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EDITORIAL
A cultura e o património são dois dos pilares onde a politica de desenvolvimento da autarquia se sustenta, a par de outros como a educação, o
desenvolvimento social e económico, o turismo, etc.
Mértola é apontada - nacional e internacionalmente - como um exemplo
de boas práticas culturais e patrimoniais. A existência do Museu de
Mértola, fruto de uma estreita relação entre a Câmara Municipal de
Mértola e o Campo Arqueológico, e que perdura desde finais dos anos
setenta do século XX até aos dias de hoje, é um dos resultados mais visíveis deste trabalho.
Como reconhecimento e confirmação do relevo da política cultural e patrimonial que a autarquia vem desenvolvendo desde 2002, e da excelência
do trabalho realizado pelo Museu de Mértola, nove peças da coleção de
Arte Islâmica foram selecionadas para integrar a exposição “Le Maroc
Medieval”, que decorrerá no Museu do Louvre em Paris, de 17 de outubro
de 2014 a 19 de janeiro de 2015, projetando o nome de Mértola alémfronteiras, num dos mais conceituados e famosos museus mundiais.
Para os meses de outubro, novembro e dezembro, a programação cultural do concelho de Mértola será diversificada e, com a (previsível) descida
de temperatura caraterística destas estações, serão privilegiadas as atividades de interior como a música, dança, teatro, exposições, colóquios e
cinema.
Os destaques para este trimestre são: a Feira da Caça, a Feira do Livro,
Mês da Música, comemorações de São Martinho e o Festival DANSUL.
Com o ano de 2014 a findar, avizinha-se a quadra natalícia; por essa razão,
gostaria de desejar a todas e todos, umas boas festas, com muita alegria e
saúde.

destaque
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Mértola, terra de gentes
com história, dos museus e do património,
ponto de encontro de culturas, reduto natural preservado, terra de aromas e sabores únicos.
Estas são também terras de caça, terras de planícies onduladas vastas
em horizonte e natureza
selvagem, terras de estevas e matos, abrigo secular de espécies cinegéticas de excelência como
a perdiz-vermelha, o coelho-bravo e a lebre.
Este é um território com
tradições venatórias
amplamente reconhecidas e, hoje, rotulado por
muitos como “Mértola
Capital Nacional da
Caça” .
O evento celebra a excelência cinegética do concelho e a gastronomia
associada ao produto
caça. A feira realiza-se
de 17 a 19 de outubro e
inclui um espaço de expositores relacionados
com a atividade cinegética, provas de caça,demonstração/exposição
de armas, gastronomia,
animação musical e
muito mais…
Mértola aguarda por si!
Visite-nos…

Vfeiracaça
17>19 OUT.
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V FEIRA

DA CAÇA

mértola

17»19
OUTUBRO’14

15h00
15h30
15h45
17h30
18h30
19h30
20h00
21h00
22h00
24h00
02h00

Abertura do Certame | Anim. Circulante ‘Quarteto Maravilha’
Demonstração Caça Coelho c/ Cachorros
Colóquio V Feira da Caça de Mértola
Demonstração Falcoaria/Cetraria
Inauguração Oficial do Certame
Animação Circulante ‘Quarteto Maravilha’
Lançamento Livro ‘Histórias de Caça, Pesca e outras Verdades’
Cantares Alentejanos com Grupo Coral Guadiana de Mértola
Espetáculo/Baile com Fábio Lagarto
Encerramento dos Stands
Encerramento das Tasquinhas

D
destaque

17 OUT. | sexta-feira

18 OUT. | sábado
07h00
07h30
15h45
09h30
11h00
12h00
12h30
13h00
14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
17h00
17h30
18h00
19h00
20h00
21h00
22h30
23h30
24h00
02h00

5ª Taça Ibérica St.º Huberto de Mértola
Montaria Caça Maior
Tiro aos Pratos . Prova de Ensaio
Corrida de Galgos
Abertura do Certame
Animação Circulante Grupo Musical Popular ‘Salta Pocinhas’
Demonstração Caça Coelho c/ Cachorros
Demonstração Falcoaria/Cetraria
Tiro aos Pratos . Prova de Honra
Animação Circulante Grupo Musical Popular ‘Salta Pocinhas’
Demonstração Caça c/ Aves de Rapina
Entrega de Prémios das Provas Desportivas
Atuação do Grupo Musical ‘Salta Pocinhas’
Demonstração Cães de Parar
Apresentação Plataforma de Turismo Cinegético
Demonstração Falcoaria/Cetraria
Demonstração Caça Coelho c/ Cachorros
Atuação do Grupo ‘Moda Mãe’
Entrega de Prémios das Provas Desportivas
Espetáculo com o artista Herman José
Baile com o Duo Musical Filipa e Miguel
Encerramento dos Stands
Encerramento das Tasquinhas

