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EDITORIAL
Caros Estremocenses,
Passado quase um ano após o início deste mandato
para o qual fomos eleitos, é tempo de dar-vos a
conhecer a atividade do Município de Estremoz nos
últimos nove meses.
Ao longo do primeiro semestre de 2018 foi tempo de
consolidar a estratégia definida pelo Executivo Municipal durante os mandatos precedentes, criando as
condições para que possam vir a concretizar-se as
obras e iniciativas que temos vindo a planear.
A capa deste Boletim Municipal dá-vos a conhecer
a maquete daquilo que será o Monumento ao Figurado em barro de Estremoz. Como sabem, graças
à candidatura desenvolvida pelo Município, em colaboração com os barristas estremocenses, os
nossos Bonecos de Estremoz foram inscritos na
Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, no passado dia 7
de dezembro. Trata-se de um reconhecimento internacional da arte barrista de Estremoz e é, por isso,
um facto que deve orgulhar todos os estremocenses. A nossa cultura, a nossa identidade e a arte
dos nossos artesãos é agora Património de toda a
Humanidade.
Por esta razão, entendeu o Município proceder à
construção de um Monumento que homenageia a
arte de modelação dos Bonecos de Estremoz, tendo encomendado a sua conceção ao artista estremocense Armando Alves. O monumento, que será
construído junto às Portas de Santa Catarina, integrando a intervenção de reabilitação urbana da sua
zona envolvente, será concebido com recurso ao
mármore, azulejo e água, materiais de construção

que sempre fizeram parte da paisagem da nossa
cidade.
A reabilitação urbana da envolvente às Portas de
Santa Catarina tem como objetivo requalificar um
espaço que atualmente se resume a um parque de
estacionamento, desordenado e em terra batida.
A intervenção pretende dar vida ao espaço, enquadrando a porta monumental e criando uma zona de
estadia e de travessia segura para as centenas de
pessoas, em especial crianças e jovens em idade
escolar, que por ali passam. Trata-se de um projeto
que integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU) e será cofinanciado em 85% pela
União Europeia, através do FEDER.
No âmbito da reabilitação urbana, conforme certamente já terão constatado, continua a decorrer
a construção do arruamento de interligação entre
os Casais de Santa Maria e o Bairro de Mendeiros,
uma obra que o Município está a desenvolver por
administração direta e que fomentará uma melhor
ligação pedonal e automóvel para os moradores daquela zona da cidade. Já estão também em desenvolvimento os projetos de intervenção paisagística
na praceta junto à Rua Timóteo da Silveira, do largo
Bairro da Cobata e do espaço público da Avenida
Marques Crespo, contribuindo assim para a melhoria
das condições de vida das populações residentes
nessas áreas urbanas.
Da mesma forma a obra de recuperação do Edifício
Luís Campos e sua reconversão em Biblioteca
Municipal começa a ser uma realidade, também ela
fazendo parte integrante do PEDU. Já foi efetuada a
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demolição do edifício e a sua contenção periférica e
manutenção da fachada, faltando agora iniciar-se a
obra de construção da Biblioteca. A obra tem financiamento assegurado pelo FEDER (85%) e encontra-se
em fase de concurso público.
Também na fase de concurso público está a obra
de requalificação da Porta dos Currais, que se encontra em avançado estado de degradação. A obra
tem financiamento a 85% através do aviso de apoio
à “Recuperação do Património Cultural”. Para além
da recuperação da porta monumental, a intervenção contempla a reabilitação da muralha adjacente,
até ao baluarte de São José (junto ao heliporto).
Entendemos que a recuperação e valorização do
nosso património monumental é fundamental para
uma melhor imagem urbana, mas sobretudo para
garantir uma maior atratividade turística ao concelho.
Muito gostaria de vos dizer que já temos resolvida a
questão da degradação dos imóveis militares propriedade dos Ministérios da Defesa e das Finanças,
incluindo a Casa das Fardas, o Paiol de Santa Bárbara, os baluartes e os panos de muralha medieval e
seiscentista. Contudo, não o posso fazer, pois aquilo
que já parecia ser também uma realidade, ou seja, a
sua transferência para o Município, para que pudéssemos avançar com a sua recuperação, acabou por
não concretizar-se. Com efeito, o Governo pediu ao
Município de Estremoz mais de 1 milhão e duzentos
e cinquenta mil euros pela cedência dos edifícios
militares degradados, para que os recuperássemos.
Ou seja, o Município pagava 1.250.000 euros e ainda
era responsável pela realização dos investimentos
necessários para efetuar a recuperação dos edifícios. Temos continuado a pressionar o Governo
para que efetue a cedência de forma gratuita, mas
não temos qualquer resposta há mais de um ano.
O Governo não nos responde, não recupera e não
nos deixa recuperar…
Numa altura em que se debate na Assembleia da
República a transferência de competências do
Governo para os municípios, esperamos que essa
transferência de competências nos permita concretizar, de uma vez por todas, também a cedência
dos imóveis militares. Contudo, transferência de

competências sem transferência de meios financeiros não merecerá a nossa concordância e apenas
estaremos disponíveis para aceitar as competências que entendemos ser mais facilmente realizáveis
pelo Município e que garantam a prestação de um
melhor serviço para as populações. Nunca as poderemos aceitar se não for também transferido o
respetivo pacote financeiro que nos permita fazer
face aos reais encargos com essas competências.
Caros estremocenses, convido-vos agora a folhearem as páginas deste Boletim Municipal, comprovando assim o muito que tem sido realizado em prol
do desenvolvimento social, cultural, económico e
ambiental do nosso concelho.

O Presidente da Câmara
Luís Filipe Pereira Mourinha

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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São Martinho comemorado com Castanhas e Cantigas
Mais uma vez a Câmara Municipal de Estremoz celebrou o São Martinho com um
magusto, no dia 13 de novembro, no âmbito da iniciativa “Castanhas & Cantigas”.
Para além da castanhas assadas, os convidados puderam assistir a uma Leitura
Encenada pela Biblioteca Municipal e às atuações do Grupo de Dança, do Grupo
de Capoeira e do Grupo de Cantares da Academia Sénior de Estremoz.

O Regimento de Cavalaria n.º 3 comemorou 310 anos
O Regimento de Cavalaria 3 comemorou, no passado dia 17
de novembro, o seu 310.º aniversário.
A Cerimónia Militar teve início com a receção aos convidados, com alocução alusiva à cerimónia, homenagem aos
mortos, entrega de medalhas, desfile das Forças em
Continência e terminou, no Teatro Bernardim Ribeiro, com a
conferência “Sul de Angola (1914-1915): Dois inimigos, duas
expedições, uma campanha penosa”, pelo Tenente - Coronel
Cavalaria José Miguel Moreira Freire.

