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EDITORIAL
Caros Estremocenses,
Volvidos que estão cerca de dois anos e meio de mandato autárquico como primeiro responsável do executivo municipal, cumpre-me prestar contas a todos vós
daquela que tem sido a nossa atuação, nomeadamente
dar a conhecer o grau de cumprimento do compromisso
estabelecido, através do nosso programa eleitoral, com
os eleitores para estes quatro anos, legitimado pelas
últimas eleições autárquicas.
De forma frontal, transparente e responsável, dizer que o
último ano e meio foi marcado profundamente pela pandemia da COVID-19, a qual deixou feridas, na sociedade,
difíceis de sarar, pelo que o Município de Estremoz não
pôde ficar indiferente a esse flagelo.
Com efeito, muitos dos nossos concidadãos sofrem
ainda hoje com esse terramoto social/económico, pelo
que o Município deu o seu contributo, tomando medidas
tendentes a mitigar tais consequências. Entre outras,
destaco as seguintes:
- Isenção do pagamento das faturas de água a consumidores domésticos, instituições e algumas empresas, nos
meses de abril a junho de 2020;
- Atribuição de subsídio em dinheiro e /ou em espécie a
muitas entidades, tais como Juntas de Freguesia, IPSS,
Bombeiros, Cruz Vermelha, Centro de Saúde e outras,
por forma a ajudar ao cumprimento da missão que incumbe a cada uma delas;
- Fornecimento de apoio em medicamentos, refeições
confecionadas, cabazes com artigos de primeira necessidade a famílias carenciadas que, de um momento para
o outro, se viram privadas do seu sustento;
- Isenção do pagamento de taxas, tarifas, rendas e outros
tributos, por forma a dar resposta a muitas famílias e
empresas em dificuldade;
- Instalação, no Pavilhão A do Parque de Feiras, de uma
zona de concentração e apoio à população (ZCAP),
totalmente equipada, para o caso de vir a ser necessário
acolher doentes com COVID-19. Felizmente esta ZCAP
ainda não foi utilizada nesse âmbito, acolhendo atualmente o Centro de Vacinação concelhio da COVID-19.
Ainda numa perspetiva Social, de referir a elaboração
da Estratégia Local de Habitação com candidatura ao
Programa 1º. Direito e do CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento Social), programas que seguramente, se
bem aproveitados, irão contribuir para atenuar situações
de marginalização social e que, esperamos, a par de

outras políticas sociais/económicas locais e nacionais,
possam esbater os casos de miséria humana que ainda
persistem em bolsas identificadas no nosso concelho.
Nestas, como noutras matérias, devemos fazer sempre
o que é certo e não o que é fácil, apesar de o fácil ser
sempre mais cómodo e, por vezes, mais popular.
Também nos campos Educacional, Desportivo, Cultural e Turístico, procurámos amortecer o impacto deste
quadro pandémico, encontrando caminhos que não
pusessem em causa as orientações provenientes das
Entidades de Saúde Pública, mas que evitassem o completo definhamento dessas atividades/Instituições tão
importantes na nossa sociedade.
Sem embargo deste quadro anómalo que vivemos, e que
ainda mantém um elevado risco de retrocesso, conseguimos neste contexto encontrar espaço para executar e/ou
lançar diversos investimentos públicos, essenciais ao desenvolvimento do nosso concelho, pois há que lutar para
evitar que a pandemia da saúde se transforme numa
profunda pandemia económico/social com consequências imprevisíveis, muitas delas sem retorno.
A este nível, estando desenvolvidos neste Boletim, identificámos os investimentos municipais mais relevantes
que já concretizámos, que estão em execução ou que
pretendemos colocar no terreno até ao final do mandato,
para que todos possam julgar, com isenção e imparcialidade, o trabalho desenvolvido por eleitos e colaboradores
do Município de Estremoz.
Assim, encontram-se concluídos os seguintes investimentos:
- Sistema de Controlo de perdas de água no concelho;
- Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz;
- Remoção da cobertura em amianto do pavilhão desportivo
da Escola Sebastião da Gama;
- Recuperação do Palácio dos Coutinhos em Veiros e Construção de Auditório;
- Recuperação da Igreja do Convento de Santo António;
-Reabilitação do Edifício Luís Campos adaptado para a
Biblioteca Municipal;
- Recuperação de Caminhos Rurais em diversas freguesias;
- Pavimentação de Ruas nas Freguesias de Évora Monte,
São Lourenço e São Bento do Cortiço;
- Recuperação da Porta dos Currais e muralha adjacente;
- Construção da ETAR de São Bento do Cortiço;
- Construção da ETAR de Veiros.
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Em execução, encontram-se as seguintes iniciativas:
- Etar de São Domingos;
- Plano de Urbanização de Estremoz;
- Recuperação do Espaço envolvente às Muralhas (Portas
de Santa Catarina) e monumento aos Bonecos de Estremoz;
- Remodelação da Rede de Saneamento e Águas Residuais
do subsistema de São Bento do Cortiço.

Finalmente, destaque para os seguintes projetos cuja
obra contamos iniciar ainda até ao final do presente
mandato:
- Requalificação do Largo General Graça;
- Requalificação do Rossio Marquês de Pombal;
- Intervenção na Praça dos Aviadores em Évora Monte;
- Intervenção no Largo 25 de Abril em Veiros;
- Intervenção no Largo 1.º de Maio em Arcos;
- Zona Industrial de Arcos (2.ª Fase);
- Requalificação de Largos e Arruamentos na Cidade de
Estremoz;
- Novo Estaleiro Municipal no Espaço do antigo Batanete.

De referir que todos os investimentos executados estão
integralmente pagos aos fornecedores e empreiteiros e
que os projetos, em execução ou por iniciar, têm garantidos os recursos financeiros necessários para a sua
liquidação.
Não existem hoje, no Município de Estremoz, quaisquer
dívidas a fornecedores (dívida comercial) tendo verba
disponível para pagar aos credores no próprio dia em
que são apresentadas as faturas, facto que só não
acontece porque as exigências do procedimento de
despesa pública o impedem.
Também a iniciativa privada, fruto das condições criadas
pelo Município de Estremoz ao longo destes anos, tem
demonstrado especial apetência para investir no nosso
concelho, nas mais diversas áreas, concretizando projetos ou apresentando intenções sólidas de investimento
que muito contribuem, ou virão a contribuir, para o desenvolvimento de toda esta região.
Damos, como exemplo, a concretização do Museu
Berardo, investimentos na produção de plantas medicinais, projetos de grande qualidade na área da hotelaria,
na área museológica, projetos na área da Saúde, na
vertente desportiva, entre muitos outros.

Ciente de que haverá sempre muito por fazer no nosso
concelho, com vista ao seu desenvolvimento e à melhoria das condições de vida de quem aqui habita ou
trabalha, estou seguro que soubemos, ao longo destes
anos, tomar as opções de gestão que se provaram mais
adequadas e cujos resultados estão à vista de todos,
passíveis da sua apreciação e julgamento.
A verdade é que apontando soluções, concretizando os
caminhos que deram as respostas aos problemas apresentados, juntos foi possível levar a bom porto aquela
que é a nossa mais nobre missão, isto é, satisfazer as
necessidades públicas daqueles que representamos.
Uma semente que plantámos hoje poderá, facilmente, ser a sombra que abriga muitas e muitas gerações
adiante.
Por isso mesmo, queremos deixar uma raiz forte para
que este concelho cresça, em todas as suas ramificações, e que se fortaleça, a cada dia, com a colaboração
de todos aqueles que lhe querem bem.
Um abraço forte do Presidente da Câmara Municipal de
Estremoz para todos os Estremocenses.
Francisco João Ameixa Ramos
Estremoz, 1 de junho de 2021

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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2.º ANIVERSÁRIO DA CLASSIFICAÇÃO DOS BONECOS
DE ESTREMOZ COMO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
No dia 7 de dezembro de 2019 comemorou-se o
II Aniversário da Inscrição da Produção de Figurado
em Barro de Estremoz na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade.
Foi realizada uma Sessão Solene Comemorativa do Aniversário, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Estremoz, na qual foram entregues,
pelo CEARTE, diplomas aos formandos do curso de formação em "Técnicas de Produção de
Bonecos de Estremoz" e foi feita a entrega da
Certificação, pela Adere-Certifica, ao barrista de
Estremoz Duarte Catela.
Seguiu-se, nos corredores do 1.º piso da Câmara Municipal de Estremoz, a inauguração da
Exposição dos trabalhos dos alunos do curso
de "Técnicas de Produção de Bonecos de Estremoz", financiado pelo CEARTE.