19 OUT. | domingo
08h00 Campeonato Nacional de Caça de Salto
12h00 Abertura do Certame
Animação Circulante ‘Estrelas do Sul’ de Portel
12h30 Demonstração Caça Coelho c/ Cachorros
13h00 Demonstração Cães da Equipa Cinotécnica da GNR
13h30 Demonstração Falcoaria/Cetraria
14h00 Inicio do Programa da TVI ‘Somos Portugal’
14h30 Demonstração Cães da Equipa Cinotécnica da GNR
15h30 Demonstração Caça c/ Aves de Rapina
16h00 Animação Circulante ‘Estrelas do Sul’ de Portel
17h30 Demonstração Cães da Equipa Cinotécnica da GNR
17h30 Demonstração Falcoaria/Cetraria
19h00 Sessão Oficial de Encerramento
20h00 Encerramento do Certame
informação mais detalhada em programa próprio
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O projeto dansul regressa com a 2ª edição
do Festival Dansul, onde
estreia “Valsa do Peito”,
com dança, poesia e música ao vivo. Como convidados temos a Aldara
Bizarro - com um espetáculo para crianças sobre a água - e uma dupla
de bailarinos que vão
trazer aos/às jovens
uma experiência de improvisação para palco.
Vamos ainda lançar um
livro sobre a história da
Tília Pastora para as crianças lerem e brincarem às artes.
Dansul é um projeto financiado pela Direção Geral das
Artes e Câmara Municipal
de Mértola.

festival
dansul2014
01>25 NOV

A música, a par de outras manifestações artísticas, faz parte da nossa vida e valoriza a nossa
existência. Saber interpretá-la não apenas do
ponto de vista do manuseamento de um instrumento mas enquanto ouvinte capaz de descodificar o que ela tem para
nos dizer, nem sempre é
fácil e pressupõe um contato constante com vários estilos musicais.
Jazz, Música Clássica e
Música Tradicional irão
invadir espaços e inebriar os nossos ouvidos.
Convidamo-lo/a a estar
presente.

mêsmúsica
NOV.>DEZ.
06

D
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Martinho era um valente
soldado romano que estava a regressar da Itália para a sua terra algures em
França. Montado no cavalo estava a passar num caminho para atravessar
uma serra muito alta, chamada Alpes, e, lá no alto,
fazia muito frio, vento e
mau tempo. Martinho estava agasalhado normalmente para a época: tinha
uma capa vermelha, que
os soldados romanos normalmente usavam. De repente aparece-lhe um homem muito pobre, vestido
de roupas já velhas e rotas
cheio de frio que lhe pediu
esmola. Infelizmente,
Martinho não tinha nada
para lhe dar. Então, pegou
na espada, levantou-a e
deu um golpe na sua capa.
Cortou-a ao meio e deu
metade ao pobre.
Nesse momento, de repente, as nuvens e o mau
tempo desapareceram.
Parecia que era Verão! Foi
como uma recompensa
de Deus a Martinho por
ele ter sido bom. É por isso
que todos os anos, nesta
altura do ano, mesmo sendo Outono, durante cerca
de três dias o tempo fica
melhor e mais quente. É o
Verão de São Martinho.

São
Martinho
mértola 2014

Associando-se a esta
ideia de partilha a
Câmara Municipal de
Mértola continuará a
organizar esta atividade que promove
igualmente o convívio
e a animação.
Será no dia 11 de novembro no antigo salão dos Bombeiros.

sãomartinho
11 NOV.
07

destaque

D

Mais uma vez, e como é
habitual nesta época do
ano, os livros passam
por Mértola à procura de
leitores/as. Dos/as habituais e daqueles/as que
ainda não descobriram o
verdadeiro prazer e valor da leitura. Fazem-se,
por isso, acompanhar
por muitas e variadas atividades, que nos vão
transportar pelo mundo
das palavras e das artes.
Vamos ter autores, que
nos vão falar das suas
obras, espetáculos de teatro, música e dança.
Vamos ter a festa dos livros. Contamos que muitos fiquem por cá.

feiralivro
23>29 NOV.

Miguel Ângelo iniciou a
sua carreira a solo em
2012, com o álbum “Primeiro”, do qual foi extraído o single de êxito “Precioso”.
Nestes primeiros meses
de 2014 prepara o seu
segundo disco a solo, no
ano em que também comemora 30 anos de carreira, desde a edição do
primeiro single dos
Delfins, “Letras/O Vento
Mudou”, em 1984.
A tour 30 Anos Depois
combina novas canções
com muitas outras bem
conhecidas do público
em geral.

miguelângelo
29 NOV.
08
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Criada pelo lendário autor grego Esopo, a fábula da Cigarra e da
Formiga, tal como a conhecemos hoje deve-se
ao poeta e fabulista francês Jean de La Fontaine.
Porém não se trata apenas de uma história em
que os animais falam. À
semelhança de qualquer fábula, também esta tem um ensinamento
moral por detrás da história divertida e leve.
Aqui o trabalho prevalece sobre a preguiça e o
desmazelo.
Esta adaptação d'A
Cigarra e a Formiga é
um espetáculo para todas as idades. É um espetáculo para toda a família e para todos os estabelecimentos de ensino. Ao tratar-se de uma
fábula, é a melhor forma de ensinar aos/às
mais jovens, de uma forma divertida, os verdadeiros valores morais.
É das fábulas mais originais da literatura infantojuvenil e uma das
mais belas e didáticas
para crianças de todas
as idades.
Com músicas originais,
promete transportar as
crianças para um mundo encantado, que só
elas compreendem e sabem criar!

a cigarra e a
formiga
14 DEZ.
09

país // EUA
género // ação, aventura, ficção científica
duração // 136 min.
realização // Anthony Russo, Joe Russo
intérpretes // Chris Evans, Chris Evans, Frank
Grillo, Sebastian Stan
classificação // m|12

cinema

C

Capitão America

sinopse:
Steve Rogers continua a luta para se adaptar ao
mundo moderno. Passa a formar equipa com
Natasha Romanoff, mais conhecida como Black
Widow e reencontra James \"Bucky\" Barnes, que
sofreu uma lavagem ao cérebro por parte dos russos e se transformou no \"Winter Soldier\".

