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imagem de capa

‘cultura é

Bilha de cerâmica procedente da intervenção arqueológica realizada na Alcáçova e datada do século XII d.C. O
objeto é decorado com a técnica de corda seca parcial,
caraterizada pela existência de traços de manganês que
separam as diversas cores do vidrado, e os motivos decorativos representam as diversas fases de desenvolvimento de uma flor de lótus que, nas civilizações orientais, representa a eternidade e a pureza.

gente,

diversa, plural,
multifacetada,
que na identidade

de cada um

Esta peça e mais precisamente a sua decoração são a
base do grafismo do 7º Festival Islâmico de Mértola. A
flor de lótus como símbolo do ciclo eterno da vida, da perpetuação de algo precioso, que nos remete também para
um invólucro com um coração no seu interior. Permitindo
uma leitura poética de algo que se quer perpetuar que
tanto se encaixa numa lógica de preservação do património histórico de Mértola como na continuidade de um dos
maiores veículos de celebração desse património que é o
Festival Islâmico.

forma o caldo coletivo

que alimenta a

história.’
Sergio Mamberti
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A riqueza natural e gastronómica do concelho
de Mértola permite ao residente e ao visitante
satisfazer plenamente os cinco sentidos. Neste
inverno tardio é possível maravilhar o olhar com
a combinação cromática que a natureza escolheu para vestir a paisagem. A Feira do Mel, do
Queijo e do Pão permite satisfazer, acima dos
outros, o paladar. Lá, poderá degustar as delícias gastronómicas produzidas na região.
É tempo de Festival Islâmico, festival dos sentidos. Delicie-se com a profusão de cores e com a
riqueza sonora, aventure-se por sabores exóticos, experimente as texturas de tecidos, frutos
e artefactos, deixe-se inebriar pelo cruzamento
de aromas que preenchem as ruas da vila velha
enquanto se maravilha com a beleza da multiculturalidade.
Como já é habitual, propomos a audição de vários estilos musicais, integrados em vários eventos como a celebração do 25 de Abril, o espetáculo para recordar várias décadas de Festival da
Eurovisão da Canção e os concertos das Festas
da Vila.
Atendendo ao sucesso das edições anteriores,
voltamos a apostar na realização do Encontro
Mineiro de São Domingos e dos Jogos
Associativos, estes que se irão prolongar até
setembro devido à introdução de uma nova
modalidade, a malha, e à grande adesão por parte das associações locais.
Para finalizar destaco uma obra de que muito
me orgulho ter sido concluída neste mandato e
que será inaugurada no dia 20 de abril, falo do
parque desportivo municipal. Uma infraestrutura dotada de diversos equipamentos desportivos e de manutenção, bem como espaços de
lazer e diversão. Um espaço para todos e que eu
espero que vos traga momentos felizes!
A mesma dinâmica, uma nova atitude.

Sandra Gonçalves
Vereadora da
Câmara Municipal
de Mértola

editorial
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destaque // jogos associativos

destaque

04

JOGO

DATA

LOCAL

XITO

06.04.2013
04.05.2013
11.05.2013
01.06.2013
08.06.2013
10.06.2013

S. Bartolomeu Via Glória
Bicada
Alvares
Corvos
Fernandes
Corte do Pinto

MALHA

25.05.2013
02.06.2013
08.06.2013
09.06.2013

Corte da Velha
Espargosa
Penilhos
Alcaria Ruiva

06.04.2013
07.04.2013
13.04.2013
20.04.2013
21.04.2013
27.04.2013
01.05.2013
04.05.2013
11.05.2013
25.05.2103
26.05.2013
09.06.2013
15.06.2013
30.06.2013

Corvos
S. Bartolomeu Via Glória
Ledo
S. João dos Caldeireiros
Espargosa
Corte da Velha
Pomarão
Tacões
Corte Sines
S. João dos Caldeireiros
Bicada
Alcaria Ruiva
Monte Alto
S. Pedro de Sólis

SUECA

d

O Festival da Canção foi uma das referências do panorama da
música portuguesa, tendo contribuído em muitos casos para o
lançamento e afirmação de talentos e grandes carreiras. Mas
acima de tudo é um evento que marcou gerações até aos dias
de hoje sobretudo pelo significado que as canções tiveram na
vida das pessoas
Cantigas do Festival é um projecto que propõe uma “viagem”
pelos temas que fizeram sucesso desde os anos sessenta.

cantigas
do festival
13 abr. //21h30
cine-teatro
marques duque
mértola

destaque // música // cantigas do festival

destaque

05

d

destaque // parque desportivo e de lazer municipal

destaque

06

inauguração
parque
desportivo
e de lazer
municipal
20 abr.
mértola

Parque Desportivo e de Lazer Municipal
A construção de um espaço verde que pudesse albergar equipamentos desportivos e de lazer para crianças, jovens, adultos e seniores era uma carência que
Mértola reclamava desde há décadas. De fato, a inexistência de um espaço desta natureza onde a prática desportiva informal, de ar livre, pudesse coabitar com o
simples convívio tem-se mostrado penalizadora para
todos os Mertolenses mas igualmente para os nossos
visitantes, sobretudo excursionistas que necessitam
de espaço para descanso e tomar alguma refeição ligeira. O Parque Desportivo e de Lazer agora inaugurado
irá certamente enriquecer Mértola em termos de equipamentos lúdicos e garantir uma melhoria das condições de vida de todos os que o utilizarem.

d

14:30h Animação com Banda “Os Caprichosos”
e Cabeçudos
15:30h Grupo Coral Guadiana de Mértola
16.00h Intervenção das Entidades Oficiais
16:30h Demonstração Projeto Corpo em Movimento
e Aula Aberta de ZUMBA ®
16:45h Visita ao Parque
16:45h Utilização dos equipamentos de reabilitação
Idosos do Lar da Santa Casa
17:00h Demonstração BMX // Clube Bicross de Portimão
17:15h Lanche convívio
17: 30h Final de Futsal - III Jogos da Freguesia de Mértola

programa
inauguração

destaque // parque desportivo e de lazer municipal

destaque

07

d

25

destaque // 25 abril

destaque

08

24
abril
mértola

Espetáculo Musical Comemorativo do 25 de Abril
ProjetAlentejo-musica de tradição
“MÚSICAS DE ABRIL”
22h00 // cine-teatro marques duque

d

destaque
JF Alcaria Ruiva

JF de Santana de Cambas

25 DE ABRIL
09h30 // Torneio de Xito e Torneio de Malha
13h00 // Almoço Convívio

20 DE ABRIL
09h00 //Caminhada da Liberdade
12h30 // Almoço Convívio

JF Corte do Pinto

21 DE ABRIL
09h30 // Atletismo

25 DE ABRIL
Comemorações do dia 25 de Abril
// Mina de S. Domingos

JF Espirito Santo
21 ABRIL
10h00 // Caminhada
14h00 // Xito
// Comes e bebes com Animação Musical

JF Mértola
15 A 20 ABRIL // 21h00
// Pavilhão Desportivo Municipal

III Jogos da Freguesia de Mértola
(ver programa próprio)

25 ABRIL
08h30 // Passeio de BTT
// Mértola partida Av. Aureliano Mira Fernandes

25 DE ABRIL
14h00 // Torneio de Xito
18h00 // Lanche Convívio
(ver programa próprio)

JF São João dos Caldeireiros
25 DE ABRIL
12h00 // Sardinhada em todas as localidades da Freguesia
14h00 // Xito
16h30 // Prova lúdica de Orientação
18h00 // Aula aberta de ginástica - Projeto
"Em Forma"
18h30 // Corrida de sacos infantil
19h30 // Convívio com comes e bebes
20h30 // Animação Musical

09h00 // Torneio de Xito

JF S. Pedro de Sólis

// Zona do Poço dos Dois Irmãos

25 DE ABRIL Convívio com comes e bebes
15h00 // Torneio de Sueca

09h30 // Torneio de Sueca

JF S. Sebastião dos Carros

// Mértola // Av. Aureliano Mira Fernandes
13h00 // Almoço Convívio (mediante inscrição) // Salão de Festas dos Namorados
* inscrições abertas a naturais e residentes na
Freguesia de Mértola.

