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EDITORIAL
Caros Conterrâneos,
Cá estamos de novo a dar conta da atividade
desenvolvida no último semestre pelo Município de Estremoz, por ser nosso dever fazê-lo
no estrito cumprimento dos compromissos
que assumimos há dois anos perante os cidadãos deste Concelho.
De forma objetiva, transparente e isenta de
qualquer pretensiosismo de promoção pessoal ou política, damos nota dos factos e
acontecimentos mais relevantes ocorridos
neste concelho alentejano, por forma a que
todos possam acompanhar o grau de execução dos compromissos contratualizados no
programa eleitoral sufragado maioritariamente pelos eleitores nas últimas eleições autárquicas.
Nestes termos, em matéria de Obras Municipais, é de evidenciar a conclusão da recuperação das Portas dos Currais, a implantação
do parque infantil no jardim municipal, o arranque das obras no Palácio dos Coutinhos

em Veiros, a pintura de passadeiras na cidade, a reparação e pintura das Portas de Santo
António e de diversos outros espaços públicos, a conclusão da obra do canil e gatil, a
realização de passeios em diversos pontos do
Concelho, a recuperação de dezenas de quilómetros de caminhos municipais e vicinais, a
continuação da recuperação do edifício Luís
Campos para instalação da Biblioteca Municipal, entre muitas outras intervenções de
menos valor económico, mas de grande impacto junto das populações por elas servidas.
Também, neste período, da responsabilidade da empresa Barrocas, Turismo e Lazer,
foi apresentado publicamente o projeto denominado “Casa do Alcaide Mor”, da autoria
da equipa liderada pelo arquiteto Siza Vieira,
o qual, quando executado, irá revitalizar uma
das zonas históricas de maior referência da
cidade de Estremoz.
Nas áreas Cultural, Desportiva, Turística e
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Educacional, de evidenciar a realização de
mais uma FIAPE, com o sucesso a que tal
evento nos habitou, o Festival da Rainha, o
Estremozbike, a Festa da Malha, a Semana
da Juventude, o Estremoz Fun Running, o
desenvolvimento do processo para criação
de um laboratório de investigação, conservação e restauro do Boneco de Estremoz, a
oferta de uma viatura aos Bombeiros Voluntários, exposições temáticas, entre muitos
outros atos e eventos que pela sua importância podem ser visionados nas páginas
deste Boletim Municipal.
Em matéria Ambiental, destaque-se a aposta
na recolha porta a porta de resíduos no comércio local, o projeto re-planta, a lavagem
de contentores, a recolha de lixo deixado em
diversos pontos da cidade integrado no programa “Mãos à Obra”, e outras iniciativas que
muito contribuíram para a sensibilização desta temática junto das populações residentes.

Sucintamente e de forma meramente exemplificativa, foram estas algumas das atividades e ações desenvolvidas neste período na
área do nosso Concelho, com o êxito reconhecido por residentes e visitantes, pelo que
não poderia terminar este Editorial sem deixar
uma palavra de apreço e reconhecimento a
todos aqueles que se associaram a estas iniciativas, evidenciando aqui o empenho e dedicação demonstrado pelos colaboradores do
Município que nas diversas áreas funcionais
servem esta autarquia local.
Aproveito para desejar um Bom Natal e um
excelente Ano de 2020 para todos os residentes no concelho, bem como para aqueles que
nos visitam.

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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COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL NO CONCELHO DE ESTREMOZ
Decorreram no concelho de Estremoz, nos dias 24 e 25 de abril, uma série de atividades, integradas nas Comemorações do 25 de Abril de 1974.
No Espinheiro as comemorações integraram música alusiva, largada de touros, uma arruada pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Estremoz e uma largada de pombos.
Em Estremoz a Banda da Sociedade Filarmónica Artística de Estremoz (União) apresentou cumprimentos em frente à Câmara Municipal e seguiu em arruada, para a sede
da União das Freguesias de Estremoz, onde hasteou a bandeira.
No Rossio Marquês de Pombal aconteceu o habitual Rodas e Rodinhas, com insufláveis e pinturas faciais, uma largada de pombos e as atuações de Robertos, viola e
campaniça, e do grupo de música tradicional Moura Encantada.
Foram inauguradas as exposições, alusivas ao tema, da “45 anos do 25 de Abril”, na
Sala de Exposições do Museu Municipal de Estremoz, “A 3 dimensões”, na Galeria Municipal D. Dinis e a “3.ª Bienal de Gaia”, no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte.
Na sede da União das Freguesias de Estremoz (Santa Maria e Santo André) decorreu o
evento "25 de abril sempre", com as atuações do Grupo de Cavaquinhos de Estremoz,
do Grupo de Cantares dos "Trabalhadores de Alcáçovas, do Grupo de Acordeão "Puxa
o Fole" de Montemor, do Grupo "Dezalinhados" e a leitura dos poemas de Lúcia Cóias
do seu livro "Madrugada".
Em Évora Monte aconteceram as Festas em honra de S. Marcos, com Missa Solene
seguida de Procissão e terminaram com um arraial animado pelo artista Miguel Bravo.

CHOCALHOS EM DESTAQUE NO DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS EM ESTREMOZ
Comemorou-se no dia 18 de maio, o Dia Internacional
dos Museus e Estremoz juntou-se à iniciativa.
Para além das entradas nos museus do concelho terem
sido gratuitas, o Museu Municipal de Estremoz organizou, nas suas instalações, uma mostra sobre o Processo de Fabrico dos Chocalhos, inscrito na Lista de
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da Humanidade, seguida de visita à oficina do mestre chocalheiro
António Augusto Sim Sim.

SECRETÁRIA DE ESTADO VISITOU OBRA EM ESTREMOZ
A então Secretária de Estado do Desenvolvimento
Regional, Maria do Céu Albuquerque, esteve em Estremoz, na manhã do dia 21 de maio, onde deu início
a uma série de visitas a vários projetos apoiados por
fundos europeus, na região do Alentejo.
Em Estremoz visitou a obra de Reabilitação e Requalificação das Portas dos Currais e Muralhas Adjacentes,
que no momento da visita se encontrava a decorrer, e
que representa um investimento total de 846.622,70€,
alvo de uma candidatura elaborada no âmbito do Aviso ALT20-14-2016-11 – Património Natural e Cultural
do Alentejo 2020, comparticipada a 75% pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).
Estas visitas foram organizadas pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
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ÉVORA MONTE COMEMOROU ANIVERSÁRIO DA CONVENÇÃO
No dia 25 de maio Évora Monte comemorou o 185.º aniversário da
assinatura do tratado conhecido como Convenção de Évora Monte.
Recorde-se que foi a 26 de maio de 1834 que foi assinada, na Vila
de Évora Monte, a Convenção que restabeleceu a paz em Portugal e
pôs termo à sangrenta guerra civil entre liberais e absolutistas, a qual
resultou no triunfo do liberalismo de D. Pedro IV em Portugal e no
exílio de D. Miguel, absolutista.
O evento teve início com uma arruada pela Banda da Sociedade Filarmónica Veirense, seguida de visita à Casa da Convenção, onde
foi apresentado o projeto do Centro Interpretativo da Convenção de
Évora Monte e na Torre Paço Ducal os convidados assistiram à palesta "Apontamento sobre a Convenção de Évora Monte", por Hugo
Guerreiro, coordenador do Museu Municipal de Estremoz, terminando a tarde com uma atuação da Banda convidada.
As comemorações do aniversário da assinatura da Convenção de
Évora Monte foram organizadas pela Junta de Freguesia local e pelo
Município de Estremoz, com o apoio da Direção Regional de Cultura
do Alentejo.

