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O MUSEU DE MÉRTOLA 

  Preservar porquê? Todas as comunidades procuram guardar, 
proteger e valorizar elementos que representam a sua memó-
ria coletiva, a memória partilhada pelos seus membros. 
O museu é o sítio que reúne marcas desse passado comum, 
como objetos e documentos. Às vezes, o museu é mais do 
que um sítio. Multiplica-se e surge em diversos núcleos, in-
cluindo áreas de proteção, vias de acesso, portas e poiais, 
muros, hortas e pomares. Os membros da comunidade veem 
nestes sítios o reflexo da sua história e da sua alma. Prote-
gem-nos e apresentam-nos com orgulho aos visitantes. Este 
é, a pouco e pouco, o Museu de Mértola.



EM MÉRTOLA... 

  

   O Museu de Mértola é constituído por 14 núcleos.
Onze deles encontram-se na própria Vila de Mértola. 
Os restantes situam-se no Mosteiro, na Mina de S. Domingos 
e em Alcaria dos Javazes. Estes núcleos apresentam os resul-
tados da investigação histórica e arqueológica sobre o terri-
tório e as pessoas que o habitam. É um percurso que começa 
no século 7 antes de Cristo e chega aos nossos dias.  
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CASA DE MÉRTOLA...

   A chamada Casa de Mértola é uma pequena habitação dos anos 
1940/1950. Situa-se na Vila Velha, ou seja, naquela parte da vila que 
é protegida pela antiga muralha. Há pessoas que ainda se lembram 
dos últimos habitantes da casa: era uma família modesta, constitu-
ída por 7 pessoas (os pais e 5 filhos). Como é tradição dos países 
mediterrânicos, a maior parte da vida era feita na rua e a casa ser-
via para as necessidades básicas de comer e dormir. 

Localização
Rua da Igreja, n.º 33 
7750-338 Mértola 

Coordenadas GPS 
37.637765, -7.663969
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OFICINA DE TECELAGEM 

  Um dos mais antigos ofícios artesanais do concelho de Mér-
tola é a tecelagem de mantas de lã. Os motivos decorativos 
das mantas de Mértola têm influências do passado islâmico. 
Podemos encontrá-los nos objetos usados diariamente nas 
casas islâmicas do bairro da Alcáçova. Na Oficina de Tecela-
gem, as tecedeiras encarregam-se de fazer sobreviver esta 
tradição e manter vivo o ciclo completo da lã. Tendo como 
base matéria prima de qualidade, utilizam as técnicas tradi-
cionais de produção e as temáticas decorativas antigas que 
se apresentam em mantas, cobertores, tapetes, meias, gorros 
e outros objetos utilitários ou decorativos. 

Localização
Rua da Igreja, n.º 35 
7750-338 Mértola 

Coordenadas GPS
 37.637765, -7.663969 
 



NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA IGREJA MATRIZ 

   Todos os povos conservam e tentam proteger a memória 
dos seus lugares sagrados. Assim acontece neste lugar, onde 
primeiro existiu um templo romano e depois, por volta do 
século 4 depois de Cristo, uma igreja cristã. No período is-
lâmico, no século 12, o local foi transformado em mesquita. 
Em 1238, os Senhores da Ordem de Santiago devolveram-no 
ao culto cristão. Só em 1532, quando o edifício já se encon-
trava muito degradado, foram iniciadas obras que incluíram 
a construção das abóbadas e do portal da entrada principal. 
Nos anos 1950, houve obras de requalificação do edifício que 
tornaram visíveis todos os vestígios do passado.