20 DE ABRIL
São Bartolomeu de Via Glória
09h30 // Torneio de Xito
13h00 // Almoço Convívio
15h00 // Torneio de Sueca

Torneio de Futebol Sub-15 Interassociações
A.F. Beja // A.F. Algarve // A.F. Portalegre
A.F. Portalegre // A.F. Lisboa
Org. Associação de Futebol de Beja e Câmara Municipal de Mértola

torneio
futebol
25 abr.
campo de futebol
mértola

destaque // 25 abril

// Mesa de jogos (junto ao quiosque da Avenida)

10h00 // Corrida da Liberdade

09

d

xv feira

destaque

» abril

destaque // xv feira do mel, queijo e pão

26 28

10

XV FMQP
26 a 28 abril
mértola

A riqueza de um território vê-se pela qualidade dos produtos
que detém, sobretudo aqueles que se mantêm ao longo de décadas. A Feira do Mel, Queijo e Pão é uma mostra do que melhor se faz no concelho de Mértola sobretudo no que aos produtos tradicionais e artesanato diz respeito. A própria perenidade da feira é disso exemplo, com a celebração da sua XV edição. O pão, o mel, o queijo, os enchidos, os vinhos, a gastronomia e o artesanato irão estar patentes neste certame que irá
ter lugar entre os dias 26 e 28 de abril em simultâneo com a
Feira Tradicional de abril.
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Espectáculo Stand Up Comedy
Carlos Moura e Vasco Correia
Os humoristas Carlos Moura e Vasco Correia apresentamnos um espectáculo sem recurso a acessórios ou cenários
,retirando de observações de situações do quotidiano, que por
muito comuns que possam parecer escondem uma piada exposta pela mente critica do humorista.

stand up
comedy
04 mai. //21h30
cine-teatro
marques duque
mértola

destaque // stand up comedy

destaque

11

d

destaque // festival islâmico

destaque

12

7º
festival
islâmico
16 a 19 mai.
mértola

A Mértola islâmica dos dias do Festival enche-se de uma mistura de sonoridades de cá e de lá, do outro lado do mediterrâneo. No “souk”, os cabedais, as djellabas, o incenso, o sândalo,
o chá de menta, as especiarias e a mistura de vozes árabes e
lusitanas dão cor, aroma e melodia especial às ruas cobertas
de tecidos; refúgio perfeito para a luz do sol. A música por estes dias celebra o encontro de culturas e por entre vozes de
cante alentejano ouvem-se acordes de alaúdes e o batuque de
uma darbuka.

sexta feira

17

10.00h

Abertura do mercado de rua |souk|
Abertura dos Museus e exposições

10.30h Contos do Souk com
/14.00h \\Biblioteca Municipal\\

Abertura do mercado de rua |souk|
Abertura dos Museus e exposições

10.30h

Contos do Souk com Nuno Coelho

/14.00h

Nuno Coelho

dirigido aos alunos das escolas do
concelho
17.00h

10.00h

Inauguração oficial do
7º Festival Islâmico de Mértola

17.00h

Apresentação do livro “Casas do
Sul” de Santiago Macias, Manuel
Passinhas e Miguel Rego

17.30h

Conferência \\Salão Nobre\\
Conferência ‘Economia como
Deuda’ \\ Luqman Nieto

\\tenda junto ao Castelo\\
19.30h

Conferência “Fernando Pessoa e a
Civilização arábico-islâmica” com
Fabrizio Boscaglia

21.30h

Imagens na cal > Projeção de
imagens

22.30h

Concerto \\Praça Luís de Camões\\
Custódio Castelo > guitarra

organização da Comunidade Islâmica
em Espanha
18.00h

Conferência aberta\\Biblioteca
Municipal\\

“Sistemas de informação e partilha
do conhecimento: Mértola no
percurso do Acesso Aberto”

portuguesa

23.00h

\\Biblioteca Municipal\\
dirigido aos alunos das escolas do
concelho

Ibn Misgan > Música e Dança

Ao pôr-do-sol > Noite de Dycra

Oriental\Música Árabo-Andalusa

\\Salão dos Bombeiros\\
organização da Comunidade Islâmica
em Espanha

Encerramento do mercado de rua
21.30h

Imagens na cal > Projeção de
imagens.

22.00h

Concerto \\Cais do Guadiana\\
Encuentro Multaka >
Flamenco/Arabo-Andalusí
Dissidenten > Worldbeat

23.00h

Encerramento do mercado de rua

01.00h

Concerto \\Praça Luís de Camões\\
Sebastião Antunes ‘entre a Beira e
o Deserto’

destaque // pré-programa festival islâmico

quinta feira

16

d

destaque

13

10.00h

Abertura do mercado de rua |souk|
Abertura dos Museus e exposições

16.00h

Apresentação do livro ‘Mértola,
cultura e património-Atores, ações e
perspetivas para uma estratégia de
desenvolvimento local’ de João Serrão \\
Biblioteca Municipal

17.30h

Conferência ‘Agricultura y
Capitalismo’ \\ Abdellah Bignon
organização da Comunidade Islâmica
em Espanha

18.00h

Dança \\Cine-teatro Marques Duque\\
“não dançarás como antes”
Apresentação pela Companhia dansul

21.00h

19

domingo

sábado

d 18

destaque

10.00h

16.00h

Abertura do mercado de rua |souk|
Abertura dos Museus e exposições

Dança \\Cine-teatro Marques Duque\\
“não dançarás como antes”
Apresentação pela Companhia dansul

18.00h

Encerramento do mercado de rua e
do 7º Festival Islâmico de Mértola.
Grupo Coral Guadiana de Mértola
Grupo Folclórico ‘Chocalheiros’ Vila
Verde de Ficalho
Modas e Adufes - Grupo Etnográfico
de Proença-a-Velha

Contos do Souk com Jorge Serafim

destaque // pré-programa festival islâmico

\\Cine-teatro Marques Duque\\
dirigido para o público em geral

14

21.30h

Imagens na cal > Projeção de
imagens

22.00h

Concerto \\Cais do Guadiana\\
Mad Sheer Khan
Bombino

23.00h

Encerramento do mercado de rua

01.00h

Concerto \\Praça Luís de Camões\\
Melech Mechaya

Maio

Outras Atividades

11 >Oficina “O ritual do chá com menta” com Abdallah Kwali |Casa Amarela Além-Rio|
15 >Conferência Internacional - org. Campo Arqueológico de Mértola
09 a 29 >Exposição fotografia de Fernanda Carvalho |Casa das Artes Mário Elias|
03 a 04 >Curso livre de Cerâmica Islâmica do al-ândalus - org. Campo Arqueológico de Mértola
16 a 19 >Instalação no rio Guadiana de Geraldine Zwanikken
>Exposição de fotografia “Síria” de Santiago Macias - |Largo da Alcachofra|
>Exposição de fotografia “Síria” de Pedro Barros - |Casa Amarela CAM|
>Exposição de fotografia ‘2' de João Serrão e Jorge Branco |Igreja da Misericórdia|
>Largos de poesia |Núcleo Histórico|
>Demonstração de destilação de plantas aromáticas |mercado de rua|
>Animação de rua // Artesanato ao vivo
>Meditação // Reiki |Casa cor-de-rosa|
>Imagens na parede > Arte pública de Helena Passos // Oficina de Arquitectura |Núcleo Histórico|
17 a 19 >Espaço Misericórdia > Cinema // Dança // Oficina adufe // Teatro Extremo //
>Oficina de Cante Alentejano
> Workshop de Adufe

d

Capuchinho Vermelho na Floresta das Maravilhas
pelo grupo de teatro Lendias d’Encantar
A história começa com um Capuchinho, outrora Vermelho,
agora Cinzento (inspirada no conto de Matilde Rosa Araújo) e
um Lobo Mau longe dos seus dias de glória, em que aterrorizava os habitantes da Floresta das Maravilhas.

