
Inscrições AQUIhttps://forms.gle/33kyk8cWqoieNDRu8
Organização:

Apoio Local:

Mértola 
Distrito de Beja  

Turismo de Base  Local (TBL) é também visitar a ADPM 
que fez e faz a diferença em Mértola. Tudo começou 
com o arqueólogo Cláudio Torres que deu a conhecer o 
património arqueológico e  assume que “ o mundo é o 
nosso património.  O ar puro, a terra , a água, toda a 
natureza, todos os artefactos que a humanidade 
criou, os modos de cuidar, e de semear e de trabalhar 
- tudo no fim de contas é o património “.

É com esta visão integrada que a ADPM “faz o 
caminho, caminhando”, como diz Jorge Revez, 
presidente da Direção, Um dos seus primeiros 
projetos foi a Reserva Natural do Guadiana.

Visitar Mértola e a ADPM é perceber como está tudo 
interligado. A sua propriedade Monte de Vento com 
200ha, classificada como Sítio de Interesse 
Biológico; o Centro de Acolhimento da Amendoeira da 
Serra com  36 camas e 2 quartos duplos; o  Centro 
de Interpretação da Paisagem, tudo  enquadrado 
pelo Parque Natural do Vale do Guadiana.

Na  Vila de Mértola não pode deixar  de visitar   o: o 
Museu Paleocristão, Museu de Arte Islâmica,  Museu 
de Arte Sacra, etc.  e saborear um chá de menta 
junto às águas do Guadiana.

27 set. 2022
Programa
Ponto de Encontro - ADPM - Mértola
8h00/8h30 Saída para Mértola

11h00 Chegada à Cabeça Gorda (Beja)
Visita ao Parque Biológico da Cabeça Gorda – Caso de Estudo 
“Projeto Life Desert-Adapt” – Restauro Ecológico e Turismo Local 

12h30 Almoço

14h30 Visita ao Observatório do Lince em São 
João dos Caldeireiros (Mértola)

16h00 Regresso a Mértola - Apresentação 
da ADPM

17h00 Lanche | Momento de reflexão 
| Desafios

18h30 Regresso às origens

https://goo.gl/maps/D1n4XCwQjAKMkUDWA

- Técnicos/as das associações com intervenção na área do Turismo;
- Formadores/as, estagiários/as e agentes de desenvolvimento 
local. 

Destinatários: 

- Proporcionar às associadas da Animar aprendizagens nas várias 
vertentes do TBL;
- Promover a oferta de produtos de TBL das associadas;
- Incentivar e aprofundar conceitos e práticas de TBL em 
articulação com o Desenvolvimento Local e Economia Social e 
Solidária.   

Objetivos:

ADPM
Como o património “criou” 
Mértola


