BOLETIM
MUNICIPAL
edição n.º 2

Município de Estremoz
agosto de 2018
a março de 2019

BOLETIM MUNICIPAL
de agosto de 2018 a março de 2019

EDITORIAL
Caros Conterrâneos,
As mudanças fazem parte da vida e apesar de,
nem sempre, concordarmos com os motivos
pelos quais elas ocorrem, a verdade é que temos
de seguir em frente.
É do conhecimento de todos a razão que leva a
que seja eu, hoje, a escrever o presente editorial.
Por isso mesmo, quero deixar aqui uma palavra
de reconhecimento e consideração a Luís Mourinha
pelo seu desempenho enquanto líder dos destinos da Câmara Municipal de Estremoz, estando
convicto que, embora noutro papel, continuará
a saber contribuir para acrescentar valor à terra
que nos viu nascer e crescer.
E Estremoz também cresceu. Cresceu económica,
social e culturalmente.
No que respeita às obras municipais, foram concluídas as ETARs das freguesias de São Bento do
Cortiço e Veiros. A recuperação das Portas dos
Currais, há muito aguardada, está em fase de
conclusão. Iniciou-se a construção da Biblioteca
Municipal, no antigo edifício Luís Campos, e do
Canil/Gatil Municipal nos arredores da cidade.
Investiu-se nas pavimentações, calcetamentos,
reparação de caminhos rurais, condutas de água
e esgotos, construção de muros e em outras intervenções nas diversas freguesias do concelho.
Criaram-se condições para que a iniciativa privada
nos visse como terra de oportunidades nas mais diversas áreas económicas, investindo forte, e estamos
certos de que irão continuar a fazê-lo, contribuindo
assim para o desenvolvimento do nosso território.

No âmbito cultural não nos podemos esquecer
de assinalar a comemoração do primeiro aniversário da classificação dos Bonecos de Estremoz
como Património Cultural Imaterial da Humanidade, celebrado com a entrega do selo de certificação aos artesãos. Inaugurou-se o monumento
aos Marinheiros, que homenageia os estremocenses que desempenham ou desempenharam
missões nesse tão emblemático ramo das Forças
Armadas.
Continuaram a promover-se os nossos mercados,
os museus, o Teatro Bernardim Ribeiro e outros
espaços de interesse económico, cultural e turístico que, com o decorrer dos tempos, se vão afirmando como espaços de passagem obrigatória,
pela qualidade dos seus conteúdos e pela beleza
intrínseca que os caracteriza.
A Cozinha dos Ganhões, que decorreu de 29 de
novembro a 2 de dezembro de 2018, constituiu,
uma vez mais, um evento de sucesso que permitiu
a divulgação da gastronomia regional, a promoção do artesanato local e de outros sabores e
saberes do nosso concelho.
Ainda na área do desenvolvimento económico, é
de referir a realização da Feira da Caça e da Pesca,
que acontece paralelamente à Cozinha dos
Ganhões, e a dinamização da Zona Industrial dos
Arcos, que conta já com a fixação de novas empresas, encontrando-se muitas outras com projetos
em aprovação.
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No sector da ação social, importa relembrar todas
as iniciativas desenvolvidas pela Academia Sénior,
como resposta social à terceira idade. Recordar
a realização do Encontro de Memórias e as atividades de animação decorridas nos lares e nas
escolas do concelho.
Um dos temas que mais vezes surgiu como primeiro ponto da Ordem de Trabalhos e que, por
isso mesmo, não poderá deixar de ser aqui referido, prende-se com os problemas que envolvem
os moradores do bairro das Quintinhas. Deste
modo, a Câmara Municipal reuniu-se várias vezes
com a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna e com diversas outras entidades concelhias, na tentativa de obter soluções
para os problemas de segurança e de natureza
social que há algumas décadas se perpetuam naquele espaço.
Não há fórmulas mágicas para resolver problemas, mas enquanto existir vontade e disponibilidade sabemos que estamos no caminho certo.
Nas áreas do desporto e juventude, diversas iniciativas foram levadas a cabo com eventos marcantes na vida do nosso concelho, tais como o
Estremoz Bike, provas de Tiro ao prato e voo, Festa da Malha, a Semana da Juventude, Carrinhos
de Rolamentos, Estremoz Fun Running, Trail Running, entre muitas outras de reputado interesse
local e nacional.
Na área da gestão financeira, cabe referir que
o município se encontra numa situação estável,
cumprindo atempadamente os seus compromissos perante terceiros, com os níveis de endividamento dentro dos limites definidos por lei, o que
contribui para a tranquilidade de todos aqueles
que connosco estabelecem relações contratuais.
Por todas estas razões, o executivo camarário
orgulha-se do percurso que tem vindo a trilhar e
dos resultados que tem obtido.
Quando plantamos o melhor, esperamos colher
também o melhor.
Contamos com a colaboração e opinião de todos,
designadamente daqueles que verdadeiramente

têm Estremoz no coração, para que juntos possamos encontrar, da maneira mais fácil, as melhores soluções para os desafios que se colocam na
gestão municipal.
Como disse o poeta espanhol Antonio Machado,
“Caminhante, não há caminho; o caminho faz-se
caminhando”.
E assim o faremos.
Levando o nome de Estremoz mais longe e honrando sempre este município que é berço de tantos estremocenses que, no passado, souberam
construir a nossa história e de muitos outros que,
no presente, pretendem continuar a acrescentar
páginas valorosas a esta terra de encantos.

O Presidente da Câmara
Francisco João Ameixa Ramos

Informação
Todas as atas e deliberações da Câmara e da Assembleia Municipal,
estão disponíveis para consulta no site do Município de Estremoz.
destaques
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1.ª ANIVERSÁRIO DA CLASSIFICAÇÃO DO BONECO DE ESTREMOZ
COMO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE E ENTREGA DO SELO
DE CERTIFICAÇÃO AOS ARTESÃOS
No dia 7 de dezembro de 2018 comemorou-se o primeiro aniversário
da inserção da Produção do Figurado em Barro de Estremoz na Lista
Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.
Para marcar a data, o Município de Estremoz agendou, uma sessão
comemorativa para a qual convidou, em gesto de agradecimento, todos
os parceiros que apoiaram esta candidatura.
Nessa sessão foi feito, pelo responsável técnico da candidatura,
um ponto da situação relativamente à implementação do Plano de
Salvaguarda e Valorização da Produção de Figurado em Barro de
Estremoz o qual se encontra praticamente concluído.
O Processo de Certificação da Produção do Boneco de Estremoz, um
dos compromissos do Plano de Salvaguarda, arrancou nesta cerimónia,
salvaguardando as práticas ilegais de produção e comercialização que
possam desprestigiar os seus intérpretes.
Foram colocadas as primeiras etiquetas de certificação em peças
produzidas pelos barristas, especialmente elaboradas para assinalar o
primeiro aniversário da classificação.
No âmbito dos compromissos assumidos no Plano de Salvaguarda, foi já
publicado o livro “Figurado de Estremoz, uma produção Património Imaterial
da Humanidade”, da autoria de Hugo Guerreiro e estão já implementadas,
em várias escolas de 1º ciclo do concelho, atividades extra curriculares
de “Oficina de Bonecos de Estremoz”, além de muitas outras atividades
educativas desenvolvidas no Museu Municipal e fora dele. Também as
exposições temporárias ligadas à temática do Boneco de Estremoz em
todo o país aumentaram significativamente, bem como os convites para
participação em conferências ligadas ao Património Cultural.
Com esta classificação, a procura pelos Bonecos de Estremoz, o primeiro
figurado do mundo a receber a distinção de Património Cultural Imaterial
da Humanidade, aumentou significativamente, bem como a procura
turística pelo concelho de Estremoz.