teatro
infantil
01 jun. // 17h00
cine-teatro
marques duque
mértola

destaque // dia mundial da criança

destaque

15

d

destaque // II encontro mineiro

destaque

16

II
encontro
mineiro
mina de
s. domingos

O Encontro Mineiro de São Domingos é um evento de cariz cultural, no qual a Fundação procura envolver a população e associações locais, não apenas na participação nas atividades, como na organização e execução das mesmas”.
A programação desta segunda edição deste evento é diversificada: música, exposições, atividades desportivas e religiosas,
concurso de fotografia, colóquio, teatro, etc.

d

Ponto alto das comemorações festivas do verão, as Festas da
Vila de Mértola continuam a ser o espaço privilegiado de convívio e encontro entre os Mertolenses. Música, dança e muita
animação têm sido os ingredientes de sucesso das anteriores
edições. Na edição deste ano a programação irá ser diversificada e pretende atingir todos os públicos. Camané, Clã e Ana
Malhoa são artistas já confirmados...
Entre 21 e 23 de junho, esperamos por si.

festas
da vila
21 a 23 jun.
cais do guadiana
mértola

destaque // festas da vila

destaque

17
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destaque // teatro infantil // karingana blues

destaque

18

karingana
blues
22 jun. // 17h00
biblioteca
municipal
mértola

Teatro Infantil
Karingana Blues, pelo grupo ‘bica teatro’
Karingana Blues encena uma viagem pelos países de língua
portuguesa, (re)contando histórias teatralizadas para um público infanto-juvenil e familiar.
Juntando teatro, música, poesia, cantigas e meia dúzia de adereços provocam de forma muito divertida encontros, cumplicidades e sorrisos.

cinema
arte
exposições
biblioteca
leitura
outras
atividades

ag

c

cinema

Jack Reacher
05 abr. // 21h30
cine-teatro marques duque // mértola
país: EUA // género: ação, crime, drama
duração: 130 min. // realização: Christopher
McQuarrie // intérpretes: Tom Cruise,
Richard Jenkins... // classificação: m|12

sinopse: Quando um homem armado
mata cinco pessoas com seis tiros, todas
as provas apontam para um suspeito
colocado em custódia. No interrogatório,
o suspeito fornece uma nota: “Tragam o
Jack Reacher!”. Assim começa uma
extraordinária perseguição pela verdade, Jack contra um inesperado inimigo.

Sininho e o Segredo das Fadas
11 abr. // 16h00
cine-teatro marques duque // mértola
país: EUA // género: animação // duração: 75
min. // realização: Roberts Gannaway, Peggy
Holmes // intérpretes: Timothy Dalton, Lucy
Hale, Megan Hilty, Anjelica Huston // classificação: m|04

sinopse: Entra nesta aventura com a
Sininho e as suas amigas fadas e descobre o mundo proibido do Bosque de
Inverno onde a curiosidade e a aventura
conduzem Sininho à descoberta de um
segredo mágico que poderá mudar a sua
vida para sempre.

Django // libertado
19 abr. // 21h30
cine-teatro marques duque // mértola

cinema

país: EUA, R. Uni. // género: ação, thriller
duração: 108 min. // realização: Sam Mendes
intérpretes: Daniel Craig, Javier Bardem,
Helen McCrory... // classificação: m|16

20

sinopse: Passado no sul dos Estados
Unidos dois anos antes da Guerra Civil,
Django Unchained conta a história de
Django, um escravo com vendido a um
caçador de recompensas alemão para
ajudar na captura dos irmãos assassinos Brittle.

Lincoln
03 mai. // 21h30
cine-teatro marques duque // mértola

c

cinema

país: EUA // género: drama // duração: 153
min. // realização: Steven Spielberg // intérpretes: Day-Lewis, Joseph Gordon-Levitt,
Walton Goggins... // classificação: m|12

sinopse: "Lincoln" é adaptado do livro
biográfico «Team of Rivals: The Political
Genius of Abraham Lincoln», de Doris
Kearns Goodwin, mas em vez de retratar
toda a vida do presidente norteamericano centra-se últimos quatro
meses de vida, na abolição da escravatura e no fim da Guerra Civil Americana.

Sammy 2
09 mai. // 16h00
cine-teatro marques duque // mértola
país: Bélgica // género: animação, aventura //
duração: 93 min. // realização: Ben Stassen
intérpretes: Pat Carroll, Carlos McCullers II,
Cinda Adams... // classificação: m|04

sinopse : Sammy e Ray, duas tartarugas
e grandes amigos, estão a desfrutar um
período de descanso enquanto encaminham os recém-nascidos Ricky e Ella
para o mar. Distraem-se e são apanhados na rede de um caçador que os vende
a um aquário do Dubai. Acabam por servir de cobaia ao terrível Mega D.

Aguenta-te aos 40
24 mai. // 21h30
cine-teatro marques duque // mértola

sinopse : Depois de vários anos de casamento, Pete vive numa casa cheia de
mulheres: a esposa Debbie e as duas
filhas, Charlotte e Sadie. Enquanto Pete
luta para manter a empresa, o casal tem
de descobrir como desculpar, esquecer
e desfrutar o resto das suas vidas... antes
que se matem um ao outro.

cinema

país: EUA // género: comédia // duração: 132
min. // realização: Judd Apatow // intérpretes: Paul Rudd, Leslie Mann, Maude Apatow...
classificação: m|12

21

c

cinema

Argo
07 jun. // 21h30
cine-teatro marques duque // mértola
país: EUA // género: drama, thriller // duração: 120 min. // realização: Ben Affleck
intérpretes: Ben Affleck, Bryan Cranston,
John Goodman... // classificação: m|12

sinopse : Teerão, 4 de novembro de 1979.
A embaixada norte-americana é tomada
de assalto por revolucionários iranianos
que fazem 52 reféns, seis dos quais conseguem fugir e são acolhidos na casa do
embaixador canadiano. A CIA é alertada: se os revolucionários encontrarem
os seis funcionários vão executa-los.

Zarafa
20 jun. // 16h00
cine-teatro marques duque // mértola
país: França // género: animação // duração:
78 min. // realização: Rémi Bezançon, JeanChristophe Lie // intérpretes: Max Renaudin
Pratt, Simon Abkarian...//classificação: m|04

sinopse : Debaixo de uma árvore baobá,
um velho conta às crianças: a história da
amizade eterna entre Maki, um rapazinho de 10 anos, e Zarafa, uma girafa
órfã, um presente do Paxá do Egipto ao
Rei de França, Carlos X . Hassan, o
Príncipe do Deserto, é instruído pelo
Paxá para levar Zarafa para França.

Die Hard // nunca é bom dia para morrer
27 jun. // 22h00
anfiteatro zeca afonso // mértola

cinema

país: EUA, R. Unido // género: thriller, crime ,
ação // duração: 97 min. // realização: John
Moore // intérpretes: Bruce Willis, Jai
Courtney, Sebastian Koch... // classificação:
m|16

22

sinopse : Quando Jack, o filho de John
McClane, se mete em sarilhos na Rússia,
o ex-polícia de Nova Iorque é forçado a
viajar para Moscovo para o ajudar, só
que aí acaba por ver-se envolvido no plano terrorista que desencadeou os problemas do rapaz.

antónio
sequeira

e

‘artes e ofícios da
nossa terra’

expo
sições

exposição de fotografia

23 abril a 06 maio
casa das artes mário elias // mértola
Horário: de 3ª feira a sábado das 9h00-12h30 // 14h00-17h30

‘lugares de história(s)’
exposição de fotografia

‘síria’
exposição de fotografia

fernanda
carvalho
pedro
barros

exposições

inseridas na programação do festival islâmico

23
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TORDO, João
ANO SABÁTICO

biblio
teca

Alfragide: D. Quixote, 2013
“ Depois de treze anos de vida desregrada no Québec, Hugo, um contrabaixista de jazz, decide tirar um ano
sabático e regressar a Lisboa, onde
espera encontrar o equilíbrio junto
da família.
Porém, logo numa das primeiras noites, assiste ao concerto de Luís
Stockman - um pianista que se tornou recentemente famoso – e a almejada paz transforma-se no pior dos
pesadelos: Stockman toca um tema
inédito que Hugo conhece bem
demais, pois é o mesmo que vem
escrevendo há anos na sua cabeça…”
[sinopse]

FERREIRA, António Mega
CARTAS DE CASANOVA

biblioteca municipal // sugestões de leitura

lLisboa 1757: Sextante Editora, 2013
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“ No verão de 1757, o aventureiro
Giacomo Casanova, que se evadira
pouco antes da prisão dos Piombi,
em Veneza, desembarca em Lisboa.
O espetáculo das ruinas provocadas
pelo terramoto ultrapassa tudo aquilo que podia imaginar. Durante seis
semanas, Casanova faz os possíveis
por entender os portugueses: como é
possível que a vida dos habitantes da
cidade se tenha acomodado a uma
tal desorganização?” [sinopse]
Sem perder o espírito boémio e
aventureiro, Casanova vai cruzarse com personagens da nossa
História e escrever as seis cartas
que constituem esta ficção.