FORMAÇÃO SOBRE “TÉCNICAS DE PRODUÇÃO
DE BONECOS DE ESTREMOZ” SUPERA EXPETATIVAS
A Formação sobre “Técnicas de Produção de Bonecos de Estremoz”, que
decorreu no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, foi um sucesso.
Os 16 formandos desenvolveram um rigoroso programa com os formadores Hugo Guerreiro, Isabel Borda de Água, Luís Parente e Jorge
da Conceição, que conseguiram transmitir-lhes toda a informação de
que dispunham sobre a história dos Bonecos de Estremoz, as suas
características específicas e diferenciadoras de outros géneros de figurado e evidenciar, essencialmente, as cerca de 90 figuras tradicionais
que compõem o seu núcleo base. Os objetivos foram claros, precisos e
delineados com o intuito de dar aos formandos as ferramentas necessárias para conseguirem, no futuro, desenvolver a atividade de barristas
com o maior conhecimento possível sobre as técnicas de construção
do figurado de Estremoz distinguido pela UNESCO.
De acordo com os formadores o grupo de 16 formandos surpreenderam
pela capacidade de trabalho, pela qualidade e pela motivação demonstrada, o que facilitou o próprio processo de ensino e aprendizagem. Esta
foi uma formação de 150 horas eminentemente prática que resultou de
uma parceria entre o Município de Estremoz e o CEARTE – Centro de
Formação Profissional para o Artesanato e Património.
Esta formação deu origem à exposição "Técnicas de Produção de Bonecos de Estremoz", que decorreu nos corredores do 1.º piso da Câmara Municipal de Estremoz.
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CENTRO INTERPRETATIVO PARA A VALORIZAÇÃO E
SALVAGUARDA DO BONECO DE ESTREMOZ
No âmbito do Plano de Valorização e Salvaguarda da Produção
do Figurado em Barro de Estremoz, está prevista a criação de
um Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz.
O objetivo deste espaço passa por colocarmos o foco no presente e no futuro do Boneco de Estremoz, sendo que a exposição
foi idealizada para ser dinâmica nos conteúdos e apresentação
do figurado.
Apesar do Centro Interpretativo abandonar o discurso historicista que habitualmente é utilizado nas mostras desta arte, não deixa de dedicar duas salas à compreensão histórica do figurado,
pois é importante entender o modo como evoluiu a barrística de
Estremoz e os artesãos que lhe deram vida. Assim, no início da
exposição haverá uma sala dedicada exclusivamente ao percurso cronológico da produção e produtores.
De seguida, o foco passa para o modo de produção, que é aliás
o motivo, pela sua especificidade, pela qual a produção foi colocada na Lista Representativa de Património Cultural Imaterial da
Humanidade da UNESCO. Procurou-se também dar destaque
aos produtores, no fundo os grandes protagonistas desta história multisecular, e que pelo seu trabalho nos permitiram ainda
hoje desfrutar desta tradição artesanal. Será assim, em suporte
vídeo e texto, dado a conhecer as suas histórias de vida e o modo como produzem um Boneco ao modo de Estremoz. Valorizar
as pessoas e não apenas a sua produção, é um dos grandes
objetivos do Centro Interpretativo.
A exposição vai igualmente apresentar as temáticas e diversas
tipologias de peças hoje existentes, dando a conhecer as suas
especificidades e os bonecos que pertencem a cada um destes
grandes conjuntos. Foram adquiridas para o efeito mais de duas
centenas de bonecos, de produção atual, a todos os barristas
certificados atualmente em atividade.
Por fim, será feito um percurso pelos processos de valorização
e salvaguarda da produção de figurado em barro de Estremoz e
abordado qual o futuro desta tradição.
A terminar será dada a oportunidade ao visitante, de ele mesmo
modelar uma figura, utilizando os conhecimentos que adquiriu
durante a visita.
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PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ESTREMOZ
FOI APRESENTADO PUBLICAMENTE
Realizou-se, no dia 19 de novembro de 2019, a apresentação
pública do Plano de Urbanização e do Plano de Pormenor de
Reabilitação Urbana da cidade de Estremoz.
Os trabalhos de elaboração destes planos municipais foram desenvolvidos pela empresa Arquipélago Arquitectos Lda, com o
acompanhamento dos serviços técnicos do Município.
Nesta sessão pública, o coordenador da equipa, Arq.º Manuel

Lapão, fez uma descrição sucinta do enquadramento legal destes instrumentos e apresentou a estratégia e o modelo de intervenção para o território objeto de estudo.
O PU de Estremoz e o PPRU encontram-se em fase de elaboração do documento final, que será submetido à aprovação da
Câmara e Assembleia Municipal para que entre em vigor ainda
até ao final do corrente ano.

CONTROLO DE PERDAS DE ÁGUA NO CONCELHO
JÁ É UMA REALIDADE
Já se encontra em funcionamento o sistema de Controlo de Perdas de Água no Alentejo Central, projeto candidatado ao Portugal 2020, através do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos), com o objetivo de
proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Este investimento visa capacitar as entidades gestoras em baixa, designadamente os Municípios de Alandroal, Estremoz, Reguengos de Monsaraz e Viana do Alentejo, na efetiva gestão da água para abastecimento e seus usos, para criar e aumentar
o nível de monitorização dos caudais aduzidos às redes de distribuição de água dos quatro concelhos, inseridos na operação
de modo a criar conhecimento da rede a gerir, permitindo o controlo efetivo das perdas reais através da deteção atempada de
roturas nas condutas de água. Foram também corrigidos troços de condutas de água onde estão identificadas elevadas perdas
associadas às avarias (roturas) através da substituição desses troços.
A candidatura teve um custo total elegível de 1.006.704,76 € (354.480,32 € Município de Estremoz), com o apoio financeiro da
União Europeia de Fundo de Coesão 400.165,14 € (187.874,57 € Município de Estremoz).

MUNICÍPIO APOIOU BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Nos últimos dois anos o Município de Estremoz contribuiu com diversos apoios aos Bombeiros Voluntários de Estremoz, num valor
total de 122.884,51 €.
Estes valores foram distribuídos da seguinte forma:
- Maio 2019 – 1468,39 € - encargos resultantes da contratação do seguro de acidentes de trabalho dos elementos assalariados
da corporação;
- Junho 2019 – 20.834,62 € - apoio financeiro para aquisição de uma VDTD – Viatura Dedicada ao Transporte de Doentes;
- Maio 2020 – 16.223,00 € - apoio financeiro para a obra de recuperação dos balneários femininos da Associação;
- Junho 2020 – 19.000,00 € - apoio financeiro para aquisição de equipamentos de proteção individual e desinfetantes no âmbito
da COVID-19 (10.000 € junho e 9.000 € outubro),
- Fevereiro 2021 – 10.000,00 € - apoio financeiro para aquisição de equipamentos de proteção individual e desinfetantes no
âmbito da COVID-19;
- Abril 2021 – 55.358,50 € - apoio financeiro para aquisição de uma ambulância tipo ABSC.
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MUSEU BERARDO
O Museu Berardo Estremoz é uma iniciativa
conjunta da Coleção Berardo e da Câmara
Municipal de Estremoz.
Foi inaugurado a 25 de julho e no primeiro mês
de atividade recebeu mais de 10 mil visitantes.
Até maio de 2021 o Museu já recebeu mais de
16500 visitantes, sendo certo que o confinamento devido à pandemia condicionou negativamente estes números.
Este equipamento museológico apresenta
aquela que é considerada a maior e mais
importante coleção privada de azulejos de
Portugal.
O Museu Berardo Estremoz conta as estórias
e a História dos últimos oito séculos da azulejaria, através da exposição inaugural, intitulada “800 Anos de História do Azulejo”.
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REQUALIFICAÇÃO DE LIGAÇÃO PEDONAL
NA RUA JOSÉ FÉLIX RIBEIRO