Comemorações do Dia do Armistício e 92.º Aniversário do Núcleo
de Estremoz da Liga dos Combatentes
Estremoz, foi palco, no passado dia 18 de novembro de
2017, de uma cerimónia militar comemorativa dos 99 anos
do Armistício da I Guerra Mundial, do 92.º aniversário do
Núcleo de Estremoz da Liga dos Combatentes e do 43.º
aniversário do fim da Guerra do Ultramar.
Na cerimónia, estiveram presentes alguns dos combatentes da Guerra do Ultramar, assim como autarcas e
representantes de autoridades civis, militares, religiosas,
académicas e desportivas, que no decorrer da cerimónia, depuseram flores no monumento, homenageando os
combatentes.
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Museu Berardo de Estremoz
Foi assinado, no passado dia 30 de novembro, em Estremoz, o contrato de empreitada da obra de adaptação do edifício ao Museu Berardo, com a presença
do presidente da Colecção Berardo, José Berardo, e do presidente do município,
Luís Mourinha.
O Museu Berardo Estremoz vai ser instalado no Palácio dos Henriques (Tocha),
após obras de adaptação de 2,5 milhões de euros e irá apresentar várias coleções
particulares do empresário e colecionador de arte José Berardo, além dos cerca
de 1.500 painéis que integram a coleção de azulejos, com exemplares do século XV
até à atualidade.
A obra já se encontra a decorrer e deverá estar concluida em 2019.

Estrela de Natal humana
Inserida no evento "Feira de Miminhos de Natal",
decorreu no dia 16 de dezembro de 2017, em
Estremoz, a construção de uma Estremoz de Natal
Humana, que envolveu cerca de 200 pessoas.
A tarde transformou-se num “Natal Desportivo”,
porque para além dos aquecimentos, antes e depois
da Estrela, dinamizados pelos Ginásios Vybe e
Point Fit, o momento terminou com os presentes
a optar pela Caminhada Familiar, a Night Run ou o
Passeio de Bicicleta Familiar.

destaques
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PRODUÇÃO DE FIGURADO EM BARRO DE ESTREMOZ

PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
A Produção de Figurado em Barro de Estremoz, da qual resultam as figuras de barro vulgarmente conhecidas por “Bonecos
de Estremoz”, foi declarada Património Cultural Imaterial da
Humanidade, pela UNESCO, durante a 12.ª Reunião do Comité
Intergovernamental daquela instituição, que decorreu de 4 a 9
de dezembro de 2017, na Ilha de Jeju, na República da Coreia
do Sul.
O Município de Estremoz deu início ao processo de candidatura, durante o ano de 2013, tendo efetuado todos os trâmites
processuais, nomeadamente a inscrição do Figurado no Inventário
Nacional do Património Cultural Imaterial e a entrega do processo
de candidatura para posterior análise da UNESCO.
Dia 7 de dezembro de 2017, durante a reunião do Comité, foi
decidida a inscrição da Produção de Figurado em Barro de
Estremoz na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade, facto que encheu de orgulho a comitiva
portuguesa presente naquela cerimónia, em representação do
Município de Estremoz, dos artesãos e do Estado Português.
O Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Luís Mourinha, mostrou-se muito satisfeito pela decisão da UNESCO
e orgulhoso por verificar que “um dos ex-libris de Estremoz
é agora Património da Humanidade. Já era conhecida a originalidade dos Bonecos de Estremoz e muitas pessoas reconheciam o seu valor. Agora, para além de ser património
estremocense, o mesmo é valorizado a nível Mundial, o que
nos deixa muito orgulhosos”. Sobre a importância desta candidatura para Estremoz, o Presidente Luís Mourinha não tem
dúvidas de que “muito contribuirá para o desenvolvimento turístico do concelho de Estremoz, mas sobretudo para gerar
mais desenvolvimento económico e mais oportunidades de
emprego para os jovens. O Plano de Salvaguarda prevê a formação dos jovens e o ensino da arte de modelar o barro ao
modo de Estremoz, como forma de garantir a sua perpetuação
nas gerações futuras”.
António Ceia da Silva, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, que acompanhou a delegação de Estremoz

na Coreia do Sul, momentos após ser conhecida a decisão,
felicitou o Município de Estremoz pelo resultado da candidatura
e afirmou que “a identidade e a autenticidade são fatores decisivos na afirmação dos destinos turísticos. Esta classificação
vem contribuir para a concretização desse objetivo estratégico.
Não podia deixar de felicitar o Município de Estremoz pela
obtenção de mais esta vitória para o Alentejo e Portugal”.
Na decisão da UNESCO foi considerado que a candidatura reunia todas as condições para dar resposta aos cinco critérios
necessários para que um bem seja inscrito na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade, sendo
referido que a inscrição do Figurado em barro de Estremoz
“promoverá o respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana em geral, uma vez que encoraja o entendimento
mútuo entre as comunidades que partilham algumas das características e modos de vida retratados pelas figuras”.
A Produção de Figurado em Barro de Estremoz envolve um
processo de produção ao longo de vários dias: as figuras são
moldadas e vestidas, antes de serem cozidas no forno, sendo
depois pintadas e envernizadas. Os Bonecos de Estremoz representam ofícios e tradições do Alentejo, figuras religiosas e
muitos temas urbanos e rurais, que são partilhados por várias
comunidades em Portugal, mas também no Mundo inteiro. A
produção de figurado em barro remonta ao século XVII e a sua
estética muito característica torna os Bonecos imediatamente
identificáveis e, desde hoje, ainda mais reconhecidos internacionalmente, devido a esta classificação como Património da
Humanidade.
O Município de Estremoz congratula-se com esta decisão da
UNESCO e felicita todos os estremocenses que aguardavam
ansiosamente por esta classificação, tornando público o seu
reconhecimento para com todos os artesãos que, ao longo
dos séculos, deram o seu contributo para que os Bonecos de
Estremoz tenham alcançado o mais alto patamar atribuído ao
Património Cultural Imaterial – a sua inscrição na Lista Representativa do Património da Humanidade.

Receção à Comitiva de Estremoz no Aeroporto de Lisboa
No dia 8 de dezembro de 2017, no Aeroporto de Lisboa, a comitiva do
Município de Estremoz que esteve presente em Jeju, na 12.ª Reunião do
Comité Intergovernamental da UNESCO, foi recebida por um grupo de estremocenses que, com muito orgulho, saudaram os recém-chegados, com
a decisão da inscrição da Produção de Figurado em Barro de Estremoz na
Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade.
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Os Bonecos de Estremoz foram notícia
Reportagem Bonecos RTP

Reportagem Rádio Renascença

Reportagem TVI

Reportagem RTP Eclésia

Reportagem SIC
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Exercício Distrital de Proteção Civil decorreu em Estremoz
“Um exercício fundamental para articular os vários meios associados à proteção civil” foram as
palavras do Secretário de Estado da Proteção
Civil, José Artur Neves, aquando da sua visita ao
exercício decorrido nos dias 6 e 7 de abril, coordenado pelo Comando Distrital da Proteção Civil
de Évora.
A iniciativa envolveu os municípios de Estremoz,
Borba, Vila Viçosa, Alandroal e Redondo que começou pela simulação de um incêndio florestal
de grandes dimensões, na Serra d’Ossa, e que
prosseguiu com diferentes situações trabalhadas
em cada concelho.
O Parque de Feiras e Exposições de Estremoz
foi o espaço que acolheu as diferentes forças
de intervenção do concelho de Estremoz, que
colocaram em prática exercícios de controlo de
incêndios, corte de estradas e resgate de vítimas,
tendo ainda sido criados espaços de Zonas de
Descanso de operacionais e de Acolhimento a vítimas, com o apoio das Juntas de Freguesia e das
instituições do Concelho.
Este foi um exercício que permitiu colocar em
prática os meios existentes e detetar falhas que
permitam realizar melhorias para dar resposta a
situações futuras.