Um romance cheio de ritmo e emoção, para prender o leitor até ao fim.

PEDREIRA, Maria do Rosário
A MINHA PRIMEIRA AMÁLIA
Alfragide: D. Quixote, 2012

MOTA António
O ANEL MÁGICO

b

biblio
teca

Uma história da mais conhecida das
fadistas portuguesas. Destinada aos
mais pequenos, esta é a biografia de
Amália Rodrigues, desde que
nasceu, numa família pobre e
numerosa, até ao seu desaparecimento em 1999, conhecida e
admirada em todo o mundo. A sua
vida em casa dos avós, em Lisboa; o
seu emprego como vendedeira de
fruta; o início da carreira nas casas
de fados, são alguns dos momentos
que podemos conhecer. Mas muito
mais há para saber, sobre a fadista
que é, também, património de todas
as gerações.

Continuando um importante trabalho de divulgação das narrativas tradicionais, A. Mota, relata-nos a história de um rapaz que, cansado de
tanta pobreza, se despede da mãe e
parte em busca de melhor vida.
A sua generosidade vai trazer-lhe
um anel mágico e um cão e um gato
muito fieis.
A magia do anel vai trazer-lhes muitas aventuras e alguns sustos, mas
também lhes garante um final feliz.

Horário:
Segunda a sábado
consultar horário

biblioteca municipal // sugestões de leitura

Alfragide: Gailivro, 2012

25

cam

BOIÇA, Joaquim Manuel
Ferreira; BARROS, Maria de
Fátima Rombouts de (eds.)
O foral manuelino de Mértola:
evocação dos 500 anos do
foral manuelino de Mértola.

biblio
teca

Mértola: Câmara Municipal de Mértola,
2012. 78 p. ISBN 978-989-8640-00-0.

LOPES, Virgílio (coord.)
Casa romana: Museu de
Mértola.

biblioteca campo arqueológico mertola // sugestões de leitura

Textos Cláudio Torres, Lígia Rafael e
Virgílio Lopes; fot. Cláudio Torres... [et
al.]; desenhos Nélia Romba... [et al.].
Mértola: Campo Arqueológico, 2012.
136 p. ISBN 978-972-9375-37-8.
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Ao longo dos anos, o Museu de
Mértola tem vindo a alargar o número de núcleos museológicos baseando a sua atuação num conhecimento
sustentado e no estudo aprofundado e sistemático do passado histórico e arqueológico de Mértola.
Assim, aliado a cada projeto museológico corresponde um profícuo
desenvolvimento de estudos que se
traduzem em catálogos e estudos
de coleção ilustrativos do acervo. A
casa romana do museu de Mértola
foi o primeiro núcleo museológico a
ser inaugurado e, por motivações
diversas, até à data, era o único que
não tinha catálogo. A elaboração
deste catálogo acompanhou a remodelação dos conteúdos informativos
e da coleção que se realizou neste
núcleo museológico, que reabriu ao
público em Março de 2012.

Horário:
9:00H - 12:30H // 14:00H - 17:30H

Os Forais, simbólica e historicamente, constituem o repositório da longa
história dos concelhos portugueses,
e através da sua leitura e interpretação pode-se perceber o funcionamento e evolução das diversas
realidades sociais e administrativas
no nosso país. Foi com base na sua
importância histórica, nomeadamente no significado que esta atribuição
teve neste território, que a autarquia
de Mértola decidiu assinalar a
comemoração dos 500 Anos do Foral
Manuelino de Mértola, através da
realização do seu estudo e posterior
edição do mesmo. A Câmara
Municipal de Mértola, com a edição
de mais esta importante publicação,
demonstra uma vez mais que as
áreas da cultura e do património
continuam a fazer parte duma
estratégia mais ampla, que valoriza
cada vez mais Mértola, revelando a
sua identidade e marca, e assumindo
que estas áreas e a sua divulgação
são vetores fundamentais para o
desenvolvimento do nosso concelho.
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola
Jorge Paulo Colaço Rosa

m

museu

museu
mértola
a história
através dos objetos

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.
O objeto que apresentamos nesta edição da Agenda Cultural trata-se de
um compasso de ferro, procedente
da intervenção arqueológica de
acompanhamento da construção do
Hotel Museu. Trata-se de um compasso de grandes dimensões, composto por duas hastes piramidais
com seção horizontal retangular de

Horário de Inverno:
\\ 16 setembro a junho \\
3.ª \\ domingo \\ 9:00-12:30 e 14h00-17h30
Horário de Verão:
\\ julho a 15 setembro \\
3.ª \\ domingo\\ 9h30-12h30 e 14h00-18h00
Encerrado à 2.ª feira e nos feriados de
1 de janeiro, 1 de maio, 25 de dezembro.

extremidade pontiaguda, que terminam superiormente numa esfera. As
extremidades são unidas através de
um rebite que as segurava e permitia
a articulação das mesmas. As dimensões do objeto permitem-nos
pensar que a sua utilização estaria relacionada com a atividade artesanal
da carpintaria, nomeadamente o fabrico e reparação de barcos. Devido à
degradação do material constituinte
já não é possível a articulação das extremidades.
O compasso será integrado na exposição permanente do núcleo museológico do Hotel Museu (a inaugurar
brevemente), encontrando-se atualmente cedido para a Exposição 360º
Ciência Descoberta, que decorre na
Sala de Exposições Temporárias da
Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, até junho de 2013.

biblioteca municipal // a história através dos objetos

compasso de ferro
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“Meditação na infância: O som do silêncio”
Ações a decorrer em vários estabelecimentos de ensino
abril
10 // 11h // Penilhos
17 // 15h //Algodor
24 // 11h // São Miguel do Pinheiro
maio
02 // 11h // 3º ano de Mértola // 14h // 4º ano de Mértola
08 // 11h // 1º ano de Mértola // 14h // 2º ano de Mértola

CPCJ
Comissão de
Proteção de
Crianças e
Jovens do
Concelho
de Mértola

Drogas, Consumos e Dependências // 05 abril
Salão Nobre da Junta de Freguesia de Mértola
Lei Tutelar Educativa // 04 abril
Auditório do Agrupamento de Escolas de Mértola
Alienação Parental // 16 abril
Salão Nobre da Junta de Freguesia de Mértola
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Mértola
Rua Professor Batista Graça nº1 7750 -Mértola
286610100 -ext.1551 - 1558

CPCJ
BMM

outras atividades

Biblioteca
mértola
Municipal de
Mértola
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Sábado com Contos
// Sessão para Pais e Filhos
06 de abril // 16:00 horas
// Afinal o Caracol…pelo grupo Andante
poesia para crianças dos 12 meses aos 6 anos;
04 de maio // 15:00 e 16 :00 horas (mediante inscrição)
// Sessão para Pais e Filhos
08 de junho //16 horas
//Todos os outros sábados, pelas 16 horas, para os mais
pequenos, contamos nós e quem a nós se juntar…

oa
outras
ativid.

