
 

 

 

Organização  Parceria:   Apoio:  

40 anos de investigação para o desenvolvimento 

Mértola, 25 e 26 de maio de 2018 

Cine-teatro Marques Duque 

 

APRESENTAÇÃO 

Em 2018, cumprem-se 40 anos do início, de um projeto empolgante de investigação e intervenção patrimonial, 

em Mértola, que sempre colocou a comunidade local no centro, procurando utilizar a cultura e a herança do 

passado para construir um desenvolvimento social e não apenas económico. Em 1978, três professores da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Cláudio Torres, António Borges Coelho e José Luís de Matos, 

chegaram a Mértola, a convite do seu aluno, o então Presidente da Câmara de Mértola, António Serrão 

Martins, para desenvolver um projeto cheio de … sonhos. Este é o pretexto para reunir investigadores de 

diversas áreas (arqueologia, arquitetura, antropologia, museologia, etc.) de modo a debater, de forma aberta 

e sem fronteiras disciplinares, o Património nas suas mais variadas expressões. 

25 e 26 de maio de 2018 

Entrada livre nas sessões do encontro sujeita a inscrição prévia 

Programa e mais informações: www.camertola.pt  

 

26 de maio de 2018 

13h00 Almoço-convívio (sujeito a inscrição prévia, valor da inscrição 20€) 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO ENCONTRO  

NOME: 

INSTITUIÇÃO:  

MORADA: 

TELEFONE/E-MAIL: 

 

Inscrição no almoço/convívio (até 15 de maio de 2018) 

Envio em anexo comprovativo de pagamento no valor de 20€00 por transferência bancária a 
Campo Arqueológico de Mértola; Caixa Geral de Depósitos; agência de Mértola NIB CAM: 0035 
0459 00008764130 73   

 

http://www.camertola.pt/


 

 

 

Organização  Parceria:   Apoio:  

40 anos de investigação para o desenvolvimento 

Mértola, 25 e 26 de maio de 2018 

Cine-teatro Marques Duque 

 

APRESENTAÇÃO 

Em 2018, cumprem-se 40 anos do início, de um projeto empolgante de investigação e intervenção patrimonial, 

em Mértola, que sempre colocou a comunidade local no centro, procurando utilizar a cultura e a herança do 

passado para construir um desenvolvimento social e não apenas económico. Em 1978, três professores da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Cláudio Torres, António Borges Coelho e José Luís de Matos, 

chegaram a Mértola, a convite do seu aluno, o então Presidente da Câmara de Mértola, António Serrão 

Martins, para desenvolver um projeto cheio de … sonhos. Este é o pretexto para reunir investigadores de 

diversas áreas (arqueologia, arquitetura, antropologia, museologia, etc.) de modo a debater, de forma aberta 

e sem fronteiras disciplinares, o Património nas suas mais variadas expressões. 

25 e 26 de maio de 2018 

Entrada livre nas sessões do encontro sujeita a inscrição prévia 

Programa e mais informações: www.camertola.pt  

 

26 de maio de 2018 

13h00 Almoço-convívio (sujeito a inscrição prévia, valor da inscrição 20€) 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO ENCONTRO  

NOME: 

INSTITUIÇÃO:  

MORADA: 

TELEFONE/E-MAIL: 

 

Inscrição no almoço/convívio (até 15 de maio de 2018) 

Envio em anexo comprovativo de pagamento no valor de 20€00 por transferência bancária a 
Campo Arqueológico de Mértola; Caixa Geral de Depósitos; agência de Mértola NIB CAM: 0035 
0459 00008764130 73   

http://www.camertola.pt/