FIGURADO DE ESTREMOZ EM LIVRO
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Estremoz recebeu,
no dia 1 de setembro de 2018, a apresentação ao público do
livro “Figurado de Estremoz, Produção Património Imaterial da
Humanidade”, da autoria de Hugo Guerreiro.
Segundo o autor, há muito que se impunha uma nova obra sobre o
Boneco de Estremoz. Depois da publicação, em 1990, de ”Barros
de Estremoz”, por Joaquim Vermelho, um livro de assinalável
sucesso na divulgação das artes do barro da cidade estremocense,
uma série de investigações trouxeram à luz um conjunto bastante
relevante de novos dados, as quais permitem um olhar mais
esclarecido e fundamentado sobre o Figurado de Estremoz.
Este livro é uma compilação da investigação efetuada, dando uma
nova perspetiva sobre esta arte tão popular, agora Património
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Cultural Imaterial da Humanidade, de modo a que curiosos,
colecionadores e estudiosos nele encontrem uma informação
satisfatória para as questões que procurem responder. Trata-se de uma das iniciativas previstas no âmbito do Plano de
Salvaguarda e Valorização do Boneco de Estremoz, no âmbito
da sua classificação como Património da Humanidade.
O autor, Hugo Guerreiro, foi o responsável técnico da
candidatura da Produção de Figurado em Barro de Estremoz
à inscrição na Lista Representativa de Património Cultural
Imaterial da Humanidade, candidatura concluída com sucesso
a 7 de dezembro de 2017, pelo Município de Estremoz.
Esta obra, publicada pela editora portuense “Afrontamento”,
conta com o apoio do Município de Estremoz.

destaques
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ETAR DE SÃO BENTO DO CORTIÇO E DE VEIROS CONCLUÍDAS

O Município de Estremoz apresentou candidatura ao
Portugal 2020, através do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos)
para construção de uma ETAR (Estação de Tratamento
de Águas Residuais) em S. Bento do Cortiço e a obra
está concluída.
Foi feita a Extensão da Rede de Saneamento de Águas
Residuais, através do seu prolongamento a áreas populacionais que ainda não eram abrangidas pelo sistema
anterior, num investimento total de 881.183,76€, sendo
financiada à taxa de 85% pelo POSEUR.

O Município de Estremoz apresentou também candidatura ao Portugal 2020, através do POSEUR, para
construção de duas ETAR em Veiros, estando a obra
igualmente concluída.
Foi feita a Extensão da Rede de Saneamento de Águas
Residuais, através do seu prolongamento a áreas populacionais que ainda não eram abrangidas pelo sistema
anterior, num investimento total de 612.339,97€, sendo
financiada à taxa de 85% pelo POSEUR.
Com estes investimentos, o Município contribuiu para o cumprimento da legislação comunitária e nacional em matéria de
ambiente e, para a melhoria da qualidade das massas de
água, através da minimização dos impactos adversos resultantes das descargas diretas nos cursos de água.

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL
JÁ TIVERAM INÍCIO
No passado dia 6 de março foi assinado o Auto
de Consignação dos trabalhos da empreitada de
“Reabilitação do Edifício Luís Campos e adaptação a Biblioteca Municipal", a executar pela empresa “ Lena Engenharia e Construções S. A.".
Esta operação visa a recuperação e reabilitação
do edifício conhecido como “Edifício Luís Campos”
para ali instalar um equipamento de uso público
– Biblioteca Municipal. Os objetivos das intervenções passam pela recuperação de toda a estrutura e fachada do edifício, dotá-lo de condições de
acessibilidade a mobilidade reduzida, adaptando-o a receber o referido equipamento cultural.
Esta intervenção tem um valor total, incluindo a
aquisição do imóvel, de 1.879.874,20€, financiado à taxa de 85% pelo ALENTEJO 2020 - FEDER,
sendo o prazo de execução de 540 dias.

destaques
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OBRAS DAS PORTAS
DOS CURRAIS
JÁ COMEÇARAM
A empreitada da Reabilitação e Requalificação
das Portas dos Currais e Muralhas Adjacentes
foi consignada, no passado dia 9 de novembro
de 2018, e as obras encontram-se a decorrer.
A intervenção visa ações especificas de inverter
o processo de ruína e de acentuar a sua estabilidade e apresentação, procurando-se também
eliminar os diversos elementos espúrios, designadamente sobrecargas indesejáveis, e igualmente assumir um compromisso com o tempo
presente, ao nível da fruição, uso e apresentação, conferindo grande relevância ao espaço
público e à natureza arquitetónica do conjunto.
A empreitada foi consignada pelo valor de
669.330,18€, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, com um prazo de execução de 180 dias,
ao adjudicatário ECIMOP, S.A.

VOLTA A PORTUGAL E VOLTA AO ALENTEJO
EM BICICLETA PASSARAM EM ESTREMOZ
A 80.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta passou na
cidade de Estremoz, no dia 3 de agosto.
Foi na 2.ª etapa, num percurso de 203,06 km, que ligou
Beja a Portalegre, que a Volta passou por Estremoz, num
pelotão rejuvenescido, com 150 homens, em cinco equipas internacionais do escalão Continental Profissional, o
segundo mais importante na hierarquia da União Ciclista
Internacional.
Já a “Alentejana” passou em março, dia 24, na 6.ª e última
etapa da prova.
Com mais de 70% dos municípios alentejanos envolvidos,
a 37ª Volta ao Alentejo Crédito Agrícola aconteceu, entre 20
e 24 de março, cruzando o Alto e o Baixo Alentejo com o
Litoral Alentejano e o Alentejo Central, regressando a Ponte
de Sor após 26 anos de ausência.
Este ano, a CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, organizadora técnica na Podium Events, desafiou o pelotão a partir de Montemor-o-Novo para percorrer
800 quilómetros de imponentes planícies, até culminar na
cidade museu de Évora.
Ambas as provas contaram com o apoio do Município de
Estremoz.
6
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INAUGURAÇÃO DO
MONUMENTO
AOS MARINHEIROS
Foi inaugurado, no passado dia 3 de
novembro, junto à Praça José Dias Sena (Porta
de Santa Catarina), um monumento dedicado
ao “Marinheiro”, iniciativa promovida pela
ACRMOZ – Associação Cultural e Recreativa
dos Marinheiros de Estremoz.
Na cerimónia estiveram presentes o Chefe
do Estado Maior da Armada e Autoridade
Marítima Nacional, Almirante Mendes Calado,
representantes do Município de Estremoz e
de diversas entidades locais, que aplaudiram
o monumento, composto por uma hélice e
uma âncora ofertados pela Marinha, com o
pormenor da inscrição de uma quadra, na
base, da autoria dos alunos do 4.º ano da
Escola Básica do Caldeiro, vencedora de um
concurso.

