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EDITORIAL

DEZ a ABR

EDITORIAL
DESTAQUES

Estremocenses,
Foram aprovados em abril os documentos de prestação
de contas e o relatório de gestão do Município de Estremoz,
referentes ao ano financeiro de 2012. Os resultados
atingidos deixam-nos orgulhosos do trabalho que tem
sido desenvolvido no concelho de Estremoz.
É a primeira vez, nos últimos anos e provavelmente
desde sempre, que conseguimos uma execução orçamental superior a 16 milhões de euros. Tal deve-se ao
elevado número de obras, investimentos e iniciativas
que temos vindo a desenvolver ao longo deste mandato
e que muito têm contribuído para o desenvolvimento
social, ambiental e económico do nosso concelho.
A Avenida Rainha Santa Isabel, o Terminal Rodoviário,
a pavimentação de estradas, caminhos e arruamentos,
a Escola Sebastião da Gama, a Escola da Mata, a
requalificação da Praça de Toiros, do Teatro Bernardim
Ribeiro e do Palácio Marqueses de Praia e Monforte, a
melhoria da rede de abastecimento de água, os eventos culturais, desportivos e económicos, o apoio às
associações, o investimento na promoção turística, as
obras nas freguesias, são apenas alguns dos muitos
exemplos que contribuíram para esta execução orçamental e para a dos anos de 2011 e 2010.
É preciso realçar que todos estes investimentos só foram

possíveis devido a um excelente aproveitamento dos
fundos comunitários, pois as receitas próprias do
Município são cada vez mais residuais e as receitas
provenientes do Estado têm vindo a diminuir drasticamente – desde 2010 que o Município recebe menos 400
mil euros por ano de fundos municipais!
Da mesma forma, temos vindo a envidar esforços para
o escrupuloso cumprimento da Lei dos Compromissos
e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), o que, associado
à adesão do Município ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), tem permitido diminuir a dívida
a fornecedores, criando assim condições para injetar
dinheiro na economia local, dinamizando-a e aliviando
a situação económica de muitas pequenas e médias
empresas.
Em finais de abril de 2013, a dívida total do Município
ascendia aos 10,93 milhões de euros, ou seja, mais
1,305 milhões de euros que em 31/12/2009. Contudo,
à dívida em 2009 falta acrescentar 1,5 milhões de euros,
referentes à indeminização que o Município se viu obrigado a pagar pelos terrenos da Zona Industrial de Arcos,
por decisão do Tribunal, de outubro de 2009, e que o
anterior executivo não reclamou em tempo útil.
Desta forma, apesar da diminuição de receitas conseguimos realizar inúmeras obras indispensáveis ao
desenvolvimento do concelho, aumentando os ativos
do Município em mais de 16 milhões de euros e mantendo um nível de dívida igual ou abaixo daquele que
recebemos em 2009.
Como este será o último boletim municipal do atual
mandato, aproveito esta oportunidade para agradecer
a todos os estremocenses a confiança que depositaram
na minha pessoa e nesta equipa para conduzir os
destinos do concelho nos últimos quatro anos.

O Presidente da Câmara
Luís Filipe Pereira Mourinha
Gráfico 1 – Evolução da execução orçamental
do Município (milhões de euros)

Gráfico 2 – Evolução da dívida do Município
(milhões de euros)
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REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE TOIROS DE ESTREMOZ
Apesar do inverno rigoroso ter atrasado as obras e impedindo a sua
reabertura durante a FIAPE, espera-se que a Praça de Toiros de
Estremoz seja devolvida ao estremocenses, totalmente remodelada e com uma valência de espaço
multiusos, no final do mês de junho de 2013.

REQUALIFICAÇÃO DO PALÁCIO MARQUESES
DE PRAIA E MONFORTE
Continuam a avançar a bom ritmo
as obras de requalificação do Palácio Marqueses de Praia e Monforte, na Rua D. Vasco da Gama,
estando prevista a sua conclusão
durante o verão de 2013.

CAFETARIA ROSSIO VAI AVANÇAR
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A Direção Regional de Cultura
emitiu parecer favorável, em abril,
à realização da obra da nova Cafetaria Rossio, que irá substituir o
antigo Bar O Marquês, entretanto
demolido pelo Município.
O investimento, que resulta de
uma concessão do espaço público
à empresa Magia Dourada, permitirá requalificar a área junto à
Fonte do Sátiro, estando incluída
no plano de requalificação do topo
sul do Rossio Marquês de Pombal.
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ESTREMOZ APAIXONOU-SE
O Município de Estremoz comemorou, no dia 14 de
fevereiro o Dia de São Valentim, com a exposição
“ESTREMOZ APAIXONE-SE” no Posto de Turismo.
Na exposição estiveram expostos “Aventais” e
“Lenços” alusivo aos namorados, elaborados pelo
“Clube da Agulha” da Academia Sénior de Estremoz.
Esta iniciativa foi uma organização do Município
de Estremoz com a colaboração da Academia
Sénior, mostrando assim que também no Dia de
São Valentim Estremoz tem mais encanto…