VALOR DA OBRA: 79.659,00 €

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO JUNTO À RUA TIMÓTEO DA SILVEIRA

VALOR DA OBRA: 120.693,90 €

8
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REQUALIFICAÇÃO DA PRACETA PROF. JOAQUIM VERMELHO
(CASAIS DE SANTA MARIA)

VALOR DA OBRA: 14.304,17 €

REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO DA COBATA

VALOR DA OBRA: 158.205,00 €

REQUALIFICAÇÃO NA AV. DR. MARQUES CRESPO E ÁREA ENVOLVENTE
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VALOR DA OBRA: 149.088,70 €
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IGREJA DO CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO FOI RECUPERADA

ANTES

DEPOIS
A Igreja do Convento de Santo
António foi recuperada através de
uma candidatura no âmbito do
Alentejo 2020.
A Igreja do Convento de Santo António, em Estremoz, faz parte do
Convento de Santo António dos
Capuchos, aparecendo o mesmo
referenciado na lista de conventos
franciscanos portugueses e a obra
teve incidência na cobertura, no revestimento das paredes exteriores
e interiores e na instalação elétrica.
A candidatura teve um custo elegível de 100.000,00 €, sendo o apoio
financeiro da União Europeia - FEDER, de 85.000,00 €.
Entretanto o Município de Estremoz já adjudicou a empreitada de
recuperação das pinturas murais
da Capela Mor da Igreja de Santo
António, obra que representa um
investimento de 103.280,00 €.
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REQUALIFICAÇÃO DO
PALÁCIO DOS COUTINHOS
EM VEIROS
A requalificação do edifício foi inserida no Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e consistiu na sua recuperação e ampliação, dotando-o de espaços para ensino e
ensaios de música, administração, convívio e também num
auditório para ser utilizado para outras atividades da freguesia de Veiros e do Concelho de Estremoz.
Foi assinado um Protocolo de Parceria para a gestão do referido auditório, entre o Município e a Junta de Freguesia de
Veiros, ficando a mesma responsável pelo espaço, podendo
autorizar a sua cedência a outras entidades. A cedência do
espaço à Freguesia é gratuita e tem a duração de 5 anos.
Foi também assinado um contrato de comodato, entre o
Município e a Sociedade Filarmónica Veirense, que permite
a instalação da sua sede, para a realização de atividades
necessárias à prossecução dos seus objetivos, não lhe podendo dar qualquer outro fim contrário. Esta cedência, gratuita, já entrou em vigor e manter-se-á até que a Sociedade
Filarmónica Veirense a necessite, e enquanto existir.
A Requalificação do Palácio dos Coutinhos, Sede da Sociedade Filarmónica Veirense, está inserida numa candidatura
aprovada no âmbito do Alentejo 2020, sendo o valor total
elegível de 756.028,43 €, com o apoio financeiro da União
Europeia - FEDER, no valor de 642.624,17 €, e o restante
valor financiado pelo Município de Estremoz.
Este é mais um espaço recuperado que em muito beneficiará o desenvolvimento cultural do concelho de Estremoz.
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INTERVENÇÃO NA PRAÇA DOS AVIADORES
EM ÉVORA MONTE

Valor da Obra: 498.200,00 €.
Pretende-se a reorganização dos
espaços de estacionamento e pavimentação diferenciada, a criação de
zonas verdes e introdução de espécies arbóreas e arbustivas, a requalificação dos pavimentos com vista
à eficaz circulação pedonal e dotar
o espaço de mobiliário urbano mais
adequado às atuais exigência.
A obra, que se prevê avançar ainda
durante o Verão de 2021, é financiada
no âmbito do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, através do Alentejo 2020.

12
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INTERVENÇÃO NO LARGO 25 DE ABRIL EM VEIROS

Valor da Obra: 387.364,00 €.
Requalificação do espaço público para a melhor utilização, não só da população da vila, mas também dos visitantes, tornando-o num espaço aprazível, confortável, atrativo no que respeita a estadia, utilização e referencial
enquanto "Ponto de encontro", local de continuação de instalação da tradicional "Feira de Ramos", assim como
para futuras realizações de eventos, de género e características diferenciadas.
A obra, que se prevê avançar ainda durante o Verão de 2021, é financiada no âmbito do PEDU - Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano, através do Alentejo 2020.
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INTERVENÇÃO NO LARGO
1.º DE MAIO EM ARCOS
A Requalificação do Largo 1.º de Maio
em Arcos tem como principal objetivo a
renovação da imagem do centro urbano daquela Freguesia, através do ordenamento das zonas de estacionamento,
da pavimentação de espaços atualmente
em terra batida, da criação de mais espaços de estadia e ensombramento e da
dignificação do adro da Igreja Paroquial,
tendo sempre presente a salvaguarda da
possibilidade de realização das diversas
manifestações culturais que ali decorrem
Arc
os
habitualmente.

ZONA INDUSTRIAL DE ARCOS - II FASE
01
02
45
56

46

55

47

Valor da Obra: 1.240.200,00 €.
A obra03consiste na construção da rede viária, rede pública de águas residuais domésticas, rede
elétrica de MT, BT, IP,
04 telecomunicações e gás
de modo a permitir implantar os lotes 47 a 68
e assegurar a disponibilização de espaços para
instalação de indústrias e atividades comerciais
que pretendem instalar-se
na região, estimulando
05
a economia local, criando emprego e potenciando a fixação de novas empresas e, ainda, porque
está inserido numa
zona servida de acessos pri06
vilegiados ao eixo rodoviário07 Lisboa-Madrid (A6 e
EN4), que possibilita o estabelecimento de liga08
ções com o resto da Europa.
09
A obra é financiada em 85% no âmbito do Alentejo
2020, através do FEDER.
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RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NA ENVOLVENTE ÀS
MURALHAS (PORTAS DE SANTA CATARINA)

Custo total elegível: 790.059,81 €
Apoio financeiro da União Europeia:
FEDER – 671.550,84 €
Financiamento CME: 118.508,97 €
O espaço a intervencionar situa-se na envolvente
das muralhas e das Portas de Santa Catarina,
classificados como Monumento Nacional. O espaço envolvente está atualmente em piso de terra
batida e o projeto de requalificação incide na
criação de um espaço verde de recreio e lazer,
que pretende enquadrar o monumento e proporcionar uma zona de travessia entre o centro
da cidade e as escolas e áreas residenciais periféricas. O espaço irá ainda receber a implantação do Monumento ao Boneco de Estremoz, da
autoria do artista estremocense Armando Alves.

destaques
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REQUALIFICAÇÃO DO LARGO GENERAL GRAÇA
A requalificação do Largo General Graça insere-se no âmbito do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
de Estremoz, tendo como objetivo a criação de um espaço de estadia mais agradável, com mais área disponível para os
peões, ordenamento do estacionamento automóvel e uma ligação mais fluente ao Lago do Gadanha, potenciando uma
melhor articulação com o Rossio Marquês de Pombal e outros espaços adjacentes, incentivando e dinamizando o comércio local.
Esta iniciativa contribui para os objetivos definidos no PEDU e está inserida numa candidatura aprovada no âmbito do
Alentejo 2020 (sendo o valor total elegível de 736.251,48 €, com o apoio financeiro da União Europeia - FEDER, no valor de
625.813,91 €, e o restante valor financiado pelo Município de Estremoz).

