // Liga de Formação - Benjamins série ‘B’
CF Guadiana vs FC Serpa

16h00 // Apresentação do Livro // Yang Sheng Os Princípios da
Medicina Tradicional Chinesa para todos os dias, de Wenquian Chen // Biblioteca Municipal, Mértola // Org. Câmara
Municipal de Mértola
11
dom

Comemorações do São Martinho // Mercado Municipal,
Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola
18h00 // Comemorações S. Martinho // Espírito Santo
Org. Junta de Freguesia de Espírito Santo

18h00 // Magusto de São Martinho // Alcaria Ruiva e Vale de Açor de
Cima // Org. Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva

17

novembro

N
12 19h00 // Fórum do Património // Núcleo da Oficina de Tecelagem
seg

de Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

15
16

Conferência Ernest Götsch // Cine-Teatro Marques
Duque, Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

15
qui

À Noite no Mercado // Combate ao Desperdício Alimentar // Integrado na Semana Europeia de Prevenção dos
Resíduos // Mercado Municipal, Mértola // Org. Câmara
Municipal de Mértola

16 17h30 // Conversa com… Susana Gómez Martínez // Mértola e o
sex
Guadiana // Museu Islâmico, Mértola // Org. Campo Arquelogico
de Mértola

17
sab

11.º Encontro de Associações Culturais
e Recreativas // Org. Câmara Municipal de Mértola

21h30 // Concerto com Tatanka // Mês da Música // Cine-Teatro Marques Duque, Mértola // Org. Câmara Municipal de
Mértola
18 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
dom
CF Guadiana vs CD Almodôvar

23
sex

Turista por um dia… // Visita a Castro Verde //
consultar programa próprio // Org. Junta de Freguesia de Mértola

Jornadas Interdisciplinares da Mina de S. Domingos
// Musical, Mina de S. Domingos // Org. Câmara Municipal
de Mértola
21h30 // Cinema // Noite de Jogo // Cine-Teatro Marques Duque,
Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

24
sab

18

Encontro de Empresários do Concelho de Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

24
sab

Feira de Roupa em 2ª Mão // Largo Vasco da Gama, Mértola //
Org. Núcleo de Voluntariado de Mértola

10h30 // Futebol // Liga de Formação - Benjamins série ‘B’
CF Guadiana vs Despertar SC B

novembro

N

15h30 // Música Chega a Todos // Atuação do Grupo Terra Bela //
Namorados // Org. Junta de Freguesia de Mértola

Noite de Fados // Santana de Cambas //
Org. Casa do Povo de Santana de Cambas

25
02

Feira do Livro // Salão dos Bombeiros Voluntários,
Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

28
29

Ação ‘Sou Voluntário - Educar para a Cidadania’ // Destinado a crianças do infantário, oficina da criança, Pré - primária e
Escola EB1 de Mértola // Org. Núcleo de Voluntariado de Mértola
em parceria com a SCMM e Agrupamento Escolas de Mértola

30 21h30 // Cinema // Tad e o Segredo do Rei Midas // Cine-Teatro
sex

Marques Duque, Mértola // Org. Câmara Municipal de
Mértola

19

dezembro

D

01 21h30 // Concerto com Manouchka Trio // Mês da Música //
sab

Cine-Teatro Marques Duque, Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

02
06

Presépio do Lixo Faço Arte // Antigo Salão dos Bombeiros Voluntários de Mértola // Org. António Costa, Câmara
Municipal de Mértola e Junta de Freguesia de Mértola

04 18h00 // ‘Cuidar-se’ - Arte, Terapia, Meditação e Relaxamento //
ter
por Telma Saião // Salão dos Bombeiros Voluntários de Mértola //
Org. Núcleo de Voluntariado de Mértola com o apoio de Bombeiros
Voluntários de Mértola

05
qua

Dia do Voluntário // Ação de sensibilização // Largo Vasco da
Gama, Mértola // Org. Núcleo de Voluntariado de Mértola

06
qui

Fórum do Património // Candidatura de Mértola a Património da Humanidade // Org. Câmara Municipal de Mértola
À Noite no Mercado // Mercado Municipal, Mértola //
Org. Câmara Municipal de Mértola

07 21h30 // Cinema // Madame // Cine-Teatro Marques Duque,
sex

Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

08 09h00 // Caminhada Sem Lixo // Consultar programa próprio
sab

Org. Câmara Municipal de Mértola

15h30 // Música Chega a Todos // Atuação do Grupo Terra Bela //
Quintã // Org. Junta de Freguesia de Mértola

16h00 // Procissão em Honra de Nossa Senhora da Conceição //
Alcaria Ruiva // Org. Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva

08 16h00 // Agrupamento de Câmara da Orquestra Clássica do
sab

Sul // Mês da Música // Igreja, Mina de S. Domingos // Org.
Câmara Municipal de Mértola

20

Festa de Natal Escolas da Freguesia de Mértola // Salão
Bombeiros Voluntários Mértola // Org. Junta de Freguesia de
Mértola

