
II FESTIVAL

26 Maio

2014
a 1 Junho

Amendoeira da Serra / Monte do VentoBeja / Mértola



• Venda de produtos locais • exposições • 

• oficinas temáticas • tasquinhas •

• animação infantil • espetáculos multiculturais • 

• Workshops • passeios pedestres •

• danças com chá • conferência • espaços de negócio • 

• proVa de infusões •

• entrada gratuita •



O Festival de Chás e Ervas do Mundo é organiza-
do pela Associação de Defesa do Património de 
Mértola e terá lugar em Beja e Mértola (Amendoei-
ra da Serra, Monte do Vento) entre os dias 26 de 
maio e 1 de junho de 2014.
Promover a excelência das plantas aromáticas e 
medicinais (PAM) e ervas silvestres; juntar produ-
tos, produtores e promotores das diferentes espé-
cies, e de distintas regiões num evento que procu-
rará igualmente dar relevo às componentes cien-
tíficas, pedagógicas e sociais que as ervas e chás 
possibilitam e exigem são os grandes objectivos 
deste certame.
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roupa e calçado: 
Aconselha-se o uso de roupa leve e fresca de 
dia, calçado confortável, boné ou chapéu e 
um agasalho à noite.

multiBanco: 
Na Amendoeira da Serra e no Monte do Ven-
to não existe multibanco disponível pelo 
que venha preparado(a).

estacionamento: 
Há bolsas de estacionamento junto à entra-
da da Amendoeira da Serra.

alimentação: 
Existem 3 pontos de restauração na Amen-
doeira da Serra e também diversos restau-
rantes no concelho de Beja e Mértola. Veja a 
listagem de restaurantes aderentes à Sema-
na Gastronómica das Ervas Aromáticas e de-
licie-se com pratos da gastronomia alenteja-
na onde as ervas aromáticas são as rainhas.

hotelaria: 
No concelho de Beja e Mértola existem di-
versas unidades hoteleiras que a par da qua-
lidade oferecem uma calorosa hospitalidade. 

inscrições em ateliês, Workshops, passeios 
e outros: 
As atividades que indicam com inscrição 
prévia, pressupõem que as inscrições sejam 
feitas antecipadamente no Secretariado, por 
telefone: 286 610 00 ou telemóvel: 962 004 
633, por email: festivalchaservas@adpm.pt 
ou outro indicado no programa, bem como 
fisicamente entre os dias 31 de maio e 1 de 
junho no Centro de Interpretação da Paisa-
gem da Amendoeira da Serra (CIPAS).

conselhos úteis



programa do festiVal



10:00 – 12:00
Largo dos aromas, atividades de educação 
ambiental alunos do Pré- Escolar, 1º, 2º e 3º 
ciclo de Mértola. Orientado por ADPM.
largo Vasco da gama -  mértola

14:00 – 16:00 
Portas dos aromas, atividades de educação   
ambiental crianças dos 4 aos 5 anos. Orienta-
do por ADPM.
portas de mértola - Beja

17:00 
os mistérios do dr. Gaspar. Ao Luar Teatro.
Animação de rua.
portas de mértola - Beja

2ª feira 3ª feira 
dia 26 dia 27

10:00 – 12:00
Largo dos aromas, atividades de educação 
ambiental alunos do Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º 
ciclo de Mértola Orientado por ADPM.
largo Vasco da gama - mértola

em permanência: 
Exposição Chás do Mundo (Biblioteca Municipal de Beja); Visitas ao Jardim Botânico, Museu 
da Água (Convento de S. Francisco – Mértola)



4ª feira 5ª feira 
dia 28 dia 29
*09:00 – 18:00
ii Encontro ibérico de Plantas aromáticas e 
Medicinais (com inscrição prévia para festival-
chaservas@adpm.pt – ver programa próprio).
auditório nerBe - Beja

*09:00 – 17:30
Workshop PaM, óleos essenciais e perma-
cultura na Herdade de Vale Côvo em Mérto-
la (60,00€/pessoa com almoço incluído, é ne-
cessária inscrição prévia).
Formador: Pedro Franco (CEVRM)
Produtor: François Góris
herdade de Vale côVo (corte sines – mértola)