CAMINHOS DE SANTIAGO COM SINALÉTICA DEFINITIVA
A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo iniciou em agosto os trabalhos de instalação da sinalética definitiva do traçado Caminho de Santiago, em diversos pontos do concelho.
Estremoz é um dos trinta municípios que integra o produto turístico “Caminhos de Santiago
Alentejo e Ribatejo”, lançado pela Entidade Regional de Turismo.
Este projeto prevê o desenvolvimento do Caminho Nascente, com 330 quilómetros de extensão, bem como do Caminho Central, com 420 quilómetros, salvaguardando a essência
de itinerário Histórico-Cultural e de Natureza.
Estremoz conta com a colaboração do Centro de Ciência Viva de Estremoz, o qual tem um
espaço que funcionará como albergue para peregrinos.
O caminho Nascente atravessa o Concelho de Estremoz, passando pelas freguesias de
Évora Monte, Estremoz e São Bento do Cortiço e Santo Estevão.
O lançamento do Projeto Caminhos de Santiago Alentejo Ribatejo aconteceu, no passado
dia 4 de setembro, em Santiago do Cacém.

MUNICÍPIO OFERECE AMBULÂNCIA AOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ESTREMOZ
Foi entregue, no dia 14 de junho de 2019, a chave da nova
ambulância dos Bombeiros Voluntários de Estremoz, pelo
Presidente da Câmara Municipal.
Em maio passado, uma ambulância de transporte de
doentes não urgentes, dos Bombeiros Voluntários de Estremoz, ficou irremediavelmente danificada por um incêndio que surgiu na zona do motor, deixando-a inoperacional
e irrecuperável devido à gravidade dos estragos, viatura
essa, oferecida também pela Câmara Municipal, há 20
anos, durante os quais percorreu 900.000 km ao serviço
da comunidade estremocense.
A Câmara Municipal deliberou atribuir um apoio financeiro, no valor de 20.834,62€, à Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Estremoz, para aquisição de uma
VDTD - Viatura Dedicada ao Transporte de Doentes, que
está desde então ao serviço de quem dela precise.

destaques
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FORMAÇÃO SOBRE TÉCNICAS
DE PRODUÇÃO DE BONECOS DE ESTREMOZ
Está a decorrer, até dia 6 de dezembro de 2019, no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, uma formação
sobre Técnicas de Produção de Bonecos de Estremoz.
No plano curricular constam disciplinas como Introdução à história da cerâmica, Técnicas de conformação
manual, Técnicas de acabamento - cerâmica, Execução
de projetos criativos - formas tradicionais e Decoração
de projetos simples de cerâmica, administradas pelos
formadores Hugo Alexandre Nunes Guerreiro, Luís Miguel
Proença das Neves Parente, Isabel Cristina Carriço Borda
de Água e Jorge Manuel da Conceição Palmela.
Esta iniciativa é uma parceria entre o CEARTE - Centro
de Formação Profissional para o Artesanato e Património
e o Município de Estremoz, tendo como principal objetivo dar formação de qualidade a quem quiser aprender
tudo sobre os Bonecos de Estremoz, Património Cultural Imaterial da Humanidade.

SIZA VIEIRA APRESENTOU O PROJETO “CASA DO ALCAIDE-MOR”
Foi apresentado no dia 17 de julho o projeto, assinado por Siza
Vieira e Carlos Castanheira, de um empreendimento turístico, no
núcleo medieval do Castelo de Estremoz.
A empresa Barrocas Turismo e Lazer adquiriu todos os imóveis
inseridos no quarteirão onde se localiza a Antiga Casa do Alcaide-Mor, edifício classificado como monumento nacional, e vai
requalificá-lo, através da construção de um hotel de charme e
várias habitações turísticas, com a designação de "villas", onde
os hóspedes poderão usufruir de todos os serviços do hotel.
O projeto está a ser elaborado por uma equipa coordenada pelos
arquitetos Álvaro Siza Vieira e Carlos Castanheira e, segundo o
empresário Jorge Godinho, sócio-gerente da empresa promotora,
há intenção de começar as obras já no início de 2020, afirmando
que em breve, Estremoz apresentará soluções de qualidade, para
revitalizar toda a zona histórica, oferecendo aos visitantes conforto.
Para além do hotel e das villas, serão criados vários pátios, com
espaços de lazer, um patamar ajardinado junto à muralha que
permita a todos os hóspedes e visitantes frequentar uma zona de
restauração, renovando construções, usos e funções num equilíbrio sustentável onde a qualidade é desejo.
O promotor salientou ainda o apoio incondicional do Município de
Estremoz, que desde o início "abraçou" o projeto, que em muito
irá beneficiar a economia da cidade de Estremoz e a sua dinamização turística, conforme fez questão de salientar o Presidente
da Câmara, Francisco Ramos, na sua intervenção.
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USUFRUA DO DESCONTO DE 32% NOS TRANSPORTES PÚBLICOS
Segundo o despacho n.º 1234-A/2019, de 4 de fevereiro, os residentes na área de abrangência da Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central, que abrange o Município de Estremoz, já poderão
solicitar o passe para utilização dos transportes públicos, que nesta
região serão os autocarros da Rodoviária do Alentejo.
Caso não possua qualquer assinatura da Rodoviária do Alentejo, deverá dirigir-se a qualquer ponto de venda deste Operador e solicitar o
respetivo “passe” que será emitido no prazo máximo de 3 dias úteis.
Após a aquisição do cartão de passe, ou se já possuir tal suporte,
deverá dirigir-se ao Município de Estremoz e efetuar o seu registo,
até ao dia 15 de cada mês, de acordo com o formulário disponibilizado (presencialmente no Serviço Administrativo de Serviços Urbanos
no edifício dos Paços do Concelho ou na página web do Município).
Saiba toda a informação em: http://www.cm-estremoz.pt/pagina/camara-municipal/programa-de-apoio-a-reducao-tarifaria-nos-transportes-publicos.

DR

PALÁCIO DOS COUTINHOS, FUTURA SEDE DA SOCIEDADE
FILARMÓNICA VEIRENSE, ESTÁ A SER REQUALIFICADO
Foi assinado no dia 5 de setembro, o Auto de Consignação da
obra de Requalificação do edifício Municipal que será a futura
Sede da Sociedade Filarmónica Veirense, à empresa António
Saraiva & Filhos Lda.
A obra consiste na recuperação e ampliação do edifício municipal
conhecido como "Palácio dos Coutinhos", para ali vir a instalar
a sede da Sociedade Filarmónica Veirense, dotando-o de espaços para ensino e ensaios de música, administração, convívio e
também um auditório que possa ser utilizado para atividades da
freguesia e outras de caracter municipal.
Esta requalificação está inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Estremoz (PEDU) e representa um investimento de 638.100,00€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor,
sendo o prazo de execução da empreitada de 365 dias, a contar
da data da sua consignação.
Esta é mais uma iniciativa que permite recuperar edifícios emblemáticos degradados, em espaços dinâmicos e úteis, para o
desenvolvimento cultural do concelho de Estremoz.
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OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA PORTA DOS CURRAIS FOI INAUGURADA
Foi inaugurada no dia 12 de setembro, a obra de Reabilitação e Requalificação das Portas dos Currais e Muralhas
Adjacentes, na presença do Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Dr. Francisco Ramos, do Presidente
da CCDR - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional, Dr. Roberto Grilo e dos representantes de outras
entidades convidadas.
Esta obra, que representou 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).
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 encontravam-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.
Foi efetuada 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, incluindo a sua iluminação cénica.
O Dr. Roberto Grilo enalteceu o esforço do Município para
que esta intervenção fosse feita, dando a Estremoz o valor
que merece, porque é uma cidade com uma enorme e
riqueza patrimonial.