INAUGURAÇÃO DA SEDE DA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL
E MUSICAL DE ESTREMOZ
Foi no dia 1 de setembro a inauguração da
sede da Associação Cultural e Musical de
Estremoz, no Centro Cultural Dr. Marques
Crespo, onde esteve presente o anterior
Presidente da Câmara, Luís Mourinha
e a Vereadora Sílvia Dias, entre outros
convidados.
Através da Associação Cultural e Musical
do Concelho de Estremoz, o Grupo de
Cavaquinhos tem agora um novo espaço,
que lhes irá permitir continuar com o
dinamismo que os caracteriza.

destaques
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ESTREMOZ ESTEVE REPRESENTADA EM ZAFRA
A cidade de Estremoz esteve presente, de 27 de setembro a 3 de outubro,
na Feira Internacional Ganadera de Zafra.
No dia 27 de setembro, aquando da inauguração da Feira e celebrando
os 30 anos da Geminação com Zafra, a comitiva de Estremoz esteve
presente no evento, efetuando uma degustação de produtos regionais
e no um stand alusivo às potencialidades do concelho, em especial,
aos Bonecos de Estremoz, à Cozinha dos Ganhões, aos mercados
tradicionais e ao património arquitetónico monumental.
Na cerimónia de inauguração da F.I.G. o anterior Presidente da Câmara
Luís Mourinha entregou um Boneco de Estremoz às entidades presentes,
o Alcaide de Zafra, José Carlos Contreras Asturiano, o Presidente da
Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara e o Ministro da
Agricultura de Espanha, D. Luis Planas Puschades.
Mais uma iniciativa que fortalece as boas relações com Zafra, atraindo a
Estremoz mais visitantes e mais desenvolvimento económico.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
INTERNA REUNIU COM O MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
No dia 28 de novembro, aconteceu, no Salão
Nobre do Município de Estremoz, uma das várias reuniões em que foi debatida a situação de
insegurança na cidade de Estremoz.
Na reunião estiveram presentes a Secretária de
Estado Adjunta e da Administração Interna, Dra.
Isabel Oneto, com os serviços descentralizados
do Estado, nomeadamente PSP, GNR, Delegada Regional de Educação do Alentejo, Diretor
do Centro Distrital de Évora da Segurança Social e a nível local representantes do Município
de Estremoz e da Santa Casa da Misericórdia.
Esta reunião foi solicitada pela Secretária de Estado, na sequência de uma outra reunião, em
Lisboa, com o anterior Presidente da Câmara
Municipal de Estremoz, Luís Mourinha, onde se
procurou definir estratégias conjuntas, relativamente ao problema de insegurança, na zona do
Olival à Quinta do Carmo, vulgarmente conhecida como "Quintinhas".
Posteriormente já aconteceram várias reuniões,
nomeadamente no dia 5 de dezembro, 8 e 19
de março, onde tem sido feita uma análise da
situação atual, incluindo visitas às instalações
de algumas entidades envolvidas, de forma a
definirem medidas de atuação e encontrarem
soluções rápidas e eficazes para este problema
que afeta todos os estremocenses em particular os que residem naquela zona da cidade.

32
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SALDOS DE STOCKS

O Município de Estremoz, em conjunto com vários comerciantes do concelho, organiza todos os anos a Feira dos Saldos de Stocks de Verão e de Inverno.
Os “Saldos de Stocks de Verão 2018”, acontecerem
entre os dias 3 e 5 de agosto, no claustro do Convento dos Congregados (Paços do Concelho) e para
além dos artigos a preços baixos, a animação cultural
não faltou com a atuação do Grupo de Acordeões de
Estremoz, com a demonstração de Kickboxing, pela

eventos temáticos
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Associação Move-te, de Aikido, pelo Ginásio VYBE,
com o espetáculo com Inês Claro e um ensemble de
Guitarras.
Os “Saldos de Stocks de Inverno 2019” aconteceram
em fevereiro, de 8 a 10, no Parque de Feiras e Exposições de Estremoz, com a animação dos grupos de
dança: Traquinas & All Star; Grupo de Dança Country da
Academia Sénior de Estremoz; Ginarte e Dance For Fun.
Os preços baixos foram aqui, em Estremoz.

9

COZINHA DOS GANHÕES

A XXVI edição da Cozinha dos Ganhões teve início no dia
29 de novembro e terminou no dia 2 de dezembro de 2018.
Durante quatro dias, este certame gastronómico de
promoção turística e desenvolvimento do Concelho de
Estremoz e da Região Alentejo proporcionou aos milhares
de visitantes boa comida, bebida, animação cultural e a
exposição de artesanato e produtos regionais.
O programa foi extenso mas entre música, dança e
cantares tradicionais, as vozes do Grupo Fado Popular, de
Toy, Miguel Bravo e Rosinha alegraram mais uma edição,
deste que é considerado um dos maiores eventos de
gastronomia do Alentejo.

10
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CAMINHADA DOS GANHÕES
Inserida na Cozinha dos Ganhões realizou-se, dia 1 de dezembro, a já habitual
Caminhada dos Ganhões.
Com partida em frente à Câmara Municipal, o percurso foi feito por 80
participantes, onde não faltaram os "Bonecos de Estremoz Humanos",
percorreram cerca de 4 km pela cidade e terminando no Parque de Feiras e
Exposições, com um almoço convívio, onde foi servida uma Açorda Alentejana.