10:00 – 12:00
Largo das Fragrâncias, atividades de educa-
ção ambiental alunos do Pré-escolar, 1º, 2º e 
3º ciclo de Mértola. Orientado por ADPM.
largo Vasco da gama - mértola

em permanência: 
Exposição Chás do Mundo (Biblioteca Mu-
nicipal de Beja); Visitas ao Jardim Botânico, 
Museu da Água (Convento de S. Francisco – 
Mértola)



6ª feira sáBado
dia 30 dia 31
*09:30 – 17:00
Workshop agricultura Biodinâmica 
(25,00€/pessoa com almoço incluído, é ne-
cessária inscrição prévia).
Formador: Peter Brul
Produtor: Willemine de Jongh / 
Geraldine Zwanikken
conVento de s. francisco - mértola

*20:00
aromas ao Luar - Jantar temático 
(12,00€ / pessoa s/ bebidas, com inscrição 
prévia)
restaurante casa amarela (além rio - mértola)

*21:00
Hora do CHÁ(rme). 
Degustação de chá e infusões. Orientado por 
Fernanda Botelho
restaurante casa amarela (além rio - mértola)

na amendoeira da serra
10:00
abertura do Mercado de rua

10:15
tear em Círculo. Orientado por Nádia Torres.
largo das tisanas (alpendre do cipas)

10:30
romaria para o Monte (Passeio pedestre).
Orientado por jovens do Projeto TXILAR E5G.
largo das tisanas (secretariado)

11:00
Cerimónia de acolhimento ao Festival pela 
população da Amendoeira da Serra.

*11:15
Yoga verde
Orientado por Oficina do Bem-Estar.
largo das tisanas (cipas)

12:00
os mistérios do dr. Gaspar (Ao Luar Teatro)
Animação de rua. largo das essências



*14:00
oficina de fabrico de sabonetes artesanais 
(20,00€/pessoa, com inscrição prévia). Orien-
tado por Lama&Sal.
largo das tisanas (cipas)

15:30
os mistérios do dr. Gaspar (Ao Luar Teatro)
largo dos aromas

17:00
Hora do CHÁ(rme). degustação de chá e in-
fusões – Orientado por Fernanda Botelho
largo das tisanas (cipas)

17:30
danças à volta do chá – orientação Pé de 
Xumbo
largo das essências (palco)

18:20
oficina da tradição oral – orientado pelo 
NASSA
rua do rosmaninho

19:00
apresentação da publicação “Mértola, nos 
nossos cadernos - desenhos de campo” – 
projeto de Nádia Torres e Pedro Salgado
largo das tisanas (cipas)

21:15
Uma Xícara de estórias - sessão de contos. 
Orientada por Luzia do Rosário.
largo das essências (palco)

22:00
Encerramento Mercado de rua

22:30
Espetáculo musical com Celina da Piedade 
“o Cante das Ervas”
largo das essências (palco)

24:00
Baile Popular
largo das essências (palco)

em permanência: 
Exposição Ars tingendi - Práticas e saberes da 
tinturaria (Largo das Tisanas (CIPAS); Oficina 
de Tinturaria com chá (alpendre CIPAS); Tas-
quinhas; Alecrim aos Molhos – Espaço Infan-
til; O Jardim da Tia Camélia (Jardim dos Aro-
mas); Jardim Terapêutico (espaço de massa-
gens); Visitas ao Jardim Botânico, Museu da 
Água (10:00 - 18:00 Convento de S. Francis-
co - Mértola)



no monte do Vento
*10:00 - 17:00
Workshop Como Elaborar um Plano de ne-
gócios / Formador: Peter Brul (mediante ins-
crição prévia até ao dia 30 de maio.
Traga almoço e partilhe).
sala poliValente

11:00
Passeio “À descoberta das PaM”
trilhos do monte

13:00 – 15:00
almoço Comunitário – traga e partilhe
espaço graVilha

*15:00
Workshop Biodiversidade agrícola, varieda-
des tradicionais. Orientado por Associação  Co-
lher para Semear * inserido na Feira Transfron-
teiriça – Produtos Locais e Turismo Sustentável.
sala poliValente

17:30
Passeio “À descoberta das PaM”
trilhos do monte

18:00
romaria à amendoeira da serra
partida jardim aromático

domingo
dia 1

na amendoeira da serra
10:00
abertura do Mercado de rua

10:15
Passeio Pedestre por terras do Pulo do Lobo
largo das tisanas (secretariado)