MUNICÍPIO E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
ASSINARAM PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
Foi assinado no dia 30 de setembro de 2019, um protocolo de
colaboração para depósito do arquivo histórico da Santa Casa da
Misericórdia, no Arquivo Municipal de Estremoz.
A Santa Casa da Misericórdia de Estremoz é detentora de um arquivo com documentação e informação com valor arquivístico, que
entregou à guarda do Arquivo Municipal, continuando na condição
de proprietária, mas ficando com o Município a responsabilidade
de zelar pela conservação, segurança e tratamento técnico, nas
melhores condições possíveis, da documentação entregue.
O acervo poderá ser divulgado e consultado, mas apenas poderá
ser cedido a terceiros, com autorização da Santa Casa, nomeadamente os direitos sobre cedência de imagens para publicação ou
empréstimo dos documentos.
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ESTREMOZ VAI TER UM LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO BONECO DE ESTREMOZ
Em 2020 o Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho de Estremoz ficará dotado com mais uma valência
de âmbito científico, nomeadamente um Laboratório de
Investigação, Conservação e Restauro de Cerâmica e
Figurado em Barro de Estremoz.
Este laboratório, que representa um investimento total
de 50.162,00€, foi alvo de uma candidatura elaborada
no âmbito do Alentejo 2020, sendo comparticipada a
75% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER), com e objetivo de potenciar o conhecimento

sobre o Figurado de Estremoz, cuja produção é Património da Humanidade desde 2017, e também às restantes cerâmicas, sejam estas populares, de origem
arqueológica ou artísticas, centralizando no Laboratório
o restauro e a conservação de Figurado de Estremoz,
esteja este património na posse de particulares, associações ou instituições museais.
O Centro Hércules da Universidade de Évora será parceiro neste projeto, para assim potenciar e rentabilizar o
investimento a realizar.

CERIMÓNIAS MILITARES DA GNR EM ESTREMOZ
Decorreram em Estremoz, no dia 31
de outubro, as Cerimónias Militares do
Dia da Unidade e 11.º Aniversário do
Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
Na presença do Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Francisco
Ramos, do 2.º Comandante Geral da
Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero e
de muitas outras entidades militares
e civis convidadas, foram entregues
condecorações e feitas homenagens,
terminando o acontecimento com um
desfile das forças na parada, com diversas valências da GNR no distrito.
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FIAPE 2019
Decorreu, de 1 a 5 de maio, mais uma edição da FIAPE - Feira Internacional de Agropecuária de Estremoz.
A FIAPE 2019 apresentou um vasto leque de expositores em diversas áreas de atividade:
pecuária, maquinaria agrícola, atividades comerciais e industriais, produtos regionais,
mostra institucional e a 37.ª Feira de Artesanato de Estremoz, com uma participação de
85 artesãos de todo o país.
A exposição agropecuária continua a ser um dos sectores com maior representatividade
na feira, com uma zona de exposição de maquinaria agrícola e com mais de 400 ovinos,
50 caprinos, 80 bovinos, suínos, equinos, caninos e outros em exposição no Pavilhão da
Pecuária. A par da exposição realizaram-se concursos de raças ovinas (Merino Branco,
Merino Preto, Merino Precoce, Suffolk, Romane, Ovinos P3 e Ile de France) e bovinas
(Concurso Nacional da Raça Limousine e Charolesa). Decorreram ainda colóquios técnicos, exposições e demonstrações, sobre variadas temáticas atuais, relacionadas com o
sector agropecuário.
A animação cultural do evento foi constante, com atuações de grupos locais e os concertos da Banda da Armada, Los Romeros & Big Band, Blaya, Mishlawi, Amor Electro,
Pete tha Zouk, Xutos & Pontapés, Christian F e Zinko, discotecas e a tarde alentejana,
que fizeram da FIAPE 2019 mais uma edição de sucesso, registando a entrada de cerca
de 60.000 visitantes, durante os cinco dias da feira.
Foi também eleita a Miss Estremoz 2019, Daniela Clara, que representou o Alentejo, no
final do concurso Miss Portuguesa, que decorreu em Gôndomar.
Este certame foi organizado pela Câmara Municipal de Estremoz e pela Associação de
Criadores de Ovinos da Região de Estremoz, com o apoio de diversas entidades.

ENTIDADES DE ZAFRA

LOS ROMEROS & BIG BAND

NOITE DE ESPETÁCULO
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BANDA DA ARMADA
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MISHLAWI

XUTOS & PONTAPÉS

BLAYA

ENTREGA DE DIPLOMAS NO DIA DO ARTESÃO

CONCURSO DE OVINOS

TARDE ALENTEJANA

FIAPE À NOITE

CONCURSO DE BOVINOS

STAND DO MUNICÍPIO

FEIRA DE ARTESANATO

DANIELA CLARA ELEITA MISS PORTUGUESA ESTREMOZ
Integrada na programação da FIAPE 2019, decorreu no dia 4 de maio,
no Pavilhão Multiusos, a eleição da Miss Portuguesa Estremoz.
A cidade branca do Alentejo elegeu Daniela Clara, como Miss Portuguesa Estremoz, tendo a jovem representado o Alentejo no concurso Miss
Portuguesa.
Como 1ª Dama de Honor foi eleita Catarina Brinquete, tendo Rute Casqueiro sido eleita 2ª Dama de Honor, numa final que foi apresentada pela
2ª Dama de Honor do Miss Portuguesa 2016, Diana Santos.
O título de Miss Portuguesa gera oportunidades profissionais e pessoais, para além de abrir canais para que a vencedora possa expressar
os seus pontos de vista nos mais diversos tópicos como em entrevistas
em programas de televisão, revistas e websites, podendo enriquecer-se
culturalmente, ao conhecer novos países e regiões do país, e tornar-se
um modelo de cidadania para todas as gerações.
Tudo isto, sem contar o privilégio e a responsabilidade de representar
Portugal nos maiores eventos de beleza do planeta.
Este evento foi responsabilidade da Organização Miss Portuguesa e
contou com o apoio do Município de Estremoz.

eventos temáticos
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FESTIVAL DA RAINHA 2019
O castelo de Estremoz reviveu a sua história, nos dias 1 e 2 de junho, com o
“Festival da Rainha – VI Feira Medieval, uma organização do Município de Estremoz, em parceria com a Escola Secundária Rainha Santa Isabel de Estremoz
(Curso Técnico de Turismo e Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural).
O Festival da Rainha tem como objetivos a promoção turística e o desenvolvimento económico do Concelho de Estremoz, através da evocação dos valores
subjacentes à sua História e Património, recorrendo a uma recriação histórica
do período medieval, em concreto no que diz respeito às temáticas relacionadas
com a figura da Rainha Santa Isabel (séculos XIII/XIV).
O evento contou com a participação de associações, coletividades, artesãos, mercadores (nacionais e estrangeiros), e entidades particulares e
outros agentes locais.

CULTOUREWINE E DIA NACIONAL DA GASTRONOMIA PORTUGUESA
Integradas nas Comemorações do Dia
Nacional da Gastronomia Portuguesa, o
Município organizou uma série de iniciativas, entre os dias 8, 9 e 10 de junho, na
cidade de Estremoz.
Nos dias 8 e 9 de junho, no Museu Municipal de Estremoz, esteve patente a exposição "Tesouros da Gastronomia".
No dia 8 de junho, no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, teve lugar a
I edição do "Cultourwine", com degustações de vinhos das adegas locais, com a
presença de centenas de visitantes.
Depois de lançado o desafio à restauração
do concelho, entre os dias 8, 9 e 10 de
junho, aconteceu o "Gastronomia Alentejana", com dezenas de restaurantes que,
nesses dias, escolheram um prato para os
representar nesta iniciativa, que se revelou
um sucesso.
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MERCADO DO LAGO
O Mercado do Lago voltou ao Lago do
Gadanha, no passado dia 6 de julho
de 2019.
Com o objetivo de dar a conhecer o
artesanato contemporâneo/urbano e
dinamizar o centro da cidade, em especial a zona envolvente ao Lago do
Gadanha, adicionando ao tradicional
mercado de sábado mais um motivo
de interesse.
O Mercado do Lago integrou várias
atividades de dança ao longo da manhã e terminou com a realização de
um desfile de moda recicla, organizado pelo sector de turismo, no âmbito
do projeto Estremoz Férias.