Localização
Largo da Igreja
7750-338 Mértola 

Coordenadas GPS
37.637765, -7.663969  
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ALCÁÇOVA* E CASA ISLÂMICA  

   Na encosta norte do castelo existiu, provavelmente, o fórum da 
cidade de Myrtilis, a praça pública da época romana. Myrtilis é o 
nome antigo de Mértola. Cria-se aqui uma plataforma artificial que 
assenta na muralha e numa galeria subterrânea – o criptopórtico*. 
Na Antiguidade Tardia (séculos 5 a 8 depois de Cristo), foram cons-
truídas sobre esta estrutura luxuosos edifícios religiosos, ricamente 
decoradas com mosaico*. Na época islâmica (séculos 12 a 13 de-
pois de Cristo), toda a zona foi ocupada por um bairro. Depois da 
reconquista cristã aos muçulmanos, em 1238, o bairro foi comple-
tamente arrasado e o espaço foi adaptado a cemitério. Devido à 
sua prolongada utilização como cemitério, nada se construiu neste 
local. Assim, as camadas que testemunham a ocupação humana 
foram bem preservadas e este tornou-se no local privilegiado para 
a investigação arqueológica em Mértola.

Localização
Alcáçova do Castelo de Mértola 

Coordenadas GPS
37.638778, -7.663988
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CASTELO

  O Castelo de Mértola é uma estrutura militar com um recinto 
amuralhado que tem como principal elemento a Torre de Mena-
gem, construída em 1292: sobre a porta encontra-se uma inscrição 
onde se lê “Esta torre mandou fazer Dom João Fernandes primeiro 
mestre que houve em Portugal. Era de 1330”. No seu interior, duas 
exposições dão a conhecer a evolução do castelo ao longo dos 
tempos e a presença da Ordem de Santiago em Mértola, que teve 
aqui a sua primeira sede nacional, no período após a reconquista 
cristã aos muçulmanos. Trata-se de um monumento imponente, 
que domina o centro histórico e que é um dos principais pontos de 
atração do circuito patrimonial da Vila.

Localização 
Castelo de Mértola 

Coordenadas GPS
37.637973, -7.664578
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FORJA* DO FERREIRO 

   Nos anos 1980, a Câmara Municipal adquiriu a Forja do Ti Brito 
com todos os seus conteúdos. O local foi reabilitado e instalou-se 
aqui um pequeno museu que recria a antiga oficina tradicional, 
com a mesma disposição dos seus instrumentos principais como o 
fole, a bigorna ou a bancada de trabalho. O “Ti Brito” foi o último 
ferreiro de Mértola. Tinha a sua forja na antiga Rua da Afreita, uma 
rua conhecida, porque aqui havia diversas oficinas e porque era 
muito movimentada e animada. São conhecidos os mastros (bailes 
em honra dos santos populares), os convívios de fim de tarde e os 
bailes de final da semana abrilhantados pelos artistas locais. Trata-
-se por isso de um pequeno espaço que reflete a memória do local 
e dos mertolenses. 

Localização
Rua António Elias Garcia, n.º 18 
7750-356 Mértola 

Coordenadas GPS
37.637464, -7.664654  



ARTE ISLÂMICA 

  O núcleo museológico de Arte Islâmica encontra-se instala-
do num antigo celeiro, localizado junto da Porta da Ribeira. 
Esta era a principal via de ligação ao antigo porto de Mértola. 
Aqui se apresenta o resultado de 40 anos de estudo e tra-
tamento de materiais do período islâmico recolhidos, na sua 
grande maioria, nas escavações arqueológicas realizadas na 
Alcáçova de Mértola. A coleção exposta é representativa dos 
séculos 9 a 13 depois de Cristo e inclui uma grande diversida-
de de objetos, onde se destacam os elementos arquitetóni-
cos, as lápides funerárias, a cerâmica, os metais e os vidros.

Localização 
Rua António José de Almeida, 
n.º 2 e 2ª , 7750-353 Mértola 

Coordenadas GPS
37.635860, -7.665299 
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ARTE SACRA 

  Encontra-se instalado na antiga Igreja da Misericórdia, cons-
truída no século 16. Apresenta uma importante coleção de 
pintura, escultura sacra e de ourivesaria, que, por questões de 
conservação e segurança, foi retirada de diversas igrejas do 
concelho de Mértola. O edifício situa-se na principal entrada 
de acesso ao antigo porto de Mértola, designada por Porta 
da Ribeira. Durante séculos, foi um dos locais mais movimen-
tados da cidade, onde se encontravam as grandes casas dos 
comerciantes locais. Desde há muito que deixou de ser utili-
zado como local de culto, no entanto, é o palco privilegiado 
da procissão anual do Senhor dos Passos.