*11:00
Meditação biológica. Orientado por Oficina 
do Bem-Estar.
largo das tisanas (cipas)

11:00
romaria para o Monte (Passeio Pedestre).
Orientado por jovens do Projeto TXILAR E5G.
largo das tisanas (secretariado)

11:15
os mistérios do dr. Gaspar (Ao Luar Teatro)
Animação de rua.
largo das essências



11:30
Mudam-se as Ervas, Mudam-se os aromas.
Oficina de Óleos Essencias. Orientado por 
Fernanda Botelho.
largo das tisanas (cipas)

14:00
Uma xícara de estórias - sessão e contos 
para pais e filhos.
Orientado por Luzia do Rosário
espaço infantil

15:00
os mistérios do dr. Gaspar (Ao Luar Teatro)
largo das tisanas

15:45
À volta do Cante. Oficina de Cante Alenteja-
no. Orientado pelo NASSA.
sociedade recreatiVa da amendoeira da serra

16:00
Ervinha Curiosa – largada de balões biode-
gradáveis com sementes de ervas aromáticas
largo das essências

16:30
Hora do CHÁ(rme), degustação de chá e in-
fusões. Orientado por Fernanda Botelho
largo das tisanas (cipas)

17:00
Baile Mandado. Orientado por Aqui Há Baile
largo das essências

18:30
Espetáculo musical com Eduardo ramos
largo das essências

19:00
Encerramento Mercado rua

em permanência: 
Exposição Ars tingendi - Práticas e saberes 
da tinturaria (Largo das Tisanas (CIPAS); Des-
tilação ao vivo de Óleos Essenciais – orien-
tado por Willemine de Jongh (Stand Quin-
ta-essência); Tasquinhas; Alecrim aos Mo-
lhos – Espaço Infantil; O Jardim da Tia Camé-
lia (Jardim dos Aromas); Jardim Terapêutico 
(espaço de massagens); Visitas ao Jardim Bo-
tânico, Museu da Água (10:00 - 18:00 Con-
vento de S. Francisco - Mértola)



no monte do Vento
10:00
Workshop Fatores Chave para o sucesso das 
Explorações Biológicas 
Formador: Peter Brul
sala poliValente

11:00
Passeio “À descoberta das PaM”
trilhos do monte

13:00 – 15:00
almoço Comunitário – traga e partilhe
espaço graVilha

15:00
Workshop de design de Jardim Comestível. 
Orientado por Marta Guerreiro (CEVRM) * in-
serido na Feira Transfronteiriça – Produtos 
Locais e Turismo Sustentável
sala poliValente

*

17:30
Passeio “À descoberta das PaM”
trilhos do monte

18:00
romaria à amendoeira da serra
partida jardim aromático

atiVidades que requerem inscrição préVia 
atraVés do e-mail: festiValchaserVas@adpm.pt.



oficinas / Workshops/ encontros

encontro iBérico de plantas aromáticas 
e medicinais (eipams)
As Plantas aromáticas e medicinais assumem 
atualmente no território interesse sob o pon-
to de vista do potencial de multifuncionali-
dade das áreas rurais, onde se verifica a in-
tegração de novas funções como resposta 
a novas procuras, refletindo-se já numa in-
fluência significativa na dinâmica da região 
a vários níveis, nomeadamente na capacida-
de de investimento. Neste sentido o “II EIPA-
Ms”, pretende abordar o contributo da cultu-
ra, na estratégia de desenvolvimento econó-
mico das zonas rurais e refletir sobre o futuro 
para a competitividade da Fileira.
A iniciativa é dirigida a todos os que se in-
teressam pelo setor, produtores, bem como 
agentes de desenvolvimento local e deciso-
res.

Workshop pam, óleos essenciais e permacultu-
ra na herdade de Vale côVo em mértola (ceVrm)
orientação de Pedro Franco 
e François Goris, duração 7 horas
Workshop que aborda a permacultura como 

um sistema de design e planificação onde se-
rão tratados temas como solos, água, constru-
ção sustentável, agricultura biológica, com-
postagem e sustentabilidade, com uma abor-
dagem especial para as Plantas Aromáticas e 
Medicinais, tendo como pano de fundo a Her-
dade de Vale Côvo, uma das mais belas her-
dades de plantas aromáticas de Portugal. In-
clui visita guiada à exploração e destilaria de 
óleos essenciais.

