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PROGRAMA 

 

Dia 12 de maio 

 

▪ Visita à Cooperativa Oficina de Tecelagem de Mértola 

 

 

 

A Cooperativa Oficina de Tecelagem de Mértola, desde a sua fundação, procura lutar para que a 

tecelagem tradicional não se extinga no concelho de Mértola, baseando a sua estratégia de 

intervenção numa rede informal de artesãos que estão, de uma forma ou de outra, interligados 

com as tarefas de tecelagem, ou sejam: os cardadores, as fiadeiras e as tecedeiras, bem como os 

pastores e os tosquiadores, de modo a garantir a qualidade das matérias-primas. 

Nesse sentido, os materiais utilizados no processo de produção da cooperativa são produzidos 

nesta rede informal, ocorrendo a tecelagem na oficina situada em Mértola que inclui o circuito 

turístico desta Vila Museu, por meio de uma cooperativa de tecedeiras que se encarregam de 

fazer sobreviver esta tradição. 

Deste modo, os seus principais produtos, mantas, toalhas, entre outros, continuam a possuir 

como matérias-primas primordiais a lã, o linho e o algodão. São a qualidade destas matérias-

primas, bem como os processos de fabricação, os seus principais fatores de sucesso, sendo eles 

que tornam os seus produtos autênticos e diferentes dos que se acumulam no mercado, 

demonstrando desta forma o carácter único de produção tradicional desenvolvido por esta 

cooperativa há décadas. 
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▪ Visita ao Centro Histórico de Mértola 

 

 

 

Recepção pela Dra. Ligia Rafael, técnica superior (História) da Câmara Municipal de Mértola 

seguida de visita guiada ao Posto de Turismo, Alcaçova, Museu Arte Islâmica, Museu Romano. 

 

▪ Visita ao Concelho de Serpa  

 

Recepção pelo presidente da Câmara Municipal, Eng. Tomé Pires, e por vários elementos do 

executivo e pelo presidente da Assembleia Municipal, Eng. João Efigénio.  
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Durante a estadia em Serpa foi feita a visita ao Musibéria, ao castelo, ao Museu de Arqueologia 

e à futura Galeria de Arte Contemporânea, bem como a apresentação do projeto Serpa Terra 

Forte – Promoção e da app Serpa Tour. Um jantar, com gastronomia típica alentejana e cante 

alentejano, encerrou a visita. 

A iniciativa foi promovida pela ADPM, e realizou-se no âmbito da geminação entre o Município 

de Serpa e o de Brava (Cabo Verde). 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 13 de maio 

▪ Reunião com Professor Claudio Torres 
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Claudio Torres foi fundador e Diretor do Campo Arqueológico de Mértola. Fundador e diretor da 

revista "Arqueologia Medieval". Doutor “honoris causa” pela Universidade de Évora (2001). 

Prémio Pessoa 1991. Em 1993 foi investido pelo Presidente da República com a Grã Cruz da Ordem 

do Infante D. Henrique. Desde 2006, membro do Concelho Consultivo do Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR). Entre 1974 e 1986, docente de várias 

cadeiras ligadas à História Medieval na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Entre 1986 

e 1996, chefe da Divisão Sociocultural da Câmara Municipal de Mértola. Entre 1996 e 2002 (data 

da sua reforma), diretor do Parque Natural do Vale do Guadiana. Em 2001 Representante de 

Portugal no Comité do Património Mundial da UNESCO. Entre 1996 e 2007, Presidente da 

Comissão Nacional Portuguesa dos Monumentos e Sítios – ICOMOS. Entre 2004 e 2012, 

Coordenador Nacional da Rede Portuguesa da Fundação Anna Lindh. 

