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EDITORIAL
Caros Estremocenses,
No passado dia 1 de outubro foram chamados a
pronunciar-se sobre quem queriam à frente dos
destinos do concelho de Estremoz, nos próximos
quatro anos. A vossa resposta não deixou margem
para dúvidas e, por isso, aqui estou de novo a endereçar-vos estas palavras.
Começo por vos agradecer a confiança que muitos
de vós depositaram nesta equipa, deixando-vos a
minha garantia de que tudo faremos para continuar
a dignificar o concelho de Estremoz e a prepará-lo
para os desafios que o futuro nos coloca, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável e
para melhorar a qualidade de vida de todos vós.
Estamos conscientes de que a confiança que depositaram em nós representa também uma ainda
maior responsabilidade no desempenho das funções
a que nos propusemos, mas todos sabem que podem
contar connosco para continuar o trabalho que até
aqui temos vindo a desenvolver.
Iremos apostar na reabilitação urbana como factor
de desenvolvimento. Temos três centros históricos,
Estremoz, Évora Monte e Veiros, para os quais foram
delimitadas áreas de reabilitação urbana e para os
quais foi desenvolvimento um Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano. Trata-se de um investi-

mento superior a seis milhões de euros, repartidos
por quinze intervenções, nas áreas da regeneração
de edifícios e espaço público, da mobilidade e da
reabilitação social. Já são visíveis os efeitos desta
grande operação de reabilitação, com a construção
da nova Biblioteca Municipal, sendo que outras
intervenções decorrerão até ao final do mandato.
O ambiente é outras das áreas que tem sido uma
preocupação deste executivo e que continuará a
merecer a nossa atenção no futuro. Já iniciaram
as obras de construção da ETAR de São Bento do
Cortiço, está para breve o início das obras das ETAR
de Veiros e já foram aprovados, pela APA - Agência
Portuguesa do Ambiente, os projetos para as ETAR
de Évora Monte, S. Domingos e Glória. Apesar de
sabermos da importância que qualquer uma destas
obras representa para as populações que irão servir,
sabemos também que a ETAR de Glória e o seu sistema de saneamento básico são importantíssimos
para melhorar a qualidade de vida e são uma aspiração
de há muitas décadas para a população daquela
Freguesia. Tentaremos dar início a estas obras com
a maior brevidade possível, tendo em conta que esta
aprovação da APA é condição para que possa ser
obtido financiamento comunitário.
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Na área social, a nossa preocupação está com os
jovens e com os idosos. Estamos a criar condições
para que os nossos jovens possam manter-se em
Estremoz e não tenham que abandonar a sua terra
quando concluírem os seus estudos. A Zona Industrial de Arcos, inaugurada há pouco mais de seis
meses, tem os 62 lotes da primeira fase praticamente vendidos e/ou comprometidos, o que permitirá a
criação de mais postos de trabalho e contrariar o
despovoamento do nosso território, contribuindo
para a fixação dos nossos jovens no concelho.
Também os nossos idosos sabem que em Estremoz
têm condições para um envelhecimento ativo. Está
para breve o início do programa de apoio à aquisição de medicamentos para os mais carenciados,
continuaremos a apostar na diversidade da oferta
de atividades na Academia Sénior e continuaremos
uma política de proximidade e espírito de colaboração com as instituições de solidariedade social,
como até aqui temos vindo a fazer.
Por fim, mas não menos importante, gostaria de
salientar a candidatura dos Bonecos de Estremoz a
Património da Humanidade. Trata-se de uma candidatura que temos vindo a promover desde 2013
e que, no início deste mês de dezembro terá a sua
decisão na 12.ª Reunião do Comité da UNESCO. Estamos convictos que a decisão será positiva e que a
Produção de Figurado em barro de Estremoz irá integrar a Lista Representativa do Património Cultural
Imaterial da Humanidade da UNESCO. É uma distinção que muito nos honra e que muitos benefícios
trará para o concelho de Estremoz, na medida em
que representa o reconhecimento da originalidade
desta arte estremocense, a possibilidade da sua
perpetuação pelas gerações futuras e a disseminação do nome da nossa cidade pelo Mundo. De uma
visão unicamente local do nosso património imaterial, passaremos para uma visibilidade a nível mundial, que pode garantir mais desenvolvimento, não
só por via do turismo que estará associado a esta
visibilidade, mas também pelas oportunidades
locais que poderão vir a criar-se em torno do figurado de barro.
Com esta distinção aumentará também a respon-
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sabilidade da Câmara Municipal de Estremoz em
desenvolver um trabalho que garanta o desenvolvimento do nosso concelho, com base nas oportunidades que estamos a criar e nas potencialidades
endógenas do nosso território, mas todos poderão
ficar certos do nosso empenho em concretizar tais
desideratos.
Convido-vos, assim, a ler nas próximas páginas
uma súmula daquilo que tem sido a atividade do
Município de Estremoz, nos últimos meses, e aproveito esta oportunidade para desejar a todos os
Estremocenses e a todos os que nos visitam nesta
época, um Santo Natal e um Novo Ano pleno de
concretizações.