SALDOS DE STOCKS
Nos dias 9, 10 e 11 de agosto, no claustro do Convento dos
Congregados de Estremoz, aconteceu mais uma edição dos
Saldos de Stocks de Verão.
O certame, como em todas as edições, integrou um leque diversificado de comerciantes locais e constituiu uma oportunidade
única para a aquisição de produtos a preços reduzidos.
Esta iniciativa foi uma organização do Município de Estremoz e
do comércio local participante, com o objetivo de estimular o
desenvolvimento económico do concelho.

WINES IN THE MARKET

VINHOS NO MERCADO DE ESTREMOZ
“Wines in the market” é o nome do novo
projeto do Município de Estremoz, para
dar a conhecer os vinhos produzidos nas
adegas do concelho, no Mercado Tradicional de Sábado.
Nesta primeira edição foram 10 as adegas que integraram esta demonstração,
de prova e venda, dos melhores vinhos do
Alentejo, no Rossio Marquês de Pombal
(em frente ao Café Águias d'Ouro), nos dias
10 e 24 de agosto e 7 de setembro.
Wines in the market revelou-se a combinação perfeita entre os Vinhos e o Mercado de
Estremoz, dois grandes atrativos da cidade
que tem mais encanto.

eventos temáticos
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MARCHA JUVENIL BRILHOU
MAIS UM ANO NAS MARCHAS
POPULARES DE ESTREMOZ
A 23 de junho realizaram-se as Marchas Populares em Estremoz, nas
quais participaram a Marcha Juvenil do Município de Estremoz
Tal como nos anos anteriores o Município de Estremoz marcou
presença no evento com uma Marcha Juvenil, subordinada ao tema "Estremoz tem mais encanto", na qual participaram crianças e
jovens dos 4 aos 18 anos.
Uma iniciativa popular que se tem revelado, ao longo dos anos, um
sucesso, com 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.

TRABALHOS DE PINTURA DA ACADEMIA SÉNIOR NO POSTO DE TURISMO
O Posto de Turismo de Estremoz acolheu a exposição
"Trabalhos de Pintura das
alunas da Academia Sénior
de Estremoz".
A mostra foi composta por
trabalhos que as alunas fizeram durante as aulas de
pintura, aprendendo técnicas e aperfeiçoando o talento antes desconhecido.
A exposição esteve patente
de 6 de julho a 30 de agosto
de 2019.

BONEQUEIRAS POETISAS EXPOSTAS NO POSTO DE TURISMO
"Bonequeiras Poetisas" foi uma
exposição que esteve patente, no
Posto de Turismo de Estremoz, de
16 de outubro a 1 de dezembro
de 2019.
As bonecas foram criadas pelas
alunas da Turma de Artes Decorativas da Academia Sénior de Estremoz, com a particularidade de
estarem acompanhadas por poemas ou versos, tais como: "Sou
uma linda bonequinha, aqui nesta
exposição, sinto-me uma rainha,
no meio desta multidão".
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PROJETO RE-PLANTA
A 13 de abril, na Casa de Estremoz, decorreu
uma Oficina Re-Planta, onde se aprendeu tudo para criar uma horta biológica, de forma
simples, fácil e muito prática.
Um dos segredos das hortas biológicas consiste na utilização de um fertilizante 100%
natural e isento de químicos, chamado composto. Nesta oficina não só aprenderam a
produzir o seu próprio composto, como receberam gratuitamente o equipamento necessário: o compostor e um guia de cultivo
biológico e compostagem, com várias receitas culinárias para aproveitar ao máximo o
sabor dos seus alimentos.

LAVAGEM DE CONTENTORES NO CONCELHO DE ESTREMOZ
À semelhança do que vem acontecendo
periodicamente, a Câmara Municipal de
Estremoz fez a lavagem e a desinfeção dos
contentores de resíduos indiferenciados no
concelho.
Recorrendo a uma viatura apropriada e alugada para o efeito, efetuou-se a lavagem
dos 900 recipientes existentes no concelho.
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 nos contentores.
Esta iniciativa é estritamente necessária
porque, para além de evitar os maus cheiros, afasta também a proliferação de microrganismos prejudiciais à saúde pública.

ESTREMOZ APOSTA NA RECOLHA PORTA A PORTA
DE RESÍDUOS NO COMÉRCIO LOCAL
Após a campanha “Seja muito Eco Bem Vindo”, realizada
pela Gesamb e os Municípios do Distrito de Évora, de forma
a sensibilizar as empresas locais para a separação e deposição seletiva de resíduos produzidos nos seus estabelecimentos, Estremoz arrancou com a recolha porta a porta de
resíduos no comércio local.
Este serviço é prestado pelo Município de Estremoz, usando a viatura entregue à autarquia pela Gesamb, resultado
da candidatura apresentada ao Aviso POSEUR-11-2017-22
– Promoção de sistemas inovadores, que se destinem a aumentar a recolha seletiva de resíduos urbanos valorizáveis,
do Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos (POSEUR), denominada “Inovação e Imple-
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mentação de Novos Sistemas na Recolha Seletiva”.
O serviço de recolha porta a porta de resíduos recicláveis
recolhe, nos estabelecimentos aderentes, as embalagens de
plástico/metal e papel/cartão. Esta recolha é realizada nos
estabelecimentos com periodicidade semanal.
Os interessados em aderir a este serviço deverão contactar
o endereço de e-mail ambiente@cm-estremoz.pt ou pelo telefone 268 339 200.
Após a inscrição de cada estabelecimento, o mesmo será contatado pelos serviços municipais e passará a ser feita a recolha.
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ESTREMOZ ACOLHE O PROGRAMA “MÃOS À OBRA”

No passado dia 22 de setembro, decorreu o programa
"Mãos à Obra", uma iniciativa de âmbito nacional e que
aconteceu também no concelho de Estremoz.
Tratou-se de uma iniciativa solidária, que envolveu cerca de
30 voluntários e que resultou na recolha de cerca de 100
sacos de lixo das zonas da Porta de Évora, Picadeiro, Bairro
da Salsinha, Mata, Praceta dos Casais de Santa Maria, zona
envolvente ao caminho de ferro e Estrada de S. Domingos.

Para além de todo o lixo recolhido, foram identificadas zonas com lixos grossos, que posteriormente foram recolhidos
pelo Município de Estremoz, que apoiou, desde o início, este
projeto com o fornecimento de luvas, águas e sacos do lixo.
Mais importante que limpar é sensibilizar a população de
que cabe a cada um de nós proteger e salvaguardar o nosso planeta, por isso, todos os dias "Mãos à Obra".