FEIRA DA CAÇA, PESCA E ATIVIDADES
NA NATUREZA
Paralelamente à Cozinha dos Ganhões 2018, no
pavilhão C do recinto, decorreu a Feira da Caça,
Pesca e Atividades na Natureza, organizada pela
Confraria dos Amigos do Campo, com o apoio da
Câmara Municipal de Estremoz.
O programa envolveu diversas atividades entre
concursos, exposições, workshops, desfiles, corridas
e campanhas de sensibilização, tendo em conta
a importância da natureza e dos animais na vida
quotidiana.

eventos temáticos
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MIMINHOS DE NATAL
Pelo sexto ano consecutivo o Município de Estremoz organizou a
Feira dos Miminhos de Natal, tendo a edição decorrido no dia 15
de dezembro, no Rossio Marquês de Pombal.
O artesanato é a expressão mais representativa da cultura e arte
populares e cuja preservação deve ser mantida e divulgada.
O concelho de Estremoz possui uma enorme diversidade de
artesãos que, de um modo mais tradicional ou contemporâneo,
nos presenteiam com as suas obras de arte, que precisam ser
divulgadas. Foi esse o objetivo desta feira, promover a atividade
artesanal do concelho junto da população e de quem nos visita.
Para animar os visitantes, não faltou o Pai Natal e a sua Rena,
um desfile de moda das lojas da cidade e a atuação dos Grupos
GINARTE, Traquinhas e All Stars, Dance 4 Fun e Classe de Ballet
do Orfeão Tomaz Alcaide.

A MAIOR DANÇA DO PINGUIM
FOI EM ESTREMOZ
A maior Dança do Pinguim do Mundo aconteceu em
Estremoz, no dia 15 de dezembro
Integrada na VI Feira Miminhos de Natal, a Dança do
Pinguim animou o Mercado de Estremoz, em mais uma
iniciativa onde todos puderam participar.
A animação foi garantida e a maior dança do Pinguim
foi na cidade de Estremoz.

12
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ESTREMOZ ESTEVE
PRESENTE NA BTL
Decorreu, de 13 a 17 de março, mais uma edição da BTL Bolsa de Turismo de Lisboa, na FIL, no Parque das Nações,
estando Estremoz representada com um espaço de promoção do concelho, integrado no stand da Entidade Regional
de Turismo do Alentejo.
Os Bonecos de Estremoz como Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO foram o assunto destaque
do stand do Município de Estremoz, assim como os próximos eventos e todas as potencialidades do concelho, que
foram apresentadas ao público e aos profissionais do setor
do turismo, que ficaram a conhecer todos os encantos de
um concelho que continua a receber milhares de visitantes
por ano.

ALUNAS DA ACADEMIA SÉNIOR DE ESTREMOZ EXPÕEM TRABALHOS
NO POSTO DE TURISMO
O Posto de turismo de Estremoz tem sido palco de diversas
exposições dos trabalhos da Academia Sénior de Estremoz.
Os ateliers de Artes Decorativas, de Pintura, de Barrística e
o Clube da Agulha com alguma regularida expôem os seus
trabalhos, efetuados nas aulas e com toda a imaginação
e talento, são o orgulho das suas alunas, professoras e
visitantes, que apoiam o envelhecimento ativo.

PRESÉPIO NO CORETO MUNICIPAL ALUSIVO
AOS BONECOS DE ESTREMOZ
Foi inaugurado, no Coreto Municipal
de Estremoz, no dia 7 de dezembro
de 2018, o Presépio de Natal, o qual
este ano foi inspirado nas figuras tradicionais da barrística estremocense,
evocando o 1.º aniversário da sua
classificação como Património Cultural Imaterial da Humanidade.
Durante a quadra natalícia este foi um
dos encantos mais visitados da cidade de Estremoz.

turismo / destaques
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REPARAÇÃO DE BANCOS DO ROSSIO
O Município de Estremoz procedeu à limpeza e reparação
dos bancos municipais do Rossio Marquês de Pombal.
Esta ação era estritamente necessária uma vez que os
bancos se encontravam bastante danificados, tendo
sido necessário a substituição de algumas tábuas, que
se encontravam partidas, e as restantes tiveram que
ser tratadas para eliminar as "inscrições" infringidas por
algumas pessoas.
O Município apela ao bom senso dessas pessoas, visto
que o património municipal é de todos, assim como
a responsabilidade de o manter em condições de o
usufruírem.

LIGAÇÃO DOS CASAIS DE SANTA MARIA
A MENDEIROS JÁ ESTÁ CONCLUÍDA
O Município de Estremoz concluiu, no dia 29
de novembro, as obras de requalificação do espaço que estabelece a interligação da Urbanização de Mendeiros (Praceta Marechal António
Spínola e Rua José Félix Ribeiro) aos Casais de
Santa Maria.
Esta intervenção compreendeu a execução de
um arruamento rodoviário, dos Casais de Santa Maria para Mendeiros, assegurando ainda a
interligação pedonal entre estas duas urbanizações. Foi também efetuada a requalificação
das infraestruturas existentes, nomeadamente
a rede pública de águas residuais e os espaços
exteriores envolventes.
Com esta obra foram criadas condições de
conforto e segurança para a circulação de pessoas e viaturas, permitindo a ligação dos dois
Bairros e facilitando os acessos dos moradores
e restantes visitantes.

32
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PINTURA E RECUPERAÇÃO DA CASA
DE APOIO À COZINHA DA ESCOLA
BÁSICA DO CALDEIRO

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
EM SÃO BENTO DO CORTIÇO

COLOCAÇÃO DE PAVIMENTO NAS SALAS, PINTURA
E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ

ESTREMOZ TEM CANIL/GATIL MUNICIPAL
O Município de Estremoz construiu, num terreno contíguo à ETAR, um Canil/Gatil Municipal, composto por
cinco celas e mais duas semi circulares, um gatil, um
gabinete veterinário e arrumos, para além de um espaço amplo, vedado, para que os animais possam, sempre
que possível, sair temporariamente das celas.
A obra foi entregue à empresa MULTIPET - INDÚSTRIA
E COMÉRCIO, LDA, pelo valor de 14.995,19€ (catorze mil
novecentos e noventa e cinco euros e dezanove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Brevemente será também construído um Canil/Gatil Intermunicipal na GESAMB, em Évora, promovido pela
32
CIMAC, cujo projeto está a ser desenvolvido com a colaboração dos municípios envolvidos e cujas obras terão
inÍcio em 2019 e terão que estar concluídas até março
de 2020.
obras municipais
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CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUSTENTAÇÃO DE TERRAS
EM SÃO BENTO DO AMEIXIAL

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM SANTA VITÓRIA DO AMEIXIAL

RECUPERAÇÃO DE LOGRADOURO NA E.B.1/J.I. DE ÉVORA MONTE

32
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INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA E.B.1/J.I. DE ÉVORA MONTE

CONSTRUÇÃO DE PONTÃO NA ESTRADA
DE SÃO MARCOS EM ÉVORA MONTE

REPARAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS
NO CONCELHO

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA
ESTRADA DA VINHA DO MATO EM ÉVORA MONTE

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CALÇADA
NA RUA DAS CORREIAS, ÉVORA MONTE

32
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ESTREMOZ
FUN RUNNING
Integrada na Semana da Juventude decorreu, no dia
23 de setembro, mais uma edição da Estremoz Fun
Running, a festa mais colorida do Mundo.
Estremoz Fun Running é uma iniciativa que conjuga a
atividade física com diversão, através da realização de
uma corrida e caminhada conjugadas com muita cor!
A animação foi constante com várias novidades e a
animação esteve a cargo de Miguel Bravo, que, com a sua
música, divertir os mais de 700 participantes ao evento.
A festa mais colorida do Mundo aconteceu em Estremoz!