O Presidente da Câmara
Luís Filipe Pereira Mourinha
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Cerimónia Solene de Instalação dos Orgãos
do Município de Estremoz

A Cerimónia Solene de Instalação dos Órgãos do Município de
Estremoz decorreu no passado dia 21 de outubro, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho.
A cerimónia teve início com a instalação dos Órgãos do Município, Assembleia e Câmara Municipais, seguindo-se a primeira
reunião da Assembleia Municipal, com a eleição da sua Mesa, e
terminando com a intervenção do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Estremoz e com a apresentação de cumprimentos
aos novos eleitos.
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CONSTITUIÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ

CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ

PRESIDENTE
DA CÂMARA

PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA

Eleito pelo MiETZ

Eleito pelo MiETZ

Luís Filipe Pereira Mourinha

Vice-Presidente
Francisco João Ameixa Ramos
Eleito pelo MiETZ

Vereadores
Sílvia Tânia Guerra Dias
Márcia Alexandra Ferreira de Oliveira
Eleitas pelo MiETZ

José Daniel Pena Sádio
Sónia Maria Craveiro Gomes Ferro
Hugo Gil Gato Rodrigues Cortes
Eleitos pelo PS

DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS
Presidente da Câmara
Luís Filipe Pereira Mourinha

• Coordenação Geral
• Recursos Humanos
• Comunicação e Eventos Temáticos
• Gabinete de Apoio às Freguesias
• Desenvolvimento Económico
• Obras Municipais
• Proteção Civil
• Autoridade Sanitária Veterinária Municipal

Vice-Presidente
Francisco João Ameixa Ramos

• Apoio Jurídico
• Desenvolvimento Educativo
• Gestão Administrativa, Financeira e Patrimonial
• Modernização Administrativa

Vereadora
Sílvia Tânia Guerra Dias

• Ambiente e Serviços Urbanos
• Desenvolvimento Desportivo
• Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano

Vereadora
Márcia Alexandra Ferreira de Oliveira
• Desenvolvimento Cultural
• Desenvolvimento Social
• Desenvolvimento Turístico
• Juventude

NOTA: aos vereadores José Sádio, Sónia Ferro e Hugo Cortes
não foram atribuídos quaisquer pelouros.

Nuno Filipe Queijinho Rato

Grupo Municipal do MiETZ
Ilídio Severiano Margalho Saramago
1.º Secretário da Mesa da Assembleia

Dora Cristina Rodrigues Genebra Amaro
2.ª Secretária da Mesa da Assembleia

Luciano José Mendes Cardoso
Francisco José Serrano Cuco
Vicente Manuel Cachucho Pimentão
Narciso Maria Parreira Patrício
Eduardo José Malagueiro Correia
Ana Cristina Pires Raposo
Almerinda de Deus Canhoto Armário
Edgar Sílvio Bravo Bento
Grupo Municipal do PS
Sónia Cristina Russo Caldeira
José Maria Almada Painha
Luís Filipe Borralho Capitão Pardal
Dina Isabel Carneireiro Letras
José Francisco Bencatel Albino
Luís Filipe Carvalho Ginja
Maria da Piedade Cala Papança Almeida
Grupo Municipal do CDU
Vasco Dinis Coradinho de Abegoaria
Noel Alexandre Fontes Moreira
Grupo Municipal do MUPE
Cândida Bela Parrochinha Paulo Lóios

PRESIDENTES DAS JUNTAS DE
FREGUESIA DO CONCELHO
União das Freguesias
do Ameixial (Santa Vitória e São Bento)

José Filipe Prates Duarte - MiETZ
Freguesia de Arcos

Vera Maria Banha Rocha - MIPA
União das Freguesias de Estremoz
(Santa Maria e Santo André)

José Maria Ginga Ginja - MiETZ
Freguesia de Evoramonte

António José Ganhão Serrano - MiETZ
Freguesia da Glória

José António Fainha da Cruz - PS
União das Freguesias
de São Bento do Cortiço e de Santo Estêvão