Localização
Largo da Misericórdia, n.º 5 
7750-350 Mértola 

Coordenadas GPS
37.666506, -7.651897 
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CASA ROMANA 

   Em 1982, um grande incêndio destruiu todo o edifício da 
Câmara Municipal de Mértola, construído em finais do século 
19. Em 1984, durante as obras de reconstrução, foram identifi-
cados importantes vestígios arqueológicos correspondentes 
às estruturas de uma casa de habitação do período romano 
(século 1 a 4 depois de Cristo). A alteração ao projeto do 
edifício permitiu conservar na cave as estruturas da antiga 
casa e apresentar objetos arqueológicos - com destaque para 
elementos arquitetónicos, lápides funerárias, ânforas, objetos 
de cerâmica, vidro e metais, com realce para duas moedas 
cunhadas em Myrtilis. Da área conhecida da casa, destaca-se 
a sua zona central, o impluvium, onde se encontra uma es-
cultura de um magistrado que veste toga, datada do século 1 
antes de Cristo.

Localização
Edifício dos Paços do Concelho, 
Praça Luís de Camões, 
7750-329 Mértola 

Coordenadas GPS
37.636819, -7.664033 



23





25

BASÍLICA PALEOCRISTÃ*
 

  Em finais do século 19, já se conhecia a importância arque-
ológica* do Rossio do Carmo. Este facto foi comprovado nos 
anos 1980-1990 com uma escavação arqueológica que pôs a 
descoberto as estruturas de uma antiga basílica* e dezenas 
de sepulturas (datadas dos séculos 5 a 8 depois de Cristo). 
Parte destas estruturas encontra-se preservada. No local são 
visíveis sepulturas ainda seladas (com a lápide no local de ori-
gem), elementos arquitetónicos como colunas e capitéis, uma 
importante coleção de lápides funerárias e outros objetos, 
entre os quais destacamos uma fivela, brincos, um fragmento 
de mosaico e outros objetos cerâmicos.   

Localização
Rossio do Carmo, 
7750-326 Mértola 

Coordenadas GPS
37.640433, -7661870 
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ERMIDA E NECRÓPOLE* DE S. SEBASTIÃO 

 
  Junto ao Rio Guadiana, a norte da cidade de Myrtilis, fora 
das imponentes muralhas, localizava-se na época romana 
um grande cemitério. No século 16 depois de Cristo, foi aqui 
erguida uma ermida dedicada a S. Sebastião. Antes da cons-
trução da atual sede do Agrupamento de Escolas de Mértola 
neste local, nos anos 1980, foi realizada uma escavação ar-
queológica que, graças também ao estudo de outros docu-
mentos, permitiu reconstruir na sua totalidade a Ermida de S. 
Sebastião. Preservaram-se, assim, algumas dezenas de sepul-
turas escavadas na rocha. Ambos os espaços encontram-se 
integrados no recinto escolar.

Localização
Achada de S. Sebastião,
7750-295 Mértola 

Coordenadas GPS
37.666506, -7.651897



OUTROS LOCAIS DE INTERESSE: 

  “Ao subir o rio Guadiana e transposta uma última curva do 
rio, surge, monumental, a antiga cidade de Mértola. Um quiló-
metro de muralha resguarda, sem esconder, uma densa malha 
urbana de sete hectares onde em tempos históricos podem 
ter habitado duas mil pessoas. O seu porto fluvial, em contac-
to com o mar, transformou este povoado fortificado numa pe-
quena capital regional que soube aproveitar o rio como fonte 
de sustento e porta de acesso a todas as rotas do comércio 
mediterrânico. De cidade romana e islâmica, com o seu cara-
terístico traçado urbano, restam alguns vestígios monumen-
tais e, sobretudo, as pequenas marcas da vida e de todos 
os dias, as memórias de muitos gestos e saberes. São estes 
sinais, estes artefactos, recolhidos em campanhas arqueológi-
cas e sabiamente sistematizadas em espaços museológicos*, 
que hoje são o sedimento da nossa identidade, o incentivo do 
nosso próprio desenvolvimento.