PROJETO
GOLFINHOS
O Município de Estremoz deu início
ao Projeto Golfinhos.
O Projeto Golfinhos consiste
em aulas de Adaptação ao Meio
Aquático nas Piscinas Municipais
de Estremoz, destinadas a todos
os alunos dos Jardins de Infância
da rede pública do concelho de
Estremoz.

DEMONSTRAÇÃO DE ARTES MARCIAIS
EM ESTREMOZ
A 1.ª demonstração de Artes Marciais de Estremoz aconteceu, no dia 27
de outubro, no Pavilhão Desportivo Municipal da cidade.
As modalidades praticadas no evento foram Aikido, Laido, Jogo do
Pau, Judo Tradicional, Karate, Kendo, Kick Boxing, Krav Maga, Kung Fu
Tradicional, Kyudo, Shurikenjutsu e Tae Kwondo.
Esta iniciativa foi uma organização da Associação Portuguesa
Aikishurendojo, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

18
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ESTREMOZ VOLTOU A CLASSIFICAR-SE NA 26.ª FESTA DA MALHA
Aconteceu no passado dia 16 de setembro, em Évora, a 26.ª Festa
da Malha, organizada pela CIMAC, com a colaboração de vários
Municípios.
Estremoz está de parabéns porque conseguiu as seguintes classificações:

- 2.º Prémio Joaquim Jesus e José Raimundo - Escalão + 65 Masculinos;
- 2.º Prémio José Anacleto e Ricardo Anacleto - Escalão Sénior Masculino.
O Município de Estremoz felicita todos os participantes, em especial os
premiados.

SEMANA DA JUVENTUDE DE ESTREMOZ
O Município de Estremoz organizou, entre os dias 19 e 23 de
setembro, uma Semana dedicada à Juventude do Concelho.
Durante os 5 dias, Estremoz teve iniciativas inesquecíveis,
desde atividades educativas, demonstrações e aulas abertas
pelos ginásios estremocenses, Night Run da Juventude,
Observatório de Astronomia, Torneio de Paint Ball, Teatro,
Corrida de Carrinhos de Rolamentos, Glow Party com DJ
Silver Soul, Domi, DJ Supa Dust Man e Hypeman Toxic,
Valas com Dj Sims e MC d: Beat, ainda Dj Steven Rod,
Torneio de Basket 3X3 e o Estremoz Fun Running.

CARRINHOS VOLTARAM A ROLAR NO SÃO LÁZARO
Foi no passado dia 22 de setembro, na descida de São Lázaro, que aconteceu a
5.ª Corrida de Rolamentos da cidade de Estremoz.
Depois dos participantes terem votado na viatura "mais original" e "mais gira" e de serem
apurados os resultados das três descidas, os resultados finais foram os seguintes:
- Carro Mais Original - N.º 4 - Tiago Lino;
- Carro "Mais Giro" - N.º 3 - Joaquim Serrano;
- Carro Mais Veloz - 1.º Lugar - N.º 05 - Lino Pernas;
- Carro Mais Veloz - 2.º Lugar - N.º 10 - Fernando Borralho;
- Carro Mais Veloz - 3.º Lugar - N.º 09 - José Plácido.
Mais uma tarde divertida e de convívio entre amigos, que relembram a sua infância
mantendo as tradições.
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TRAIL RUNNING
CIDADE DE ESTREMOZ
Aconteceu, no dia 21 de outubro, o IV Trail Running Cidade de
Estremoz - por Trilhos de Évora Monte, reunindo mais de 400
participantes.
O evento foi uma Prova de Trail Running, realizada em trilhos
sinalizados, em piso acidentado, estradões e obstáculos
naturais, com partida e chegada na localidade de Évora Monte,
onde se realizaram um Trail Longo (34 km), um Trail Curto (24
km), um Mini Trail (14 km) e uma Caminhada (8 km).
O IV Trail Running Cidade de Estremoz foi um evento
organizado pelo COAAL – Clube de Orientação do Alto
Alentejo, com o objetivo de dinamizar a prática desportiva na
região, nomeadamente o Trail Running, trazendo ao Concelho
de Estremoz, atletas de todo o País e da vizinha Espanha. O
COAAL contou com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz,
da Junta de Freguesia de Évora Monte, da União de Freguesias
de Estremoz (Santa Maria e Santo André), da Junta de Freguesia
de Glória e de outros parceiros locais e regionais.

ESTREMOCENSES PARTICIPARAM NAS MEIAS MARATONAS EM LISBOA
Estremocenses continuam ativos nas Minis e Meias
Maratonas em Lisboa.
No passado dia 14 de outubro, participaram na
Mini&Meia Maratona EDP – SANTANDER TOTTA,
com 33 atletas, onde 21 deles participaram na mini
maratona e 11 na meia maratona e 1 na maratona.
Em março, dia 11, participaram na Mini e a Meia
Maratona Ponte 25 de Abril.
Desta vez foram 25 caminhantes, 13 atletas na mini
maratona e 12 atletas na meia maratona.
Em ambos os eventos o espírito foi de convívio e,
a caminhar ou a correr, o importante foi participar.
20
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IV RAIDE HÍPICO
DE ESTREMOZ
No dia 30 de março, na Adega Monte Seis Reis, decorreu, pelo quarto ano consecutivo, o Raide Hípico
Valerie Clarke.
Valerie Cecil Mary Clarke, conhecida como "A Inglesa", nasceu em Guilford, mas depois de conhecer
Portugal, instalou-se em São Bento do Cortiço, onde
começou a sua coudelaria. Esteve sempre envolvida
à vida equestres, das quais se destacam: os saltos,
as provas de ensino, as atrelagens e os raids, projetando assim o nome da freguesia e do concelho,
pelo País e Estrangeiro.
Em 2019 foram estes os resultados:
- CEI * - 1.º Prémio: Rui Pereira;
- 2.º Prémio: Miguel Brasão;
- 3.º Prémio: Maria Prazeres.
- CEP 80 - 1.º Prémio: Nuno Silva;
- 2.º Prémio: Filipe Ramos;
- 3.º Prémio: João Carpinteiro.
- CEP 40 1.º Prémio: Carlos Cunha;
2.º Prémio: Sofia Coelho;
3.º Prémio: André Grilo.
Esta iniciativa foi uma organização da Associação
Hípica de Estremoz, com o apoio da Câmara
Municipal e de vários parceiros e entidades locais.