Mariano João Lopes Dias - MiETZ

Freguesia de São Domingos de Ana Loura

José Joaquim Montijo Dias - PS

União das Freguesias de São Lourenço de Mamporcão
e São Bento de Ana Loura

Sérgio da Graça Marina Carvalho - PS
Freguesia de Veiros
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Domingos Manuel Silveira Cunha - MiETZ
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Inauguração da Zona Industrial
de Arcos
Foi inaugurada, no passado dia 25 de maio, a Zona Industrial
de Arcos.
Esta obra, que representa um investimento de cerca de 6 milhões de euros, custeado na totalidade pela Câmara Municipal
de Estremoz, tem como objetivo criar mais e melhores condições para que as empresas se possam estabelecer no concelho e, assim, gerar mais emprego e maior poder económico
para as famílias, contribuindo para a fixação de pessoas e contrariando as atuais tendências de despovoamento da região
interior.
Esta infraestrutura possui 84 lotes de terreno, dos quais mais
de cinquenta já estão comprometidos, de grande, média e pequena dimensão, o que possibilita que uma maior diversidade
de empresas se possam ali instalar. O investimento desta fase
da obra ascendeu aos 2,5 milhões de euros e compreendeu
a execução dos arruamentos e das redes de abastecimento
de águas, de saneamento, de energia e de telecomunicações,
bem como a intervenção nos espaços exteriores.
Com este esforço do Município de Estremoz, a freguesia de
Arcos e o concelho de Estremoz, têm agora uma grande área
de acolhimento empresarial. A sua localização é um pólo de
atração de empresas estremocenses, mas também de toda
a Zona dos Mármores, podendo vir a albergar empresas dos
vizinhos concelhos de Borba e Vila Viçosa que procurem lotes
de terreno com maiores dimensões.

Reforço da limpeza urbana, com aquisição de mais uma varredora
Para manter um concelho mais limpo,
o Município de Estremoz adquiriu mais
uma varredora mecânica.
Esta aquisição veio reforçar a limpeza não
só da cidade, como de todo o concelho,
continuando o Município de Estremoz a
contar com a colaboração e consciencialização da população e visitantes,
pois só assim será possível mantê-lo
limpo e organizado.
“Um concelho limpo com a colaboração
de todos”, é um direito seu e um dever
da autarquia e da população!

Marta Mateus venceu prémio com curta
metragem gravada em Estremoz
No seguimento da sua estreia nacional no Festival Curtas de Vila
do Conde, Marta Mateus foi premiada com o Grande Prémio para
Melhor Filme da Competição Internacional, com Farpões Baldios.
Marta Mateus quis vincar e partilhar memórias passadas e regressou à sua infância para recuperar expressões, agora já com
rugas, com gestos cansados, mas com os vestígios de uma história,
a “nossa história”.
Farpões Baldios, a primeira curta metragem de Marta Mateus,
teve a sua estreia mundial em maio na Quinzaine des Réalisateurs
e já foi exibido em Estremoz.
O Município de Estremoz felicita Marta Mateus pelo prémio
e pelo sucesso alcançado que, desta forma, dignificaram e
levaram, também internacionalmente, o nome e as memórias do
concelho de Estremoz.
6
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Ministro da Economia visitou Central Solar Fotovoltaica em Estremoz
No passado dia 6 de setembro, o Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, acompanhado pelo
Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, estiveram em Estremoz, numa visita à Central
Solar de Montes Novos, em São Bento do Ameixial, a primeira central com regime de mercado, sem
tarifas subsidiadas, ou seja, que aumentam a fatura dos consumidores.
O Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Luís Mourinha, afirmou a importância deste, e de outros,
investimentos que estão a ser feitos em Estremoz, sendo possível que a energia solar gerada nesta nova
central, esteja a abastecer cerca de 1500 habitações, a custos reduzidos.
Estremoz foi o arranque do primeiro de muitos projetos que estão em curso, no Alentejo e no Algarve,
na área dos energias renováveis.