A DECO e a Câmara Municipal de Estremoz estão em permanente alerta
para os direitos dos consumidores
A DECO Alentejo, no âmbito do protocolo vigente com a Câmara
Municipal de Estremoz, registou, em 2017, um aumento de 11% de
pedidos de intervenção apresentados pelos consumidores deste
município relativamente a 2016.
Recebemos 114 pedidos de intervenção, mais 11 pedidos de apoio
relativamente ao ano de 2016. As situações de sobre-endividamento
das famílias (28%), o setor das comunicações eletrónicas (23%) e
o setor da energia e água (17%) foram os temas que lideraram as
reclamações neste último ano.
A colaboração da DECO Alentejo com a Câmara Municipal de Estremoz, já com 17 anos, tem permitido ao consumidor residente neste
concelho um apoio de proximidade para a resolução de conflitos de
consumo e de situações de sobre-endividamento das famílias. Este
Gabinete de Apoio ao Consumidor no Município de Estremoz disponibiliza na última quarta-feira de cada mês, no período das 14h00
às 16h00, apoio aos consumidores do concelho. O atendimento é
gratuito e decorre nas instalações da Biblioteca Municipal.
A parceria em questão tem sido vantajosa para todos os consumidores de Estremoz que, além de poderem receber apoio na resolução dos seus conflitos de consumo, beneficiam também de melhor
informação para fazer as escolhas de consumo mais acertadas.
Para isso têm sido dinamizados espaços de informação ao consumidor através da Rádio Despertar, facilitando, assim, o acesso à informação. A DECOJovem tem também trabalhado com as escolas
do concelho para promover a educação do jovem consumidor. As
IPSS’s do concelho têm-se associado às iniciativas desenvolvidas
pela DECO, colaborando com a realização de workshops para a comunidade sobre temas que preocupam a população desta região
do Alentejo, como seja as questões relacionadas com a gestão do
orçamento, os critérios de escolha a ter na compra de bens e serviços e os direitos do consumidor.
Ao abrigo do protocolo com a Autarquia, os munícipes poderão beneficiar de apoio da DECO contactando previamente o serviço municipal para efetuar marcação para o atendimento mensal, através do
contacto telefónico 268 339 225.
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Reunião de Presidentes de Câmaras Municipais geridas
por Grupos de Cidadãos Eleitores
No dia 20 de janeiro de 2018, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Estremoz, reuniram-se vários representantes de
grupos de cidadãos eleitores, que gerem os respetivos municípios, e decidiram manifestar junto do Conselho Diretivo da
ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses a
sua indignação, pela forma como foi eleito o atual Conselho
Geral daquela Associação, não permitindo aos movimentos
independentes nele estarem representados, bem como
exigir à ANMP que proceda de imediato à alteração dos
seus estatutos, enquadrando desta forma a possibilidade
de representatividade dos grupos de cidadãos eleitores nos
seus órgãos.
Nesta reunião estiveram representados os Municípios de
Águeda, Anadia, Borba, Estremoz, Oeiras, Peniche, Portalegre, Redondo, Vila do Conde e Vizela.

Reunião de esclarecimento sobre a legislação de faixas de gestão de combustível
Decorreu no dia 1 de março, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Estremoz, uma reunião de esclarecimento sobre a legislação de faixas de gestão de combustível, legislação essa que
pretende contribuir eficazmente para o Sistema de Defesa da
Floresta contra Incêndios.
Estiveram presentes na reunião elementos da Comissão Municipal de Acompanhamento sobre esta matéria, a Guarda Nacional
Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP), o
representante do Alentejo do ICNF - Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas, a ANPC – Autoridade Nacional de
Proteção Civil, através da 2.º comandante operacional distrital do
Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, e as juntas
de freguesia do concelho.
Todos os anos os incêndios rurais ameaçam casas, edifícios e
localidades. Para sua proteção é obrigatória a limpeza dos terrenos
envolventes aos edifícios inseridos em espaços rurais.

Presidente da República esteve em Estremoz
Estremoz recebeu, no dia 28 de
março, o Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, que
visitou o Regimento de Cavalaria
n.º 3.
Depois da calorosa receção
pelas entidades oficiais e pelo
público que aguardava Marcelo
Rebelo de Sousa, o Presidente
da República assistiu à apresentação das capacidades e dos
meios do Esquadrão de Reconhecimento da NATO Response
Force e a uma aula de Hipoterapia ministrada a alunos com
Necessidades Educativas Especiais da CERCIEstremoz.
Marcelo Rebelo de Sousa cantou o Hino Nacional com todos
os presentes e não entrou nas
instalações do RC3 sem antes
"acenar" ao público, que se despediu do Presidente da República com um forte aplauso.

destaques

Boletim Municipal de Estremoz | edição n.º 1

9

Rede Solidária do Medicamento
chega a Estremoz
Foi assinado no dia 29 de janeiro um protocolo entre a Câmara
Municipal de Estremoz e a Associação Dignitude, Instituição
Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, responsável pelo programa abem: Rede Solidária do Medicamento.
O Programa abem garante o acesso a medicamentos
de cidadãos em situação de carência económica, prescritos por receita médica. Todos os indivíduos beneficiários de
prestações sociais de solidariedade e todos os que se deparem com uma situação inesperada de carência económica,
decorrente de desemprego involuntário ou de doença incapacitante, podem aderir a este programa.
Estremoz é o primeiro Município do Distrito de Évora a assinar
este protocolo, garantindo que todos os estremocenses tenham
acesso à medicação mínima necessária para a sua saúde.
Para mais informações contacte o sector de apoio ao
Desenvolvimento Social de Câmara Municipal, através do
número 268 339 203 e do email a.social@cm-estremoz.pt.

2.ª Jornadas ADS em Estremoz
Decorreram nos dias 2 e 3 de fevereiro, no
Auditório do Parque de Feiras e Exposições de
Estremoz, as II Jornadas do Agrupamento de
Defesa Sanitária (ADS) de Estremoz.
O evento contou com mais de 100 participantes,
em cada um dos dias, e permitiu abordar temas
atuais e pertinentes.

Caminho de Santiago em Estremoz
Desde o passado dia 4 de maio que Estremoz passou a integrar
o Caminho Português de Santiago, na sequência de uma parceria
com a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago. O percurso
Évora/Trancoso foi oficialmente inaugurado nesse dia, pelo Senhor
Presidente da República, e atravessa o concelho de Estremoz nas
freguesias de Évora Monte, Estremoz (Santa Maria e Santo André)
e São Bento do Cortiço e Santo Estêvão. Os troços da Via Lusitana
Nascente no concelho foram inaugurados nos dias 5 e 6 de maio.
No âmbito deste processo, no dia 25 de maio, na Casa de Estremoz,
decorreu uma reunião da futura Federação Portuguesa do Caminho
de Santiago, com os municípios que constituem a Comissão Executiva de constituição da referida Federação.
A reunião teve como ordem de trabalhos a oficialização da Federação
e a recolha de informação para entrega no Turismo de Portugal,
tendo estado presentes os municípios de Vila Pouca de Aguiar (CIM
Alto Tâmega), Lamego e Santa Marta de Penaguião (CIM Douro),
Tomar (CIM Médio Tejo), Alvaiázere (CIM Leiria), Castro Daire (CIM
Dão-Lafões), Covilhã e Guarda (CIM Beiras e Serra da Estrela),
Penacova (CIM Coimbra), Albergaria-a-Velha (CIM Baixo Vouga)
e Estremoz (CIM Alentejo Central).
Um dos principais objetivos da Federação passa por tornar Portugal
um país interlocutor e participante ativo junto da Federação Europeia
dos Caminhos de Santiago. Pretende ainda reforçar a divulgação dos
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vários traçados dos Caminhos de Santiago existentes no país, bem
como a sua certificação.
Os propósitos da Federação inserem-se assim no principal
objetivo da Federação Europeia: «reunir as coletividades territoriais do continente europeu atravessadas pelos Caminhos de
Santiago, em torno duma promoção comum cultural e turística
das diferentes rotas, um património cultural que compartem
desde de há vários séculos”.
O Caminho de Santiago é mais um recurso turístico de que o concelho passa a dispor, apoiado num património cultural imaterial que
sempre esteve associado a Estremoz, mas que agora passa a estar
devidamente sinalizado no território.