EJM
CPCJ
Espaço
mértola
Jovem de
Mértola

Oficina “ Vamos fazer Cinema”
entre 16 de abril e 10 de maio // para Jovens dos 10 aos 18
anos // Formadora Rossana Torres
Duração // 2 horas diárias // das 16:00horas às 18:00horas
Sessões // 16,19,22,23,24 e 26 de abril // 6,7,9 e 10 de maio

Projeto Margens“Arte em Movimento - Ateliers”
8 de abril-Espírito Santo // 23 de abril Mesquita // 14 de
maio -Alcaria dos Javazes // 30 de maio- Roncão do Meio

JFM
Junta de
Freguesia de
Mértola

JFES
Junta de
Freguesia de
Espírito Santo

Projeto “Corpo em Movimento”
Mexa-se pela sua Saúde
Época 2012/2013
Aulas gratuitas de ginástica de manutenção em várias
localidades da freguesia

Projeto em Forma
Aulas de ginástica de manutenção para adultos, orientadas
pela professora de Desporto Inês Miguel.
Às 2.as e 4.as feiras, das 19:00h às 20:00h, no Salão de Festas da
Junta de Freguesia de São João dos Caldeireiros

Junta de
Freguesia de
S. João dos
Caldeireiros

outras atividades

Informações e inscrições na Junta de Freguesia de Mértola
Telf. 286 612 420
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Escola de Música “Mértola tem Melodia”
Motivados pela necessidade de tornar acessível o ensino da
música a jovens e adultos em Mértola, o projeto “Mértola
tem Melodia” iniciou em janeiro 2013 com aulas de guitarra,
guitarra portuguesa, piano, trompete e coro, e em breve,
(possivelmente) o violino.
Apoiados pela Câmara Municipal de Mértola, Junta de
Freguesia de Mértola, Restaurante Terra Utópica e pelo entusiasmo dos professores envolvidos, a Escola Profissional
ALSUD abraçou o desafio, prestando um serviço novo à
comunidade.
Hoje, temos perto de 50 alunos a dar os primeiros passos no
mundo da música, inscritos nas várias modalidades de instrumento. Paralelamente, um pequeno grupo de adultos apaixonados pelo canto, iniciou também as aulas de coro.
A primeira audição será no dia 21 abril (domingo) às 18h no
Cine-Teatro Marques Duque, com a apresentação do trabalho desenvolvido durante as aulas, estando todos convidados a assistir e desfrutar de um espetáculo musical onde os
principais intervenientes são alunos!

EMMM
Escola de
Música
Mértola tem
Melodia

Para mais informações e/ou inscrições:
Email: musicamertola@gmail.com
Telm: 964 989 402
Siga-nos no facebook!

outras atividades

CPCJ
CNM

30

Clube Náutico
mértola
de Mértola

Atividades não competitivas
Aulas de Natação para crianças // Aulas de Natação para
bebés // Aulas de Hidroginástica // Aulas de Step // Aulas de
Aeróbica // Aulas de Zumba// Atividades de aventura e
lazer, com: Descidas do Rio Guadiana, Rappel, Paintball,
Passeios Pedestres, Passeios de Jipe e Passeios de BTT.
Informações e inscrições na secretaria do Clube Náutico de Mértola,
telefone 286 612 044, e-mail dir.nautico@gmail.com ou
nauticomertola@clix.pt.
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CPCJ
GCM
Grupo de
mértola
Cantares de
Mértola

Grupo de Cantares de Mértola
Ensaios na Junta de Freguesia de Mértola
4ªs feiras // 21horas

Grupo Coral da Mina de S. Domingos

GCMSD

Ensaios do grupo:
abril // dias 6, 13, 20 e 24 maio - dias 4, 11, 18 e 25
junho // dias 1, 8, 15 e 22

Grupo Coral da
Mina de
S. Domingos

AEDR
Associação
Entre Dois Rios

Yoga e Meditação
segundas-feiras às 19h
Abertura ao Público
todos os domingos das 10.00h às 18.00h
Informações:
Associação Entre Dois Rios // Convento Mértola
Tlf. 286 612 119

Todos os primeiros fins de semana de cada mês, sábado e
Domingo
Informações e inscrições
Tlm. 969748698 // 967829275

APCM
Associação de
Paraquedistas do
Concelho de
Mértola

outras atividades

Cursos de Páraquedismo Civil
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Arte em Movimento (Trabalhos de expressão plástica, artes decorativas, várias técnicas de pintura, lavores, empréstimo de livros....)
Alvares // Centro Recreativo e Cultural // 10h00
1 abril // 6 maio
Amendoeira da Serra // Centro Recreativo e Cultural // 14h00
2 abril // 9 maio
S. Bartolomeu de Via Glória // Centro Recreativo e Cultural // 14h00
// 4 abril // 13 maio
Corte do Pinto // Casa do Povo // 10h00
9 abril//16 maio
Salgueiros //Sociedade Cultural e Recreativa// 10h00
11 abril // 20 maio
Monte Gato //Centro Recreativo e Cultural // 10h00
15 abril // 21 maio
S. Pedro de Sólis // Escola Primária // 10h00
16 abril // 23 maio
Benviúda // 10h00
18 abril // 27 maio
Fernandes // Escola Primária // 14h00
22 abril// 28 maio
Vale do Poço //10h 00
29 abril
Corte Sines // Sociedade Confraternização e Recreativa//10h00
30 abril
Vale de Açor de Cima // Sala do Apoio Domiciliário//10h00
2 maio
Corte Gafo de Cima // Sociedade Recreativa 5 de Outubro//13h30m
6 maio

PNVG
outras atividades

Parque Natural
Vale do Guadiana
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PM
Projeto Margens

“Observação e Monitorização de Abetardas
Margem Esquerda” // 5 de Abril
“Sessões Praticas de Identificação de Aves
Anilhagem do Guadiana”
17 e 30 de abril // 16 e 29 de maio // 5 e 19 de junho
“Observação do Peneireiro-das-torres”
17 de maio // 14 de junho
Inscrições no PNVG /Gratuitas
Parque Natural do Vale do Guadiana
R. D. Sancho II, 15, 7750-350 Mértola \\ Tlf. 286 610 090
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Associação em
Mértola para
Desenvolver e
Animar

Projeto Dansul
Dando continuidade ao seu projeto de desenvolvimento da dança contemporânea em Mértola e sensibilização da comunidade para o seu
valor, a AMDA realiza este trimestre o seguinte conjunto de atividades:

// Formação - Dança oriental, criativa e tecnológica
abril a junho //Aulas regulares em vários locais // com Joana Cavaco
e Patrícia Cavaco // para crianças, jovens, adultos e séniors.
2ªs feiras
//Oficina da Criança de Mértola\\Centro Educativo de São Miguel do Pinheiro
3ªs feiras
//Centro Recreativo e Cultural Monte Gato
5ªs feiras
//Centro Educativo de Penilhos
Nesta atividade, com aulas de dança oriental criativa e contemporânea,
desenvolvemos capacidades a nível psico-motor e da expressão pelo movimento que estimulam a desinibição e comunicação. No fim do ano letivo em
Junho todos os grupos fazem uma aula aberta para partilhar o trabalho realizado.

//Laboratório de Dança e Tecnologia
abril // Escolas EB23 e Alsud
Com Paula Varanda, para os alunos do ensino secundário e profissional fazerem pequenos filmes usando o corpo, os telemóveis e o computador como
ferramentas criativas.

// Mostra de Cinedanças / Extensão InShadow
29 de abril //Cine-Teatro Marques Duque // Dia Mundial da Dança
Cinedanças são criações de dança feita para serem vistas como um filme.
Neste programa, apresentamos 10 curtas-metragens feitas por artistas de
Portugal, Europa, Estados Unidos e Canadá, selecionados em colaboração
com a Associação Vo'Arte e o Festival InShadow.

// Oficinas de Dança Oriental
maio// Festival Islâmico
Com Cláudia Sequeira e Sara do Vale, para as crianças, jovens e adultos que
são público do festival conhecerem ou reverem movimentos e ritmos de iniciação.