16
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REQUALIFICAÇÃO DO ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL
A Requalificação do Rossio Marquês de Pombal engloba a zona do mercado de velharias e do mercado tradicional, em frente
ao edifício da Câmara Municipal e à Igreja dos Congregados, estando prevista no PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Concelho de Estremoz, no âmbito do Plano de Ação de Reabilitação Urbana, com financiamento de 85%
do FEDER (Alentejo 2020), num investimento total previsto que ascende aos 1.180.255,19 €.
Esta requalificação tem como objetivo melhorar o ambiente urbano na praça central da cidade e eliminar os impactos visuais
dissonantes existentes no Rossio Marquês de Pombal, beneficiando toda a praça, toda a envolvente e todo o seu edificado.

destaques
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REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO LUÍS CAMPOS - ADAPTAÇÃO A
BIBLIOTECA MUNICIPAL

ANTES

ANTES

ANTES
A reabilitação do edifício conhecido como “Edifício
Luís Campos” está concluída e ali será instalada a
nova Biblioteca Municipal.
As intervenções passaram pela recuperação de toda
a estrutura e fachada do edifício, dotá-lo de condições de acessibilidade a mobilidade reduzida, adaptando-o a receber o equipamento de uso público
necessário à operação.
Esta intervenção teve um valor total, incluindo a aquisição do imóvel, de 2.429.810,25 €, financiado à taxa
de 85% pelo ALENTEJO 2020 – FEDER.

ANTES
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ANTES
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RECUPERAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS

CM1022 - São Domingos

Estrada da Maia (Estremoz - Glória)

Estrada das Pinas

Estada do Alto Braga / Maria Dona
(Estremoz - Santa Maria e Santo André)
destaques
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CM1022 - São Domingos

Estrada do Monte Redondo (Estremoz)

Estrada das Pinas

Estrada dos Touris (São Lourenço)
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PAVIMENTAÇÕES EM ÉVORA MONTE

20
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PAVIMENTAÇÕES EM SÃO LOURENÇO

PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM
S. BENTO DO CORTIÇO, S. LOURENÇO E
ÉVORA MONTE
Valor da Obra: 399.605,71 €

A empreitada consistiu em substituir a camada de desgaste de diversos caminhos
públicos que eram constituídos por camadas de materiais granulares, como por
exemplo em aglomerado britado de granulometria extensa e o saibro por pavimentos
em camadas betuminosas a quente, bem como reforço de pavimentos existentes em
camadas betuminosas.

destaques
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PAVIMENTAÇÕES EM SÃO BENTO DO CORTIÇO

22
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REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
DE SÃO BENTO DO CORTIÇO

Valor da Obra: 186.784,43 €.
A intervenção consiste na execução de rede distribuidora de abastecimento de água nas zonas onde ocorrem mais frequentemente
roturas e pela dificuldade na deteção das mesmas (devido ao
material de aterro das valas) e que não foram efetuadas na fase 1
deste projeto.
A 1.ª fase do projeto, que já está implementada no terreno, representou um investimento de 146.918,00 € e foi adjudicatário à empresa: Urbigav - Construções e Engenharia, S.A.

CRIAÇÃO DE NOVO ESTALEIRO MUNICIPAL
Na sequência da aquisição da antiga serração “Batanete”, o Município
prepara-se para ali instalar definitivamente o Estaleiro Municipal, abandonando assim o atual estaleiro, que reúne cada vez menos condições
de trabalho para os trabalhadores, face às atuais exigências de conforto, higiene, segurança e eficácia necessárias para prosseguir as atribuições dos serviços municipais no domínio das obras públicas.
Apesar de as edificações existentes se encontrarem em relativo bom
estado de conservação, os imóveis necessitam de uma intervenção
global de conservação e reabilitação, neste caso para adaptação ao
fim a que se destinam, com concentração de valências.
Após todas as reparações, reabilitações e adaptações o Estaleiro será
constituido por três edifícios, distribuídos da seguinte forma:
- EDIFÍCIO A - (principal) – valências gerais e parque de máquinas;
- EDIFÍCIO B - (secundário) – serralharia e mecânica;
- EDIFÍCIO C - valências técnicas e administrativas.
EDIFÍCIO A

VALOR DA OBRA: 795.000,00 €.

EDIFÍCIO B

EDIFÍCIO C

destaques
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CONSTRUÇÃO DA ETAR DE SÃO DOMINGOS DE ANA LOURA
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Estremoz
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CORTE A - A'
EDIFÍCIO de APOIO

Valor da Obra: 280.916,07 €.
A intervenção deve-se ao facto de a rede existente não dar cobertura a todo o aglomerado populacional de São Domingos de Ana
Loura, bem como à necessidade de implantar uma Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas, de modo a melhorar a
qualidade de vida dos habitantes daquela freguesia, garantindo ao mesmo tempo a qualidade do ambiente, na medida em que estes
efluentes são atualmente encaminhados para a Ribeira da Venda, que é uma das principais linhas de água que abastece a Albufeira
de Ana Loura.
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CORTE B - B'
EDIFÍCIO de APOIO

EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
DO SUBSISTEMA DE VEIROS – ESTREMOZ
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Custo total elegível: 399.515,99 €
Apoio financeiro da União Europeia:
Fundo de Coesão – 339.588,59 €
Financiamento CME: 59.927,40 €
Este investimento permite o cumprimento dos
objetivos decorrentes da legislação comunitária DQA e Lei da Água, a melhoria da qualidade das massas de água, a minimização
dos impactes adversos resultantes das descargas diretas no meio ambiente e o aumento
do nível de atendimento de águas residuais
urbanas.
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EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
DO SUBSISTEMA DE SÃO BENTO DO CORTIÇO – ESTREMOZ
Custo total elegível: 881.183,76 €
Apoio financeiro da União Europeia:
Fundo de Coesão – 749.006,20 €
Financiamento CME: 132.177,56 €
Este investimento permite o cumprimento dos
objetivos decorrentes da legislação comunitária
DQA e Lei da Água, a melhoria da qualidade das
massas de água, a minimização dos impactes
adversos resultantes das descargas diretas no
meio ambiente e o aumento do nível de atendimento de águas residuais urbanas.

REMOÇÃO DE COBERTURA DE
AMIANTO NO PAVILHÃO DA
E.B. 2, 3 SEBASTIÃO DA GAMA
Valor da Obra: 70.345,38 €.
A intervenção consistiu na remoção de materiais de
construção com amianto na sua composição, no pavilhão e telheiros da Escola Sebastião da Gama, com a
colocação de nova cobertura.
Esta obra foi financiada pelo ALENTEJO 2020 – FEDER.

destaques
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REDE DE ÁGUAS
PLUVIAIS E
SANEAMENTO
JUNTO À QUINTA
DO CARMO
Valor da Obra: 493.000,00 € acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
A empreitada tem como objetivo dotar o aglomerado habitacional existente à Quinta do Carmo, de Rede
Pública de Águas Residuais, contribuindo para o fecho de sistemas
de saneamento de águas residuais,
com vista à otimização da utilização
da capacidade instalada e da adesão ao serviço e reduzir a poluição
urbana nas massas de água.

PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO
NA RUA DO MERCADO, VEIROS
A empreitada baseia-se na limpeza e desmatação da zona de
intervenção, fresagem de zona de
encaixe em pavimento existente e
pavimentação na faixa de rodagem
e no Parque de Estacionamento.
Trata-se de uma obra que permitirá
reforçar a oferta de estacionamento junto ao centro histórico da Vila
de Veiros, estando assim o estacionamento desordenado nesta
área urbana sensível, do ponto de
vista patrimonial.
VALOR DA OBRA: 9.006,95 €

26
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ACORDO DE COLABORAÇÃO INTERMUNICIPAL
ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ESTREMOZ E FRONTEIRA
Foi assinado no dia 1 de abril de
2021, um acordo de colaboração
intermunicipal entre o Município de
Estremoz e o Município de Fronteira para beneficiação do CMC
1/E.N. 372 (desclassificada), no
troço de ligação entre a aldeia de
Vale de Maceiras, da freguesia de
São Saturnino e concelho de Fronteira, e o Itinerário Principal 2 (junto
a Veiros), com 6609 ml, integra o
domínio público municipal dos Municípios de Fronteira (CMC 1, com
1.924 ml) e de Estremoz (a desclassificada EN372, com 4.685 ml).
A obra será executada com recurso a empreitada, com valor estimado de 449.741,78 euros, aos
quais acrescerá o IVA à taxa legal
aplicável, sendo a repartição de
encargos entre os municípios de
29,1% (até 130.874,86 euros) para
o Município de Fronteira e 70,9%
(até 318.866,92 euros) para o Município de Estremoz, resultando
estas proporções da extensão do
troço de estrada na área territorial
de cada um dos Municípios.
O Município de Estremoz está a
efetuar a tramitação do procedimento pré-contratual de concurso
público.

REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO ENTRE S. BENTO
E SANTA VITÓRIA DO AMEIXIAL
As Grandes Opções do
Plano e Orçamento para 2021 têm prevista a
inscrição de uma verba
de 250.000,00 € para a
pavimentação do caminho entre Santa Vitória
e São Bento do Ameixial, pelo Monte do Raminho, proporcionando
assim uma ligação
mais direta entre os
dois aglomerados urbanos que constituem
a União de Freguesias
do Ameixial. Uma obra
que brevemente será
uma realidade.
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CLDS - ESTRATÉGIA LOCAL
DE HABITAÇÃO
No passado dia 30 de abril foi aprovada, em
reunião da Assembleia Municipal, a Estratégia
Local de Habitação do concelho de Estremoz.
Este é um documento estruturante, que define
a estratégia de intervenção em matéria de políticas de habitação no concelho e que tem por
base o diagnóstico, previamente efetuado, das
carências habitacionais existentes. A elaboração prévia desta estratégia é também obrigatória no caso dos apoios a conceder ao abrigo
do 1.º Direito - Programa de Apoio ao acesso
à Habitação, que visa a promoção de soluções
habitacionais para pessoas que vivem em condições indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso
a uma habitação adequada.
Esta primeira versão da Estratégia Local de
Habitação do concelho de Estremoz representa uma solução para 99 agregados familiares,
prevendo um investimento na ordem dos 8,2
milhões de euros.

REMOÇÃO DE PLACAS
DE AMIANTO NAS
INSTALAÇÕES DO SPORTING
CLUBE ARCOENSE
No âmbito do subsídio atribuído pela Câmara Municipal de
Estremoz ao Sporting Clube Arcoense, no valor de 25.000
euros, foi substituída a cobertura de amianto do Estádio
Artur Jorge, em Arcos, bem como feita a necessária pintura do edifício, posteriormente à obra. Desta forma, as
dezenas de atletas que ali desenvolvem a sua atividade
desportiva poderão fazê-lo de forma segura e ainda mais
saudável.

28
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MUNICÍPIO APOIA INVESTIMENTOS NAS FREGUESIAS
O Município de Estremoz aprovou a atribuição de um
apoio financeiro, no valor de 25.000 euros, a cada uma
das Juntas de Freguesia do concelho, para realização
de investimentos na sua área territorial, os quais se destinam a promover o aumento ou a reabilitação do património das mesmas.
Neste sentido, solicitou-se a cada uma das Juntas de
Freguesia que identificasse os investimentos que pre-

tendia executar e para os quais pretendesse utilizar a
verba atribuída pelo Município de Estremoz, tendo as
Juntas indicado os investimentos elencados no quadro
abaixo.
Nos termos do apoio concedido, as Juntas de Freguesia deverão concluir, até dia 30 de Junho de 2021, a
realização dos investimentos que se propuseram concretizar.

Quadro de investimentos:

FREGUESIA

INVESTIMENTO A REALIZAR

Ameixial (Santa Vitória e S. Bento)

Aquisição de equipamento para limpeza de bermas e valetas
de caminhos.

Arcos

Remoção de amianto na cobertura superior dos sanitários
públicos do Largo 25 de Abril.
Recuperações no edifício sede da Junta de Freguesia.

Estremoz

Requalificação do espaço público frente à Escola Secundária

Évora Monte (Santa Maria)

Realização de várias obras de pavimentação/calcetamento de
espaços da Freguesia:
- envolvente à Casa do Povo/Posto Médico;
- arruamentos dos cemitérios da Freguesia;
- logradouro da Junta de Freguesia;
- azinhaga de acesso à Rua João Bernardo Cardoso;
- azinhaga de Alpedriches.

Glória

- Aquisição de viatura de trabalho;
- Construção de muro de suporte de terras junto à gare de
contentores e ecopontos da Igreja Paroquial.

S. Bento do Cortiço e Santo Estêvão

Construção do espaço para o Museu Etnográfico do
Rancho Folclórico “As Azeitoneiras” e balneários de apoio ao
polidesportivo.

S. Domingos de Ana Loura

- Remodelação dos balneários públicos de Espinheiro;
- Pavimentação, organização e pintura do Cemitério;
- Construção de passeio no Bairro Novo da Venda do Ferrador.

S. Lourenço de Mamporcão
e S. Bento de Ana Loura

Requalificação do espaço envolvente ao edifício sede da Junta,
para instalação de Parque Infantil

Veiros

Construção de muro de suporte de terras, passeio pedonal e
instalação de um sistema de bombagem de água para a fonte
pública denominada Fonte Nova.
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CENTRO INTERPRETATIVO DA CONVENÇÃO DE ÉVORA MONTE
A assinatura da Convenção de Évora Monte foi o culminar de um período bastante conturbado da História Portuguesa. Período que começa
ainda com as Invasões Francesas na primeira década do século XIX,
com a partida da corte para o Brasil, deixando a metrópole entregue
aos militares que, com o auxílio principal da Grã-Bretanha, conseguem
rechaçar os franceses a certa altura.
Mas os ideias liberais que, de alguma forma, entraram pelo país com
Napoleão e Junot vieram para ficar, especialmente junto das elites urbanas das maiores cidades. Neste contexto surge a primeira
Constituição em 1822. Mas a fação absolutista ainda representava,
provavelmente, a maioria da população portuguesa na época e, depois de algumas reviravoltas políticas de D. João VI e do primeiro exílio
de D. Miguel, este proclama-se rei em 1828, indo contra o acordado
com o seu irmão D. Pedro. D. Maria II, ainda menor, seria a rainha por
direito e D. Miguel seria apenas o regente até à sua maioridade.
D. Pedro não acata de forma alguma esta decisão do irmão e, como
constitucionalista que sempre se afirmou, decide empreender uma tomada ao poder a partir dos Açores, desembarcando próximo do Porto a 8 de
julho de 1832, iniciando a mais violenta guerra civil da História de Portugal.
Termina com a inevitabilidade da derrota miguelista, acantonada em
Évora, com 2 frentes liberais preparadas para tomar a capital alentejana: uma liderada pelo Duque de Saldanha, em Arraiolos, e outra pelo
Duque da Terceira, em Estremoz.
Será então razão mais que suficiente para o Município de Estremoz
investir na Cultura, no Conhecimento Histórico, criando o Centro Interpretativo da Convenção de Évora Monte, aproveitando e recuperando
o imóvel onde aconteceu a assinatura do documento e implementando
recursos para que este equipamento seja um veículo de transmissão
de rigor histórico, mas, e provavelmente mais importante ainda, um
local onde também os mais novos possam desfrutar de uma aprendizagem mais lúdica.
Prevê-se que a inauguração decorra ainda durante o Verão de 2021.

BENEFICIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS
Foi recentemente concretizada a empreitada de beneficiação da pintura da sinalização horizontal existente nalgumas estradas e
caminhos municipais, num investimento total de 124.751,51 €.
A obra teve como objetivo a repintura da sinalização já existente e a marcação de novas pinturas nas estradas e caminhos que até
aqui não estavam sinalizadas, incluindo a marcação de passadeiras, sinalização vertical, sinais de STOP, setas direcionais, bandas
cromáticas, linhas brancas contínuas e descontínuas.
As estradas e caminhos municipais intervencionados foram os seguintes:
- E.M. 506-2 (EM 506 - Arcos - EN 4)
- E.M. 503 (Santa Vitória - limite de Concelho)
- E.M. 506-3 (EN 18 - Frandina - EM 506)
- E.M. 506 (Estádio Municipal - São Domingos - limite de Concelho)
- E.M. 504 (EN 18 - Sotileira - São Bento do Cortiço - limite de Concelho)
- E.M. 508 (EN 4 - Glória - limite de Concelho)
- E.M. 524 (EN 18 (Évora Monte) - limite de Concelho)
- C.M. 1021 (EM 506 - Espinheiro - Arcos)
- C.M. 1097 (EM 504 - limite de Concelho)
- C.M. 1026 (EN 254 - São Bento do Ameixial - EN 4)
- Caminho de ligação entre a E.M.504-1 e a E.M. 504
- Cruzamento na Zona Industrial de Estremoz (Rua C com Rua F)
- Cruzamento na Rua 1º de Maio com o antigo Caminho da Glória
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DESPORTO
O incentivo à prática de desporto é um dos objetivos do
Município de Estremoz, tendo vários projetos implementados nesse sentido.
Devido à pandemia os anos de 2020 e 2021 têm sido
menos produtivos nesta área, mas as iniciativas estão
apenas adiadas, porque os projetos vão continuar em
prática.
É o caso do “anDAR” que organiza caminhadas pelo
concelho, em colaboração com as freguesias e associações e promete colocar a população a anDAR. Exemplo
disso são as últimas duas caminhadas de 2019, a participação na Mini Maratona EDP e Meia Maratona Luso
(20 de Outubro) e a Caminhada dos Ganhões( 30 de Dezembro).
Outras iniciativas, como é o caso das AEC’S/AFD, levam
semanalmente, aulas de atividade física e desportiva às
escolas do 1.º ciclo do concelho.
Nas piscinas municipais decorrem os projetos: “AMA –
Adaptação ao meio aquático” para bebés, que tem lugar
aos sábados, para idades compreendidas entre os 3 e
os 36 meses; “Golfinhos” aulas de natação a alunos do
pré-escolar e o Zumbido aulas de hidroginástica para
maiores de 12 anos.
Fora da piscina, mas ainda a aprender e a praticar, estão as aulas de motricidade aos lares institucionais do
concelho, com o “Projeto Gerontomotricidade” e a “Hora do Exercício”, com os alunos da Academia Sénior de
Estremoz.
Eventos como o Neon Walk and Dance, que reuniu 500
participantes e o Fun Running que, na última edição, “coloriu” 900 atletas, aguardam o regresso da folia.
É também recorrente a colaboração com outras entidades,
como o encontro anual na Festa da Malha da CIMAC, a
parceria com os ginásios locais e em atividades, como o
“Challenger de Natal”, dinamizado pelo RC3, onde todos se
reúnem para o mesmo fim: a boa prática de exercício físico.
O Município continua a apoiar os Clubes Desportivos,
com a entrega dos habituais subsídios (ver quadro anexo).
Como este último ano foi de adaptação, forma elaborados e publicados vídeos com sugestões de atividades
físicas e desportivas para fazer em casa, na esperança
de que em breve a normalidade regresse.

SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS EM 2020
- AJES - Associação Juvenil de Estremoz ............... 3.926,38 €

- Clube Futebol de Estremoz ................................ 28.536,97 €

- Arcozone Associação ........................................... 3.404,16 €

- COAAL - Clube de Orientação do Alto Alentejo ........... 2. 220,52 €

- Associação BTT MOZ - SDT Estremoz ................. 4.342,14 €

- Grupo do Pedal ....................................................... 377,29 €

- Assoc. Desp. e Cultural de São Domingos ............ 3.044,00 €

- Ginarte ................................................................. 1.035,86 €

- Associação Hípica de Estremoz ............................... 875,00 €

- Rota d'Ossa - Assoc. Cultural e Desportiva ........... 3.146,19 €

- Cerciestremoz crl .................................................... 767,99 €

- Sociedade Columbófila Rainha Santa Isabel ......... 4.356,26 €

- Clube de Caçadores de Estremoz ......................... 1.774,77 €

- Sporting Clube Arcoense ..................................... 5.278,80 €
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MEDIDAS DE APOIO SOCIAL E ECONÓMICO
NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA COVID-19
O Município de Estremoz implementou um conjunto de medidas de apoio social e económico, entre março e junho de
2020, de forma a minimizar a perda de rendimentos das empresas e famílias, concretizando assim a isenção ou redução
do pagamento de rendas, taxas e tarifas municipais. Foi atribuida a isenção ou redução do pagamento de rendas
devidas ao Município, de acordo com as perdas de rendimentos das empresas, a isenção e redução do pagamento das tarifas de água, saneamento e resíduos urbanos
para famílias, IPSS e empresas que estiveram encerradas, no
período em causa, ou com perdas de rendimentos e foram
também isentadas as taxas municipais referentes à participação de feirantes, produtores e comerciantes no Mercado
Abastecedor, Mercado de Levante e Mercado Tradicional.
Foi criada uma linha de apoio para obtenção de receitas
médicas, aquisição e entrega de medicamentos, aquisição e
entrega de produtos alimentares e de higiene, junto da população mais carenciada e em especial dos idosos.
Foi também criada a resposta Emergência Abem: COVID-19, em parceria com a Associação Dignitude (apoio de

emergência à aquisição de medicamentos) e foi mobilizado o
apoio da sociedade civil, no reforço da Bolsa de Voluntariado.
É prestado o apoio a todos os indivíduos em situações de
vulnerabilidade acentuada, através de uma cantina social e
entrega de cabazes solidários. Durante o período de suspensão de atividades letivas nas escolas foi mantida uma sala em
funcionamento e a cantina da Escola do Caldeiro, para apoio
aos alunos filhos de trabalhadores dos serviços essenciais.
Procedeu-se ainda à distribuição de máscaras de proteção às IPSS, Bombeiros, Cruz Vermelha, Centro de Saúde e
Juntas de Freguesia. Foram atribuídos subsídios ao funcionamento das coletividades culturais e desportivas, em virtude
das mesmas não poderem beneficiar de subsídios às atividades, uma vez que as mesmas foram praticamente todas
canceladas.
Destaque ainda para a aquisição de 20 computadores portáteis e 20 dispositivos de acesso à Internet, os quais foram
entregues ao Agrupamento de Escolas de Estremoz, para serem distribuídos pelos alunos carenciados do concelho.

BIBLIOTECA
A Biblioteca Municipal de Estremoz disponibiliza um conjunto
de serviços e recursos a toda a comunidade, visando o seu
desenvolvimento social e cultural, sem distinção de idade,
raça, sexo, religião, nacionalidade ou condição social.
São vários os projetos anuais que oferece, como o Quintas de Encantar (atividade bimensal, destinada a crianças
do ensino pré-primário e 1º ciclo), os Contos à 6.ª (atividade
mensal, dirigida às famílias) e as Histórias que se cruzam (atividade mensal nos lares de idosos do concelho de Estremoz
e clínica Rainha Stª Isabel), todos eles com bastante afluência
por parte dos munícipes, escolas e instituições.
Como se trata de uma biblioteca acontece com frequência

a apresentação de livros, conferências e o já habitual Desfile
Literário e o Concurso Nacional de Leitura.
Em colaboração com outros setores do Município acontecem
atividades integradas noutros projetos, como o Estremoz Férias, a Semana da Juventude, as Castanhas e Cantigas, os
Miminhos de Natal e o Encontro de Memórias.
Em tempos de pandemia a biblioteca foi obrigada a reestruturar as atividades e foi criado o "Histórias em tempo de
pandemia", atividade mensal, gravada e disponibilizada nas
redes sociais do município, assim como participações pontuais dedicadas a efemérides, como por exemplo nas Comemorações do 25 de Abril.