CONCURSO “A CESTA DOS OVOS DA PÁSCOA AMIGA DO AMBIENTE”
A Câmara Municipal de Estremoz promoveu, entre os dias 25
de fevereiro e 3 de maio de 2019, o III Concurso da Páscoa
nas Escolas do Concelho, com materiais reutilizáveis, denominado “A Cesta dos Ovos da Páscoa Amiga do Ambiente”.
Com o presente concurso, a Câmara Municipal de Estremoz
pretendeu sensibilizar a população escolar dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1.º ciclo, públicos e privados,
do concelho, para práticas ambientais mais sustentáveis.
O júri, que procedeu à apreciação e classificação das
Cestas dos Ovos a concurso, teve em conta os materiais
utilizados na execução da Cesta dos Ovos da Páscoa, a
originalidade e criatividade da Cesta e a harmonia dos materiais utilizados na conceção da mesma.
Foram premiados três trabalhos do ensino pré-escolar e
três do 1.º ciclo, tendo sido classificados da seguinte forma:
1.º Ciclo:
1.º - EB1 de S. Domingos de Ana Loura
2.º - EB1 da Glória - Turma A
3.º - EB1 de Arcos - Turma C
Pré-Escolar:
1.º - JI da Mata - Turma A
2.º - JI de Sta. Maria - Turma B
3.º - JI do Caldeiro

16
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JARDIM MUNICIPAL VOLTA A TER PARQUE INFANTIL
Foi inaugurada, no passado dia 19 de junho, a obra de requalificação do Parque Infantil do Jardim Municipal de Estremoz.
O Município de Estremoz realizou obras de remodelação
do Parque Infantil do Jardim Municipal, tendo sido necessário retirar todos os equipamentos obsoletos e substituí-los por novos, remodelar a zona envolvente ao Parque e
colocar novas papeleiras, bancos, bebedouro de água e

um piso amortecedor, que permita às crianças brincarem
sem se magoarem. O valor de aquisição dos novos equipamentos foi de 71.585,98€, acrescido de IVA à taxa em vigor.
O Município de Estremoz apela à colaboração de todos os
utilizadores do Parque Infantil e do Jardim Municipal, no
sentido de que sejam estimados os novos equipamentos,
permitindo assim a sua maior durabilidade.

RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DO SERVIÇO DE ESPAÇOS VERDES

36
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REQUALIFICAÇÃO NA AVENIDA DR. MARQUES CRESPO E ÁREA ENVOLVENTE

RECUPERAÇÃO DE PONTÃO
E CONSTRUÇÃO DE MURO NO CM1033

CONSTRUÇÃO DE PONTÃO
NO CM506-2 (ARCOS)

36

18
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PINTURA DE PASSADEIRAS NA CIDADE DE ESTREMOZ

REPARAÇÃO E PINTURA DA PORTA DE SANTO ANTÓNIO

CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CANIL E GATIL MUNICIPAL

36

obras municipais
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COLOCAÇÃO DE RAIL’S DE PROTEÇÃO JUNTO ÀS PEDREIRAS
O Município de Estremoz implementou medidas cautelares, de redução de velocidade de 50 km/h para 30 km/h e instalou rails
de proteção, na Avenida de Santo António,
junto às pedreiras, e na Avenida Rainha
Santa Isabel, junto à rotunda do Bombeiro,
na zona junto ao talude da pedreira, minimizando assim a transmissão de vibrações
introduzidas pela circulação de veículos na
zona confinante ao talude e a sua propagação sobre o mesmo, salvaguardando a
segurança de pessoas e utilizadores desta
via e seus bens.
Com estas medidas evita-se presumíveis
colisões junto à pedreira, que se encontra
desativada e abandonada pelos proprietários, permitindo uma maior segurança de
quem utiliza aquela via de comunicação de
tráfego rodoviário e pedonal, uma das principais artérias da cidade de Estremoz, devido à sua função estruturante na ligação
da EN4 à EN18/IP2.

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
NO BAIRRO DA COBATA

36
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RECUPERAÇÃO DA REDE VIÁRIA

Santa Vitória do Ameixial

Caminho da Baloufa - Ameixial

Caminho Monte dos Touris - Ameixial

Estrada do Confeiteiro - Estremoz

Espinheiro - São Domingos de Ana Loura

Estrada dos Arabiz - São Bento Ana Loura

Estrada do cemitério de São Lourenço

Estrada de São Romão - São Lourenço

Estrada da Maria Dona - Estremoz/Glória

Monte das Janelas - São Bento Ana Loura

Monte da Torre - São Bento Ana Loura

Ferrarias - Estremoz

36
Estrada do Monte do Sardinha - Estremoz

obras municipais
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Estrada S. Bento Ana Loura - S. Domingos

Zona da Quinta dos Coelhos - Estremoz
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ESTREMOZBIKE
No dia 19 de maio de 2019 o EstremozBike, uma das provas BTT mais concorridas
a Sul do Tejo, esteve de volta à cidade de Estremoz.
Os desafios foram para todos os gostos: 95 km – Maratona Elite, 75 km - Maratona,
50 km – Meia-Maratona e 30 km – Mini-Maratona e a Taça de Portugal XCM, 3.ª
Prova do calendário Nacional de Maratonas.
Foram mais de 600 participantes que desbravaram os trilhos da Serra D’Ossa e
ligaram os castelos de Estremoz e Évora Monte, numa aventura épica de BTT, numa
organização conjunta da Câmara Municipal de Estremoz, das Associações Rota
D'Ossa e Sobe e Desce Team, com o apoio de várias entidades locais.

ESTREMOZ FÉRIAS DE VERÃO

De 1 a 26 de julho 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, nas áreas do
ambiente, educação, desporto,
biblioteca, ação social, museus e
turismo.
A animação e a aprendizagem
foram constantes, garantindo o
sucesso de mais este projeto do
Município de Estremoz.

22
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IV RAIDE HÍPICO VALERIE CLARKE
Decorreu no dia 30 de março, pelo quarto ano consecutivo, o Raide Hípico Valerie Clarke.
A prova contou com as modalidades
CEI1* (prova internacional), CEN1*, CEP
80, CEP 40 e CER 20. Após o término de
todas as provas decorreram as competições de Endurinho e Para Endurance.
Esta iniciativa foi uma organização da
Associação Hípica de Estremoz, com o
apoio da Câmara Municipal e de vários
parceiros e entidades locais.

27.º FESTA DA MALHA DECORREU EM ESTREMOZ
A Festa da Malha, evento cultural, social e
desportivo que junta gerações em torno de
uma atividade ancestral e bem enraizada
nas tradições rurais alentejanas, promovida
pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central (CIMAC), realizou-se em Estremoz,
no dia 22 de setembro, junto ao Parque de
Feiras e Exposições de Estremoz
A Festa da Malha contou com o apoio do
município anfitrião e restantes concelhos da
CIMAC e representou a afirmação de um
jogo popular que é uma referência histórica
entre as populações mais idosas e um verdadeiro ponto de encontro entre gerações
do distrito de Évora.
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SEMANA DA JUVENTUDE

O Município de Estremoz realizou, entre os dias 25 e 29 de setembro,
a Semana da Juventude 2019.
Durante os cinco dias da Semana da Juventude, e para que estes se
tornem em dias inesquecíveis, foram várias as iniciativas agendadas:
atividades educativas, cinema, uma Neon Walk and Dance, as atuações
dos dj's Silver Soul, Foksen, ToJó, John Cannon e Lizard Crew, concertos com The Happy Mess e ProfJam, e o Estremoz Fun Running.

NEON WALK AND DANCE
EM ESTREMOZ
Cerca de cinco centenas participaram, no dia 27 de setembro, na
"Neon Walk and Dance", integrada
na Semana da Juventude.
Tratou-se de uma caminhada, gratuita, pelas principais ruas de Estremoz, com sensivelmente cinco
quilómetros, onde os participantes
tiveram adereços com luzes néon
e foram maquilhados também com
tintas néon.
A Neon Walk and Dance foi uma
organização da Câmara Municipal
de Estremoz, com o apoio da Rota d'Ossa Night Run e do ginásio
Point Fit.
24
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ESTREMOZ FUN
RUNNING 2019
A festa mais colorida do “mundo” reuniu, cerca de 800 pessoas, pelas ruas
de Estremoz.
Pelo terceiro ano consecutivo, e integrada na Semana da Juventude, decorreu, no dia 29 de setembro, mais
uma edição do Estremoz Fun Running, a festa mais colorida do Mundo.
Estremoz Fun Running foi uma iniciativa organizada pelo Município de
Estremoz, em colaboração com as associações desportivas Sobe e Desce
Team e Rota D’Ossa, que conjugou a
atividade física com diversão, através
da realização de uma corrida e caminhada conjugadas com muita cor.
Uma experiência única, que se concentrou não na velocidade e sim num
momento colorido de diversão entre
amigos e família!