// Criação - Espetáculo Companhia Dansul
17 de maio // Cine-Teatro Marques Duque // Festival Islâmico
Nova criação da Companhia, inspirada em temas como o trabalho, a fertilidade e o encantamento, dedicada à pesquisa sobre o que pode ser uma dança oriental ocidental. Esta apresentação informal do primeiro ciclo de ensaios conta com as bailarinas Joana Cavaco, Ana Fabião, Sara do Vale e Cláudia
Sequeira e a participação das alunas da formação regular em Mértola.

outras atividades

AMDA
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//Curso de Língua Espanhola

abril // Instalações Associação de Defesa do Património
de Mértola
//Curso de Língua Inglesa

abril // Instalações Associação de Defesa do Património
de Mértola
//Workshop - O poder pessoal e as relações

5, 6 e 7 de abril // Amendoeira da Serra
//Intercâmbio Juvenil “Citizens-Freedom and
Opportunities” 10 a 16 abril //Amendoeira da Serra
//Pastor por um dia no Monte do Vento

20 de abril // Monte do Vento
atividade desenvolvida no âmbito do Projeto PIP

//Sessões de Contacto com as Novas Tecnologias

abril, maio e junho // Vale de Açor // Corte Gafo de Cima //
S. João dos Caldeireiros // Fernandes // Corvos
atividade desenvolvida no âmbito do projeto “Margens”

//Sessões de Sensibilização e Informação sobre a
temática das acessibilidades e necessidades especiais em Escolas do 1º e 2º ciclo, Escolas Profissionais e
Instituições de cariz social

abril, maio e junho// Várias escolas do Concelho de
Mértola
atividade desenvolvida no âmbito do projeto “tudo a Monte“

outras atividades

//Pastores e Sabores da Vivência Pessoal à Tradição
Coletiva
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abril // Visitas com as escolas do concelho de Mértola às
Rouparias Ovelheira, Vale do Guadiana, Jacob e Corte de Gafo e à
Cooperativa Oficina de Tecelagem de Mértola.
atividade desenvolvida no âmbito do projeto PIP

//Participação da Estratégia de Eficiência Coletiva
Valorização dos Recursos Silvestres do Mediterrâneo na
ALIMENTARIA & HOREXPO
14 a 17 abril // Lisboa, FIL

ADPM
Associação de
Defesa do
Património de
Mértola
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Associação de
Defesa do
Património de
Mértola

//2º encontro (Ciclo de Encontros Sobre Agricultura
em Mértola)

Impactos da nova PAC nos regimes extensivos do concelho de Mértola e Técnicas de conservação de solos
18 de abril // ADPM
//Curso de Higiene e Instalação de Equipamentos
Controlo de risco Sanitários na Atividade Apícola

6,7 e 8 maio // Amendoeira da Serra
curso no âmbito do Plano de Formação Apícola 2013

//Workshop de Produção de Cogumelos

10 a 12 de maio // Vários pontos do concelho de Mértola
//3º Encontro (Ciclo de Encontros Sobre Agricultura
em Mértola)

Melhoria das Pastagens de Sequeiro: Efeito na disponibilidade de erva e na Fertilidade do Solo; Maneio de
Pastagens e Forragens em Mértola
22 maio // ADPM
//Projeto ACTIVING

22 a 31 de maio//Amendoeira da Serra, concelho de
Mértola
//4º Encontro (Ciclo de Encontros Sobre Agricultura
em Mértola)

Gestão de Pastagens e Solos na Herdade de Vale
Formoso; Linhas de água, Erosão e Sebes corta ventos
5 junho // ADPM
//Oficina de Produção de Pólen - Própolis e Apitoxina

12 junho //Amendoeira da Serra
iniciativa no âmbito do Plano de Formação Apícola 2013

//III Encontro de Maiorais do Sul

Feira de Produtos Locais, Exposição de Fotografia,
Workshop/Seminário sobre Pastorícia
29 junho // S. Pedro de Sólis
Associação de Defesa do Património de Mértola
Largo Vasco da Gama \\7750-328 Mértola \\ Portugal
Telefone: (+351) 286 610 000 \\ (+351) 286 610 001

outras atividades

ADPM
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//Exposição por Terras do Chapeu de Ferro e
“Patrimónios e Potencialidades da Mina de São
Domingos: o exemplo Erica Andevalensis
Cabezudo y Rivera”
Estas duas exposições continuam patentes ao público no
cineteatro da Mina de São Domingos, e poderão ser visitadas de terça a domingo, das 15h às 19h (de maio a setembro) e das 14h às 17.30h (de outubro a abril).

outras atividades

//Publicação “Por Terras do Chapéu de Ferro”
Está disponível desde o passado mês de março a publicação “Por Terras do Chapéu de Ferro”, um livro de imagens
antigas da Mina de São Domingos e que simultaneamente é
o catálogo da exposição com o mesmo nome.
O livro é trilingue (português, inglês e espanhol), esta foi a
forma encontrada para tornar disponível e acessível aos
visitantes oriundos de países estrangeiros a informação
sobre a exposição, e sobre o património e história da Mina
de São Domingos.
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//Bienal de fotografia “Maurício Vargas 2013”
A Bienal de fotografia “Maurício Vargas 2013” tem como
objetivos a valorização e divulgação do património da Mina
de São Domingos, contribuir para o desenvolvimento das
artes plásticas na região, nomeadamente na área da fotografia, de forma a promover novos artistas e simultaneamente sensibilizar o público para as artes.
O tema desta edição é a relação entre o homem e o património (histórico, ambiental, industrial, cultural) de São
Domingos, e tomará a forma de uma exposição/ concurso
aberta a todos os interessados.
As normas de participação serão divulgadas durante o
mês de abril.

FSM
Fundação
Serrão
Martins

pro
gra
ma
ção

ag

abr
03
12

Sessões Sensibilização // Gravidez na Adolescência
/ dirigido a alunos do 3º ciclo /
Org. Agrupamento Escolas de Mértola, CPCJ e Projeto Margens
IV Corrida Solidária // ‘Médicos do Mundo’
Org. Agrupamento de Escolas de Mértola
Sessão Esclarecimento // ‘Lei Tutelar Educativa’
/ diridido a alunos e professores // Auditório Agrupamento de Escolas
Org. Agrupamento de Escolas de Mértola, CPCJ de Mértola
Sessões Sensibilização // ‘Drogas, Consumos e Dependências’
/ dirigido a alunos do ensino secundário e profissional de Mértola /
Salão Nobre da Junta Freguesia de Mértola
Org. Projeto Margens-CLDS e CPCJ de Mértola

04
qui

05
sex

21h30 //

Cinema // Jack Reacher
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola

06 10h30 // Futebol // Taça Dr. Covas Lima de Infantis
sab

C.F. Guadiana vs C.D. Praia de Milfontes
14h00 // Torneio de Xito // Jogos Associativos
S. Bartolomeu de Via Glória
Org. Centro Recreativo e Cultural de S. Bartolomeu de Via Glória
14h00 // Torneio de Sueca // Jogos Associativos // Corvos
Org. Centro de Confraternização Republicano de Corvos

07 09h00 // Pesca Desportiva // 1ª Prova do Campeonato Regional de Clubes

dom

Rio Guadiana \\ Mértola
Org. Associação Regional do Baixo Alentejo de Pesca Desportiva
10h30 //

Futebol // Campeonato Distrital de Iniciados
C.F. Guadiana vs G.D. Amarelejense
14h00 // Torneio de Sueca // Jogos Associativos
S. Bartolomeu de Via Glória
Org. Centro Recreativo e Cultural de S. Bartolomeu de Via Glória

11

Dia do Empreendedorismo Jovem
Org. Câmara Municipal de Mértola e Santa Casa da
Misericórdia de Mértola - Projeto Margens-CLDS

qui

16h00 //

12

sex
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Cinema // Sininho - O Segredo das Fadas
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola
Compal Air (basquetebol) // Fase Distrital
Org. Agrupamento de Escolas de Mértola