destaques

Boletim Municipal de Estremoz | edição n.º 1

Certificação e Salvaguarda do Boneco de Estremoz
Decorreu no dia 12 de junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença da ADERE-Certifica, CEARTE, barristas
e Município de Estremoz, a primeira sessão de esclarecimento do processo de certificação do Boneco de Estremoz.
Esta sessão de esclarecimento teve como objetivo dar a conhecer os trâmites processuais necessários para que os barristas
possam requerer a certificação, bem como a forma como irá decorrer todo o procedimento de certificação.
No futuro, uma Comissão do IEPF irá analisar o caderno de especificações da produção de Bonecos de Estremoz, realizado
pelo Museu Municipal, para de seguida, em caso de aprovação, a autarquia registar no Instituto Nacional de Patente Industrial
a denominação da produção sob a forma de indicação geográfica: “Bonecos de Estremoz”.
De seguida, a entidade certificadora passa a analisar os artesãos proponentes, produz o manual de certificação e emite as
primeiras certificações, as quais, se tudo se desenvolver dentro dos prazos previstos, acontecerão ainda no presente ano. O
Boneco de Estremoz passará a ser a primeira produção a sul do Tejo a estar certificada e também a primeira com a classificação de Património Imaterial da Humanidade a exibir esta mais-valia que não pretende mais do que proteger a produção e os
seus intérpretes de abusos concorrenciais e má produção.
De sublinhar que, a partir da data da certificação dos barristas, o termo “Bonecos de Estremoz” só pode ser utilizado com
intuitos comerciais se tiver sido certificado pela ADERE-Certifica, garantindo-se assim a salvaguarda da produção, conforme
descrito no Plano de Salvaguarda aprovado pela UNESCO, no âmbito da inscrição do Figurado em barro de Estremoz na Lista
Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade.
Também no âmbito do Plano de Salvaguarda do Boneco de Estremoz, decorreu no dia 30 de maio, no Instituto Politécnico de
Portalegre, uma reunião com esta entidade e com o IEFP, com o objetivo de definir as linhas mestras para a concretização de uma
Formação em Olaria e Barrística, a desenvolver em Estremoz. No final do mês de junho decorrerá uma segunda reunião, com as
mesmas entidades, desta vez no Museu Municipal de Estremoz, para definição das especificações da referida Formação.

Mais de 300 desportistas homenageados
na 12.ª Gala do Desporto do Alentejo Central
Mais de trezentos desportistas do Alentejo Central, de vinte e duas
modalidades, foram este ano distinguidos na 12ª Gala do Desporto do
Alentejo Central, que decorreu no passado dia 12 de maio, no Parque
de Feiras e Exposições de Estremoz.
Para a sessão de abertura desta 12ª Gala contámos com a presença de
Dr. Francisco Ramos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Estremoz,
Dr. José Calixto, Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMAC e
Dr. Miguel Rasquinho, Diretor Regional do IPDJ – Instituto Português do
Desporto e Juventude.
Desportistas entre os 8 e os 65 anos, residentes nos concelhos Arraiolos,
Borba, Évora, Estremoz, Montemor-o-Novo, Mora, Portel, Redondo,
Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Viana do Alentejo, que se
distinguiram no desporto nacional, viram mais uma vez reconhecido o
seu mérito pelos resultados obtidos na época desportiva 2016/2017.
Este ano, pela primeira vez, as homenagens dividiram-se em Prémios
Individuais e Prémios Coletivos, atribuídos a desportistas/equipas das
seguintes modalidades: Andebol, Andebol de Praia, Atletismo, Atletismo
Adaptado, Automobilismo, Boccia, Columbofilia, Culturismo, Desportos
de Combate, Futebol, Ginástica Artística, Ginástica de Trampolins Mini
Hóquei, Natação Artística, Orientação, Padel, Pentatlo Moderno, Pesca
Desportiva, Rugby, Setas, Tiro, e Triatlo.
A CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em conjunto
com os seus municípios associados, organiza anualmente a Gala do
Desporto do Alentejo Central, que visa a valorização da prestação desportiva dos desportistas da região, que alcançaram posições cimeiras
no panorama nacional, nas mais diversas modalidades.
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Marchas Populares de Estremoz 2018
Realizaram se no dia 23 de junho, na Praça de Toiros, as Marchas Populares de
Estremoz.
Com início na Câmara Municipal, os cerca de 330 marchantes desfilaram até
à Praça de Toiros, que acolheu centenas de apoiantes que aplaudiram as marchas da União das Freguesias de Estremoz, do Município de Estremoz, da Ginarte, do Clube de Futebol de Estremoz com os Traquinas & All Star, de São
Bento do Cortiço, Bencatel, São Gregório e Santa Justa, Nossa Senhora de
Machede e Cabeço de Vide, com a Marcha da Santa Casa da Misericórdia.
Pelo sexto ano consecutivo esta iniciativa foi um sucesso, numa organização da
União das Freguesias de Estremoz (Santa Maria e Santo André), com o apoio da
Câmara Municipal de Estremoz.

12
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Mercado do Lago - mais um êxito
Decorreu no dia 7 de julho, junto ao Lago do Gadanha, mais uma edição do Mercado do Lago.
Durante o dia os visitantes puderam conhecer o artesanato cerca de duas dezenas de expositores, que através da originalidade e criatividade surpreenderam quem os visitou. A noite foi de muita cor, brilho e animação com o espetáculo
"Viva o Verão", e também através da criatividade, as mais de trinta crianças envolvidas no desfile de moda encantaram
as centenas de pessoas que os aplaudiram. Música e dança não faltaram numa noite diferente, junto a um dos ex-líbris
da cidade de Estremoz.