Workshop agricultura Biodinâmica
orientação de Peter Brul, 
Willemine de Jongh e Geraldine Zwanikken
“A Agricultura é o fundamento de toda a cul-
tura, ela tem algo a ver com todos”. Aten-
dendo a esta reflexão, o workshop em agri-
cultura biodinâmica irá abordar teoria, prá-
tica, exemplos e aspetos relativos ao merca-
do, no agradável ambiente do Convento de 
Mértola. Esta formação será fornecida por 3 
experientes formadores que conduzirão os 
assistentes na descoberta das bases da holís-
tica agricultura biodinâmica.
idioma: Inglês / Português



Workshop como elaBorar um plano de negócios
orientação de Peter Brul
Espera-se providenciar informação relevan-
te para que atuais e futuros empreendedo-
res possam estruturar um Plano de Negócios 
claro e eficaz de uma forma simples. O for-
mador tem longa experiência na internacio-
nalização de diferentes produtos agrícolas.
idioma: Inglês

Workshop fatores chaVes para o sucesso das 
explorações Biológicas
orientação de Peter Brul
Os conteúdos esperam responder à otimiza-
ção da produção, à diminuição dos custos, à 
comunicação com os compradores, à organi-
zação de produção, ao controlo das plantas da-
ninhas, à produção sem irrigação e às finanças.
idioma: Inglês

Worksop de design de jardim comestíVel
orientado por Marta Guerreiro (CEvrM) * 
inserido na Feira Transfronteiriça – Produtos 
Locais e Turismo Sustentável.
As plantas aromáticas e medicinais são plan-
tas bem adaptadas ao nosso clima, resisten-
tes às pragas e doenças e que se podem tor-
nar muito apelativas e aromáticas num jar-
dim. Para além disso, quando associadas 
com as plantas da horta, podem protegê-las 
e estimular o seu crescimento.

Desta combinação resulta um jardim harmo-
nioso, cheio de cor, texturas, aroma e pala-
dar, que pode enriquecer a sua mesa ao lon-
go de todo o ano.
Aprenda como organizar este jardim, quais 
as melhores plantas, quais as melhores com-
binações. Aprenda como alimentar o solo, a 
importância das rotações e das associações. 
Conheça as formas de proteger o seu jardim 
e os organismos que nele vivem.

oficina de faBrico de saBonetes artesanais
orientação de andreia alves (Lama&sal), 
duração 2h30
Fazer um verdadeiro sabonete requer alguns 
cuidados, tem vários truques e exige paciên-
cia. Mas o resultado vale bem a pena!
Sabia que o verdadeiro sabonete é feito a 
partir de gorduras? Nesta oficina vamos ex-
plicar o que é um verdadeiro sabonete feito 
a partir da saponificação de gorduras.
A oficina será dividida em dois momentos 
distintos: o 1º dedicado à partilha, aprendi-
zagem e observação, e o 2º onde cada par-
ticipante terá a oportunidade de fazer o seu 
próprio sabonete natural!
valor por participante (máx.12px): 20€ (Ma-
teriais incluídos: todas as matérias-primas, 
material de segurança (óculos, luvas e avental)
Os participantes levam consigo o que produ-
zirem (sabonete de aprox. 200gr).



mudam-se as erVas, mudam-se os aromas.
oficina de óleos essenciais
orientação de Fernanda Botelho
Os óleos essenciais diferem consoante a es-
pécie da planta, país de origem, altitude a 
que a planta cresce e até a hora do dia em 
que é colhida! Sempre associados à saúde e 
ao bem-estar, a sua aplicação produz resulta-
dos surpreendentes, melhoram o estado de 
espírito, são purificadores, relaxantes, antis-
sépticos, ou simplesmente um bom motivo 
para se mimar.
Para aproveitar as propriedades das essên-
cias de forma fácil e eficaz assista à oficina 
e descubra os inúmeros segredos dos óleos 
essenciais.

tinturaria com chá
orientação de Guida Fonseca
Quando observamos a paisagem, vemos 
uma imensidão de cores. Todas as cores es-
tão na natureza! Cores imensas, que brilham, 
que se agitam e que se transformam. Esta 
enorme variedade cromática ostentada pe-
las flores pode ser aplicada nas fibras natu-
rais, como é o caso da lã. É este o resultado 
que lhe propomos acompanhar nesta oficina.

tear em círculo
orientação de nádia torres, duração 3h
Depois dos fios tingidos, é dar largas à ima-
ginação e pôr as cores a andar à roda atra-
vés de criações artísticas que irão embelezar 
a aldeia.