EDUCAÇÃO
A Plataforma +Cidadania Alentejo Central foi um excelente instrumento de trabalho para as crianças aprenderem em casa,
sempre com desafios novos para os alunos do 1.º e 2.º ano de
escolaridade. Com a Plataforma +Sucesso Escolar, o Município de Estremoz reforça a sua máxima sobre a Educação: Um
desafio permanente, um esforço gratificante!
Durante a pandemia foi criada a Escola de Acolhimento que
funcionou na Escola Básica do Caldeiro para receber os alunos
filhos de pais que tiveram que trabalhar, durante o encerramento das escolas. Foi frequentada por cerca de 20 crianças, do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, que foram
acompanhados por professoras titulares, no horário das aulas
online e no tempo restante desenvolvem atividades lúdicas
com as animadoras.
Durante esse período foram confecionadas diariamente uma
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média de 40 refeições escolares, que foram servidas às crianças que se encontravam a frequentar a escola de acolhimento
e também, em regime de take away, aos alunos carenciados
que o solicitaram.
Foram adquiridos 20 computadores portáteis e 20 dispositivos de acesso à Internet, os quais foram entregues ao Agrupamento de Escolas de Estremoz, para serem distribuídos
pelos alunos carenciados do concelho.
Com o regresso às aulas, mas ainda Online, aconteceu, no dia
20 de maio, a 3.ª edição do "Ser leitor é cool", onde participaram 22 agrupamentos, 88 alunos repartidos por quatro anos
de escolaridade, numa organização da Biblioteca Escolar do
Agrupamento de Escolas de Estremoz, com o apoio do Município de Estremoz.
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AÇÃO SOCIAL
Um dos projetos da Ação Social do Município é a Academia Sénior de Estremoz, que tem como principal objetivo
o combate ao isolamento e exclusão social de idosos, com
o intuito de alterar a representação social que a sociedade
faz do idoso e muitas vezes que ele faz de si próprio. As
atividades estão integradas em ateliers de Inglês, Espanhol,
Cultura, Poesia e Conto, Saúde, TIC, passando pela Pintura,
Ginástica, Dança, Teatro de Revista, Bordados, Barrística e
Cantares, contando com a participação de cerca de 200 seniores do concelho.
Para além das aulas participam em diversas atividades, para
as quais são convidados, como Campanha Laço Azul, Semana de Estremoz na Casa do Alentejo, Projeto Cartas Fronteiriças e muitos outros, fazendo do projeto um sucesso.
Recentemente colaboraram no projecto de Inclusão social
pela cultura, na vertente fotografia com seniores, dinamizado
pela Malvada Associação Artística, promovido pela CIMAC.
No setor social foram desenvolvidas ações a nível de Habitação, onde foi assinado um contrato com a Ernst & Young, S.
A. para a elaboração da Estratégia Local de Habitação, onde
foi efetuada uma análise e diagnóstico das carências habita-

cionais, bem como a construção de uma estratégia local que
permita dotar o Município de um instrumento que sustente
decisões no que concerne ao setor da habitação.
O Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento tem tido
um papel fundamental nos últimos tempos, onde a pandemia
veio a intensificar mais necessidades e mais beneficiários.
Com a COVID-19 foi necessário implementar uma série de
recursos de apoio à população, onde foi criada uma linha de
apoio, onde técnicos e voluntários, se disponibilizaram para
fazer face às necessidades da população, nomeadamente
na aquisição de bens essenciais e medicamentos.
O Cartão 65+ continua a contribuir para uma melhor qualidade de vida dos Munícipes Seniores.
Foi implementado e dinamizado o projeto Mediação Municipal e Intercultural que visa a redução das vulnerabilidades
sociais, nomeadamente a integração da comunidade cigana.
Foi feita a colaboração com outros setores na participação
de eventos tais como Castanhas e Cantigas, Encontro de
Memórias, Rodas e Rodinhas, Estremoz Férias e Carrinhos
de Rolamentos.

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos faz, duas vezes
por ano, a lavagem e higienização dos contentores de resíduos indiferenciados, assim como a desinfestação, desbaratização e desratização na rede de águas residuais e em
diversos edifícios municipais. O Município contrata empresas especializadas e através destes serviços mantém os
cuidados necessários para a saúde pública.
Nestes últimos anos também foram realizadas obras e criação de novas ETARS para proteger e valorizar o ambiente,
garantindo mais qualidade de vida para os habitantes do
concelho de Estremoz.
Este serviço desenvolveu diversas campanhas de adoção
de animais de companhia, através das redes sociais, e foi
possível encontrar famílias para uma adoção responsável
de vários animais abandonados.
Foram realizadas várias ações de sensibilização/educação
ambiental nas escolas, com a participação dos mais novos de forma a “educá-los” na prática de rotinas que protejam o ambiente, tais como: “A Problemática do Plástico
nos Oceanos” (comemoração do Dia do Ambiente - Dirigida
ao 1.º ciclo); comemoração do Dia da Água e Reciclagem
do Papel (Escolas de Arcos, Caldeiro e Veiros); Estremoz
Férias 2019 (reciclagem de papel, identificação de plantas
no Jardim Municipal e Plantações no Viveiro Municipal);
participação no Projeto da Biblioteca Municipal nos Lares
do concelho "Histórias que se cruzam", com uma Sessão
sobre a água, resíduos e plantas; projeto "Mãos à Obra" (recolha de resíduos em diversos locais da cidade, movimento
a nível nacional); Semana da Juventude 2019 (construção
de saquinhos com alfazema, construção de instrumentos
musicais, jogo "A Glória Ambiental"); Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos (sessão em todas as turmas do 1.º
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ciclo do concelho com o tema "Menos Resíduos, Mais Ambiente!"; III Concurso da Páscoa nas Escolas de Estremoz, com
materiais reutilizáveis, intitulado "A Cesta dos Ovos da Páscoa
Amiga do Ambiente" (dirigida aos estabelecimentos de ensino
pré-escolar e 1.º ciclo); II Edição do Projeto Re-Planta (incluía
um concurso de uma estória, sendo que a vencedora foi a Escola da Glória); Projeto SIG-GO promovido pela Cimac ( projeto tinha como objetivo o desenvolvimento de um Sistema de
Informação Geográfica de apoio à Adaptação às Alterações
Climáticas e Gestão de Operação. O Projeto foi financiado no
âmbito do PO SEUR; cooperação com a Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), no âmbito da Campanha "Por um País com
bom ar!"; Campanha "Seja Muito Eco Bem-Vindo", promovida
pela Gesamb e municípios; participação no Projeto DAR+ da
Gesamb, nas Escolas Básica Sebastião da Gama e Secundária Rainha Santa Isabel de Estremoz (apoiar as escolas na
implementação da separação e recolha seletiva no espaço da
escola).
No final de 2020, a CIMAC e os Municípios avançaram com
uma candidatura no âmbito dos biorresíduos - Estudos Municipais para o Desenvolvimento do Sistema de Recolha de
Biorresíduos para doze Municípios do Alentejo Central, numa
candidatura financiada no âmbito do Fundo Ambiental.
Em setembro de 2019, o município iniciou o Serviço de Recolha porta-a-porta de Resíduos Recicláveis destinado ao Setor
Horeca, Comércio e Serviços.
Durante o ano de 2020 o Município de Estremoz não só cumpriu, como superou, a meta das quantidades recolhidas no
circuito de recolha Porta a Porta, com a recolha de 84,02 toneladas, sendo 10,28 de vidro, 55,84 de papel/cartão e 17,90
de plástico/metal.
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TURISMO
Com a pandemia da COVID-19 o Posto de Turismo de Estremoz tem recebido menos visitantes, resultante das regras
e conselhos da Direção Geral de Saúde. Em 2019 visitaram
o Posto de Turismo 15521 turistas, números muito diferentes dos de 2020, com apenas 4898 visitantes. Em 2121 a
normalidade começa a sentir-se, porque após dois meses
de confinamento, entre abril e maio já visitaram o Posto de
Turismo 654 turistas.
O setor do turismo está integrado no Gabinete de Eventos e
é a partir dele que acontece, quer na organização, logística
ou apenas participação, grande parte dos eventos temáticos do Município, tais como a presença na BTL (Bolsa de
Turismo de Lisboa), Férias da Páscoa no Turismo, Feira de
Artesanato, integrada na FIAPE onde representa o Stand do
Município, o Festival da Rainha, Marcha Juvenil do Município,