13 14h00 // Torneio de Sueca // Jogos Associativos // Ledo
sab

17h00 //

Org. Grupo Coral ‘Os Caldeireiros de S. João’
Apresentação do Livro // ‘E o vento soprou de Leste:
a Margem Esquerda e os dramas do Alentejo’ de J.A. Santos Varela
Biblioteca Municipal // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

21h30 //

Espetáculo Musical // Cantigas do Festival
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

14 09h00 // Pesca Desportiva // 2ª Prova do XVII Campeonato Intersócios

dom

Rio Guadiana // Mértola
Org. Clube de Pesca Desportiva ‘Os Amigos do Guadiana’
16h00 //

Futebol // Campeonato Distrital da 1ª Divisão
CF Guadiana vs F.C. de Serpa

16 10h30 // Ação de Formação // ‘Alienação Parental’
ter

17

qua

19

sex

/destinado a Técnicos de Ação Social do concelho/
Salão Nobre da Junta de Freguesia de Mértola
Org. Projeto Margens-CLDS e CPCJ de Mértola
18h00 // Workshop // ‘Educar é Semear’
/destinado a pais e educadores/
Biblioteca Municipal // Mértola
Org. Projeto Margens-CLDS e Ass. Sementes de Vida
Gira Voley // Fase Regional
Org. Agrupamento de Escolas de Mértola
21h30 //

Cinema // Django Libertado
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola

20 10h30 // Futebol // Taça Dr. Covas Lima de Infantis
sab

CF Guadiana vs Alvorada F.C.

Inauguração // Parque Desportivo e de Lazer Municipal
/ consultar programa próprio /
Org. Câmara Municipal de Mértola
14h00 // Torneio de Sueca // Jogos Associativos
S. João dos Caldeireiros
Or. Moto Clube ‘Os Falcões das Muralhas’
21 09h00 // Campeonato Nacional // Esperanças I
dom
Tapada Grande // Mina S. Domingos
Org. Clube Náutico de Mértola
10h00 // ‘O Pequeno Jardineiro’ // Criar um Jardim de Composto
/ destinado a crianças // Convento de S. Francisco // Mértola
Org. Associação Entre Dois Rios
10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Iniciados
CF Guadiana vs C.F. Vasco da Gama
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10h00 //

‘O Pequeno Jardineiro’ // Criar um Jardim de Composto
/ destinado a crianças // Convento de S. Francisco // Mértola
Org. Associação Entre Dois Rios
10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Iniciados
CF Guadiana vs C.F. Vasco da Gama
14h00 // Torneio de Sueca // Jogos Associativos // Espargosa
Org. Centro Recreativo e Cultural da Espargosa
15h00 // Espetáculo de Humor // com Jorge Serafim
Edifício Escolar // Corte da Velha
Org. Junta de Freguesia de Mértola
18h00 // Audição da Escola de Música // ‘Mértola tem Melodia’
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola
Org. Escola Profissional Alsud

23
06

Exposição de Fotografia // ‘Artes e Ofícios da nossa Terra’
de António Mendes Sequeira
Casa das Artes Mário Elias // Mértola
21h00 //

Leituras // ‘Dos Pequenos para os Grandes’
/ por alunos do 4º ano da Escola Eb1 de Mértola /
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola
Comemorações do 25 de Abril // Teatro sobre o ‘25 de Abril’
/ pela companhia de teatro Educa-Peça /
/ dirigido a alunos do 2º/3º ciclo/
Org. Agrupamento de Escolas de Mértola

22h00 //

Músicas de Abril // Arlindo Costa projetAlentejo
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

24

qua

25 09h00 // Pesca Desportiva // XVII Grande Prémio Rio do Sul
qui

09h00 //

26
28
27

sab
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Rio Guadiana // Mértola
Org. Clube de Pesca Desportiva ‘Os Amigos do Guadiana’
Caminhada // Mina S. Domingos
Org. Associação de Reformados da Mina S. Domingos

15h00 //

Baile de Sócios // Mina S. Domingos
Org. Associação de Reformados da Mina S. Domingos

17h00 //

Lanche Convívio // Mina S. Domingos
Org. Associação de Reformados da Mina S. Domingos

XV Feira do Mel, Queijo e Pão // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola
Workshop de Rappel // Mértola
Org. Clube Náutico de Mértola
09h00 // Pesca Desportiva // 2ª Prova Camp. Reg. de Clubes Jovens
Barragem do Chança
Org. Ass. Regional do Baixo Alentejo de Pesca Desportiva

14h00 //

Torneio de Sueca // Jogos Associativos // Corte da Velha
Org. Centro Recr. e Cultural dos Trabalhadores de Corte da Velha
28 09h00 // Pesca Desportiva // 1ª Prova do Campeonato Regional Individual
dom
Rio Guadiana // Mértola
Org. Ass. Regional do Baixo Alentejo de Pesca Desportiva
16h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1ª Divisão
C.F. Guadiana vs A Juv. D. Rosairense

13

mai
dom

17

qui

01 09h00 // Caminhada // Mina S. Domingos

qua

Org. Associação de Reformados da Mina de S. Domingos
12h30 //

18h00 //

14h00 //

Almoço Convívio // Mina S. Domingos
Org. Associação de Reformados da Mina de S. Domingos
Jogos Tradicionais-Xito // Mina S. Domingos
Org. Associação de Reformados da Mina de S. Domingos
Espetáculo Musical // Grupo Coral da Mina S. Domingos
Mina de S. Domingos
Org. Associação de Reformados da Mina de S. Domingos
Comemorações do 1º maio // Corte do Pinto
Org. Junta de Freguesia de Corte do Pinto
Torneio Sueca // Jogos Associativos // Pomarão
Org. Associação Recreativa Pomarense

03 21h30 // Cinema // Lincoln
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola
04
Passeio Pedestre // Mértola - Moinho dos Canais

sex

sab

Org. Clube Náutico de Mértola
Futebol // Taça Dr. Covas Lima de Infantis
C.F. Guadiana vs F.C. Castrense ‘B’
13h00 // 3º Encontro Sócios // S. Miguel do Pinheiro
Org. Centro Popular de Recreio e Desporto de S. Miguel do Pinheiro
14h00 // Torneio de Xito e Malha // Jogos Associativos // Monte da Bicada
Org. Associação dos Moradores e Amigos da Bicada
14h00 // Torneio de Sueca // Jogos Associativos // Tacões
Org. Centro Cultural e Recreativo de Tacões
10h30 //

21h30 //

Stand Up Comedy // Carlos Moura e Vasco Correia
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola
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22h00 //

Baile // Acordeonista Madalena Roque
S. Miguel do Pinheiro
Org. Centro Popular de Recreio e Desporto de S. Miguel Pinheiro
05 09h00 // Pesca Desportiva // 3ª Prova do XVII Campeonato Intersócios
dom
Rio Guadiana // Mértola
Org. Clube de Pesca Desportiva ‘Os Amigos do Guadiana’
10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Iniciados
C.F. Guadiana vs C.D. Praia de Milfontes
Workshop Cozinha Criativa nº4 // Sabores Mágicos do Convento
Convento de S. Francisco // Mértola
Org. Associação Entre Dois Rios

09
29

Exposição // ‘Lugares de História(s)’
/ integrada no festival islâmico /

Casa das Artes Mário Elias // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola
09 16h00 // Cinema // Sammy 2
qui
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola
VI Convívio // Idosos e Pensionistas Freguesia Espírito Santo
11

sab

Org. Junta Freguesia Espírito Santo
14h00 //

Torneio Xito // Jogos Associativos // Alvares
Org. Centro Recreativo e Cultural de Alvares

14h00 //

Torneio Sueca // Jogos Associativos // Corte Sines
Org. Sociedade de Confraternização Recreativa de Corte Sines

15h00 //

Espetáculo de Humor // com Jorge Serafim // Fernandes
Org. Junta Freguesia de Mértola

12 09h00 // Pesca Desportiva //4ª Prova do XVII Campeonato Intersócios

dom

Rio Guadiana // Mértola
Org. Clube de Pesca Desportiva ‘Os Amigos do Guadiana’