Tem desenvolvido a sua atividade científica em particular na área do património cultural, 

nomeadamente nos domínios da arqueologia, da investigação histórica e da museologia. Da sua 

atividade museográfica destaca-se: Diretor do Museu de Mértola desde a sua fundação; Em 1988, 

organizou e dirigiu a equipa que montou na galeria Bab Oudaya em Rabat, Marrocos, a exposição 

"Mértola Almorávida e Almôada"; 1997, Consultor científico da Exposição itinerante "Memórias 

Árabo-Islâmicas em Portugal" organizada pela Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses; 1998, Membro da Comissão Científica do programa de incremento 

do turismo cultural "Moura Encantada" lançado pela Direção Geral de Turismo; 1998, Comissário 

(em colaboração) da exposição itinerante "O Islão entre o Tejo e o Odiana."; 1998 Comissário 

científico (em colaboração) da exposição "Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo" 

aberta no Museu Nacional de Arqueologia até finais de outubro; 1999 Comissário científico (em 

colaboração) da exposição "As portas do Mediterrâneo" aberta em Tânger durante os meses de 

setembro e outubro e em Rabat durante os meses de novembro e dezembro do mesmo ano. 

 

▪ Reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Mértola 

Recepção pelo presidente da Câmara Municipal, Dr. Jorge Rosa. 



 

6 

 

▪ Reunião com a equipa da ADPM na sua sede 

 

 

Participantes: 

Jorge Revez – Doutorado em Turismo, Licenciado em Sociologia, Presidente da Direção da ADPM; 

Ana Sanches – Mestre em Gestão do Ambiente, Licenciada em Engenharia do Ambiente, 

Coordenadora Técnica da ADPM, Coordenadora de projetos de Cooperação em Cabo Verde e 

Moçambique; 

Dina Martins – Licenciada em Gestão de Empresas, Tesoureira da Direção da ADPM. Responsável 

pela Gestão Financeira dos projetos nacionais e internacionais promovidos pela ADPM; 

Sandra Cascalheira – Mestre em Planeamento e Avaliação de Processos de Desenvolvimento 

Local; Licenciada em Sociologia. Coordenação de projetos de Desenvolvimento Local; 

Carla Janeiro – Mestre em Gestão de Recursos Biológicos, Licenciatura em Engenharia Zootécnica. 

Responsável por projetos de Conservação da Natureza, Turismo e Cooperação; 

Fernanda Silva – Consultora da ADPM em Desenvolvimento Local e Avaliação; 

Joana Leão – Mestre em Economia, Licenciada em Economia. Responsável por projetos de 

empreendedorismo; 

Mariana Antunes – Mestre em Biologia da Conservação, Licenciada em Biologia Marinha. 

Responsável por projetos de educação ambiental; 

Ricardo Cataluna – Mestre em Gestão de Sistemas de E-Learning, Licenciado em Línguas, 

Literaturas e Culturas – Estudos Portugueses e Românicos, com perfil em Estudos Hispânicos. 

Responsável pela Comunicação da ADPM;  
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A presente reunião permitiu à Equipa da ADPM apresentar a estratégia de intervenção nos 

territórios, em particular o trabalho desenvolvido na promoção e valorização territorial, com 

enfoque no turismo sustentável. Foi salientado ainda o trabalho que a ADPM tem desenvolvido 

em países em desenvolvimento e sobretudo em Cabo Verde, país onde a ADPM desenvolve 

trabalho há cerca de 20 anos. 

 

▪ Visita à aldeia da Amendoeira da Serra, em Mértola, nomeadamente ao Centro de 

Interpretação da Paisagem (CIPAS) infraestrutura que a ADPM está a reformular para 

instalação de exposição interpretativa sobre o Lince Ibérico, espécie que tem vindo a ser 

reintroduzida na área do Vale do Guadiana, concelho de Mértola. Entre 2015 e 2017 

foram libertados 27 animais. Desde 2016 que há reprodução na natureza e a maioria dos 

animais apresenta território estável. 

 

 

 
 

▪ Almoço no Centro de Acolhimento da Amendoeira da Serra (CAAS), propriedade da 

ADPM, com a presença de toda a equipa e do Eng. João Madeira (proprietário da 

Sociedade Agrícola Vargas Madeira). O almoço foi confecionado pela equipa da ADPM e 

integralmente com produtos locais. 