Assinatura de Acordos de Delegação de Competências
No passado dia 10 de julho, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Estremoz, celebrou-se a assinatura dos acordos de
delegação de competências entre a Câmara Municipal e as
Juntas de Freguesias do concelho.
Estes acordos dizem respeito à delegação de competências na
área da gestão e conservação de arruamentos urbanos, conservação e limpeza de bermas e valetas das estradas e caminhos municipais, gestão e conservação dos edifícios escolares
e conservação de espaços verdes.
Foram também assinados os contratos interadministrativos de
delegação de competências de gestão e conservação de equipamentos municipais e de gestão de lixos grossos, na área das
freguesias que quiseram assumir estas competências.
No total, estes acordos e contratos representam um investi-
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mento do Município nas nove freguesias do concelho, que ascende a cerca de 240.000€ anuais.
O Município de Estremoz irá continuar a apostar na celebração de delegação de competências nas freguesias, pois estas
estão mais próximas das carências das pessoas e que melhor
conhecem o território, pelo que estão mais aptas a solucionar
os problemas com que se debatem.
Através desta descentralização de competências e de mais
recursos para as freguesias garante-se a realização de pequenas obras e ações que vão ao encontro das necessidades
efetivas das populações e que são mais facilmente detetáveis
pelas juntas de freguesia, contribuindo assim para a concretização dos objetivos que estão inerentes à política municipal de
proximidade aos cidadãos e de mais prioridade às pessoas.
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Cozinha dos
Ganhões 2017
De 30 de novembro a 3 de dezembro de 2017,
decorreu mais uma edição da Cozinha dos
Ganhões, no Parque de Feiras e Exposições
de Estremoz.
A 25ª Cozinha dos Ganhões, à semelhança
dos anos anteriores, ofereceu aos visitantes,
uma rica gastronomia, doçaria, produtos regionais, artesanato e muita animação cultural.
Este ano, o tema escolhido para o stand do
Município foram os vinhos, numa referência à
excecional qualidade dos vinhos produzidos
no concelho de Estremoz.
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Feira da Caça, Pesca e Atividades
na Natureza 2017
Paralelamente à Cozinha dos Ganhões 2017 decorreu, no pavilhão C
do recinto, a Feira da Caça, Pesca e Atividades na Natureza,
organizada pela Confraria dos Amigos do Campo, com o apoio da
Câmara Municipal de Estremoz.
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V Feira Miminhos
de Natal
No dia 16 de dezembro de 2017 aconteceu, no Rossio Marquês de Pombal, a
V Feira Miminhos de Natal, do Concelho
de Estremoz.
Esta iniciativa teve como objetivo promover a atividade artesanal do concelho
junto da população e de quem visita
Estremoz, despertando o interesse pelas
formas de arte tradicionais e, ao mesmo
tempo, apoiar os artesãos locais.

Saldos de Stocks de Inverno 2018
Aconteceu, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Parque de
Feiras e Exposições de Estremoz, mais uma edição da
Feira Saldos de Sotcks de Inverno.
O certame 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.
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FIAPE 2018
De 27 de abril a 1 de maio decorreu a 32.ª edição da Feira
Internacional de Agropecuária de Estremoz no Parque de Feiras
e Exposições Eng.º André de Brito Tavares, numa organização
conjunta da Câmara Municipal e a ACORE – Associação de
Criadores de Ovinos da Região de Estremoz.
A FIAPE integrou diversas mostras das atividades com maior
peso económico no Concelho e na Região: agropecuária,
artesanato, mármore, produtos regionais, gastronomia, mostra
institucional e atividades comerciais e industriais.
Para além destas mostras, a feira contou ainda com a realização
de colóquios sobre variadas temáticas e atividades culturais e
desportivas, que funcionaram como meio complementar de
atração de visitantes. Neste âmbito, destaque para a realização
do Seminário “A Montaria em Portugal – o estado da arte”, organizado pelo Clube Português de Monteiros, e a Jornada Técnica
sobre Valorização das Variedades de Oliveira Portuguesas,
organizada pela Escola Superior Agrária de Elvas.
A exposição agropecuária continuou a ser um dos sectores
com maior representatividade na feira, onde se realizaram con-
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cursos de diversas espécies e raças. Decorreram ainda colóquios técnicos sobre variadas temáticas atuais, relacionadas
com o sector agropecuário.
Em paralelo com a FIAPE decorreu a 35.ª edição da Feira de
Artesanato de Estremoz, que contou com a participação de
uma centena de artesãos, a trabalhar ao vivo, em diferentes
materiais: barro, cortiça, madeira, rendas, mármore, vime,
vidro, ourivesaria, entre outros. Esta feira é uma das mais conceituadas a nível nacional e uma das mais importantes a sul
do Tejo.
A animação musical foi constante no programa da feira, tendo
atraído milhares de visitantes. No palco principal atuaram
nomes como: Wet Bed Gang, Piruka, Club Banditz, Carolina
Deslandes, Nelson Freitas, Karetus, Raquel Tavares, HMB,
Christian F, Virgul, Fernando Daniel, Deejay Telio, Ranchos
Folclóricos e Grupos de Cantares. No recinto e no palco
secundário realizaram-se diversos espetáculos de música e
dança com grupos locais, para além da realização do concurso
Miss Portuguesa Estremoz 2018.
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Festival da Rainha

V Feira Medieval de Estremoz
O castelo de Estremoz reviveu a sua história, nos dias 19 e 20
de maio, com o “Festival da Rainha – V 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).
Através da 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 contribuiu para
a promoção turística e para o desenvolvimento económico do
concelho, mostrando aos milhares de visitantes a riqueza histórica e patrimonial de Estremoz.
Durante dois dias o castelo foi palco de reis e rainhas, de artesãos e mercadores, que através de desfiles, encenações, exposições, músicas, danças, torneios e demonstrações medievais
reviveram a história de Estremoz.