Workshop BiodiVersidade agrícola, Varieda-
des tradicionais
orientação de associação Colher para se-
mear * inserido na Feira transfronteiriça 
– Produtos Locais e turismo sustentável, 
com duração de 2h30m
O Projecto Cordão Verde convidou a Asso-
ciação Colher para Semear para falar sobre 
a importância das variedades locais para a 
agricultura e para a nossa soberania alimen-
tar. Esta associação tem desenvolvido vá-
rios levantamentos de variedades locais pelo 
país e tem um importante trabalho na sensi-
bilização e informação da população.
Este workshop contará com a experiência do 
José Miguel Fonseca e Carlos Simões para 
sensibilizar os participantes da importância 
das variedades locais e para a necessidade 
de valorizá-las através do seu uso e consu-
mo. Vai ser uma oportunidade para aprender 
a colher e a extrair, seleccionar e a conservar 
sementes.



mértola, nos nossos cadernos. desenhos de 
campo
Projeto de nádia torres e Pedro salgado
«Primeiro vemos. Se nos interessa, observa-
mos. Se queremos conhecer melhor, então 
desenhamos...» Pedro Salgado
Apresentação pública do novo livro editado 
pelo Campo Arqueológico de Mértola sobre 
desenho de campo. O livro reúne um con-
junto de desenhos de dezasseis ilustradores, 
apresentando assim vários olhares sobre a 
vila de Mértola.
Conceito de projeto: Nádia Torres, Pedro 
Salgado
Coordenação de projecto: Cláudia Baeta,
Joana Bruno, Lúcia Antunes, Xavier Pita
textos: Joana Bruno

hora do chá(rme)
orientação de Fernanda Botelho
O chá e as tisanas são das bebidas mais apre-
ciadas do mundo, começam por encantar 
pelo seu aroma.
Tratam-se de uma dádiva da natureza que, 
felizmente, não se esgota através da infu-
são de folhas, flores ou raízes. Explorar o seu 
potencial é um desafio constante, sendo as 
possibilidades de preparação praticamente, 
ilimitadas.

Este é o desafio que lhe lançamos, por isso 
prepare-se, e deixe-se envolver por momen-
tos de encanto e fascínio.

aromas ao luar 
Jantar temático
É numa paisagem de cores infinitas, compos-
ta de partes soltas, que coabitam em perfeita 
harmonia milhares de flores e plantas silves-
tres, onde se inspira verdadeiramente o pul-
sar da autêntica cozinha alentejana. É nesta 
que se utilizam as ervas, o tomilho, o alecrim, 
os poejos, as beldroegas, os orégãos, a er-
va-ursa, que exaltam o paladar, numa expe-
riência gastronómica sem precedentes.
Estas iguarias atingem o auge da sua expres-
são quando entramos no mundo da fantasia 
e as combinamos, resultando em surpresas 
improváveis.
Saborear as receitas deste jantar temático 
é ter o Alentejo à mesa, com os aromas do 
campo e as ervas perfumadas ao sabor das 
estações do ano. Para finalizar sugerimos pe-
gar na colher de chá e descobrir a surpresa 
que lhe preparámos.
Custo por participante: 12€, não inclui bebi-
das a não ser chá que está incluído.



Yoga Verde
Duração 30 m
orientação da oficina do Bem-Estar
O Yoga é uma filosofia que possibilita um 
despertar da consciência, uma mudança no 
estilo de vida das pessoas. Ao perceber-se 
em interconexão, em interdependência e 
comum-unidade com tudo a sua volta, surge 
o alinhamento com a intenção de sustenta-
bilidade dentro (Ser) e fora (meio ambiente). 
Com a prática do yoga, geramos uma gran-
de energia interna que pode ser direcionada 
para a sustentabilidade do planeta.

meditação Biológica
Duração 30 m
orientação da oficina do Bem-Estar
Introdução à meditação através da identifi-
cação com o processo biológico da planta. 
No final cada participante leva a planta para 
continuar a praticar em casa.