14
sex

Festa de Natal // Org. Junta de Freguesia de Santana de Cambas

D
dezembro

13
qui

17h30 // Comemorações dos 40 anos do CAM // convívio com fotografias // Centro de Estudos Islâmicos e do Mediterrâneo, Mértola //
Org. Campo Arquelogico de Mértola

15 10h30 // Futebol // Liga de Formação - Benjamins série ‘B’
sab
CF Guadiana vs SC Cuba B

13h00 // 15.º Almoço de Natal - Reformados, Pensionistas e Idosos
da Freguesia // Alcaria Ruiva // Org. Junta de Freguesia de
Alcaria Ruiva

Festa de Natal dos Trabalhadores da Câmara
Municipal // Cine-Teatro Marques Duque, Mértola // Org.
Câmara Municipal de Mértola
21h30 // Concerto de Natal - Gospel Collective// Mês da Música
// Igreja Matriz, Mértola // Org. Câmara Municipal de
Mértola
16 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1.ª Divisão
dom
CF Guadiana vs ACD Penedo Gordo

16h00 // Musical Infantil Os Ratinhos da Cinderela, Salvam o
Pai Natal// Mês da Música // Cine-Teatro Marques Duque,
Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola
21
sex

À Noite no Mercado // Conversas com Vinho // Integrado
no Mercadinho de Natal // Mercado Municipal, Mértola //
Org. Câmara Municipal de Mértola

22
06

Presépios da Stª. Casa da Misericórdia // Casa das Artes
Mário Elias, Mértola // Org. . SCMM e Câmara Municipal de Mértola

22
sab

Mercadinho de Natal // Largo Vasco da Gama, Mértola //
Org. Câmara Municipal de Mértola e Associação de Empresários do Vale do Guadiana
21

outras atividades

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

ARTE EM MOVIMENTO
Vale do Poço - 10:00 // 9 outubro, 12 novembro, 10 dezembro
Corte Pinto - 14:00 // 9 outubro, 12 novembro, 10 dezembro
Corte Gafo Cima - 13:30 // 11 outubro, 13 novembro, 13 dezembro
Amendoeira da Serra - 10:30 // 15 outubro, 15 novembro, 17 dezembro
Espírito Santo - 14:00 //5 novembro,
Vale de Açor de Cima - 10:00 // 18 outubro, 20 novembro,
Santana Cambas - 14:00 // 22 outubro,
Alvares - 10.00 // 25 outubro, 27 novembro,
Alcaria Javazes - 14:00 // 2 outubro, 19 novembro
Fernandes - 14.00 // 4 outubro, 6 novembro, 4 dezembro
Corte Sines - 10:00 // 8 outubro, 8 novembro, 11 dezembro
Salgueiros - 14:00 // 22 novembro
Mesquita - 14:00 // 16 outubro, 3 dezembro
EMPRÉSTIMO DE LIVROS
Vale do Poço - 10:00 // 9 outubro, 12 novembro, 10 dezembro
Corte Pinto - 14:00 // 9 outubro, 12 novembro, 10 dezembro
Amendoeira do Campo - 10:30 // 11 outubro, 13 novembro, 13 dezembro
Malhão - 11:00 // 11 outubro, 13 novembro, 13 dezembro
Corte Cobres - 11:30 // 11 outubro, 13 novembro, 13 dezembro
Monte das Figueiras - 12:00 // 11 outubro, 13 novembro, 13 dezembro
Corte Gafo Cima - 13:30 // 11 outubro, 13 novembro, 13 dezembro
S. Bartolomeu da Via Gloria - 11:00 // 14 novembro,
Vale Pereiro - 9:45 // 15 outubro, 15 novembro, 17 dezembro
Mosteiro - 10:00 // 15 outubro, 15 novembro, 17 dezembro
Amendoeira da Serra - 10:30 // 15 outubro, 15 novembro, 17 dezembro
Álamo - 10:30 // 16 novembro, 19 novembro,
Roncão - 11:00 // 16 novembro, 19 novembro
Pena d’ Águia - 12:00 // 16 novembro, 19 novembro
Moreanes - 10:30 // 22 outubro, 22 novembro
Sapos - 11:30 // 22 outubro, 22 novembro
Salgueiros - 12:00 // 22 outubro, 22 novembro
Santana Cambas - // 22 outubro, 22 novembro
Roncão - 10:30 // 23 outubro, 26 novembro,
Fialho - 11:20 // 23 outubro, 26 novembro
Castelejo - 12:20 // 23 outubro, 26 novembro
S. Pedro Solis - 12:40 // 23 outubro, 26 novembro
Penedos - 14:00 // 23 outubro, 26 novembro
Diogo Martins - 15:00 // 23 outubro, 26 novembro
Alvares - 10:00 // 25 outubro, 27 novembro,
João Serra - 12:30 // 25 outubro, 27 novembro,
Espargosa - 14:20 // 25 outubro, 27 novembro,
Penilhos - 15:20 //25 outubro, 27 novembro,
Martinhanes - 16:20 // 25 outubro, 27 novembro,
Ledo - 10:00 // 29 outubro, 29 novembro
»»»»»»»»»»»