o Wines in the Market, Mercado do Lago, Castanhas e Cantigas, Miminhos de Natal, Cozinha dos Ganhões e participação em atividades da Semana da Juventude, no Encontro de
Memórias, no Estremoz Férias e na Semana de Estremoz na
Casa do Alentejo.
O Posto de Turismo é também um espaço que recebe diversas exposições, quer de artistas, quer de alunos, quer de
comemorações alusiva a temas, como exemplo, o Dia dos
Namorados.
É também através deste setor que “nasceu” o Grupo de Revista da Academia Sénior de Estremoz, já com a realização
de vários espetáculos, assim como foram realizados vários
passeios, com a referida Academia, no concelho e nos arredores, sempre com o objetivo de combater o isolamento social dos seniores, através da procura da cultura e do convívio.

SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS ÀS COLETIVIDADES CULTURAIS EM 2020
- Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Evoramonte................................................... 1.857,58 €
- Associação de Jovens Veirenses – AJOV ................................................................................. 1.489,34 €
- ARCA - Associação Recreativa e Cultural de Arcos .................................................................. 3.330,47 €
- ACRNG - Associação Cultural e Recreativa Nova Geração ...................................................... 1.715,09 €
- Casa da Cultura de Estremoz .................................................................................................. 5.600,00 €
- Consoante Minguante Associação ............................................................................................. 289,26 €
- Ginarte ....................................................................................................................................... 117,27 €
- Núcleo de Estremoz da Liga dos Combatentes ....................................................................... 2.081,57 €
- Orfeão de Estremoz "Tomaz Alcaide" ....................................................................................... 5.600,00 €
- Rancho Folclórico "As Azeitoneiras" de São Bento do Cortiço..................................................... 568,76 €
- Rancho Folclórico "Rosas de Maio" da Casa do Povo de Veiros ................................................. 381,14 €
- RD - Rádio Despertar - Voz de Estremoz, CRL ........................................................................... 586,36 €
- Sociedade Filarmónica Artística Estremocense ........................................................................ 5.600,00 €
- Sociedade Filarmónica Luzitana .............................................................................................. 5.600,00 €
- Sociedade Filarmónica Veirense ............................................................................................... 5.600,00 €
- ToleranteFuturo - Associação Glória Jovem .............................................................................. 1.583,16 €

34

destaques

Boletim Municipal de Estremoz | edição n.º 4

EVENTOS TEMÁTICOS
FIAPE

A FIAPE – Feira Internacional de Agro Pecuária de Estremoz
completou, em 2019, o seu 33.º aniversário. Devido à COVID-19
a 34.ª edição não se realizou nem em 2020 nem em 2021, esperando-se que no próximo ano de 2022 estejam reunidas todas
as condições para a sua realização em segurança.
A FIAPE é um certame de valorização e promoção socioeconómica e turística do Concelho e da Zona dos Mármores, integrando diversas mostras das atividades com maior peso na
economia do concelho: agropecuária, artesanato, mármore,
produtos regionais, gastronomia, mostra institucional e atividades comerciais e industriais.
Nos últimos anos tornou-se num dos eventos mais importantes do Alentejo, esgotando espetáculos e reunindo em Estremoz
milhares de pessoas.
Em 2019 apresentou um vasto leque de cerca de 400 expositores em diversas áreas de atividade e na 37.ª Feira de
Artesanato de Estremoz, com uma participação de 85 artesãos de todo o país. A exposição agropecuária tem vindo a
demonstrar-se um dos sectores com maior representatividade na feira tendo aumentado consideravelmente o volume de
vendas de animais, para além dos contactos comerciais que
se desenvolvem. A animação cultural do evento tem vindo a
melhorar ano após ano, com atuações de grupos locais e os
concertos de grupos e artistas do panorama musical nacional:
Blaya, Mishlawi, Amor Electro, Pete tha Zouk, Xutos & Pontapés, Christian F e Zinko, 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. 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.

COZINHA DOS GANHÕES

Também devido à pandemia da COVID-19, foi em 2019 que
aconteceu a última edição da Cozinha dos Ganhões.
Um evento que oferece aos seus visitantes uma rica gastronomia, doçaria, produtos regionais, artesanato e muita animação
cultural.
Na 27.ª edição subiram ao palco Quim Barreiros, Bombocas
e outras atrações com música e danças tradicionais locais,
que trouxeram, durante quatro dias, milhares de visitantes a
Estremoz que provaram as iguarias alentejanas criadas pelos
nossos antepassados, os Ganhões.
Em simultâneo aconteceu a “Estremoz, Caça e Pesca e atividades na Natureza”, numa organização da Confraria dos
Amigos do Campo, com o apoio da Câmara Municipal de
Estremoz.
Após a pandemia da COVID-19, espera-se que ambos os
eventos regressem com o mesmo dinamismo que sempre os
caracterizou.

FEIRA DOS SALDOS DE STOCKS

O certame, que se realiza em duas edições por ano, uma de
verão e outra de inverno, integra um leque diversificado de
comerciantes locais e constituiu uma oportunidade única para a aquisição de produtos a preços reduzidos, sempre com
animação local.
É uma organização do Município de Estremoz e do comércio
local participante, com o objetivo de estimular o desenvolvimento económico do concelho.

SEMANA DA JUVENTUDE

O Município de Estremoz realizou, em 2019, a Semana da
Juventude.
Durante os cinco dias, e para que estes se tornassem em
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dias inesquecíveis, foram várias as iniciativas agendadas: atividades educativas, cinema, 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.
Este evento é dedicado aos mais jovens e espera regressar
em breve.

FEIRA MEDIEVAL

O castelo de Estremoz reviveu a sua história, nos dias 1 e 2 de
junho de 2019, 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.

WINES IN THE MARKET

“Wines in the market” é o nome do projeto do Município de
Estremoz, que pretende dar a conhecer os vinhos produzidos
nas adegas do concelho, no Mercado Tradicional de Sábado.
No Wines in the market os visitantes podem provar e comprar
vinhos, revelando-se a combinação perfeita entre os Vinhos e
o Mercado de Estremoz, dois grandes atrativos da cidade que
tem mais encanto.

MIMINHOS DE NATAL

Pelo sétimo ano consecutivo o Município de Estremoz organizou a Feira dos Miminhos de Natal, que apenas foi interrompida pela pandemia.
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. É esse o objetivo desta feira, promover
a atividade artesanal do concelho junto da população e de
quem nos visita.

ENCONTRO DE MEMÓRIAS

Este é o evento onde se partilham histórias e sorrisos, num
convívio de troca de experiências, recordações de tempos antigos, à volta de uma mesa com a boa gastronomia alentejana
e ao som das tradicionais músicas de “bailarico”.
O Encontro de Memórias é uma organização da Câmara Municipal de Estremoz e tem contado anualmente com a participação de cerca de um milhar de seniores do concelho.

MERCADO DO LAGO

O Mercado do Lago tem como objetivo 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.
A última edição aconteceu em 2019, sendo esperado o seu
regresso para breve.
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