almoços comunitários no monte do Vento
A organização põe a mesa, proporciona pão 
e salada, por sua vez o visitante pode trazer 
também algo para comer ou beber, existin-
do uma troca e partilha entre os presentes.



animação cultural

celina da piedade “o cante das erVas”

Haverá, com certeza, outras formas de can-
tar o Alentejo. Mas há uma poética singu-
lar por detrás desta ideia conjunta de Celina 
da Piedade e do Jardim da Boa Palavra: jun-
tar o cancioneiro popular a ervas de produ-
ção biológica. A música não existe longe das 
pessoas. E a música tradicional, sobretudo, 
confunde-se com o passar dos dias das suas 
gentes, mistura-se com os afazeres munda-
nos, com os gestos do trabalho e do recato, 
trazendo consigo não apenas os cheiros e as 
palavras da Natureza a toda a volta, mas tam-
bém, talvez mais simbolicamente, a ligação à 
terra. Tê minúsculo, atenção. Não é do plane-
ta que se fala, mas do solo, onde nasce a lida, 
o sustento e, com eles, o cante.
O Cante das Ervas é isto. É chão. Depois de 
nos habituarmos a ouvir a voz e o acordeão 
de Celina da Piedade no Cinema Ensemble 
de Rodrigo Leão, onde os caminhos trilhados 
por vezes são os do etéreo, ou depois de per-
cebermos onde abriga muita da sua música 
no álbum duplo Em Casa, é agora tempo de 
vermos onde assenta os pés, onde criou as raí-
zes de onde brota tanto do que toca e canta.

Celina da Piedade - Acordeão e Voz; Alex 
Gaspar - Contrabaixo e serrote musical; Xuxu 
Repas - Guitarra, metalofone e voz; ToZé Be-
xiga - Viola Campaniça

os mistérios do dr. gaspar

Uma produção de ao Luar teatro. 
Com duração de 45 m.
Num puro gesto de abnegação e amor ao 
próximo Dr. Gaspar transporta na sua carro-
ça as mezinhas, os bálsamos e os elixires das 
plantas extraídas das mais profundas matas 
alentejanas e num ato de pura magia, de-
monstrará o poder curativo e misterioso que 
a natureza encerra.
Público-alvo: Várias faixas etárias.

oficina da tradição oral

Com orientação do núcleo d’artes de Mér-
tola (nassa), duração 50m.
Contos, ladainhas, rezas e benzeduras, serão 
a porta de entrada para um ambiente onde 
o mágico, o sagrado e o profano se tocam.
Público-alvo: Público em geral (cerca de 15 
pessoas)



danças à Volta do chá

oficina de danças tradicionais do mundo – 
orientado por Pé de Xumbo, com duração 
de 1h30m.
A oficina de danças de raiz tradicional ex-
plora o repertório das danças populares do 
mundo.
Uma oficina que é uma viagem por ritmos e 
coreografias de outros países. Uma forma fá-
cil e divertida de conhecer costumes e tradi-
ções de outros povos.
As danças são muitas e variadas, passando 
pelas danças da Europa, até as danças da Po-
linésia e pelos ritmos quentes da África ou da 
América central, tudo é possível nestas via-
gens pelo sentir dos sons.
Público-alvo: Várias faixas etárias.

uma xícara de estórias, sessão de 
contos 

orientação Luzia do rosário.
Os contos que fazem parte da bagagem da 
narradora revelam um pouco a sua geografia 
ancestral. São histórias que fazem viajar des-
de Portugal, terra que a recebeu, até África, 
o berço que a viu nascer, e à Índia dos seus 
antepassados. E outras que vai bebendo das 
pessoas e dos locais que a vão marcando.

No sábado o público em geral poderá apre-
ciar estórias e contos que aquecem o cora-
ção num ambiente de magia e aromas, já no 
domingo a narradora traz estórias de sorrir e 
encantar para pais e filhos.