SCMM | Santa Casa da Misericórdia de Mértola
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S. Miguel do Pinheiro - 11:00 // 29 outubro, 29 novembro
Góis - 11.30 // 29 outubro, 29 novembro
S. Sebastião dos carros - 12:15 // 29 outubro, 29 novembro
Monte Alto - 10:30 // 4 outubro, 6 novembro, 4 dezembro
Alves - 11:15 // 4 outubro, 6 novembro, 4 dezembro
Picoitos - 12:00 // 4 outubro, 6 novembro, 4 dezembro
Fernandes - 14.00 // 4 outubro, 6 novembro, 4 dezembro
Vicentes - 10:30 // 2 outubro, 5 novembro, 3 dezembro
Mesquita - 11:15 //2 outubro, 5 novembro, 3 dezembro
Espírito Santo - 12:00 // 5 novembro,
Alcaria Javazes - // 2 outubro, 5 novembro, 3 dezembro
Corte Sines - 10:00 // 8 outubro, 8 novembro, 11 dezembro
Corte Pequena - 14:00 // 8 outubro, 8 novembro, 11 dezembro
Corvos - 15:00 // 8 outubro, 8 novembro, 11 dezembro
Vale de Açor de Cima - 10:00 //18 outubro, 20 novembro
Vale de Açor de Baixo - 14:00 //18 outubro, 20 novembro
Azinhal - 14:30 //18 outubro, 20 novembro
Algodor - 15:15 //18 outubro, 20 novembro
Corte da Velha - 16:00 //18 outubro, 20 novembro

outras atividades

»»»»»»»»»»

SCMM | Santa Casa da Misericórdia de Mértola

24 OUTUBRO
Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade
25 NOVEMBRO
Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher
Através da parceria entre o município e o Nav Beja, a autarquia vai aderir à
campanha “Eu dou a cara pela violência”.
Uma campanha que convida as pessoas a partilharem fotos onde exibam a
mensagem que dá título à campanha, e partilhar nas redes sociais.
3 DEZEMBRO
Comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

PMPIG | Plano Municipal para a Igualdade de Género
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outras atividades

PROJETO CORPO EM MOVIMENTO - Mexa-se pela Sua Saúde
Época 2018/2019
Aulas gratuitas em várias localidades da Freguesia:
Mértola / Corte Sines / Fernandes / Corte da Velha /Namorados /
Amendoeira da Serra
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
MÊS OUTUBRO
Prevenção de Quedas na 3.ª Idade
Uma campanha de informação e sensibilização, em parceria com o Centro
de Saúde e com o apoio da Junta de Freguesia de Mértola.
Através desta campanha pretende-se traçar um planeamento adequado,
visando uma mudança de comportamentos e uma minimização dos riscos,
com o objetivo na melhoria de vida dos indivíduos.
MÊS NOVEMBRO
Campanha Vacina Anti Gripe
Uma campanha anual que funciona em parceria com o Centro de Saúde, e
é dirigida a pessoas com 65 ou mais anos; aos/às diabéticos/as de qualquer
idade, e aos/às doentes crónicas devidamente confirmados pelo/a médico/a
de família.

UMMS | Unidade Móvel Médico Social
DIA 27 DE NOVEMBRO
Jantar Comemorativo do 15.º Aniversário
do Núcleo de Voluntariado de Mértola para voluntários e sócios, inscrições
até 23 de novembro na Loja Social ou pelo telefone 286 612 500
DIA 1 DE DEZEMBRO
Passeio com Voluntários e Sócios
inscrições até 25 de novembro Loja Social ou pelo telefone 286 612 500

NVM | Núcleo de Volúntariado de Mértola
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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 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 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 quinta-feira das 18:45h
às 19:15h.
Aulas de Indoor Cycling, todas as semanas, à segunda-feira das 19:00h
às 19:45h e à sexta-feira das 18h às 18:45h.

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
AULAS DE YOGA, MEDITAÇÃO, RELACH
Segundas-Feiras às 19h no Convento de S. Francisco
Multífida Artes, Tecnologias e Conhecimento Relativos
FM | àFundação
Alquimia dos Sentidos

25

sabores

S

Elisete Inácia dos Santos

// Diogo Martins

Papas de farinha de milho
Ingredientes:
1 chávena de farinha de milho
2 chávenas de água
2 chávenas de leite
1 colher de sopa de margarina ou de banha
2 colheres de sopa de açúcar amarelo
Sal q.b.
Modo de Preparação:
Colocam-se todos os ingredientes num tacho e em lume brando, com a
ajuda de uma colher de pau, vai-se mexendo lentamente até que as papas
fiquem cozidas.
As papas de milho podem ser acompanhadas com peixe frito ou assado.
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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 2019 pode fazê-lo até dia 03 de
dezembro 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