O Soldado de Inverno
10 OUT. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

país // EUA
género // ação, aventura, ficção científica
duração // 139 min.
realização // Neil Burger
intérpretes // Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet
classificação // m|12

sinopse:
Beatrice Prior, uma adolescente com uma mente
especial, descobre que sua vida está ameaçada
quando um líder autoritário pretende exterminar
a sua espécie e controlar uma sua sociedade dividida.

Divergente
24 OUT. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

país // EUA, Alemanha
género // comédia
duração // 100 min.
realização // Wes Anderson
intérpretes // Ralph Fiennes, F. Murray Abraham,
Mathieu Amalric
classificação // m|12

sinopse:
A história envolve o roubo e a recuperação de uma
preciosa pintura renascentista e a luta por uma
enorme fortuna de família - tudo sob o cenário de
um Continente que passa por inesperadas e dramáticas mudanças.

Grand Budapest
Hotel
14 NOV. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

10

país // EUA
género // ação, aventura
duração // 138 min.
realização // Darren Aronofsky
intérpretes // Russell Crowe, Jennifer Connelly,
Anthony Hopkins
classificação // m|12

cinema

C

sinopse:
Russell Crowe interpreta o papel de Noé, num filme inspirado por uma épica história de coragem,
sacrifício e esperança. Realizado pelo visionário
Darren Aronofsky.

Noé
21 NOV. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA

país // Portugal
género // documentário
duração // 100 min.
realização // Sérgio Tréfaut
intérpretes // Os Camponeses de Pias ,
Cantadores de Aldeia Nova de São Bento , Grupo da
Casa do Povo de Serpa...
classificação // m|12

sinopse:
De origem popular, o "cante" alentejano sobrevive graças aos grupos que o cultivam no Alentejo e
na periferia de Lisboa. No Alentejo, dezenas de
grupos amadores reúnem-se regularmente para
ensaiar. Nascido nas tabernas e nos campos, cantado por camponeses e por mineiros, o cante alentejano deixou os campos e atravessou as fronteiras da sua região. Este filme é uma viagem pelo
Portugal contemporâneo, através de um modo
musical único e dos seus intérpretes.

Alentejo, Alentejo
05 DEZ. // 21H30
CINE-TEATRO MARQUES DUQUE
MÉRTOLA
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philippepeseux
22 outubro a 14 novembro
casa das artes mário elias // mértola

HORÁRIO CASA DAS ARTES MÁRIO ELIAS // MÉRTOLA
de 3ª feira a sábado das 9h00-13h00 // 14h00-18h00

12

‘troncos’
pintura

museu

M

MUSEU DE MÉRTOLA: a história através dos objetos
Molde
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 corresponde a um molde de ourives, procedente da Alcáçova
de Mértola, datado da 2ª metade do século XII/1ª metade do século
XIII d.C. e que se encontra depositado na Reserva do Museu de
Mértola.
Este molde apresenta uma forma retangular e foi gravado numa placa
de xisto com orifícios nos quatro cantos onde se observam rebites de
chumbo para facilitar a pressão entre placas. Em ambas as faces foram
escavadas concavidades onde se alojava o metal fundido: numa delas
observa-se uma figura circular preenchida por um tema de aspeto fitomórfico e seis concavidades semiesféricas e, na outra, mais 4 concavidades semiesféricas e uma figura ovalada preenchida por um tema vegetalista. Sulcos profundos comunicam os elementos gravados com os extremos da placa onde ser alargam significativamente sob a forma de funis, servindo de canais de entrada do metal líquido.
As pequenas concavidades hemisféricas, destinavam-se a fabricar pequenas esferas para pendentes, brincos ou colares, podendo os outros
motivos ter servido como moldes de pequenos medalhões ou como pingentes inseridos em conjuntos mais complexos. Este tipo de molde é muito comum em todo o al-Ândalus tendo este, curiosamente, sido encontrado próximo do local onde foram também recolhidos dois cadinhos,
que análises laboratoriais confirmaram ter servido para fundir prata, o
que nos permite especular acerca da hipótese de poder tratar-se de objetos provenientes de uma mesma oficina de ourives que teria existido no
bairro almóada da Alcáçova de Mértola.