1.ª edição do Alentejo Food & Soul
Alentejo Food & Soul foi a 1ª edição do festival de gastronomia e vinhos promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo, nos dias 2 e 3 de junho,
tendo contado com o apoio logístico da Câmara Municipal e trazendo à cidade
de Estremoz milhares de visitantes.
O Alentejo Food & Soul juntou produtores locais e jovens cozinheiros em plena
ascensão, chefs portugueses bem conhecidos do grande público e cozinheiros internacionais, numa iniciativa que decorreu no claustro do Convento das Maltezas.
Tratou-se de uma reunião inédita no Alentejo entre cozinheiros da nova geração,
da região e do país, e chefs de renome, alguns à frente de restaurante consagrados com estrelas Michelin, como Alexandre Silva, Tiago Bonito e Miguel
Laffan. Esta grande celebração da gastronomia contou com a presença de três
cozinheiros internacionais, da Áustria, de Itália e Turquia, que apresentaram no
Alentejo Food & Soul as novas tendências da cozinha mundial.
Todos os cozinheiros, inspirados nos saberes e sabores da tradição, criaram, in
loco, à frente dos visitantes, sugestões inovadoras e deliciosas que, por valores
simbólicos, agradaram a todos aqueles que visitaram o evento.
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Estremoz esteve presente na BTL 2018
De 28 de fevereiro a 4 de março Estremoz esteve presente na BTL - Bolsa de
Turismo de Lisboa.
Os Bonecos de Estremoz e a recente classificação da Produção de Figurado
em Barro de Estremoz como Património Cultural Imaterial da Humanidade da
UNESCO, foram o tema principal do stand do Município de Estremoz, que durante
vários dias deu a conhecer ao mundo os produtos endógenos da região, a sua
gastronomia, artesanato, eventos culturais, património e potencialidades nas
mais diversas áreas.
Foram divulgados diversos eventos, tais como, a FIAPE – Feira Internacional de
Agropecuária e Artesanato de Estremoz; o Alentejo Food & Soul e o Festival da
Rainha - V Feira Medieval de Estremoz, para além das diversas degustações de
vinhos locais, da SEL – Salsicharia Estremocense, da Dom Alentejo com produtos
de bolota, da Pastelaria Formosa e os tradicionais “Gadanha”, do premiado
Bolo Rainha Santa, dos Licores Caseiros de Josefa Calhordas e da vodka e gin
da marca Friends.
A modelação ao vivo de Bonecos de Estremoz, pelos artesãos Irmãs Flores,
Ricardo Fonseca e Duarte Catela fizeram a delícia dos visitantes, assim como
o contacto com as alunas da Academia Sénior de Estremoz que, vestidas de
Bonecos de Estremoz, encantaram e representaram a arte, agora Património
da Humanidade.
Durante a edição de 2018 da BTL o Município de Estremoz levou a efeito um
passatempo, que consistia no preenchimento de um questionário sobre os
Bonecos de Estremoz, por entre todos os interessados que visitaram o stand
da edilidade estremocense.
O sorteio do passatempo teve lugar no dia 8 de março, no salão nobre dos Paços
do Concelho. O vice-presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Francisco
Ramos, foi o responsável pela extração dos três inquéritos premiados, de entre
os cerca de 800 que se encontravam na tômbola.
Cidália Parreira, de Alcabideche, foi a vencedora do 1º prémio, uma noite para
duas pessoas no Páteo dos Solares Charm Hotel. Rui Campos, de Cascais,
ganhou o 2º prémio, (duas noites para duas pessoas no The Place at Évora
Monte), e José Claro, de Aljezur, venceu o 3º prémio, um Boneco de Estremoz
“Amor é Cego”.
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EM ESTREMOZ... APAIXONE-SE!
De 10 de fevereiro a 11 de março decorreu a exposição "Em Estremoz... Apaixone-se!", no Posto de
Turismo de Estremoz, em comemoração do Dia de
São Valentim.
Da mostra fizeram parte um conjunto de trabalhos
em tecido, bordados pelas mãos das alunas do atelier
do Clube da Agulha da Academia Sénior de Estremoz,
dedicados ao "Amor".
Esta iniciativa foi uma organização do Município de
Estremoz e da Academia Sénior, mostrando assim
que também no Dia de São Valentim Estremoz teve
mais encanto.

Férias da Páscoa no turismo

"Estremoz Férias da Páscoa no Turismo"
De 26 a 29 de março e de 3 a 6 de abril de 2018 decorreu mais uma edição "Estremoz
Férias da Páscoa no Turismo".
O projeto "Estremoz - Férias da Páscoa no Turismo 2018" dá resposta a uma necessidade, sentida pelos Encarregados de Educação, ao longo dos últimos anos,
de ocupação dos tempos livres dos seus educandos, sobretudo, na época de férias
escolares.
As atividades desenvolvidas foram de caráter educativo, cultural e recreativo, como
pequenos Workshops de Culinária, Workshops de Artes Decorativas, Atividades
Desportivas, Visitas Lúdicas, Festas "Fantasia", Workshop "Bonecos de Estremoz"
e Workshop de Capoeira.
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RECUPERAÇÃO DE VÁRIOS CAMINHOS RURAIS NO CONCELHO

S. Bento do Ameixial / Santo Estêvão
Caminho das Freiras

Estremoz (Santa Maria e Santo André)

Estremoz (Santa Maria e Santo André)

Estremoz (Santa Maria e Santo André)

Glória

Folgada

REPARAÇÃO DE CALÇADAS E CALDEIRAS
NO CENTRO DA CIDADE

REPARAÇÃO DE BERMAS E PONTÕES
NA GLORIA - ZONA DA AVENIDA
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CONSTRUÇÃO DA ETAR DE SÃO BENTO DO CORTIÇO

CONSTRUÇÃO DE ETAR EM VEIROS

40
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CALCETAMENTO NA RUA DO ARCO - ESTREMOZ

CONTINUAÇÃO DA OBRA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS CASAIS
DE SANTA MARIA E A URBANIZAÇÃO DE MENDEIROS

RECUPERAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS EM ÉVORA MONTE

40
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Plantação de árvores na ligação entre o Bairro
de Mendeiros e Casais de Santa Maria

Limpeza das faixas de gestão de combustível
No passado dia 24 de março e integrado na
campanha nacional de sensibilização para a
gestão de combustíveis florestais, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Estremoz
esteve envolvido na referida campanha, em
conjunto com o Regimento de Cavalaria 3 de
Estremoz, através de um pelotão de militares,
uma equipa da Força Especial de Bombeiros
e o Centro Distrital de Operações de Socorro
de Évora.
No concelho de Estremoz a ação de gestão
de Faixas de Combustíveis realizou-se num
troço da Estrada Municipal 504, permitindo
que esta seja a primeira de muitas estradas
limpas, numa ação de prevenção contra incêndios nas áreas prioritárias definidas pelo
Governo no território municipal.

Abate de árvores no Largo dos Casais de Santa Maria
Procedeu-se, no início do mês de janeiro, ao abate de árvores
na Praceta dos Casais de Santa Maria, resultado de um inquérito
elaborado aos moradores.
Na sequência das reclamações manifestadas pelos moradores daquele Bairro dos Casais de Santa Maria, respeitantes
à grande quantidade de aves que pernoitavam nas árvores
existentes na praceta, originando situações de desconforto
para os habitantes, foi feito um inquérito aos moradores, tendo
os mesmos concordado que as árvores da praceta fossem
substituídas por outra espécie mais adequada. A espécie de
árvores que agora foram abatidas, Ligustrum japonicum, caracteriza-se por possuírem bagas que atraem as aves, que ali
encontram condições de habitat, causando os distúrbios que
são relatados pelos moradores.
As reclamações dos moradores incidiam na excessiva presença de excrementos diários nas varandas dos prédios, nas
roupas dos estendais, nas viaturas, no mobiliário urbano e
em toda a praceta, assim como na recorrente obstrução das
caleiras dos edifícios, provocados pelas bagas das árvores e
pelos excrementos das aves.
ordenamento do território e ambiente
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III RAIDE HÍPICO VALERIE CLARKE
Decorreu, no passado dia 24 de março, em Estremoz, o III Raide
Hípico em homenagem a Valerie Clarke, no qual foram entregues os seguintes prémios:
- CEI 1 *
- 1.º Prémio: Miguel Brasão (cavalo Cire De);
- 2.º Prémio: Margarida Soares (cavalo Dali);
- 3.º Prémio: António Saldanha (cavalo Ole de Guadarranque).
- CEP 80
- 1.º Prémio: Filipe Costa (cavalo Xiada-Carkeixa);
- 2.º Prémio: Francisco Duarte (cavalo Grevillea);
- 3.º Prémio: Luís Carlos Afonso (cavalo Poderosa).
- CEP 40
1.º Prémio: António Marcelino Neto (cavalo Índio da Ameira);
2.º Prémio: Nuno Miguel Silva (cavalo India);
3.º Prémio: Duarte Martins Nauricio (cavalo Sevillha).
- CEP 20
1.º Prémio: Maria Barradas Rodrigues (cavalo Fado);
2.º Prémio: Rodrigo Cid Buinho (cavalo Estrela);
3.º Prémio: Luís Pedro Buinho (cavalo Quikster)
- Prémio Cavaleiro mais jovem
Maria Barradas Rodrigues
- Prémio Melhor Cavalo Árabe
- Prémio CEP 40 - Fernando Nogueira (cavalo H. Millenium
- Prémio CEO 80 - Francisco Duarte (cavalo Grevillea)
- Prémio para melhor condição física
Margarida Soares (cavalo Dali)
Os prémios foram patrocinados pelo Município de Estremoz e
pelas seguintes empresas: Al Equine, Associação Cavalos Puro
Sangue Árabe, Horta da Roda, Dá Licença, Ditagrol, Sepal, Adega
Seis Reis e Casa Agrícola.
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A “Alentejana” voltou a passar
por Estremoz
Decorreu, entre 14 e 18 de março, a 36ª edição da
Volta ao Alentejo em Bicicleta.
A “Alentejana”, assim é tradicionalmente conhecida
esta prova, passou em Estremoz, no dia 18 de março,
no Rossio Marquês de Pombal, na 6.ª e última etapa
da prova, composta por 751,9 quilómetros.
Na competição estiveram quatro equipas profissionais continentais, nove continentais lusas e três
estrangeiras, quatro equipas de clubes lusas e uma
estrangeira. Treze das 21 equipas em prova foram
portuguesas.
Uma das novidades deste ano foi a inclusão de uma
prova de contra-relógio individual, de 8,4 quilómetros,
após uma ausência de nove anos.