Baile mandado com o grupo aqui há 
Baile

orientado por Pé de Xumbo, com duração 
de 1h30.
O Grupo Aqui Há Baile surgiu em Setembro 
de 2011, a partir do convite da Pé de Xumbo 
para a dinamização do repertório Alentejano 
do caderno de Danças do Alentejo, publica-
do pela Pé de Xumbo. Sérgio Cobos, diretor 
musical, reuniu um grupo de músicos profis-
sionais residentes em Évora, que têm desen-
volvido percursos em diversos projetos musi-
cais. Quatro pilares fundamentais da música, 
unidos pela dança, como são a música de raiz 
tradicional, Sérgio Cobos, a música clássica, 
Samuel Santos, o rock, Zeps e o fado, Mara.
Porque AQUI HÁ BAILE, e se não há FAZ-SE!
Sérgio Cobos (Direção Artística e Acordeão); 
Mara (Voz); Zé Peps (Bandolim, ukélélé e ca-
vaquinho brasileiro); Samuel Santos (Violon-
celo); Ana Silvestre (Monitora de dança) Pro-
dução: Pé de Xumbo
Público-alvo: Maiores de 5; Max.100 pessoas



á Volta do cante 

oficina de cante alentejano – com orienta-
ção do núcleo d’artes de Mértola (nassa), 
duração 50m.
Os sons do Sul irão marcar presença atra-
vés do cante alentejano. Em ambiente infor-
mal, o público será convidado a fazer parte 
do grupo de cantadores - pequenos e graú-
dos, homens e mulheres, todos se irão reunir 
à volta do cante.
As modas, algumas bem conhecidas, tradu-
zem o que vai na alma do homem da planície.
Espaço: Sociedade Recreativa da Amendoei-
ra da Serra
Público-alvo: Público em geral (cerca de 30 
pessoas)

eduardo ramos

Um espetáculo em que Eduardo Ramos canta 
música tradicional portuguesa acompanhan-
do da viola acústica, do alaúde árabe, gam-
bry, bandolim, cavaquinho e sovina ou zukra.
Algumas destas músicas tradicionais têm 
grande influência da música árabe que Eduar-
do acentua com os instrumentos que utiliza.
Carlos Mendonça toca percussões como a 
derbuka, o bendir e nalguns temas flauta.

exposição chás do mundo

Edição da adPM/ autoria da artinvEnto 
(conceito e textos: rui Mateus / design grá-
fico: antónio José Cruz) 
Conheça a tradição histórica ou lendária que 
o chá tem vindo a assumir ao longo dos anos 
na nossa sociedade em alguns países do 
mundo, e com referência ao modo de prepa-
ração e consumo desta bebida. Os países re-
presentados são: China; Japão; India; Portu-
gal; Inglaterra; Rússia; Marrocos. 
Esta exposição insere-se no âmbito do Fes-
tival dos Chás e Ervas do Mundo promovido 
pela Associação de Defesa do Património de 
Mértola, a decorrer de 26 de maio a 1 de ju-
nho, com atividades dispersas entre Beja e 
Mértola. 

exposição ars tingendi – práticas  
e saBeres da tinturaria natural

Edição da adPM / autoria da artinvEnto 
(conceito e textos: rui Mateus / design grá-
fico: antónio José Cruz) 
Há milhares de séculos que o Homem utiliza 
teares para fabricar roupas no intuito de se 
proteger das intempéries ambientais. A tece-
lagem teve a sua origem no Médio oriente e 



utilizava várias fibras naturais de origem ani-
mal a lã e a seda bem com as de origem ve-
getal, o linho e o algodão.
Com o passar do tempo vestir-se tornou-se 
também uma forma de comunicar e o recur-
so a corantes naturais proporcionou a dife-
renciação e o embelezamento das indumen-
tárias.
Os corantes naturais utilizados eram prove-
nientes de plantas como a anileira (Indigofe-
ra tinctoria, da qual se obtém o anil ou índi-
go) e o pau-brasil (Caesalpinia echinata, da 
qual se obtém um vermelho intenso), e de 
animais, como a cochonilha (Dactylopius 
coccus) e os caracóis (Purpura lapillus e Mu-
rex brandasis), ambos responsáveis pela ob-
tenção da cor púrpura. Na atualidade o re-
curso a plantas para tingir as fibras voltaram 
a estar em voga, na corrente dos materiais 
ecofrendly! Neste sentido o que lhe sugeri-
mos é descobrir as práticas e os saberes da 
tinturaria natural bem como fornecer pistas 
para identificar as plantas tintureiras do ter-
ritório.



largo dos aromas
(com orientação da adpm) 