HORÁRIO MUSEU DE MÉRTOLA
De terça a domingo: das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Encerrado à 2ªfeira e nos feriados de 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro
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ONDJAKI //Alfragide: Caminho, 2014

B
biblioteca

Sonhos azuis pelas esquinas é uma coletânea de contos
com nomes de cidades. São 20 contos, com outras tantas cidades como pano de fundo ou pretexto, onde o sonho, através das portas que permite cruzar, nos leva em
viagens misteriosas e poéticas.
“Às vezes um aeroporto pode ser um lugar vazio. Os lugares, quando são grandes, contêm um vazio maior. Mas
dentro de cada um, o vazio não se equipara ao tamanho
dos lugares. É assim que uma pessoa pequena pode conter um enorme vazio e a pessoa grande um vazio menor.
Só cada dono poderá saber do tamanho do seu vazio.”
[Nairobi]

SONHOS AZUIS
PELAS ESQUINAS
CLÁUDIO, Mário // Alfragide: D. Quixote, 2014

RETRATO DE UM
RAPAZ

“ Farto do descaminho de Giácomo, o pai vem deixá-lo ao
estúdio de banho tomado, mas ainda com andrajos e piolhos, para que o artista que exuma cadáveres e constrói
máquinas voadoras o endireite e faça dele seu criado. A
beleza do rapaz impressiona Leonardo, que logo pensa
nele para um anjo, concluindo porém que lhe assentam
melhor corninhos de diabrete, e assim o rebaptizando como Salai.”
A novela de Mário Cláudio narra a relação que que se vai
construindo entre o aprendiz irrequieto e o mestre pintor,
feita de cumplicidades mas também de desarmonias.

MOTA, António // Alfragide: Asa, 2014
Quando o Francisco fez nove anos, o avô Noé ofereceulhe uma velha arca que há muito tempo tinha atraído a
sua atenção. Tinha uma só chave para que ninguém mais a pudesse abrir. A velha arca envernizada, colocada
com cuidado num canto do armário, vem a revelar-se
fonte de importantes e fascinantes descobertas.
Porém a arca e o seu conteúdo são apenas um momento
deste livro maravilhoso de António Mota. A relação deste neto e deste avô, as memórias, os ensinamentos e a
partilha são o verdadeiro motor desta história.

A ARCA DO AVÔ NOÉ
NAVARRO, Elsa // Porto: Trampolim, 2012
Celestino nasceu branco numa ninhada de ratos cinzentos, o que parece ter-lhe trazido sorte, já que foi o único
que sobreviveu aos ataques furiosos do Tigre da
Malásia, gato que circulava em casa da Dona Gracinda
(ainda que com o rabo pela metade).
Adotado por um velho funcionário de biblioteca, por lá foi
ficando ouvindo os textos que o velho Teodoro não se cansava de ler. Mas o que deixava Celestino verdadeiramente deliciado, era um velho livro de cartas de amor que,
quando conheceu Aurora, viria a tornar-se muito útil.

CELESTINO, O RATO
DA BIBLIOTECA
14

C
cam

O catálogo da exposição No extremo do AlÂndalus: Mértola e o Guadiana, a mais recente publicação do Campo Arqueológico de Mértola
(CAM), volta a destacar a importância da vila de
Mértola e do rio Guadiana ao longo da história.
Neste sentido, são vários os pontos sublinhados
na publicação: a localização privilegiada da vila; a
navegação fluvial e o porto; as trocas comerciais;
o território; as crenças e os cultos; as gentes, a
lembrança dos defuntos e o património. Trata-se,
assim, de mais uma iniciativa do CAM que, em termos editoriais, reforça o papel da instituição
enquanto agente promotora na salvaguarda do
património em prol do desenvolvimento local sustentável.

GÓMEZ MARTÍNEZ,
Susana; TORRES,
Cláudio; BARROS,
Manuela (colab.)
No extremo do AlÂndalus: Mértola e
o Guadiana
En los confines de AlAndalus: Mértola y el
Guadiana
At the furthest point of
Al-Andalus: Mértola
and the Guadiana.
Mértola: Campo
Arqueológico de Mértola,
2014. 46 p.
ISBN 978-972-9375-42-2

É da dimensão plural do castelo que este livro pretende sobretudo falar, vincando os momentos
tidos por nucleares do seu longo registo histórico,
das raízes à valorização patrimonial e museológica dos nossos dias. Neste percurso analítico, é
muito o que fica por dizer e as circunstâncias obrigaram a deixar para outra oportunidade o aprofundamento de temas complementares para os
quais a existência e a ocupação do castelo remetiam, em particular a contextualização e integração de Mértola na história dos conflitos e acontecimentos militares dos séculos XIV a XIX; a identificação e caracterização do papel exercido
pelos comendadores e alcaides até ao século
XVIII; a acção das milícias e dos seus capitães; a
leitura comparativa, histórica e formal, com os
outros castelos da raia e o papel particular de
Mértola na construção da linha moderna de fortins do Baixo Guadiana. Este estudo acompanha
e, em muitos aspectos complementa, a iniciativa
de musealização da torre de menagem do castelo, dedicada à memória histórica e patrimonial
deste monumento nacional e ao legado da
Ordem de Santiago em Mértola. Iniciativa à escala que o local permite, que enriquece e alarga a
novos domínios o projecto Mértola Vila Museu.

BOIÇA, Joaquim
Manuel Ferreira;
BARROS, Maria de
Fátima Rombouts de;
O Castelo de
Mértola: histórias,
espaço e formas,
séculos XIII-XXI
Mértola: Câmara
Municipal, 2013. 159 p.
ISBN 978-989-8640-03-1

HORÁRIO CAMPO ARQUEOLÓGICO DE MÉRTOLA
9h00-12h30 // 14h00-17h30

15

outras atividades

FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS
Artes Decorativas // 50h // pós-laboral // início: outubro de 2014/
término: dezembro de 2014
Apoios: subsídio refeição, seguro acidentes pessoais, materiais didáticos,
subsídio transporte.
Silvicultura e Caça // 50h // pós-laboral // início: outubro de 2014/
término: dezembro de 2014
Apoios: subsídio refeição, seguro acidentes pessoais, materiais didáticos,
subsídio transporte.