CLUBE DE CAÇADORES DE ESTREMOZ CONTINUA A SOMAR TÍTULOS
Nos dias 7, 8 e 9 de setembro, na Póvoa do Varzim, decorreram as últimas contagens do Campeonato Nacional, no qual o Clube de Caçadores se consagrou
Vice Campeão Nacional de Clubes na modalidade de Tiro ao Voo.
Na primeira prova o clube conseguiu a vitória com um resultado de 74 em 75
possíveis, assegurando o segundo lugar, mérito dos atletas Artur Mota, Manuel
Moura, Gonçalo Roquette, Afonso Roquette e Orlando de Carvalho.
De destacar o desempenho do atleta Jorge Balbino na vitória na 6.ª contagem
do Campeonato de Portugal e do 4.º lugar de Artur Mota no Campeonato Nacional.
Ainda no mesmo mês, a 29 e 30 de setembro, o atleta do Clube de Caçadores
de Estremoz, Pedro Borralho, sagrou-se vice-campeão do mundo na modalidade de Tiro aos Pratos TRAP 5. A prova realizou-se em Ovar e contou com a
participação de 200 atletas de vários países.
Pedro Borralho partiu 166 de um total de 175 pratos, ficando apenas a 2 pontos
do 1.º classificado.
O Município de Estremoz felicita os atletas e o clube, por mais esta distinção,
que em muito eleva o nome de Estremoz a nível nacional e internacional nesta
modalidade.
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LIMPEZA E DESINFEÇÃO DOS CONTENTORES DO LIXO
A Câmara Municipal de Estremoz procedeu, à lavagem e higienização dos contentores de resíduos indiferenciados
no concelho.
Durante semanas efetuou a lavagem da totalidade dos contentores existentes no concelho, cerca de 900, tendo para
o efeito recorrido ao aluguer de uma viatura apropriada para a execução do serviço.
Esta intervenção implica um esforço económico para a autarquia, pelo que apelamos aos munícipes que tenham os
devidos cuidados na deposição do lixo, utilizando sempre sacos bem fechados e evitando despejar matérias líquidas,
brasas ou cinzas nos contentores.
Esta ação teve um carácter de grande importância porque, para além de evitar os maus cheiros, afasta também
a proliferação de microrganismos prejudiciais à saúde pública, e dá cumprimento a um dos grandes objetivos da
Câmara Municipal de Estremoz, que consiste na manutenção de boas condições de higiene urbana no concelho.

AÇÃO NA ESCOLA DO CALDEIRO
“ACENDA A LUZ DA RECICLAGEM”
O Município de Estremoz, no âmbito da "Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos - Prevenção de Resíduos Perigosos: hora de
desintoxicação!", que se assinalou de 17 a 25 de novembro de 2018,
realizou uma ação de sensibilização dirigida aos estabelecimentos de
ensino do 1.º ciclo do concelho.
Considerando que a temática da Semana foram os resíduos perigosos,
a ação "Acenda a Luz da Reciclagem!", assentou na sensibilização
e recolha de lâmpadas fluorescentes nas escolas, de 19 a 27 de
novembro de 2018.
Foi realizada uma sessão de sensibilização por turma e foi colocada
uma caixa de recolha de lâmpadas fluorescentes, num espaço comum
da escola, que irá ficar até ao final do 2.º período, para que se consiga
recolher o máximo de lâmpadas, que serão entregues no Ecocentro de
Estremoz, gerido pela Gesamb (Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM).
Esta ação teve o apoio da Gesamb e da ERP - European Recycling
Platform.

MANUTENÇÃO DE ÁRVORES NA RUA BENTO JESUS CARAÇA
A Câmara Municipal de Estremoz faz, com a regularidade necessária, a limpeza e ornamentação das
árvores da cidade.
É importante a conservação e a manutenção das
árvores e dos espaços verdes, para que a cidade
mantenha o seu encanto.

22
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FESTAS DA EXALTAÇÃO
DA SANTA CRUZ DE ESTREMOZ
Organizadas pela Câmara Municipal de Estremoz e pela Paróquia de Santo
André, realizaram-se de 31 de agosto a 2 de setembro, no Rossio Marquês de
Pombal, as tradicionais Festas da Exaltação da Santa Cruz.
Os concertos de Leandro, Romana e Victor Rodrigues, os espetáculos de
fogo-de-artifício, as atuações do Grupo de Cavaquinhos de Estremoz, de
Paulo Lopes e Miguel Bravo, das Bandas Filarmónicas da Luzitana, da União
e de Cabrela, assim como os espetáculos de dança com Traquinas & AllStar
e Ginarte, a grandiosa corrida de touros e as cerimónias religiosas, foram
motivos suficientes para que Estremoz estivesse em festa.

CASA DO ALENTEJO DEDICOU
DIA A ESTREMOZ
No dia 29 de setembro foi Dia de Estremoz na
Casa do Alentejo, em Lisboa.
Para comemorar a ocasião, o Município de Estremoz organizou várias atividades: uma Comunicação sobre os Bonecos de Estremoz, com a
oradora Isabel Borda de Água, uma homenagem
aos Bonecos com a presença de artesãos, a
venda do livro “Figurado de Estremoz”, de Hugo
Guerreiro, e a atuação do Grupo de Cavaquinhos
de Estremoz.

QUE GRANDE CALDEIRADA
A Revista à Portuguesa voltou ao Teatro Bernardim Ribeiro, no passado dia 15 de setembro, com "Que grande
Caldeirada".
Após grande êxito nacional com Ol(h)á Florbela!, Sonhos
em Cena trouxe a Estremoz a Revista à portuguesa Que
Grande Caldeirada, recuperando os grandes êxitos do
teatro de revista em junção com novos números, com a
crítica atual e acutilante da revista à portuguesa servida
com um elenco de jovens valores, comandados por
Florbela Queiroz.
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COMÉDIA NO TBR COM EDUARDO MADEIRA E MANUEL MARQUES
O Teatro Bernardim Ribeiro foi
palco, no passado dia 3 de
novembro, de um espetáculo de
comédia com Eduardo Madeira e
Manuel Marques.
Os humoristas subiram ao
palco para um surpreendente
número de faquires acrobatas e
prestidigitação com marmotas.
Ou isso ou comédia com música
à mistura. A sociedade, a política
e o desporto forma debatidos
e analisados de forma "séria e
isenta".
Esta iniciativa foi uma organização
da Show Bees, com o apoio da
Câmara Municipal de Estremoz.