1.º TORNEIO ARCOENSE CUP
Decorreu nos dias 21, 22 e 23 de junho, o I Torneio Arcoense Cup, no Campo "Artur Jorge" de
Arcos e no Estádio Municipal de Estremoz.
No Torneio participaram cerca de 300 atletas
de 19 equipas, dos escalões de Traquinas
(sub-9), Benjamins (sub-11) e Infantis (sub-13).
O objetivo do mesmo foi de promover o desenvolvimento desportivo e o convívio entre
os jovens em competição.
Durante o evento, o clube prestou uma homenagem ao recém falecido Eurico Figueiras,
treinador de uma das equipas do Sporting
Clube Arcoense, com lançamento de balões
coloridos.
Em representação do Município estiveram
presentes o Presidente da Câmara, Francisco
Ramos, e a Vereadora Márcia Oliveira.
Esta foi uma iniciativa organizada pelo Sporting Clube Arcoense, que contou com o apoio
da Câmara Municipal de Estremoz.
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V TRAIL RUNNING
CIDADE DE ESTREMOZ
Pelo quinto ano consecutivo realizou-se, a 20 de outubro, o
Trail Running Cidade de Estremoz, que pelo segundo ano
consecutivo decorreu "Pelos Trilhos de Évora Monte".
Os atletas distribuíram-se pela caminhada (10 km), pelo Trail
Curto (15 km) ou pelo Trail Longo (25 km), num percurso pela
beleza natural da Serra d'Ossa, que contou com a presença
do padrinho da prova, o percursor Ico Bossa.
A organização desta iniciativa foi do COAAL - Clube de Orientação do Alto Alentejo, com o apoio de várias entidades, entre elas a Freguesia de Évora Monte, a União de Freguesias
de Estremoz (Santa Maria e Santo André), a Freguesia de
Glória e a Câmara Municipal de Estremoz.

CAMINHADAS
Entre os meses de abril e outubro realizaram-se, no concelho
de Estremoz, as seguintes caminhadas:
Caminhada por Terras da Convenção (Évora Monte) - 28 de abril
Caminhada do EstremozBike - 19 de maio
Caminhada do Pirilampo Mágico - 22 de maio
Caminhada da Espiga (Estremoz) - 30 de maio
Caminhada pela União (Santa Vitória e São Bento) - 2 de junho
Caminhada pela Natureza (Glória) - 9 de junho
Caminhada Monumental (Veiros) - 15 de junho
Caminhada da Juventude (Arcos) - 23 de junho
EDP Maratona de Lisboa - 20 de outubro

CAMINHADA PIRILAMPO MÁGICO
A habitual caminhada e corrida do Pirilampo Mágico realizou-se, no
dia 22 de maio, numa iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal, a
CERCIEstremoz e a Rota D’Ossa.
Esta iniciativa contou com a presença de 70 caminhantes, de todas as
idades, numa caminhada de 5 km e uma corrida pela cidade, organização da Rota D’Ossa
A compra do Pirilampo Mágico era o objetivo principal do evento, que foi
cumprido por dezenas de participantes.
26
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CONCERTOS NO CORETO
Agosto teve música no Coreto!
Durante o mês de agosto decorreram uma série de concertos, no
Coreto Municipal, para dinamizar
o Rossio Marquês de Pombal e a
música tradicional.
O Coreto foi palco dos concertos
da Banda da Sociedade Filarmónica Artística Estremocense, União
(11 de agosto), Banda da Sociedade Filarmónica Veirense (14 de
agosto), Moura Encantada (17 de
agosto) e Banda da Sociedade Filarmónica Luzitana (25 de agosto).

PROJETO “ÓPERA NA ESCOLA” APRESENTOU
“O BARBEIRO DE SEVILHA”
O projeto "Ópera na escola" apresentou no dia 11 de
maio, no Teatro Bernardim Ribeiro, o "Barbeiro de Sevilha".
A Escola Secundária Rainha Santa Isabel de Estremoz
decidiu concretizar o mais improvável dos projetos!
Realizar uma récita da ópera “O Barbeiro de Sevilha”,
de Rossini, com a participação de uma orquestra,
cantores profissionais e demais técnicos em interação
com alunos e professores.
Com financiamento do Programa Operacional Portugal 2020, a concretização deste projeto implicou
parcerias entre a Escola Secundária/3 Rainha Santa
Isabel de Estremoz e diversas entidades, como a Câmara Municipal de Estremoz, entre outras.
Esta ópera-bufa em dois atos, teve direção artística do
Maestro José Ferreira Lobo e encenação de Paulo Lapa.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “AMO-TE (LIBERDADE)”
A Biblioteca Municipal recebeu Carlos Silva,
a 6 de abril, para a apresentação do seu livro
"Amo-te (Liberdade)".
Um livro de frases, poemas e pensamentos
dedicado a um amor antigo, que depois de
muitos anos passados, de vivências com caminhos diferentes, novos amores, casamentos felizes, Carlos decidiu publicar memórias
de um Amor intenso, de nome "Liberdade",
que marcou a sua juventude.
"Na verdade, não me sei definir, ou se existe precisamente a definição que desejaria...
sou um observador do inteligível... A consciência impele-me impreterivelmente para o
racionalismo... o pensamento lógico, livre e
liberal esvoaça sempre no caminho da razão e culmina quase sempre na busca de
conhecimento e de verdade..."Carlos Silva.
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CASA DO ALENTEJO RECEBEU “MARAVILHA DE REVISTA”
Os majestosos salões da Casa do Alentejo, em Lisboa, receberam mais uma
apresentação do espetáculo "Maravilha de Revista", pela Academia Sénior
de Estremoz.
Foram algumas as dezenas de estremocenses e alentejanos espalhados pela
diáspora que não perderam a oportunidade de assistir a “Maravilha de Revista”, o espetáculo do Grupo de Revista da Academia Sénior de Estremoz,
uma viagem que nos transporta às canções de ontem e de hoje, bem como
a vários momentos de comédia e sátira social destes e de outros tempos.
As interpretações estiveram a cargo de Ana Troncho, Maria Augusta Beliz, Bia
Ramos, São Perdigão, Mina Trindade, Guiomar Picão, Júlia Casimiro, Graciete Faia, Maximina Paiva, Tina Estriga, Rosalda Garrido, Virtuosa Ramalho
e Isabel Cascalheira. Treze mulheres, conduzidas pela encenadora Marisa
Serrano e pelo músico estremocense Paulo Lopes, num espetáculo que durou cerca de duas horas, e que proporcionou a todos os presentes várias
gargalhadas e muitos bons momentos.

ZANGUIZARRA

DR

A música tradicional portuguesa esteve,
no dia 6 de abril, no Teatro Bernardim
Ribeiro, com os Zanguizarra.
Este concerto teve como objetivo angariar fundos para gravar o primeiro EP dos
Zanguizarra, para que todos possam ouvir
a sua música no carro, em casa, no trabalho
e onde cada um o desejar ouvir.
Esta iniciativa é uma produção dos Zanguizarra, com o apoio da Câmara Municipal
de Estremoz.