ALSUD | Escola Profissional Alsud
CONVENTO S. FRANCISCO MÉRTOLA
DIA ABERTO com os hortelãos
04 de outubro de 2014 // 10.00 ás 20.00h
Apresentação do projeto “Horta da Joaninha" - Hortas para Crianças.
Atividades durante o dia: Burro Mecânico, Horta Botânica, Arte, O pequeno
Jardineiro, Massagem, Demonstração de óleos essenciais, Yoga, Chás,
Dança, Música, Meditação.
Encerramento com o filme "Convento" de Jarred Alterman.

AEDR |

Associação Entre Dois Rios - Convento de S. Francisco

Cursos de Paraquedismo Civil
Cursos de Paraquedismo Civil no Aeródromo de Évora
Todos os primeiros fins de semana de cada mês, sábado e domingo
Inscrições e contactos // 969748698 / 967829275

APCM | Associação de Paraquedistas do Concelho de Mértola

16

outras atividades

No dia 16 de Outubro pelas 14h terá lugar a inauguração da Exposição
“Arquitectura de Mértola Entre Roma e o Islão” na Assembleia da
República. A exposição, organizada pelo Campo Arqueológico de Mértola
com o apoio da Câmara Municipal de Mértola, insere-se no projecto
“ENTRE ROMA E O ISLÃO – projecto de estudo e valorização do
património arquitectónico da Antiguidade Tardia no Alentejo” financiado
pelo programa INALENTEJO.

CAM | Campo Arqueológico de Mértola
ATIVIDADES DESPORTIVAS NÃO COMPETITIVAS
Aulas de Natação // Classe A e B // 2ª e 4ª // 18:00h > 19:00h;
Aulas de Natação // Classe C e D // 2ª e 4ª // 19:00h > 20:00h;
Aulas de Localizada/Circuito // 2ª // 19:00h > 20:00h;
Aulas de Step/GAP // 4ª // 19:00h > 20:00h;
Aulas de Hidroginástica // 2ª e 4ª // 20:00h > 21:00h;
Aulas de Zumba // Classe 1 // 3ª e 5ª // 18:00h > 19:00h;
Aulas de Zumba // Classe 2 // 3ª e 5ª // 19:00h > 20:00h;
Aulas de Zumba Kids // a definir.
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
CPCJ de Mértola
. Sessões de sensibilização / informação sobre a temática “Bullying”,
dinamizadas pela Escola Segura;
. Sessões de informação sobre a Lei Tutelar Educativa, para diretores
de turma do 3º ciclo, dinamizadas pelo Dr. Luís Simenta (Representante da
Segurança Social de Beja na CPCJ);
. Lançamento da Agenda da CPCJ 2015;
. Comemoração do Dia Internacional da Declaração dos Direitos da
Criança.

CPCJ |

Comissão de Proteção a Crianças e Jovens
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outras atividades

1 a 25 de novembro
FESTIVAL DANSUL: espetáculos, conversas, oficinas, livro - Em Mértola e
na Mina de São Domingos
30 de setembro a 2 de dezembro
AULAS REGULARES: danças europeias e dança criativa - Em Mértola e no
Monte Gato
Informações e inscrições: www.dansul.net
AMDA - Av. Aureliano Mira Fernandes, 12. 7750-320 Mértola
Festival: patricia.cavaco@dansul.net 969382024
Aulas: joana.cavaco@dansul.net 965567265

DANSUL |

Dança para a Comunidade no Sudeste Alentejano

ESCOLA DE MÚSICA
Período de Matrículas 2014/2015 // Inscrições Abertas //
Guitarra Clássica // Trombone // Trompete // Piano // Violino // Percussão //
Coro de Adultos // Formação Musical
Inscrições e Informações:
Escola Profissional ALUSD // Achada de S. Sebastião // 7750-295 Mértola
Tel. 286 612 633 ou 964 989 402
musicamertola@gmail.com

MTM | Mértola tem Melodia
24 outubro
Comemoração do ‘Dia Municipal para a Igualdade’
// em parceria com as escolas do concelho // consultar programa próprio
25 novembro
‘Todos/as contra a Violência de Género’
// Mértola comemora o Dia Internacional pela Eliminação da Violência
contra a Mulher

PMIG | Plano Municipal para a Igualdade de Género
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Arte em Movimento
Corte do Pinto // 10h // 2 outubro // 13 novembro
Amendoeira da Serra // 14h // 6 outubro // 17 novembro
Vale de Açor de Cima // 10h // 7 outubro // 18 novembro
Mesquita // 14h // 9 outubro
Salgueiros // 14h // 13 outubro
Monte Gato // 10h // 21 outubro // 2 dezembro
S. Pedro Solis // 10h // 27 outubro // 15 dezembro
Fernandes // 14h // 28 outubro // 9 dezembro
Vale do Poço // 10h // 30 outubro // 11 dezembro
Roncão do Meio // 14h // 3 novembro
Corte Sines // 10h // 4 novembro // 16 dezembro
Alvares // 10h // 10 novembro
Corte Gafo de Cima // 13h30m // 11 novembro
Alcaria dos Javazes // 14h // 21 novembro
Santana de Cambas // 14h // 24 novembro
Espírito Santo // 14h // 12 dezembro