LUIS ALELUIA E VÍTOR EMANUEL APRESENTARAM
“SAÍDOS DA CASCA”
"Saídos da Casca" é o nome
do espetáculo que Luís Aleluia
e Vítor Emanuel trouxeram ao
Teatro Bernardim Ribeiro, no
passado dia 10 de novembro.
No palco dois atores e autores inventaram personagens e
textos para o seu programa de
televisão. Foram duas horas de
espetáculo, onde o público ficou
a conhecer a intrigante temática
que é a televisão.
Esta iniciativa foi uma organização do Cartaz - Produção de
Espetáculos, com o apoio da
Câmara Municipal de Estremoz.

24
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ASE APRESENTOU “MARAVILHA DE REVISTA”
“Maravilha de Revista” é um espetáculo que se
baseia no esquema tradicional da antiga Revista
à Portuguesa, pleno de crítica social e que faz o
público rir e divertir-se, não podendo faltar muitas marchas e cantigas populares que marcaram
o panorama musical português.
Depois do sucesso de "Estremoz tem mais revista",
que esgotou várias vezes a sala do Teatro Bernardim
Ribeiro e que atuou por várias localidades vizinhas,
as alunas da disciplina de Revista da Academia Sé-
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nior regressam com este novo projeto, que diverte e
surpreender o seu público e que também já foi casa
cheia, em três sessões, do Teatro Bernardim Ribeiro,
assim como em localidades vizinhas, como em Évora
Monte, Borba e Monforte e também na Casa do Alentejo em Lisboa, onde foram aplaudidas por todos os
“apaixonados” pelo Alentejo.
“Maravilha de Revista” é a prova que Estremoz
tem um envelhecimento ativo e que a Academia
Sénior de Estremoz é um sucesso.
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EXPOSIÇÕES
“MUNDO RURAL NA COLEÇÃO DE FIGURADO
DE ESTREMOZ DO MUSEU MUNICIPAL”
Galeria D. Dinis
De 8 de setembro a 17 de novembro

“ALENTEJO VIVO”

Exposição de pintura de João Quintela

Museu Municipal de Estremoz
De 16 de setembro a 11 de novembro

“MEMÓRIA RECAPTURADA”

Exp. de fotografia de Catarina Pereira e dos Estúdios Correia

Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte
De 30 de setembro a 2 de dezembro

“XII EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS
DE ARTESÃOS DE ESTREMOZ”
Galeria D. Dinis
De 24 de novembro a 5 de janeiro

“CARAS E CARETAS”

Exposição de cartoons de Carlos Laranjeira

Museu Municipal de Estremoz
De 18 de novembro a 20 de janeiro

“BRINQUEDOS DO MUNDO”
Coleção Hélder Esdras Martins

Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte
De 15 de dezembro a 10 de fevereiro

“ALENTEJO ALMA DA PAISAGEM”
Fotografia de Cabrita Nascimento

Museu Municipal de Estremoz
De 3 de fevereiro a 7 de abril

“EM ESTREMOZ… APAIXONE-SE!”

Trabalhos da Academia Sénior de Estremoz dedicados ao “Amor”

Posto de Turismo de Estremoz
De 14 de fevereiro a 10 de março

“DESCONEXA”

Mostra da Galeria Trema, com diferentes artistas

Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte
De 16 de fevereiro a 31 de março

“DO TRAÇO: COLEÇÃO DE DESENHO DO MUSEU
MUNICIPAL DE ESTREMOZ”
Galeria D. Dinis
De 26 de janeiro a 6 de abril

“A PALETA DE CORES
Pinturas de Luisa Piedade

Posto de Turismo de Estremoz
De 14 de março a 14 de abril

26
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CARNAVAL DE ESTREMOZ 2019

Estremoz voltou a festejar o Carnaval, através da realização dos tradicionais corsos carnavalescos.
A diversão teve início no dia 28 de fevereiro, com o habitual Corso de Carnaval das Escolas, sob o tema "Os
Bonecos de Estremoz", que envolveu cerca de 1000
alunos do concelho, do 1.º ciclo e pré escolar, público
e privado, enchendo o Rossio Marquês de Pombal de
cor e alegria, numa organização do Agrupamento de
Escolas, com o apoio do Município.
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Os Corsos Carnavalescos tiveram lugar nos
dias 3 e 5 de março, também com tema livre,
onde os cerca de 600 foliões, com 11 carros
alegóricos, divertiram os milhares de visitantes
que se juntaram no Rossio Marquês de Pombal.
Esta iniciativa foi uma organização da Sociedade
Filarmónica Luzitana, da Sociedade Filarmónica Artística Estremocense e do Orfeão Tomaz Alcaide,
com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.
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BIBLIOTECA

DESFILE LITERÁRIO
“EU GOSTO DE LER”
Decorreu, no dia 23 de outubro, em Estremoz, mais um
Desfile Literário, desta vez subordinado ao tema "Eu
gosto de ler", 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.
Esta iniciativa foi uma organização do Município de
Estremoz, da Biblioteca Municipal e das Bibliotecas
Escolares do concelho, com o objetivo de promover a
leitura e os livros de uma forma lúdica, com a participação
direta dos alunos.

HALLOWEEN COM SABOR
A OSSOS E CAVERNAS
A EB1 de Arcos e de S. Domingos visitaram
a Biblioteca Municipal, no passado dia 31
de outubro, e tiveram a oportunidade de
conhecer melhor a pré-história e o período
da pedra lascada, com a apresentação da
coleção “O Bando das Cavernas”, de Nuno
Caravela.
Entre nomes “empedernidos” e aventuras
de “ossos lascados” vivemos todos uma
tarde de Halloween das cavernas.

III CICLO DE CONFERÊNCIAS
“LEITURAS A SUL”
No âmbito do III Ciclo de conferências "Leituras a
Sul", realizou-se, no dia 12 de outubro, na Biblioteca
de Estremoz, a conferência "O Livro Antigo na Era Digital", por Dália Guerreiro (CIDEHUS / UÉVORA).
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BIBLIOTECA

QUINTAS
DE ENCANTAR

CONTOS À SEXTA NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

O projeto “Quintas de Encantar” são
sessões de leitura, destinadas a crianças
do pré-escolar e do 1.º ciclo das escolas do concelho, animadas/encenadas
com livros, objetos, fantoches, etc, e têm
como objetivo conquistar “pequenos”
leitores ao transmitir-lhes a magia dos
livros de uma forma lúdica, encenada e
animada.
Últimas histórias: “A fuga da ervilha”, de
Pedro Seromenho com o tema alimentação e “O Pai Natal Preguiçoso e a Rena
Rodolfa”, de Ana Saldanha sobre o Natal.