  A história dos sítios e dos homens, além de poder e saber 
conhecer os grandiosos palácios e castelos, seria incompreen-
sível se desdenhasse a intimidade da lareira, o jeito do can-
teiro ou a humildade da ferramenta esquecida num canto da 
cozinha. Além do pergaminho e do documento que lembra 
os feitos dos poderosos, àqueles despojados da escrita resta 
o efémero, o acorde musical, o cântaro bojudo onde refresca 
a água de todos os dias. Esta tem sido a história de Mértola e 
das suas gentes, e a história recente de um projeto que tem 
permitido identificar as dinâmicas do passado, e aceder a 
uma leitura das coisas e dos factos.»   

Cláudio Torres                             
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A VISITAR EM MÉRTOLA: 

▪Centro Histórico de Mértola                      

▪Muralha de Mértola

▪Batistério da Encosta do Castelo   

▪Igreja Matriz de Mértola

▪Torre do Rio                                                 

▪Torre do Relógio

▪Azenhas de Mértola                                             

▪Vias romanas 
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01 Igreja Matriz

02 Castelo

03 Torre do Relógio

04 Torre do Rio

05 Via Romana 

06 Oficina Tecelagem

07 Casa de Mértola

08 Núcleo Museológico da Igreja Matriz

09 Alcáçova\Casa Islâmica

10 Torre de Menagem

11 Forja do Ferreiro

12 Arte Islâmica

13 Arte Sacra

14 Casa Romana

15 Basílica Paleocristã

16 Ermida e Necrópole S. Sebastião
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NO CONCELHO … 

 Perceber e conhecer um território passa também por entender o 
seu património natural, assim como pelo estudo e salvaguarda dos 
ecossistemas que acompanharam a instalação e o desenvolvimento 
das sociedades humanas.
O troço médio do Vale do Guadiana possui um evidente interesse 
em termos de flora e fauna, geomorfologia, paisagem, história e 
cultura. Em 1995, estes fatores e algumas ameaças à conservação 
da natureza levaram à sua classificação como Parque Natural do 
Vale do Guadiana. Esta área é, atualmente, palco de reintrodução 
de espécies em vias de extinção, como é o caso do Lince Ibérico.
 

Moinho de S. Miguel do Pinheiro Achada do Gamo

Pulo do Lobo
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Canais (Rio Guadiana)

Pomarão



Núcleo Museológico do Mosteiro
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A VISITAR NO CONCELHO DE MÉRTOLA  

Núcleos museológicos do Museu de Mértola

- Casa do Mineiro (Mina de S. Domingos)

- Mosteiro (Mosteiro) 

- Núcleo Museológico de Alcaria dos Javazes 
(Alcaria dos Javazes) 

 
Outros locais de interesse

Núcleo Museológico e Moinho de S. Miguel do Pinheiro 
(S. Miguel do Pinheiro)

Museu do Contrabando (Santana de Cambas)

Complexo Mineiro da Mina de S. Domingos

Pomarão

Pulo do Lobo

Canais



VOU CONSTRUIR O MEU PERCURSO!
SUGESTÕES … 

 
- Arte Islâmica 
(Núcleo Museológico da Igreja Matriz, Alcáçova e Casa Islâmica, 
Castelo e Arte islâmica – duração 3 horas) 

- Romano e Antiguidade tardia 
(Núcleo Museológico da Igreja Matriz, Alcáçova, Castelo,
 Casa Romana, Basílica Paleocristã e Ermida e 
Necrópole S. Sebastião – duração 3 horas) 

- Centro Histórico 
(Oficina de Tecelagem, Casa de Mértola, Igreja Matriz, Alcáçova 
e Casa Islâmica, Castelo, Forja do Ferreiro, Arte Islâmica, 
Arte Sacra, Casa Romana, Basílica paleocristã e Ermida e
Necrópole de S. Sebastião – duração 6 horas) 