Prémio Goldener Korken atribuído pela primeira
vez em Portugal e veio para Estremoz
Foi entregue, no passado dia 15 de setembro, na Herdade dos Outeiros
Altos, localizada em Estremoz, e pela primeira vez em Portugal, o prémio
"Goldener Korken 2017”.
A Herdade dos Outeiros Altos foi escolhida, a nível europeu, pelo
tratamento especial que tem com a natureza e com as práticas de
cultivo ecológico.
A distinção foi entregue aos produtores pela Weinloge, uma sociedade
de apreciadores de vinho de todo o mundo, parceiros da Quercus,
participantes do projeto Parceria Europeia para a Proteção da Biodiversidade na Viticultura, financiado ao abrigo do programa europeu
Erasmus+, estando presente no ato o Presidente da Câmara Municipal
de Estremoz, Luís Mourinha, e o Presidente da Comissão Vitivinícola do
Alentejo, Francisco Mateus.
A adega da Herdade dos Outeiros Altos localiza-se na Herdade da
Tapada Nova, União de Freguesias de Estremoz, e distingue-se pela
produção de vinho através de práticas biológicas, onde se inclui a
produção de vinho da talha de acordo com os parâmetros tradicionais.

O Município de Estremoz felicita a Herdade dos Outeiros
Altos pela qualidade dos seus vinhos, elevando o nome da
Cidade de Estremoz num patamar de qualidade no cultivo
biológico e por ter contribuído para obter mais uma distinção
para os vinhos de Estremoz!

Câmara Municipal de Estremoz foi distinguida com “Selo de Qualidade
Exemplar de Água para Consumo Humano”
A Câmara Municipal de Estremoz foi galardoada, pela ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, com o Selo de Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano.
Os Selos ERSAR 2017 foram entregues na Cerimónia Solene de Entrega dos
Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos (vertente águas), no passado
dia 8 de novembro, durante a 12.ª Expo Conferência da Água, em Lisboa.
A iniciativa, integrada nos objetivos estatutários da ERSAR, visa identificar,
distinguir e divulgar casos portugueses de referência relativos à prestação dos
serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais
urbanas e gestão de resíduos urbanos, avaliada nos termos dos vários ciclos
de regulação da ERSAR.
Este reconhecimento é motivo de orgulho para todos os estremocenses que
podem consumir, sem receios, a água da torneira, pois trata-se de uma água
devidamente controlada e de qualidade recolhecida.
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Apresentação do Museu
Berardo de Estremoz

O projeto museológico do Museu Berardo de Estremoz, que ocupará o
Palácio dos Henriques (Palácio Tocha), foi apresentado, no passado dia 4
de julho, com a presença do promotor do investimento, Comendador Joe
Berardo, o Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Luís Mourinha, a
Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira e o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, António Ceia da Silva.
O Museu Berardo de Estremoz pretende ser um espaço museológico de
referência em Portugal, onde o visitante poderá desfrutar do melhor da
arte, através de um vasto e diversificado acervo que é constituído pelas
várias coleções do universo mais vasto da Coleção Berardo, considerada
uma das mais prestigiadas coleções privadas a nível internacional.
Para além dos cerca de 1500 painéis que integram a coleção de Azulejos,
com exemplares do século XV até à atualidade, o Museu Berardo de Estremoz irá contar com obras das coleções de Arte Deco e Arte Nova, Arte
Africana, Arte Shona, figuras em Terracota, cerâmica Bordalo Pinheiro,
Arte Latino Americana, Arte Moderna e Contemporânea, coleção Erich
Kahn, posters e cartazes, coleção Ernesto de Sousa e Arte Indiana.
No Museu será assim possível visitar múltiplas exposições que se desenvolverão com base numa programação anual, que contará com obras de
autores dos mais diversos contextos culturais e artísticos, representantes
das mais variadas expressões e movimentos concetuais que integraram
a história da arte desde o século XV até à atualidade.
A instalação do Museu Berardo de Estremoz envolve a recuperação integral
do edifício do Palácio dos Henriques, declarado Monumento de Interesse
Público, contribuindo assim para a reabilitação do património cultural da
cidade e para a diversificação da oferta cultural e turística do concelho.

Marcha Juvenil do Município
de Estremoz
O Município de Estremoz marcou presença, no passado
dia 24 de junho, nas Marchas Populares de Estremoz,
com uma Marcha Juvenil subordinada ao tema "Estremoz
tem mais encanto".
Tratou-se de uma iniciativa popular, que se tem revelado
um sucesso, tendo mobilizado centenas de pessoas,
entre público e marchantes, numa organização da
União das Freguesias de Estremoz (Santa Maria e Santo
André), com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