outras atividades

LUDOTECA ITINERANTE

Atividades de Animação - SAD
S. Bartolomeu da Via Gloria // 10h // 14, 23 outubro // 6 novembro // 1,18
dezembro
Corte Gafo de Baixo // 10 h // 20, 29 outubro // 25 novembro // 4 dezembro
Empréstimo de Livros
Ledo/Martinhanes/Espargosa // manhã // 1 outubro // 12 novembro //
17 dezembro
Corte Pinto // manhã // 2 outubro // 13 novembro
Sapos/Moreanes // a partir das 14 h // 2 outubro // 13 novembro
Vale Pereiro/Mosteiro/Amendoeira da Serra // a partir das 13 h // 6
outubro // 17 novembro
Vale de Açor de Cima // manhã // 7 outubro // 18 novembro
Vale de Açor de Baixo/Azinhal/Algodor // a partir das 14 h // 7 outubro
//18 novembro
S. João dos Caldeireiros/Serranos/S. Miguel do Pinheiro // manhã //
8 outubro //19 novembro
Álamo/Roncão do Meio/Penha d'Águia // manhã // 9 outubro // 21
novembro
Santana de Cambas // 13 outubro (manhã) // 24 novembro (a partir das
14 h)
Bens // manhã // 13 outubro // 24 novembro
Salgueiros // 13 outubro (a partir das 14 h) // 24 novembro (manhã)
S. Bartolomeu da Via Glória // a partir das 14 h // 14 outubro // 6
novembro // 1,18 dezembro
Amendoeira do Campo/Corte Cobres/Monte Figueiras // manhã // 15
outubro // 26 novembro
Corte Gafo de Baixo // a partir das 14 h // 20 outubro // 4 dezembro
Monte Gato // manhã // 21 outubro
»»»»»»»»»»»»»»»»»

SCMM|

Santa Casa da Misericórdia de Mértola
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outras atividades

Brites Gomes/S. Sebastião dos Carros/Góis // manhã // 22 outubro // 3
dezembro
Penedos/Roncão/Diogo Martins // a partir das 14 h // 22 outubro // 2
dezembro
S. Pedro de Sólis // manhã // 27 outubro // 15 dezembro
Castelejo/Monte Fialho/Monte Corcha/Vargens // a partir das 14 h // 27
outubro // 15 dezembro
Picoitos/Alves/Tamejoso // manhã // 28 outubro // 9 dezembro
Fernandes // a partir das 14 h // 28 outubro // 9 dezembro
Vale do Poço // manhã // 30 outubro // 11 dezembro
Alcaria dos Javazes/ Vicentes/Mesquita // manhã // 3 novembro // 12
dezembro
Corte Sines // manhã // 4 novembro // 16 dezembro
Corte Pequena/Corvos/Monte Alto // a partir das 14 h // 4 novembro // 16
dezembro
Benviúda/Navarro/Corte da Velha // manhã // 5 novembro // 10 dezembro
Alvares // manhã // 10 novembro
João Serra/Penilhos // a partir das 14 h // 10 novembro
Corte Gafo de Cima // a partir das 14 h // 11 novembro
Espírito Santo // a partir das 14 h // 12 dezembro

SCMM|

Santa Casa da Misericórdia de Mértola

Outubro // novembro // Campanha de vacinação anti-gripe e tétano'2014

UMMS |

Unidade Móvel Médico-Social

Estão abertas as Matrículas/ Renovação de Matriculas para o ano
letivo de 2014/2015.
Pólos de Penedos, Diogo Martins, Monte Gato, S. Pedro de Sólis, Corte do
Pinto, Mina de S. Domingos e Mértola.
Disciplinas de Ginástica Sénior, Adaptação ao Meio Aquático,
Hidroginástica, TIC, Artes Decorativas, História, Património e Cidadania,
Inglês.
Contactos: Ana Carmo/ Mário Tomé (286612633)

USM |
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Universidade Sénior de Mértola

04

sab

1º Encontro de reformados/as e pensionistas
para residentes na União de Freguesias // S. Miguel do
Pinheiro // Org. União de Freguesias de S. Miguel do
Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros

outubro

O

XII Aniversário/Inauguração da Sede // consultar
cartaz próprio // Mértola // Org. Motoclube
“Os Falcões das Muralhas” de Mértola
Torneio Sueca // Sócios // Salão da Casa do Povo de
Corte do Pinto // Org. Casa do Povo de Corte do Pinto
14h00 // Torneio Sueca // 22h00 // Baile // Santana de Cambas
Org. Casa do Povo de Santana de Cambas

16h30 // Sábados em Família // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
10 18h00 // Balanço 1ºano de Mandato // Perspetivas Futuras
Cineteatro Marques Duque // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

sex

21h30 // Cinema // Capitão América | Soldado de Inverno
Cineteatro Marques Duque // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

11

sab

Feira de Vale de Açor de Cima
Org. Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva
22h00 // Baile de beneficência a favor da Santa Casa da
Misericórdia de Mértola // Duo Sensações
Tenda Multiusos // Mértola // Org. Grupo Ativo de Jovens
Animados // Col. Santa Casa da Misericórdia de Mértola