MINI & MEIA MARATONA
PONTE 25 DE ABRIL
Decorreu no passado dia 11 de março,
em Lisboa, a Mini e a Meia Maratona
“Ponte 25 de Abril”.
A Câmara Municipal de Estremoz
cedeu, gratuitamente, transporte para
os 25 caminhantes, 13 atletas na mini
maratona (7 km) e 12 atletas na meia
maratona (21 km).
O espírito foi de convívio e, a caminhar
ou a correr, o importante foi participar.

1ª COPA “CAROLINA MENDES” CLUBE DE FUTEBOL DE ESTREMOZ
Numa iniciativa organizada pelo Clube de Futebol de
Estremoz, a 1ª Copa Carolina Mendes aconteceu no
dia 30 de março, envolvendo a participação de mais
de 350 atletas, em representação de 28 clubes, distribuídos pelos escalões de Benjamins, Traquinas,
Petizes e Infantis.
Durante dois dias o Estádio José Gomes Palmeiro
da Costa recebeu uma competição que, para além
de homenagear a internacional lusa Carolina Mendes,
a primeira jogadora nacional a marcar um golo numa
fase final de um Campeonato da Europa, permitiu
que os jovens atletas pudessem ver ao vivo um dos
seus ídolos e fazerem aquilo que mais gostam: jogar
futebol!

desporto e juventude
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“À Descoberta de Estremoz Medieval”
tornou-se exposição itinerante
Quais são os monumentos que fazem parte da História Medieval do concelho de Estremoz? Quem eram as personagens
mais importantes desta época? Como era o quotidiano das
pessoas que viviam na idade média? Estas são algumas das
perguntas que podem ser respondidas na exposição itinerante
“À descoberta de Estremoz Medieval”, cujo objetivo será passar
pelo maior número de escolas do concelho.
Esta exposição para além de ter como objetivo principal, dar a
conhecer à comunidade escolar a história medieval do concelho,
pretendeu também sensibilizar os alunos para a importância
da arqueologia, da preservação e valorização do património
histórico e arqueológico.
Integrada nesta exposição, o Museu Municipal de Estremoz,
desenvolveu também uma atividade educativa, que consiste
numa visita guiada aos monumentos de época medieval existentes no concelho, onde foi feita a explicação de como foram
construídos, quem os construiu, para que serviam, entre muitas
outras curiosidades...
A exposição itinerante esteve patente em todas as escolas do
concelho.

Cinema em Estremoz atrai cada vez mais espetadores

Olhando para os números dos últimos seis anos, o cinema em Estremoz tem atraído cada vez mais espetadores.
No ano de 2017 foram mais de 8 mil os cinéfilos que marcaram presença na mais emblemática sala de espetáculos
estremocense, o Teatro Bernardim Ribeiro, durante as 67 sessões de cinema programadas pela Câmara Municipal
de Estremoz.
E a aposta do Município de Estremoz em proporcionar aos estremocenses e a quem nos visita as mais recentes
estreias e os maiores sucessos de bilheteira mantém-se. Olhando para o ano de 2018, e em particular para o primeiro
semestre do ano, já foram ao cinema em Estremoz mais de 3 mil pessoas ao longo das 38 sessões agendadas, num
semestre em que foram exibidos os grandes sucessos de início do ano, nomeadamente os filmes candidatos aos
Óscares da Academia de Cinema de Hollywood, onde não faltou o grande vencedor, “A Forma da Água”.
28
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Concerto da Orquestra Ligeira do Exército
no Teatro Bernardim Ribeiro
Inserido nas Comemorações do 310.º Aniversário
do Regimento de Cavalaria 3, decorreu um concerto,
no passado dia 7 de novembro, da Orquestra Ligeira
do Exército.

Festival de orquestras juvenis em Estremoz
O Teatro Bernardim Ribeiro foi palco, no dia 19 de novembro de um Festival de Orquestras
Juvenis.
No evento atuaram a Banda Juvenil da União, Júlio Franco Ensemble de Montoito e a
Banda Euterpe de Portalegre.
Esta iniciativa foi uma organização da Sociedade Filarmónica Artística Estremocense,
com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.
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CARNAVAL DAS ESCOLAS 2018

A diversão aconteceu, no dia 8 de
fevereiro, com o habitual Corso de
Carnaval das Escolas, sob o tema
"Povos do Mundo", que envolveu
cerca de 1000 alunos do concelho, enchendo o Rossio Marquês de
Pombal de cor e alegria, numa organização do Agrupamento de Escolas,
com o apoio do Município.
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CORSO CARNAVALESCO CIDADE DE ESTREMOZ 2018
Estremoz voltou a cumprir a tradição de festejar o Carnaval, através da
realização dos tradicionais corsos
carnavalescos.
Os Corsos Carnavalescos tiveram
lugar nos dias 11 e 13 de fevereiro,
no Rossio Marquês de Pombal,
deixando ao critério, dos cerca de
450 foliões, o tema pelo qual se
fizeram representar, com cerca de
uma dezena de carros alegóricos.

32
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ESPETÁCULO “A GRANDE RESSACA” EM ESTREMOZ
O Teatro Bernardim Ribeiro recebeu, no dia 20 de
janeiro, o espetáculo “A Grande Ressaca”, com
Carlos Cunha, Érika Mora, Nuno Pires e Lígia
Ferreira.
Com casa cheia, o serão foi bem divertido onde
não faltaram as gargalhadas e os aplausos a uma
“grande ressaca” de bom humor.