- Arqueologia em Mértola 
(Igreja Matriz de Mértola, Alcáçova, Batistério da Encosta do 
Castelo, Castelo, Casa Romana, Basílica Paleocristão e Ermida 
e Necrópole S. Sebastião – duração 3 horas)
 

- Ofícios tradicionais e seus antecedentes
(Oficina de Tecelagem, Casa islâmica, Forja do Ferreiro e Arte 
Islâmica – duração 2 horas) 

- Fora de Mértola 
(Mosteiro e Núcleo Museológico de Alcaria dos Javazes – 
duração 4 horas) 

- Complexo Mineiro da Mina de S. Domingos e Pomarão
(Casa do Mineiro, complexo mineiro na Mina de S. Domingos 
e Pomarão – duração 4 horas) 
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A SABER … 

Alcáçova – No período islâmico corresponde 
à zona dentro da muralha, onde se situava o 
Alcácer (estrutura defensiva) e uma zona ha-
bitacional. 

Arqueologia – Estudo das sociedades huma-
nas através dos objetos e outros materiais na 
maior parte das vezes encontrados no subso-
lo.

Basílica – edifício público dos primeiros anos 
do Cristianismo, de formato retangular e com 
uma ou duas absides semicirculares (espécie 
de corredor semicircular localizado atrás do 
altar-mor), onde a comunidade religiosa se 
reunia.

Batistério – Trata-se de uma estrutura (peque-
na piscina) onde, no início do Cristianismo, o 
batismo se realizava por imersão. 

Criptopórtico – Galeria subterrânea muito ca-
raterístico do período romano e paleocristão. 

Forja – Oficina onde se trabalhava o ferro a 
quente para o transformar em objetos com 
diversas funcionalidades. 

In situ – significa “no local”, neste caso no lo-
cal onde foi encontrado. 

Mihrab – Nicho existente nas mesquitas e que 
indica a direção para onde se deve rezar. O 
mihrab situa-se na qibla, parede da mesquita 
virada para Meca.

Mosaico – Técnica decorativa muito utilizada 
no período romano que consiste na utilização 
de pequenas peças coloridas (tesselas) agru-
padas de modo a formar padrões. 



Musealizar – Integrar objetos ou estruturas 
numa exposição com suportes e informação 
adequada e dirigida aos diversos tipos de pú-
blicos/visitantes. 

Necrópole – Cemitério de uma cidade antiga 
(palavra de origem grega que quer dizer cida-
de dos mortos). 

Paleocristão – Período inicial do Cristianismo 
(primeiros cristãos) 

Património cultural – Todos os bens, mate-
riais e imateriais, que são representativos das 
vivências do Homem no espaço e no tempo. 
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INFORMAÇÕES: 

Núcleos Museológicos Mértola 
Horário de funcionamento

terça feira a domingo, 
9:15 h às 12.30 h - 14:00 às 17:15 h

ENCERRA 

segunda feira, 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro

Visitas guiadas com marcação prévia 
ver www.museudemertola.pt 
ou contactar Posto de Informação Turística 

Visitas guiadas complexo Mineiro da Mina de S. Domingos 
ver www.fundacaoserraomartins.pt 
ou contactar Fundação Serrão Martins 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

em www.museudemertola.pt ou www.visitmertola.pt 



 

CONTACTOS: 

Câmara Municipal de Mértola/Museu de Mértola

286 610 100 ou geral@cm-mertola.pt 
museus@cm-mertola.pt  

Posto de Informação Turística de Mértola  

286 610 100/286 610 109 / turismo@cm-mertola.pt  

Fundação Serrão Martins  

286 647 458 / fserraomartins@gmail.com  

Parque Natural do Vale do Guadiana  

286 612 016 / pnvg@icnf.pt  

Campo Arqueológico de Mértola 

296 612 443 / geral@camertola.pt  

Associação de Defesa do Património de Mértola 

286 610 000 ou geral@adpm.pt  