12 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1ª Divisão

dom

C.F. Guadiana vs Sabóia A. Clube

16 21h00 // Ação para prevenção da saúde // Comemoração do
qui

Dia Mundial da Alimentação // Nutricionista Drª Ana Botelho
e Responsável pelo Centro de Saúde de Mértola
Dr. António Matos // Salão da Junta de Freguesia de Mértola
Org. Junta de Freguesia de Mértola

17 22h00 // Feira da Caça de Mértola
19
Pavilhão Desportivo Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola

18 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital 2ª Divisão

sab

São Domingos F.C. vs Moura A.Clube “B”

24 21h30 // Cinema // Divergente// Cineteatro Marques Duque
Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

sex

21

25

sab

outubro

O

18º Encontro de Reformados/as Pensionistas
e Idosos/as do concelho de Mértola // Pav. Desportivo
Municipal // Org. Câmara Municipal de Mértola
Torneio de Sueca // Mértola // consultar cartaz próprio
Org. Moto Clube “Os Falcões das Muralhas” de Mértola

26 11h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Iniciados

dom

C.F. Guadiana vs S.C. Cuba
15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1ª Divisão
C.F. Guadiana vs F.C. São Marcos

31

sex

Comemorações do Dia da Poupança // Escola Pré-primária
e EB1 de Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola
Apresentação ‘Catálogo Geral do Museu de Mértola’
Núcleo de Arte Islâmica // Org. Campo Arqueológico Mértola/
Câmara Municipal de Mértola

novembro

N
01 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital 2ª Divisão
sab

São Domingos F.C. vs C.D. Beja

16h30 // Sábados em Família // Biblioteca Municipal
Org. Câmara Municipal de Mértola
21h30 // Festival DANSUL “Valsa do Peito” // Cineteatro
Marques Duque // Mértola // Org. Companhia Dansul

02

dom

XIII Grande Prémio José Jacinto Ramos // Rio Guadiana
Org. Clube Pesca Desportiva “Os Amigos do Guadiana” Mértola
10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Juvenis
C.F. Guadiana vs C.D. Praia de Milfontes

16h00 // Festival DANSUL “Valsa do Peito” // Cineteatro
Marques Duque // Mértola // Org. Companhia Dansul

03
07

Residência Criativa // Festival Islâmico
Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

07

Jornada interdisciplinar “ Minas, tecnologias e educação:
convergências” // Musical // Mina de S. Domingos
Org. Fundação Serrão Martins/Universidade de Évora

sex

21h30 // Concerto de música de câmara // Mês da Música
Orquestra Clássica do Sul // Igreja Matriz // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola
08 09h00 // Final dos Jogos Associativos // Malha
sab
Largo dos Bombeiros // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola
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Comemoração do S. Martinho // Sócios // Salão da Casa do
Povo de Corte do Pinto // Org. Casa do Povo de Corte do Pinto

09 11h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Iniciados

dom

N
novembro

14h30 // Final dos Jogos Associativos // Xito // Poço dos Dois
Irmãos // Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

C.F. Guadiana vs C.D. Beja
15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1ª Divisão
C.F. Guadiana vs Piense S.C.

11

Comemoração do S. Martinho // Sede do Moto Clube
Mértola // Org. Motoclube “Os Falcões das Muralhas” de Mértola

ter

Comemoração do S. Martinho nas escolas e para a população
Org. Junta de Freguesia de Corte do Pinto
Comemoração do S. Martinho na freguesia de Mértola
consultar programa próprio // Org. Junta de Freguesia de Mértola
17h30 //

Comemoração do S. Martinho // Alcaria Ruiva
Org. Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva
Comemoração do S. Martinho // S. Pedro de Sólis
Org. União de Freguesias de S. Miguel do Pinheiro,
S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros

19h00 // Comemoração do S. Martinho com acordeonista Tiago

Catarino // Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

14

sex

Viagens na minha terra // passeio pelo nosso concelho
Reformados/as, pensionistas e idosos/as // consultar programa
próprio // Org. Junta de Freguesia de Mértola

21h30 // Cinema // Grand Budapest Hotel // Cineteatro Marques
Duque // Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

15 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital 2ª Divisão

sab

São Domingos F.C. vs G.D. Amarelejense

16 10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Juvenis

dom

C.F. Guadiana vs S.C. Odemirense

17 10h30 // Festival DANSUL “Personagens de água” // Aldara
Bizarro // Mina S. Domingos // Org. Companhia Dansul

seg

14h30 // Festival DANSUL “Personagens de água” // Aldara
Bizarro // Cineteatro Marques Duque // Mértola
Org. Companhia Dansul

21 21h30 // Cinema // Noé // Cineteatro Marques Duque
sex
Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola
22

sab

Encontro de Empresários do concelho de Mértola
Sala Multiusos Pavilhão Desportivo Municipal // Mértola
15h00 // Final dos Jogos Associativos // Sueca
Antigo Quartel dos Bombeiros // Mértola
23

21h30 // Concerto com Sebastien Mart // Mês da Música
canção francesa Edth Piaf, Charles Aznavour,
Gilbert Bécaud… Cineteatro Marques Duque // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

novembro

N
23
29

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

23 11h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Iniciados

dom

C.F. Guadiana vs Moura A.C.
15h00 // Futebol // Taça do Distrito de Beja // Seniores
C.F. Guadiana vs S.C. Santaclarense