Estremoz comemorou Dia Mundial do Turismo
No dia 27 de setembro, comemorou-se o Dia
Mundial do Turismo. A cidade de Estremoz,
uma das cidades alentejanas com maior
dinâmica turística, não poderia deixar passar
a data em claro.
Durante todo o dia, no Posto de Turismo de
Estremoz, teve lugar uma degustação dos
melhores sabores produzidos no concelho.
Vinhos, queijos, enchidos, azeite e mel foram
alguns dos produtos que estiveram, naquele
dia, à disposição de todos aqueles que visitaram
a cidade branca do Alentejo e que se perdem
nos nossos encantos.
8
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Recuperação das Portas dos
Currais e Muralha adjacente
O Município de Estremoz viu finalmente aprovada a candidatura que desenvolveu para Reabilitação e Requalificação
das Portas dos Currais e Muralhas Adjacentes.
Esta obra, que representa um investimento total de
846.622,70€, foi alvo de uma candidatura elaborada no
âmbito do Aviso ALT20-14-2016-11 – Património Natural e
Cultural do Alentejo 2020, sendo comparticipada a 75%
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).
Após vários impasses burocráticos, a candidatura foi finalmente aprovada pelo Programa Operacional Regional do
Alentejo, no passado mês de junho, quase um ano após a
sua elaboração em julho de 2016.
As Portas dos Currais, que integram o conjunto monumental
das muralhas seiscentistas de Estremoz, classificado como
Monumento Nacional desde 1925, são o principal acesso
sul à cidade e encontram-se em avançado estado de degradação, devido a infiltrações existentes na sua cúpula,
sendo urgente a sua recuperação, não só para valorização do património como também para segurança de
pessoas e bens.
A intervenção prevê a recuperação das Portas dos Currais,
da Casa de Armas e parte da muralha adjacente, até ao
baluarte do Páteo dos Solares, de um dos lados, e ao
Baluarte de São José, do outro lado.

Está em curso a obra de interligação entre os Casais
de Santa Maria e a Urbanização de Mendeiros
O Município de Estremoz iniciou,
no passado dia 18 de julho, por
administração direta, as obras
de requalificação do espaço
que estabelece a interligação da
Urbanização de Mendeiros (Praceta Marechal António Spínola)
aos Casais de Santa Maria.
Esta intervenção compreende
a execução de um arruamento
rodoviário com sentido único,
Norte/Sul, bem como assegura
a interligação pedonal entre os
Casais de Santa Maria e o Bairro
de Mendeiros. Prevê ainda a requalificação das infraestruturas
existentes, nomeadamente a rede
pública de águas residuais e
espaços exteriores envolventes.
Com esta obra serão criadas
condições de conforto e segurança para a circulação de pessoas e viaturas, permitindo a
ligação de dois Bairros, facilitando os acessos dos moradores e
restantes visitantes.
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Obras no Edifício Luís de Campos
Está a decorrer, na cidade de Estremoz, a empreitada de "Contenção Periférica e de Fachada do Edifício do Largo General Graça,
n.º 31 e 32", vulgarmente conhecido por Edifício Luís Campos.
Esta obra consiste na demolição das paredes interiores e
cobertura, com a criação de estrutura de contenção do edifício (da fachada principal e periférica interior), garantindo assim
condições de segurança para as pessoas e bens e permitindo
fazer o levantamento da edificação existente em segurança, que
servirá de base para o projeto de execução seguinte, bem como
permitir fazer sondagens geológicas e geotécnicas no subsolo
e estrutura existente.
O valor total desta empreitada é de 149.350,00€, acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor, valor custeado, na íntegra, pela Câmara
Municipal de Estremoz.
Neste espaço será, posteriormente, construída a nova Biblioteca Municipal, segundo o projeto já existente no âmbito do
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), o qual
será alvo de candidatura ao Aviso de Reabilitação Urbana do
ALENTEJO 2020.

Extensão da Rede de Saneamento de Águas Residuais
do Subsistema de São Bento do Cortiço
Esta obra, que teve início
em agosto de 2017, envolve a construção da rede de
saneamento da povoação,
numa extensão de cerca de
6 km, bem como da respetiva ETAR.
Trata-se de um investimento que ascende aos
881.183,76€, financiados a
85% pelo Fundo de Coesão, através do POSEUR/
Portugal 2020.

Ligação da Zona Industrial à povoação de Arcos

16
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Estremoz Férias de Verão
De 3 de julho a 11 de agosto decorreu mais
uma edição do “Estremoz Férias de Verão”.
A ocupação dos jovens durante o período de
férias de Verão, é uma preocupação dos pais
e também da autarquia, por este motivo a Câmara Municipal de Estremoz criou e continua
a desenvolver o Projeto “Estremoz Férias”.
Todas as atividades foram pedagogicamente
acompanhadas, por um lado garantindo a
segurança das crianças e jovens e por outro,
incutindo-lhes motivação para a prática desportiva, proteção do ambiente, entre outras.
Aprender brincando, incluindo noções de
cooperação, solidariedade, responsabilidade
pessoal e coletiva, são também os grandes
objetivos deste projeto.