ESTREMOZ RECEBEU “A BELA E O MONSTRO”
O Teatro Bernardim Ribeiro foi palco,
no dia 8 de junho, do espetáculo "A Bela e o Monstro", da Companhia Rituais
Dell Arte de Lisboa.
A Bela e o Monstro é o sexto musical
da Rituais dell Arte, esta foi uma nova
versão do clássico infantil escrito e encenado por Miguel Ruivo Duarte, com
músicas de Josina Filipe e letras de Miguel Ruivo Duarte.
Esta iniciativa foi uma organização da
Rituais Dell Arte, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.
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SEMANA DE ESTREMOZ
NA CASA DO ALENTEJO
Decorreu entre os dias 13 e 18 de maio de 2019, na Casa do Alentejo, em
Lisboa, a Semana de Estremoz.
Com o objetivo de promover o concelho de Estremoz e as suas potencialidades, o Município de Estremoz levou até à capital, uma mostra de artesanato,
degustação de produtos regionais e iniciativas de divulgação do património,
nomeadamente através da exposição "Estremoz Rural", e das comunicações
"Património Religioso do concelho de Estremoz: elementos arquitetónicos e
decorativos distintivos", pelo Dr. Luís Pereira, da Câmara Municipal de Estremoz, "A geometria nos Bonecos de Estremoz", pelo Professor Rui Dias,
Diretor do Centro de Ciência Viva de Estremoz, e "Bonecos de Estremoz:
apontamentos para a sua sustentabilidade", pelo Dr. Hugo Guerreiro, da Câmara Municipal de Estremoz.
A Semana de Estremoz na Casa do Alentejo contou ainda com animação
cultural, tendo atuado no lindíssimo espaço do Alentejo na capital portuguesa, o músico Paulo Lopes com o Grupo de Revista da Academia Sénior de
Estremoz, o Grupo de Dança da Academia Sénior de Estremoz, o Grupo de
Cantares Vozes na Idade do Ouro e o Grupo de Danças Country.

ANTÓNIO CALVÁRIO E NATALINA JOSÉ TROUXERAM A REVISTA À PORTUGUESA
NATALINA JOSÉ E ANTÓNIO CALVÁRIO lideraram a VOLT'A PORTUGAL EM REVISTA, uma
nova revista à portuguesa que estreou em dezembro de 2018, e que percorreu todo o país e
que tem esgotado salas constantemente. Este
espetáculo, esteve no prestigiado Teatro Bernardim Ribeiro, no dia 14 de setembro.
Popular e divertida, esta nova revista contou com
rábulas como "a visita de Dolores Aveiro"; "a vizinha da Cristina Ferreira"; "a vidente Madame
Chiça", entre outras, e com novos temas interpretados por António Calvário (temas originais e
gravados propositadamente para esta revista).
Os momentos mais sérios consistiram numa
homenagem ao teatro de revista e uma abordagem da situação social em Portugal, terminando com uma mensagem de esperança.
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ESTREMOCENSE CÉLIA SÁ LANÇOU LIVRO “PEDAÇOS DE SOL”
"Pedaços de Sol" é o título do livro de Célia Sá, que fez o seu lançamento, no dia 5 de outubro, na Biblioteca Municipal de Estremoz.
Célia Sá nasceu na cidade de Estremoz, licenciada em Sociologia e
pós-graduada em Gestão do Sector Público Administrativo, é professora do ensino secundário. Publicou em Antologias de Poesia e
de Contos, na Chiado Books e nas Edições Vieira da Silva. Esta foi
a sua primeira publicação, a nível individual.
"A fúria das águas invade todos os poros da tua pele. Descansa.
Ao sétimo dos dias. Como se fosse o amor. O primeiro e último dos
amores. O teu amor. Como se fosse a mãe. A primeira e última das
mães. A tua mãe”. Célia Sá

II ENCONTRO IBÉRICO
DE TEATRO PLAYBACK
Aconteceu, nos dias 26 e 27 de outubro, no Teatro Bernardim Ribeiro, o
Encontro Ibérico de Teatro Playback.
Criado em 2018, este encontro resulta da amizade e constante
colaboração artística entre performers de Portugal e Espanha, que
contou com mais de 30 participantes e 7 nacionalidades diferentes. O
seu objetivo principal foi a partilha e experimentação entre pares, através
da realização de diversos workshops temáticos. Para além disso, e numa
óptica inclusiva e de divulgação desta arte teatral tão especial e humana,
foi realizada uma performance aberta à comunidade. Sob o tema "O
que nos une e o que nos separa", nesta segunda edição do EITP, a
primeira em Portugal, pretendeu-se explorar, partilhar e celebrar toda a
diversidade que nos envolve, tanto ao nível pessoal, como artístico.
Esta iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

ESTE VERÃO ESTREMOZ TEVE COMBOIO TURÍSTICO
Durante o mês de julho e agosto Estremoz teve visitas, pela cidade, em Comboio Turístico.
A Câmara Municipal de Estremoz disponibilizou um circuito turístico em comboio motorizado, com o objetivo de aumentar a oferta
turística na cidade, durante os meses de verão, época em que o afluxo de visitantes é
mais elevado, dando assim a conhecer os
principais pontos de interesse histórico, patrimonial e monumental.
Ao longo do percurso foi acionada uma gravação, em língua portuguesa, descrevendo
os monumentos e pontos de interesse à passagem do comboio e dando a conhecer os
factos históricos, artísticos, arquitetónicos e
curiosidades que lhe estão associados.
O passeio foi feito por 2569 pessoas que constataram que "Estremoz tem mais Encanto".
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EXPOSIÇÕES
“A ARTE DE NELSON MANDELA”
Desenhos de Nelson Mandela
Torre Paço Ducal de Évora Monte

De 9 de abril a 2 de junho
“45 ANOS DO 25 DE ABRIL”
Obras alusivas ao 25 de abril
Museu Municipal de Estremoz

De 25 de abril a 21 de julho
“3.ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE DE GAIA 2019”
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

De 25 de abril a 20 de julho
“A 3 DIMENSÕES”
Esculturas de diversos artistas
Galeria D. Dinis

De 25 de abril a 20 de julho
“MEMÓRIAS HISTÓRICAS DE EVORAMONTE”
Documentos do arquivo municipal
Centro Cultural Dr. Marques Crespo

De 7 de junho a 30 de setembro
“TRABALHOS DE PINTURA DAS ALUNAS DA
ACADEMIA SÉNIOR”
Casa de Estremoz

De 6 de julho a 30 de agosto
"TRABALHOS DE BARRÍSTICA DA ACADEMIA SÉNIOR"
Trabalhos elaborados nas aulas de Barrística da ASE
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

De 28 de junho a 20 de julho
“ESPELHO MEU, ESPELHO MEU,
DIZ-ME QUEM SOU EU…”
Desenhos de Sónia Godinho
Galeria D. Dinis

De 27 de julho a 28 de setembro

DR

“ARTES DE DEVOÇÃO”
Peças de arte popular devocional do acervo do Museu
Municipal de Estremoz Museu Municipal de Estremoz
De 10 de agosto a 6 de outubro
"MEMÓRIAS HISTÓRICAS DE EVORAMONTE"
Documentos do arquivo municipal
Salão da Junta de Freguesia de Évora Monte

De 15 de agosto a 30 de setembro
cultura
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DESFILE LITERÁRIO
"Vamos imaginar... com Sophia" foi o tema deste ano do Desfile
Literário que aconteceu, dia 23 de outubro, no Centro Cultural
Dr. Marques Crespo, em Estremoz.
Em 2019 celebrou-se o Centenário do nascimento de Sophia
de Mello Breyner Andresen, uma das mais importantes poetisas portuguesas do século XX. Foi a primeira mulher portuguesa a receber o mais importante galardão literário da língua
portuguesa, o Prémio Camões, em 1999. O seu corpo está no
Panteão Nacional desde 2014 e é nela que a edição do desfile
literário 2019 se inspirou.
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, professores e toda a comunidade escolar.