Exposições
“OS SINOS, TODOS OS PÁSSAROS EU E O MEU PAI”
Exposição de pintura de Ricardo Paula
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte
De 11 de novembro a 28 de janeiro de 2018

"PORTAS E JANELAS DE ESTREMOZ"

Pintura, fotografia e escultura de artistas representados por
uma das mais prestigiadas galerias de arte de Lisboa
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte
De 10 de fevereiro a 15 de abril de 2018

Aguarelas de Paulo Vicente
Museu Municipal de Estremoz
De 9 de dezembro a 4 de fevereiro de 2018

"20 OBRAS/20 ARTISTAS - COLEÇÃO DE DESENHO
DO MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ”

“MESTRE ROLO - TESOURO DA ARTE POPULAR
DE ESTREMOZ”
Trabalhos em vários materiais do artesão Joaquim Carriço
Galeria D. Dinis
De 20 de janeiro a 31 de março de 2018

34

9 ARTISTAS/9 MUNDIVIVÊNCIAS:
ARTES VISUAIS DA TREMA"

Obras de Artistas da Coleção de Desenho do Museu Municipal
de Estremoz
Museu Municipal de Estremoz
De 16 de fevereiro a 28 de abril de 2018
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Escolas do concelho cantaram
as Janeiras ao Município
Cumprindo a tradição, os pequenos reis magos do
1.º Ciclo da Escola da Mata cantaram as “Janeiras”
ao executivo camarário. O Salão Nobre da Câmara
Municipal encheu-se de alegria e boa disposição.

Município foi às escolas do concelho com o projeto
“Árvores com aromas”
"Árvores com aromas" foi o nome do projeto desenvolvido, entre os dias 16 e 23 de março, nas Escolas Básicas do 1.º
Ciclo do Concelho, para comemorar o Dia Mundial da Floresta e o Dia da Árvore.
A atividade baseou-se na preparação de um local para produção de plantas aromáticas, que venham a ser incluídas na
dieta alimentar, sensibilizando os mais pequenos para a Dieta Mediterrânica.
Esta iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal de Estremoz, com o apoio das Escolas Básicas do concelho.

Sessão de sensibilização para a recolha seletiva de resíduos
Aconteceu, nos dias 24 e 26 de janeiro, nas
Escolas Básicas do Caldeiro e da Mata, uma
sessão de sensibilização sobre a recolha seletiva
e a utilização dos ecopontos.
A sessão surge no âmbito da entrega de ecopontos (fornecidos pela Gesamb) aos 2 estabelecimentos de ensino e pretendeu-se sensibilizar
a população escolar para a correta separação de
resíduos.
A separar todos ficamos a ganhar.
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BIBLIOTECA

Conferência “Património textual
da língua portuguesa” na
Biblioteca Municipal de Estremoz
Decorreu no dia 24 de novembro, na Biblioteca
Municipal, a conferência "Património Textual da
Língua Portuguesa na Biblioteca Municipal de
Estremoz".
Esta conferência esteve inserida no II Ciclo de
Conferências "Leituras a Sul" e foi apresentada por
Maria Filomena Gonçalves da CIDEHUS/UÉVORA
- Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, organizadora
desta iniciativa, contando com o apoio da Câmara
Municipal de Estremoz.

12ª edição do Concurso Nacional
de Leitura na Biblioteca Municipal
No dia 21 de março, na Biblioteca Municipal de Estremoz, realizou-se a fase concelhia da 12.ª edição do
Concurso Nacional de Leitura, do 3.º ciclo do Ensino
Básico.
O aluno Tiago Pinto foi o vencedor e representou
Estremoz, na fase distrital do Ensino Básico.

Jovens participaram no Peddy Book
em Estremoz
Aconteceu no dia 23 de março, na Biblioteca Municipal
de Estremoz, um Peddy Book para dar encerramento à
Semana da Leitura.
De 19 a 23 de março decorreu uma série de atividades
integradas na Semana da Leitura, organizadas pela
Biblioteca Municipal, as Bibliotecas Escolares e o Centro
de Ciência Viva de Estremoz.
O Peddy Book envolveu cerca de 130 participantes que
caminharam pela cidade de Estremoz em busca de
respostas.
36
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Quintas de Encantar para crianças
dos Jardins de Infância
O projeto “Quintas de Encantar” são sessões de leitura,
destinadas a crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo das
escolas do concelho, animadas/encenadas com livros,
objetos, fantoches, etc, e têm como objetivo conquistar “pequenos” leitores ao transmitir-lhes a magia dos
livros de uma forma lúdica, encenada e animada.

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.
Para mais informações e marcações contacte a Biblioteca Municipal pelo 268 339 225.

Biblioteca foi aos lares com o
projeto “Histórias que se cruzam”
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.
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Encontro de Memórias 2017
Aconteceu no dia 14 de dezembro, no Parque de Feiras e Exposições de Estremoz, mais uma edição do “Encontro de Memórias”,
um convívio destinado à troca de experiências e recordações de
tempos antigos.
Para além da boa comida e da partilha de histórias e sorrisos, os
convidados também aplaudiram a Academia Sénior de Estremoz,
que se ocupou das atividades de entretenimento do convívio.
O Encontro de Memórias é uma organização da Câmara Municipal
de Estremoz.
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A Academia Sénior
animou a Feira do
Idoso em Redondo
A Santa Casa da Misericórdia do Redondo
promoveu, nos dias 15 e 16 de novembro
de 2017, a IV Edição da Feira do Idoso,
no Redondo.
O Grupo de Revista da Academia Sénior
de Estremoz animou o evento, no passado dia 15 de novembro, com alguns
momentos da Revista "Estremoz tem
mais Revista à Portuguesa".
Também as alunas, das turmas de Artes
Decorativas, Culinária e de Poesia e
Conto, estiveram presentes, assistindo
à atuação e visitando o recinto da Feira.

Visita da ASE ao Fumeiro
da D. Octávia no Cano
A Academia Sénior de Estremoz
visitou, no dia 6 de fevereiro, o
Fumeiro da D. Octávia na Vila de
Cano, em Sousel.
O grupo ficou a conhecer todo o
processo de fabrico e também o
“sabor” dos produtos do Fumeiro
da D. Octávia.

Município recolhe e entrega laranjas às instituições do concelho
À semelhança do que vem sendo feito
em anos anteriores, a Câmara Municipal
de Estremoz procedeu à recolha das
laranjas existentes nos arruamentos da
cidade.
Foram entregues mais de 300 caixas
de laranjas às instituições de carácter
social do concelho, que foram antecipadamente contactadas, no sentido
de informarem o Município das quantidades que necessitam para o consumo
diários dos utentes.
Esta operação foi repetida várias
vezes, de forma a que os frutos sejam
aproveitados e assim evitem sujar os
pavimentos e entupir as sarjetas, permitindo que as ruas de Estremoz estejam
mais limpas.
ação social
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MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

PRÓXIMOS EVENTOS
2018

FESTAS EXALTAÇÃO
DA SANTA CRUZ

SEMANA DA
JUVENTUDE

CARRINHOS DE
ROLAMENTOS

31 DE AGOSTO
A 2 DE SETEMBRO

19 A 23 DE SETEMBRO

22 DE SETEMBRO

ESTREMOZ

DESCIDA DE S. LÁZARO

TRAIL RUNNING
CIDADE DE
ESTREMOZ

COZINHA DOS
GANHÕES

ROSSIO MARQUÊS
DE POMBAL

(ESTREMOZ)

(ESTREMOZ)

FUN
RUNNING
23 DE SETEMBRO
ESTREMOZ

21 DE OUTUBRO
ÉVORA MONTE

29 DE NOVEMBRO
A 2 DE DEZEMBRO
PAVILHÃO MULTIUSOS

(PARQUE DE FEIRAS E EXP. ESTREMOZ)

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.CM-ESTREMOZ.PT