Estádio do Sporting Clube Arcoense já tem relvado sintético
Foi inaugurado, no passado dia 19 de agosto, o relvado sintético do "Campo Artur Jorge".
Após celebração de um Contrato-Programa entre a Câmara Municipal de Estremoz e o
Sporting Clube Arcoense, arrancaram no dia 26 de maio, as obras para colocação de
relvado sintético e respetivo furo de abastecimento de água para rega. Tratou-se de um
investimento que ascendeu aos 234.000€, tendo o Município financiado esta obra em
210.000€, no âmbito do referido Contrato-Programa.
Esta intervenção vai melhorar as condições para a prática desportiva na freguesia de Arcos
e no concelho de Estremoz, tendo sido um passo importante na história do Sporting Clube
Arcoense e dos seus sócios e atletas.

desporto e juventude
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Exposição “Resende - Alentejo” em Estremoz
Esteve patente de 29 de julho a 29 de outubro, no
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, a exposição
“Resende| ALENTEJO”.
Esta exposição enquadrou-se numa iniciativa do
Lugar do Desenho-Fundação Júlio Resende que, em
colaboração com a Câmara Municipal de Estremoz,
homenageou um grande artista português, para quem
o Alentejo marcou definitivamente a vida e obra, no
ano em que se comemora o Centésimo aniversário do
seu nascimento.
Estiveram em exposição 60 trabalhos que ilustraram e
testemunharam a sua permanência no Alentejo, onde
viveu, no final dos anos 40, logo que deixou Paris. Os
anos que aqui permaneceu com a família, constituíram
um momento de reflexão e um ponto de partida para
uma nova fase de produção, que exigiu novos exercícios formais e estéticos tão profundamente expressos
na sua obra futura. “Rever Resende é rever uma obra
que resume a arte do séc. XX”.

Museu Rural reabre em novo espaço
Foi inaugurada no dia 2 de setembro, no Palácio dos
Marqueses da Praia e Monforte, a nova exposição, agora
permanente neste novo espaço, do Museu Rural da Casa
do Povo de Santa Maria.
O Museu Rural de Estremoz foi fundado no ano de 1951,
pela Casa do Povo de Santa Maria, tendo como fundadores os Srs. Bento Caldas e Cortes Simões, e o auxílio dos
artistas Capela, Silva, Alberto Cutileiro e Joaquim Velhinho,
entre outros.
Inicialmente ficou instalado no antigo Convento das Maltesas de Estremoz, mas com o passar dos anos e com as
sucessivas expansões, houve necessidade de mudar de
instalações, devido ao aumento do seu acervo, composto
por peças ligadas á etnografia da região.
Encerra em 2003 e é reaberto, com o apoio da Câmara
Municipal, a 18 de maio de 2007, no Centro Cultural Dr.
Marques Crespo, com uma exposição de longa duração,
com peças de Barrística e Olaria da autoria do artesão
estremocense Mestre Mariano da Conceição.
Em 2015 volta a encerrar para nova instalação, desta vez
no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, com nova
mostra permanente, a destacar as coleções de Figurado
em Barro de Estremoz, Olaria de Estremoz e Arte Popular
em madeira, chifre e cortiça. As figuras em madeira de
Capela e Silva que representam trabalhadores/as agrícolas
estarão igualmente patentes, bem como um conjunto de
carros rurais e uma pequena coleção de suportes de
espetos em metal.
Filmes realizados pelo Prof. Joaquim Vermelho, sobre o mundo rural e artesanato, estarão continuamente a ser exibidos.
O Museu estará aberto diariamente, exceto feriados, com
entrada gratuita, estando ao dispor das escolas e grupos,
com um conjunto de ações educativas.
12
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Encontro de Bandas Filarmónicas
Foi a 14 de outubro que o Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte recebeu um Encontro de
Bandas Filarmónicas denominado “Sons ao Sul”,
com a presença da Banda Filarmónica da Casa do
Povo de Nossa Senhora de Machede, Sociedade
Filarmónica Galveense e Sociedade Filarmónica
Luzitana.
Este Encontro de Bandas Filarmónicas, cuja produção pertenceu ao INATEL, e que contou com o
apoio da Câmara Municipal de Estremoz, foi uma
iniciativa inserida no Outubro – Mês da Música.