25 14h30 // Festival DANSUL // “Dança improvisada” // Félix
ter
Lozano e Tony Tavares // Cineteatro Marques Duque
Mértola // Org. Companhia Dansul

28
20

Exposição // Algumas razões para uma arte não
demissionária // Eduarda Neves // Centro Estudos Islâmicos
e do Mediterrâneo // Org. Campo Arqueológico Mértola

29 09h30 // 7º Encontro Associações Culturais e Recreativas
sab
Sala Multiusos // Pav. Desportivo Municipal // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola
15h00 // Futebol // Campeonato Distrital 2ª Divisão
São Domingos F.C. vs U.D.C. Beringelense

21h30 // Concerto // Miguel Ângelo em trio . 30 anos
Cineteatro Marques Duque // Mértola //
Org. Câmara Municipal de Mértola

30 10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Juvenis

dom

C.F. Guadiana vs C.D. Almodôvar

01

Jantar de Natal // Sócios // Salão da Casa do Povo de
Corte do Pinto // Org. Casa do Povo de Corte do Pinto

05
07

II Simpósio Internacional de Canoagem
Hotel São Domingos // Mina de S. Domingos
Org. Clube Náutico de Mértola

dezembro

D
qui

05 21h30 // Cinema // Alentejo, Alentejo // Cineteatro Marques
sex
Duque // Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola
06 16h30 // Sábados em Família // Biblioteca Municipal
sab
Org. Câmara Municipal de Mértola
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07 09h30 // Prova de BTT // Concentração junto ao campo de futebol da

dom

Mina de S. Domingos // 15h00 // Torneio de Sueca
Edifício “O Musical” // Mina de S. Domingos // Org. Recreio do
Golfinho . Associação de Marinheiros do Concelho de Mértola

D
dezembro

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

15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1ª Divisão
C.F. Guadiana vs C.R.D. Cabeça Gorda

12 21h30 // Concerto de música de câmara // Mês da Música
sex
Orquestra Clássica do Sul // Museu de Arte Sacra
Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

13 13h00 // Almoço de reformados/as residentes na freguesia

sab

Alcaria Ruiva // Org, Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva

14h30 // Festa de Natal dos/as Trabalhadores/as da Câmara
Municipal de Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

14 10h30 // Futebol // Campeonato Distrital de Juvenis

dom

C.F. Guadiana vs S.C. Ferreirense
11h00 // Futebol // Campeonato Distrital de Iniciados
C.F. Guadiana vs C. D. Praia de Milfontes

15h00 // Espetáculo musical infantil “A Cigarra e a Formiga”
Cineteatro Marques Duque // Mértola
Org. Câmara Municipal de Mértola

15

Festa de Natal das escolas da freguesia de Mértola // Mértola
Org. Junta de Freguesia de Mértola

19

Festa de Natal para as crianças da união de freguesias // Centro
Educativo de S. Miguel do Pinheiro // Org. União de Freguesias de
S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros

seg

sex

Festa de Natal dos/as eleitos/as e trabalhadores/as da
freguesia de Mértola // Org. Junta de Freguesia de Mértola

20 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital 2ª Divisão

sab

São Domingos F.C. vs A.C.D. Penedo Gordo

21h30 // Concerto de Natal // Grupo Coral Guadiana de Mértola e
Coro da Escola de Música “Mértola tem Melodia”
Igreja Matriz // Mértola // Org. Câmara Municipal de Mértola

21 15h00 // Futebol // Campeonato Distrital da 1ª Divisão

dom

C.F. Guadiana vs S.C. Odemirense

26
27

Festa solidária do C.F. Guadiana // Tenda Multiusos
Mértola // Org. Clube de Futebol Guadiana

31

Convívio de passagem-de-ano // Mesquita
Org. Sociedade Recreativa Mesquitense

qua

25

sabores

S

Manuel ‘Bombeiro’ //

Mértola

Cabrito Estufado
Ingredientes:
5 kg de cabrito
4 cebolas
1 cabeça de alhos
Azeite q.b
Água q.b
1 l vinho branco
Sal q.b
1 molho de salsa
Louro q.b
1 molho hortelã
Calda de pimentão q.b
Batatas (relativas aos 5 kg de cabrito)
Cenouras (relativas aos 5 kg de cabrito)
2/3 caldos de carne
Preparação: Fazer um refogado no tacho com azeite, cebola, alhos, sal, salsa,
louro e o cabrito partido aos bocados. Deixar refogar até desaparecerem vestígios de sangue. Seguidamente deita-se o vinho branco e fica a cozer durante
muito tempo. Quando o cabrito estiver quase cozido, adiciona-se um bocadinho
de água e as cenouras, após alguns minutos juntam-se as batatas aos cubos.
Por fim adicionam-se 2 ou 3 caldos de carne e a calda de pimentão. Depois de
cozido cobre-se todo o cozinhado com folhas de hortelã e tapa-se, fica um
pouco a tomar o aroma.
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propriedade // Câmara Municipal de Mértola
edição // Divisão de Cultura, Desporto e Turismo
fotografia de capa cedida por // André Infante
impressão // Gráfica Comercial
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 pode fazê-lo até dia 01 de
dezembro de 2014 , 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