CICLO DE CONFERÊNCIAS
“LEITURAS A SUL”
No dia 18 de outubro a Biblioteca Municipal de
Estremoz recebeu uma conferência integrada no IV
Ciclo de Conferências "Leituras a Sul".
A conferência foi baseada nos temas "Digitalização
pública privada: diferenças e semelhanças", por Dália
Guerreiro (CIDEHUS/UÉvora) e "O bom lavrador ou
apaixonado da lavoura" (1729), por Maria Filomena
Gonçalvez (CIDEHUS/UÉvora).
Este ciclo, incluído nas atividades da RECOPA – Rede
de Coleções Patrimoniais das Bibliotecas do Alentejo,
teve como objetivo criar dinâmicas de promoção e
estudo dos fundos antigos das quinze bibliotecas
municipais envolvidas na rede.

PEDDY BOOK EM ESTREMOZ
A dia 23 de abril realizou-se, pelas ruas da cidade de
Estremoz, um Peddy Book, atividade integrada no Dia
Mundial do Livro.
Com o tema "Escritores de Estremoz e suas obras", os
alunos do 3.º ciclo e Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de Estremoz, e adultos em geral, através
da leitura e da ciência, fizeram-se ao caminho para descobrir as bibliotecas, a cidade, os museus e os encantos de Estremoz.
Esta iniciativa foi uma organização conjunta da Escola
Secundária Rainha Santa Isabel, da Escola Básica Sebastião da Gama, da Biblioteca Municipal e do Centro
de Ciência Viva de Estremoz.
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QUINTAS DE ENCANTAR COM
HISTÓRIAS A CANTAR E DANÇAR
O projeto “Quintas de Encantar” continua com 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.

CONTOS À SEXTA NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
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.

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.

REGRESSO ÀS AULAS
Na EB1/JI do Caldeiro o regresso às aulas foi tudo menos
monótono e aborrecido, com a visita, no passado dia 16 de
setembro, de uma professora no mínimo “bizarra”, para não
dizermos completamente “chanfrada”.
Na sua mala, em vez de livros de exercícios ou fichas de avaliação e diagnóstico, trazia histórias de contar e (en)cantar tão
estranhas quanto ela.
“A minha professora é um monstro” ou “Não abras este livro”
foram as histórias que soltaram deliciosas gargalhadas, mas
também algumas envergonhadas, principalmente daqueles
que pisaram pela primeira vez uma escola.
De onde saíram estas há muitas e muitas mais à espera destes e de todos os meninos de todas as escolas do Concelho.
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ACADEMIA SÉNIOR DE ESTREMOZ VISITOU AS CALDAS DA RAINHA
No passado dia 5 de abril a Academia Sénior de Estremoz
(ASE) realizou uma visita de estudo ao centro cerâmico das
Caldas da Rainha, local de reconhecida tradição barrística
nacional.
As alunas das disciplinas de Barrística e Artes Decorativas
visitaram o Museu da Cerâmica, que integra diversas coleções representativas da produção das Caldas da Rainha e
de outros centros cerâmicos do país e do estrangeiro. Especial destaque para os núcleos de obras da autoria de Rafael
Bordalo Pinheiro, de faianças da Real Fábrica do Rato, de
cerâmica contemporânea de autor e ainda uma coleção de
azulejaria.
Na Casa Museu São Rafael - Museu da Fábrica de Faianças
das Caldas da Rainha puderam conhecer a vasta coleção de
cerâmica, proveniente da Fábrica Bordalo Pinheiro e a Loja.
Mais um dia diferente na descoberta do conhecimento dos
exploradores seniores, com muito convívio e boa disposição.

ACADEMIA SÉNIOR ENCERROU MAIS UM ANO LETIVO
A tarde do dia 27 de junho foi
de festa, no Teatro Bernardim
Ribeiro, com o encerramento
do ano letivo da Academia
Sénior de Estremoz.
O ano letivo de 2018/2019 terminou em grande com muita
música, dança e espetáculo,
por parte de alunos, professores e convidados, terminando
com a entrega de lembranças.

EXPOSIÇÃO DE BARRÍSTICA NA ACADEMIA SÉNIOR
Foi inaugurada, no dia 28 de junho, no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, a
exposição dos trabalhos elaborados pelas
alunas da Academia Sénior de Estremoz,
nas aulas de Barrística.
Esta exposição foi uma mostra dos trabalhos
elaborados durante o ano letivo 2018/2019,
onde as alunas expressaram a sua arte, segundo as tradições da modelação e pintura
dos Bonecos de Estremoz, Património Cultural Imaterial da Humanidade.
A mostra esteve patente até dia 20 de julho
de 2019.
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ACADEMIA SÉNIOR DE ESTREMOZ VISITOU O MUSEU DA SAÚDE
Foi no dia 24 de maio que a Academia Sénior
de Estremoz visitou a exposição "800 Anos de
Saúde em Portugal", no Museu da Saúde em
Lisboa.
Uma exposição revela um panorama
cronológico da história da saúde em Portugal,
dando a conhecer perto de 400 peças,
provenientes de instituições públicas e
colecionadores privados.
São instrumentos, aparelhos médicos,
medicamentos, mobiliário hospitalar, utensílios,
livros, manuscritos, fotografias, pinturas e
esculturas das mais variadas épocas.
Estes objetos representam uma ínfima parte
do património da saúde português que é
muito diversificado e valioso.
Mais um passeio da ASE à procura do
conhecimento!

ACADEMIA SÉNIOR DE ESTREMOZ INICIOU MAIS UM ANO LETIVO
A 4 de outubro de 2019, a Academia Sénior de
Estremoz (ASE) realizou algumas atividades, para
assinalar o início do ano letivo 2019/2020.
Professores e alunos da ASE, começaram o dia
com uma caminhada, até às Piscinas Municipais,
onde participaram numa aula de Yoga e depois,
para repor as energias, seguiu-se um piquenique
de comida saudável.
Todos desfrutaram de uma manhã de convívio,
com atividades lúdicas e desportivas, promovendo o estilo de vida saudável.

DIA INTERNACIONAL DO IDOSO FOI COMEMORADO
EM ESTREMOZ
Decorreu no dia 22 de outubro, no Teatro Bernardim
Ribeiro, a peça de teatro “Selva com Elas”, vocacionada
para a terceira idade, atividade integrada nas
comemorações do Dia Internacional do Idoso.
A Farrapo d'Arte - Associação Cultural, companhia
sediada em Lisboa, mas que faz digressão por todo o
país, apresentou a nova comédia musical "SELVA COM
ELAS", com Paula Marcelo e Marisa Carvalho, para as
IPSS do concelho de Estremoz.
Um Safari na selva. Duas amigas completamente
diferentes que, entre o popular e o refinado, se cruzam
com muitas outras viajantes inesperadas. Com músicas
populares conhecidas do grande público.
Esta iniciativa teve o apoio do Município de Estremoz.
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MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

PRÓXIMOS EVENTOS
2019/2020

ENCONTRO
DE MEMÓRIAS

MIMINHOS
DE NATAL

12 DEZEMBRO 2019

14 DEZEMBRO 2019

ESTREMOZ

(PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES)

EXPO
CLÁSSICOS
8 E 9 FEVEREIRO 2020
ESTREMOZ

(PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES)

FIAPE
29 ABRIL A
3 MAIO 2020
ESTREMOZ

(PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES)

ESTREMOZ

(ROSSIO MARQUES DE POMBAL)

SALDOS
DE STOCKS
31 JANEIRO A
2 FEVEREIRO 2020
ESTREMOZ

(PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES)

23 E 25 FEVEREIRO 2020

RAIDE
HÍPICO

ESTREMOZ

28 A 30 MARÇO 2020

CARNAVAL
(ROSSIO MARQUES DE POMBAL)

ESTREMOZ

ESTREMOZ FESTIVAL
DA RAINHA
BIKE
10 MAIO 2020
ESTREMOZ

(ROSSIO MARQUES DE POMBAL)

23 E 24 MAIO 2020
ESTREMOZ

(CASTELO DE ESTREMOZ)

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.CM-ESTREMOZ.PT