XXVII Encontro de Coros da Cidade de Estremoz
Integrado no Mês da Música decorreu, no passado dia 21
de outubro, na Igreja dos Congregados, o XXVII Encontro
de Coros da Cidade de Estremoz.
O espetáculo foi composto pelas atuações do Orfeão
Tomaz Alcaide, do Grupo Coral Stravaganzza, do Coral de
S. Domingos e do Coro da Sociedade Musical Odivelense.
Este Encontro de Coros, cuja organização pertenceu ao
Orfeão Tomaz Alcaide, contou com o apoio da Câmara
Municipal de Estremoz, da União de Freguesias de Estremoz
(Santa Maria e Santo André), da Paróquia de Santo André,
da Porta de Santa Catarina Vinhos e do Restaurante Manjar
de Estremoz.

Desfile Literário “Ler de Estremoz para o mundo”
Com o tema "Ler de Estremoz para o mundo",
decorreu no passado dia 24 de outubro, na Câmara Municipal de Estremoz, um Desfile Literário,
envolvendo a população e a comunidade escolar.
Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca Escolar. Em todo o mundo, este período é aproveitado para reforçar a visibilidade das bibliotecas
escolares e a consciencialização acerca do seu
valor nas aprendizagens.
Em Estremoz, a Biblioteca Municipal e as Bibliotecas Escolares do concelho realizaram esta
atividade colaborativa, para promover a leitura e
os livros de uma forma lúdica, com a participação
direta dos alunos.
cultura
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Academia Sénior de Estremoz
continua em grande atividade
A Academia Sénior de Estremoz tem 167 alunos inscritos, nos diferentes 19 ateliers, e são muitas
as atividades que os mantêm em movimento, sendo a ASE um exemplo de envelhecimento ativo.
Estas são algumas das atividades em que participaram:
- Desfile Literário com as alunas de Poesia e Conto (na Câmara Municipal de Estremoz);
- Dia Mundial da Terapia Ocupacional com o Grupo de Revista (no Hospital São João de
Deus, em Montemor-o-Novo);
- Fórum sobre Envelhecimento Ativo com o Grupo de Revista e alunas da Poesia e Conto
(no Teatro Bernardim Ribeiro);
- Semana de Luta contra a pobreza e a exclusão social com todas as alunas da Academia
Sénior (recolha de leite e papas lácteas e entregues ao Clube dos Direitos Humanos da
Escola Secundária Rainha Santa Isabel de Estremoz);
- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, com um showcooking, com as alunas da
disciplina de Saúde (no Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte, em Estremoz);
- Programa "Sistema de Vigilância e Monitorização da Atividade Física e Desportiva", através da
Universidade de Évora, com as alunas da Hora do exercício (no Auditório do Centro Cultural);
- Evento "Arte em Movimento" com os Grupos de Dança e de Revista (no Parque de Feiras);
- Atuação do Grupo de Cantares na festa de abertura do ano letivo da Universidade da Terceira
Idade de Alenquer (no Fórum Romeira, em Alenquer);
- Atuação do Grupo de Cantares na festa de abertura do ano letivo da Universidade Sénior Padre
Joaquim Espanca (no Salão da Sociedade Filarmónica União Calipolense, em Vila Viçosa);
- Atuação do Grupo de Cantares na Associação de Amigos da 3ª Idade de São Lourenço,
em São Lourenço;
- Castanhas & Cantigas com os Grupos de Cantares, Dança, Revista e as alunas da disciplina de Capoeira (no Auditório do Centro Cultural);
- IV Edição da Feira do Idoso com o Grupo de Revista (no Pavilhão Multiusos de Redondo).

Academia Sénior expõe trabalhos
das aulas de Barrística
De 30 de junho a 23 de julho esteve patente, no
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, a
inauguração da exposição dos trabalhos elaborados pelos alunos da Academia Sénior de Estremoz, nas aulas de Barrística.
Esta exposição foi uma mostra dos trabalhos
elaborados durante o ano letivo 2016/2017, onde
os alunos expressaram a sua arte segundo as
tradições da modelação e pintura dos Bonecos
de Estremoz, candidatos à Lista Representativa
de Património Cultural Imaterial da Humanidade.