Todas as últimas sextas feiras de
cada mês, as famílias e todo o
público em geral, podem assistir
a sessões de leitura animadas e
encenadas com livros, fantoches,
objetos, etc, porque a leitura e os
livros não se esgotam no contexto
da sala de aula e as famílias devem
ter um papel ativo no desenvolvimento das suas crianças.
Última história: “ Plantar um beijinho”, de Amy Krouse Rosenthal.

PÁG.
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HISTÓRIAS QUE SE CRUZAM CONTINUAM A ANIMAR OS LARES

A Câmara Municipal de Estremoz, através da Biblioteca Municipal, colocou à disposição dos utentes das instituições de 3.ª idade do concelho, um conjunto de
serviços em torno do livro e da leitura, de forma a enriquecer as valências no âmbito da animação e lazer. O projeto “Histórias que se cruzam” tem proporcionado
momentos de troca de experiências e vivências explorados a partir de histórias
contadas, vividas ou lidas.
Últimas histórias: “Chiu!!”, de Mafalda Milhões (tema “Sonhar na Terceira Idade”),
“Plantar um Beijinho”, de Amy Krouse Rosenthal, (tema “O beijo e o Beijar”) e ainda
foi praticado o Jogo da Alimentação.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA EM ESTREMOZ
Aconteceu no dia 14 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de
Estremoz, a 13.ª edição do Concurso Nacional de Leitura, fase
concelhia do 3.º ciclo do Ensino Básico.
Depois da prova escrita e oral e de alguns momentos de animação, com a escritora Cristina Carvalho e por alguns alunos
da Escola Básica Sebastião da Gama e Secundária Rainha
Santa Isabel, ficaram apurados os seguintes alunos:
1.º Bernardo Catarino Clímaco;
2.º Matilde Martins;
3.º Joana Pires Garcia.
Na fase intermunicipal, realizada em Viana do Alentejo, dia 2 de
abril, representaram o concelho de Estremoz os alunos Ana Leonor Lourenço e Tomás Genebra do 1.º ciclo, Diana Cuco e João
Cabanejo do 2.º ciclo, Bernardo Clímaco e Matilde Martins do 3.º
ciclo e João Paulo Cunha e David Moreira do Ensino Secundário.

biblioteca
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CASTANHAS E CANTIGAS EM DIA DE S. MARTINHO
O Centro Cultural Dr. Marques Crespo foi palco,
no passado dia 12 de novembro, de mais um
Magusto de São Martinho.
O "Castanhas & Cantigas", para além das
castanhas assadas, teve uma animação cultural
que envolveu um jogo da Glória dinamizado pela
Biblioteca Municipal, e as atuações do Grupo de
Revista à Portuguesa, do Grupo de Dança da ASE

"Golden Age", do Grupo de Dança Country e do
Grupo de Cantares "Vozes na Idade d'Ouro".
Ao longo da festa houve também declamação
de poemas dinamizados pelo Grupo de Poesia
e Conto.
Esta iniciativa foi uma organização da Câmara
Municipal de Estremoz.

ENCONTRO DE MEMÓRIAS 2018
Foi a 14 de dezembro que aconteceu, no Parque de Feiras e Exposições
de Estremoz, mais uma edição do “Encontro de Memórias”, um convívio
destinado à troca de experiências e recordações de tempos antigos.
Esta iniciativa envolveu mais de 900 seniores do concelho que, durante
umas horas, conviveram entre amigos e entre a boa gastronomia e a
animação cultural, com a atuação da Academia Sénior de Estremoz,
partilhando histórias, sorrisos e memórias.
O Encontro de Memórias é uma organização da Câmara Municipal de
Estremoz.
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COMEMORAÇÕES DO DIA
MUNDIAL DO IDOSO
No passado dia 1 de outubro comemorou-se o Dia Internacional do
Idoso, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do
envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população
mais idosa.
Prosseguindo o objetivo de promover a qualidade de vida da população
em geral e em particular dos idosos, a Câmara Municipal de Estremoz
desenvolveu uma série de atividades, entre as quais uma sessão de
esclarecimento ”Idosos em Segurança”, a cargo da GNR-Destacamento de
Estremoz, um Workshop “Serviços Essenciais – Os Seus Direitos enquanto
Sénior”, a cargo da DECO, uma sessão sobre “Saúde Oral desde Sempre
para Sempre”, a cargo do ACES/Alentejo Central – UCC e o Showcooking
“Sorvete de Frutas” a cargo do ACES/Alentejo Central- UCC.
Esta iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal de Estremoz em
parceria com a DECO - Defesa do Consumidor, GNR - Destacamento de
Estremoz, Agrupamento de Centros de Saúde - ACES Alentejo Central e
UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade de Estremoz.

VISITA DA ACADEMIA SÉNIOR A LISBOA
No passado dia 18 de outubro, alunos e professores da Academia
Sénior de Estremoz fizeram uma visita cultural a Lisboa, a convite
da Academia Sénior de Arroios.
No Mercado das Culturas em Arroios, a Academia Sénior de
Estremoz assistiu à atuação da Tuna da Academia Sénior de
Arroios, seguindo-se um almoço convívio entre ambas as
academias no Hotel WC.
À tarde, o grupo realizou um percurso a pé, desde o Largo da
Graça até Alfama, passando por miradouros e igrejas.
Este passeio terminou com uma visita guiada ao Museu do Fado.
Mais um dia à descoberta do conhecimento, com muito convívio
e boa disposição.

ASE COMEMORA O DIA MUNDIAL DO CINEMA
Decorreu no dia 5 de novembro, no Teatro Bernardim
Ribeiro, uma sessão de cinema, para o aluno da Academia
Sénior de Estremoz, para comemorar o Dia Mundial do
Cinema.
O filme exibido foi "Os Gatos não Têm Vertigens", um filme
português, realizado por António-Pedro Vasconcelos e
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escrito por Tiago Santos, que conta a história incomum
sobre o amor e a amizade entre dois seres que, contra
todas as probabilidades, se completam nas suas
diferenças.
Esta iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal
de Estremoz.

31

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

PRÓXIMOS EVENTOS
2019

ESTREMOZBIKE
19 DE MAIO
ESTREMOZ

MERCADO
DO LAGO
6 DE JULHO
ESTREMOZ

(JUNTO AO LAGO DO GADANHA)

FESTIVAL DA
RAINHA

MARCHAS
POPULARES

1 E 2 DE JUNHO

22 DE JUNHO

CASTELO
DE ESTREMOZ

ESTREMOZ

SALDOS DE
STOCKS DE
VERÃO

FESTAS DA
EXALTAÇÃO
DA SANTA CRUZ

9 A 11 DE AGOSTO
ESTREMOZ

(PRAÇA DE TOUROS)

30 DE AGOSTO
A 1 DE SETEMBRO
ESTREMOZ

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.CM-ESTREMOZ.PT