O Largo Vasco da Gama vai-se encher de 
aromas, os meninos terão oportunidade de 
aprender como se chamam as ervinhas do 
chão, para que servem e comprovar o bem 
que cheiram, uma iniciativa que pretende 
cativar os mais novos para a importância 
deste recurso.

alecrim aos molhos – espaço infantil 
(com orientação da adpm) 

A Amendoeira da Serra terá um espaço de-
dicado exclusivamente aos pequeninos, só 
eles podem participar e desvendar os mui-
tos segredos das plantas aromáticas e medi-
cinais.
Preparámos um conjunto de atividades para 
estes dias com muito aroma, cor e sabor!
Público-alvo: crianças

o jardim da tia camélia
(com orientação da adpm) 

A Tia Camélia vai abrir o seu jardim à pe-
quenada, os mais novos terão oportunida-
de de tratar da terra, plantar aromáticas, re-
gar e outras atividades divertidas. A Tia Ca-
mélia dará todo o apoio e o seu jardim vai fi-
car muito mais bonito.
Público-alvo: crianças

erVinha curiosa
(com orientação da adpm) 

Largada de balões biodegradáveis com se-
mentes de plantas aromáticas e medicinais.
A ervinha era muito curiosa e queria conhe-
cer o mundo, mas estava presa no monte 
onde cresceu, dava tudo para voar e ser livre 
como os pássaros para satisfazer a sua curio-
sidade. No dia mundial da criança convida-
mos pais e filhos a colocar sementes de plan-
tas aromáticas e medicinais em balões bio-
degradáveis. E assim as ervinhas curiosas 
partem à aventura...

educação amBiental



restaurantes aderentes

Beja
a pipa
Rua da Moeda, 8 
7800-464 BEJA
telf.: +351 284 327 043

•  Migas de poejos com secretos de porco
preto

• Lombinhos de coentrada
•  Bochechas de porco preto assadas no 

forno com alecrim

pena
Praça Diogo Fernandes 19-A
7800-628 Beja
telf.: +351 284 323 714

• Enguias de caldeirada com hortelã da
ribeira e poejos

• Cação de Coentrada
• Açorda à Alentejana com coentros e poejo

mértola
alengarVe
Av. Aureliano Mira Fernandes, nº20
7750-320 Mértola
telf: +351 286 612 210

• Sopas do peixe do rio com poejo e orégãos
• Açorda de bacalhau com coentros
• Cozido de grão com hortelã

o Brasileiro
Cerro São Luis
7750-352 Mértola
telf.: +351 286 612 660

• Borrego assado no forno com alecrim  
• Sopas de cação com poejo
• Paté de requeijão com poejo



o repuxo
Av. Aureliano Mira Fernandes
7750-320 Mértola
telf.: 286 612 563

• Ensopado de borrego com orégão e hortelã
• Migas com entrecosto
• Caldeirada de peixe do rio com poejo e

hortelã da ribeira

migas
Mercado Municipal
7750-352 Mértola
telm.: 965 782 159

• Borrego assado no forno com alecrim
• Coelho frito com tomilho
• Sopas do peixe do rio com poejo e hortelã

da ribeira

café restaurante cecília amália
Alcaria Ruiva
7750 Alcaria Ruiva
telm.: 965 218 594

• Borrego à alentejana com alecrim, 
salsa e hortelã

• Sopas de poejo
• Cozido de grão à alentejana com hortelã

restaurante Boa Viagem
Rua Dr. Afonso Costa, nº 1
7750-352 Mértola
telf.: 286 612 483

• Sopas de Muge com poejo e hortelã da
ribeira

• Coelho com tomilho
• Ovas de saboga com poejo

restaurante s. domingos
Rua Dr. Rocha, nº 2 
7750-169 Mértola
telf.: 286 647 187

• Açorda com coentros e poejos
• Sopas de peixe com hortelã da ribeira e 

poejos
• Cozido de grão com hortelã

restaurante o pescador do guadiana 
Pena d’Aguia Cx. Postal 3146 
7750-221 Mértola
telf.: 286 675 417 / telm.: 967 747 320

• Ensopado de enguias com poejo
e hortelã da ribeira

• Caldeirada de ovas de saboga com salsa 
e poejos

• Ensopado de borrego com hortelã



esperamos por si!
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CO-FINANCIAMENTOPARCEIRO APOIO

facebook.com/adpmmertola