SÃO MARTINHO FOI COMEMORADO
COM CASTANHAS E CANTIGAS
Mais uma vez a Câmara Municipal de
Estremoz celebrou o Dia de São Martinho, desta vez no passado dia 13 de
novembro, no Centro Cultural Dr. Marques
Crespo, com o projeto “Castanhas &
Cantigas”.
Para além das castanhas assadas, oferecidas pelo Município de Estremoz, os
presentes assistiram à leitura encenada
pela Biblioteca Municipal, à atuação do
Grupo de Dança, do Grupo de Cantares
e a uma demonstração de Capoeira da
Academia Sénior de Estremoz.
Envolvendo idosos e crianças a tarde foi
de convívio e animação!
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Modernização e informação das E.B. 1
e Jardins de Infância do Concelho de Estremoz
Foram instalados aparelhos de ar condicionado nas escolas do concelho de Estremoz,
no âmbito da candidatura “Modernização e Informatização das EB1 e Jardins de
Infância do Concelho de Estremoz”.
O Município de Estremoz apresentou candidatura ao Portugal 2020, através do
Alentejo 2020 e do FEDER, para a modernização e a informatização de dez
estabelecimentos de ensino básico (1.º ciclo e pré-escolar), sob gestão da Câmara
Municipal.
A operação tem como objetivo a aquisição de equipamentos informáticos, mobiliário escolar, material didático, equipamentos de cozinha e de climatização, que
contribuem diretamente para a requalificação dos espaços e para a melhoria das
condições de ensino e de aprendizagem.
Constituída por duas componentes – equipamento de informática e equipamento
básico -, a operação tem enquadramento no PDCT do Alentejo Central, na PI10.5
do Eixo 2 do PO Alentejo, na tipologia de investimento prevista na alínea d) do
nº 2 do Aviso.
O valor de investimento elegível apurado é de 68 514.80€, resultando da aplicação
da taxa de comparticipação de 85% um valor FEDER de 58 237.58€.
Esta iniciativa vai possibilitar melhores condições para o desenvolvimento de todo
o processo educativo, garantindo mais sucesso escolar para os alunos do concelho
de Estremoz.

E.B. 1 de Evoramonte premiada no Concurso Nacional “As frutas e os
vegetais têm super poderes”
O Agrupamento de Escolas de Estremoz concorreu ao Concurso Nacional “As
frutas e os vegetais têm super poderes” e foi premiado com o primeiro lugar, no
escalão correspondente, do desafio Eco-Escolas 2017 “Cria um Super Vegetal”,
através da elaboração de uma maçaroca de milho, construída com as embalagens da marca "Compal", promotora do concurso, efetuada pelos alunos,
docentes e auxiliares de Ação Educativa da Escola Básica de Evoramonte.
A Compal e a Tetra Pak em parceria com o Programa Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa promoveram o concurso, no qual participaram
268 escolas de Norte a Sul do País, incluindo a Região Autónoma da Madeira
e dos Açores.
O passatempo visou chamar a atenção das crianças e dos jovens para a
importância da reciclagem, da proteção do ambiente e da introdução de fruta e
vegetais na alimentação diária.
No dia 27 de setembro, o Agrupamento de Escolas de Estremoz esteve presente nas atividades do “Dia das Bandeiras Verdes, Galardão Eco-Escolas 2017”,
que decorreu no Pavilhão do Parque Desportivo Municipal de Mafra. Nesse dia
foram entregues ao Agrupamento de Escolas de Estremoz e à EB1 de Evoramonte os certificados de participação, a Bandeira Verde Eco-Escolas 2017, o
prémio de 500€ (que será utilizado para a aquisição de material que ajude a
tornar a EB1 de Evoramonte mais sustentável) e ainda um certificado para o
Município de Estremoz, na qualidade de Município parceiro Eco-Escolas 2017.

Município de Estremoz volta a entregar livros de inglês a alunos
A Câmara Municipal de Estremoz voltou a adquirir e entregar
livros de Inglês para todos os alunos dos 1º e 2º anos de
escolaridade, das Escolas de Primeiro Ciclo do Ensino Básico
do concelho.
Com vista a facilitar o processo de aprendizagem desta língua
estrangeira, que passou a fazer parte do programa curricular
a partir do 3º ano, a Câmara Municipal de Estremoz entregou
gratuitamente materiais de apoio ao Inglês, para todos os
alunos do 1º e 2º anos de escolaridade, assumindo assim,
mais um ano letivo, enquanto entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino
Básico, o prolongamento da permanência dos alunos nas
escolas após o horário curricular.
Esta é mais uma das iniciativas que o Município de Estremoz está
a desenvolver com o objetivo de que o ano letivo 2017/2018
seja um sucesso.
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