16
19

7º Festival Islâmico de Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

18
19

II Encontro Nacional Parapente do Alentejo
Org. Associação de Comandos Pólo de Alcaria Ruiva
18
Descida do Rio Guadiana // Carvoeiro-Mértola
sab
Org. Clube Náutico de Mértola
09h00 // Pesca Desportiva // Prova de Fundo
Rio Guadiana // Mértola
Org. Clube de Pesca Desportiva ‘Os Amigos do Guadiana’
19 20h30 // Procissão // Nossa Senhora das Neves
dom
Capela N. Sr.ª Neves para Igreja Matriz // Mértola
Org. Paróquia de Mértola
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22
15

XXXI Torneio Serrão Martins
Org. Clube de Futebol Guadiana

25 14h00 // Torneio de Sueca // Jogos Associativos // S. João Caldeireiros
sab

Org. Grupo Coral ‘OS Caldeireiros de S. João’
14h00 // Torneio de Malha // Jogos Associativos // Corte da Velha
Org. Centro Recr. e Cultural dos Trabalhadores Corte da Velha

26 14h00 // Torneio de Sueca // Jogos Associativos // Monte da Bicada

dom

Org. Associação de Moradores da Bicada

26
sab
dom

14h00 // Torneio de Sueca // Jogos Associativos // Monte da Bicada
Org. Associação de Moradores da Bicada
Festa Final Escola Ativa // Alunos do Agrupamento
31
sab
sex
Org. Agrupamento de Escolas de Mértola
Comemoração Dia Internacional Criança
/ leitura de textos, elaboração de trabalhos e lanche convívio /
/ destinado a todos os alunos dos Jardins de Infância, Escola e
Centros Educativos do Agrupamento /
Org. Agrupamento de Escolas de Mértola
Comemoração Dia Internacional Criança
/ destinado a alunos do pré escolar e 1º ciclo /
Parque Desportivo e de Lazer Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola

13

jun
dom

17

qui

01

Comemorações do Dia da Criança // Corte do Pinto
Org. Junta Freguesia Corte do Pinto

sab

15h00 //

Espetáculo de Humor // com Jorge Serafim
Sociedade Recreativa de Corte Sines
Org. Junta Freguesia de Mértola

17h00 //

Teatro Infantil // Comemoração Dia Int. da Criança
‘Capuchinho Vermelho na Floresta das Maravilhas’
/ pela companhia de teatro Lendias d’Encantar /
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

02 14h00 // Torneio Malha // Jogos Associativos // Espargosa

dom

Org. Centro Recreativo e Cultural da Espargosa
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17h30 //

03
15
06
qui

Festa N. Sr.ª Neves
Igreja Matriz para Capela N. Sr.ª Neves // Mértola
Org. Paróquia de Mértola
Exposição de Fotografia // de Fábio Jesuíno
Casa das Artes Mário Elias // Mértola
Org. Junta Freguesia de Mértola
Desporto Escolar // Festa Final
/ destinado às equipas do desporto escolar/
Org. Agrupamento de Escolas de Mértola

07 21h30 // II Encontro Mineiro // Mina S. Domingos
08
Org. Fundação Serrão Martins
21h30
//
Cinema // Argo
07
sex
Cine-Teatro Marques Duque // Mértola
Descida do Rio Guadiana // Mértola-Penha d’Águia
08
sab

Org. Clube Náutico de Mértola
10h00 // Passeio de Ciclomotores Antigos // Penilhos
Org. Centro Cultural e Recreativo de Penilhos
14h00 // Torneio de Malha // Jogos Associativos // Penilhos
Org. Centro Cultural e Recreativo de Penilhos
Baile // Corte do Pinto
Org. Comissão de Festas de Corte do Pinto
09 09h00 // Torneio de Malha // Jogos Associativos // Acaria Ruiva
dom
Org. Grupo Desportivo Cultural e Recreativo Alcariense
14h00 // Torneio de Sueca // Jogos Associativos // Acaria Ruiva
Org. Grupo Desportivo Cultural e Recreativo Alcariense

10 14h00 // Torneio Xito // Jogos Associativos // Corte do Pinto

seg

14

sex

15 08h00 //

sab

14h00 //

21h00 //
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Org. Casa do Povo de Corte do Pinto
Festa de Encerramento do Ano Letivo // Mastro
Mina de S. Domingos
Org. Agrupamento Escolas de Mértola e Juntas de Freguesia de
Corte do Pinto e Santana de Cambas
Descida no Guadiana // Pomarão até Vila Real St.º António
Org. Juntas Freguesia de Santana de Cambas e Corte do Pinto
e Ayuntamiento de El Granado
Torneio de Sueca // Jogos Associativos // Monte Alto
Org. Centro Cultural e Recreativo de Monte Alto
Festa St.º António // Alvares / consultar programa próprio /
Org. Centro Recreativo e Cultural dos Alvares
Arraial e Baile // ‘Comemorar St.º António’ // Monte da Bicada
Org. Associação de Moradores da Bicada

17
29

Exposição de Fotografia // de Dr. António Matos
Org. Junta Freguesia de Mértola

20 16h00 // Cinema // Zarafa
qui

Cine-Teatro Marques Duque // Mértola

21
24

Festas da Vila
Org. Câmara Municipal de Mértola

22
23

Mértola Cup’2013 // Torneio de Futebol 7
Org. Clube de Futebol Guadiana

22

sab

Descida do Rio Guadiana // Carvoeiro-Mértola
Org. Clube Náutico de Mértola
09h00 // Pesca Desportiva // Concurso Festas da Vila de Mértola Jovens
Rio Guadiana // Mértola
Org. Clube de Pesca Desportiva ‘Os Amigos do Guadiana’
17h00 // Teatro Infantil // ‘Karingana Blues’

pelo grupo ‘bica teatro’
Biblioteca Municipal // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola
I Passeio Motard // Freguesia de Mértola / consultar programa próprio /
Org. Junta Freguesia de Mértola e Moto Clube ‘Falcões das Muralhas’
Baile // Corte do Pinto
Org. Comissão de Festas de Corte do Pinto

23 09h00 // Pesca Desportiva // Concurso Festas da Vila de Mértola Séniores

dom

Rio Guadiana // Mértola
Org. Clube de Pesca Desportiva ‘Os Amigos do Guadiana’

27 22h00 // Cinema // Die Hard - Nunca é bom dia para Morrer
qui
Anfiteatro Zeca Afonso // Mértola
28 20h00 // Santos Populares // Sardinhada e Animação Musical
sex

29 20h00 //
sab

29
30
30 14h00 //

dom

Santana de Cambas
Org. Junta Freguesia Santana de Cambas
Festa da Tomatada e da Vinagrada // S. Pedro Sólis
Org. Junta Freguesia S. Pedro Sólis
I Workshop Agricultura Biodinâmica // ‘Aprender-OlhandoOlhando-Aprender’ // Convento S. Francisco // Mértola
Org. Associação Entre Dois Rios
Torneio Sueca // Jogos Associativos // S. Pedro Sólis
Org. Associação Criativa Recreativa e Desportiva S. Pedro Sólis
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s

sabores

Noémia Pinto // Pomarão

Ensopado de Enguias

sabores

Ingredientes:
enguias
pão frito ou torrado
azeite
vinho branco
tomate, cebola e alho
hortelã da ribeira, oregãos secos
noz moscada
sal
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Preparação:
Prepara-se um refogado com cebola,
azeite, alho e tomate. De seguida, adiciona-se o vinho branco e um pouco de
água e deixa-se apurar. Depois de bem
apurado, juntam-se as enguias, hortelã da ribeira, noz-moscada, orégãos e
sal. Acompanha-se com pão frito ou
torrado.

Bolo de Mel
Ingredientes:
5 ovos
1 chávena de mel
1 chávena de azeite
2 chávenas de açucar
3 chávenas de farinha
1 colher de canela
raspa de limão
Preparação:
Batem-se as claras em castelo.
Batem-se as gemas com o açúcar, mel, azeite, raspa de limão e
canela.
Junta-se a farinha com as claras
em castelo e por fim vai ao forno.
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