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ ESTEVE PRESENTE
NA BTL - BOLSA DE TURISMO DE LISBOA
De 27 de fevereiro a 3 de março,
Estremoz participou na Bolsa
de Turismo de Lisboa 2013.
Estremoz esteve presente, todos
os dias da feira, em stand próprio integrado no destino Alentejo, onde deu a conhecer as
potencialidades do concelho.
A presença do Município de
Estremoz na principal feira
de turismo nacional permitiu
promover e divulgar as potencialidades do nosso concelho,
dando a conhecer Estremoz e
os seus encantos.
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TURISMO DO ALENTEJO APRESENTOU
“PATRIMÓNIO ATIVO” EM ESTREMOZ

A Turismo do Alentejo ERT escolheu Estremoz para uma das apresentações do
programa “Património Ativo”, uma iniciativa realizada em parceria com o IEFP
no âmbito dos programas “Estágios Património” e “CEI Património” previstos na
portaria n.º 33/2013 de 29 de janeiro.
Será a Entidade Regional de Turismo a liderar uma candidatura conjunta dos municípios alentejanos àquele programa, permitindo desta forma a colocação de desempregados em sítios e monumentos de interesse turístico que, habitualmente, estão
encerrados ao público, possibilitando assim a sua visita por parte dos turistas.
Estremoz candidatou a este programa a Capela da Rainha Santa Isabel, a Casa da
Convenção de Evoramonte e as Ruínas Romanas de Santa Vitória.

S. LOURENÇO INAUGUROU MONUMENTO
DEDICADO A NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

No dia 31 de março foi inaugurado
em S. Lourenço o monumento
dedicado a Nossa Senhora de
Fátima, que se situa junto ao polidesportivo daquela freguesia.
Depois da eucaristia celebrada
na Igreja de S. Lourenço, a imagem seguiu em procissão até ao
nicho onde foi depositada, apesar
do mau tempo que se fazia sentir,
mas que não conseguiu demover
os fiéis presentes.
A construção do monumento
deve-se à vontade de um grupo
de paroquianos, que conseguiu
mobilizar toda a população da
freguesia, tendo ainda contado
com o apoio material da Junta de
freguesia local e do Município de
Estremoz.

06
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SEMINÁRIO SOBRE GEOLOGIA NA ROTA DA VINHA
E DO VINHO EM ESTREMOZ
Realizou-se de 22 a 24 de março, no Convento das
Maltezas, o seminário "A Geologia na Rota da Vinha
e do Vinho no Alto Alentejo, Estremoz", que contou
com inumeros participantes.
Com este seminário pretendeu-se mostrar os vinhos
a um público geral, mas numa perspetiva mais
ampla pois, para além dos aspetos ligados à cultura
dos vinhos e às suas potencialidades em termos
de enoturismo, pretendeu-se igualmente mostrar
uma série de aspetos científicos variados (que
vão desde a Geologia, Geomorfologia, Ciências
Sociais, Genética...).
A realização deste seminário, resultou de uma
colaboração da Associação Portuguesa de Geólogos
(APG) com o Centro Ciência Viva de Estremoz, a
Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Évora e a Câmara Municipal de Estremoz.

FÉRIAS DA PÁSCOA NO TURISMO
Pela primeira vez, o Município de Estremoz promoveu, de 18 a 28 de março,
o programa de ocupação de tempos livres “Férias da Páscoa no Turismo”,
dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos de idade.
Durante estes dias, os mais novos tiveram a oportunidade de ocupar as suas
férias escolares de uma forma educativa e divertida, tendo sido registada uma
participação de 40 crianças durante as duas semanas.
Para além dos passeios a Evoramonte e ao RC3, onde tiveram a oportunidade de conhecer o património daquela freguesia e de montar a cavalo, ainda
mergulharam nas piscinas municipais, realizaram uma caça ao tesouro
na Mata Municipal, ficaram a conhecer vários meios de defesa da floresta,
aprenderam a fazer ovinhos da Páscoa e
a cozinhar os deliciosos bolos que, no último dia, degustaram na divertida festa do
final de cada semana.
Esta iniciativa contou com a colaboração do
Regimento de Cavalaria n.º 3, da Direção
Regional de Cultura do Alentejo, dos Bombeiros Voluntários de Estremoz e da Força
Especial de Bombeiros “Canarinhos”.
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REPARAÇÃO DE BANCOS DE JARDIM NA CIDADE

PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA FONTE DO IMPERADOR - ESTREMOZ

PAVIMENTAÇÃO NO MONTE DOS PRETOS - SANTA VITÓRIA
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PAVIMENTAÇÕES NO BAIRRO DA COBATA

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE ANGOLA - ESTREMOZ

AJARDINAMENTO DA ENVOLVENTE AOS
BLOCOS MILITARES - ESTREMOZ

CALCETAMENTO DA RUA TENENTE
BRAGA GONÇALVES
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REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA CIDADE - EN18 AO GIL

CALCETAMENTO NA RUA DE ACESSO À URB. MONTE REAL - ESTREMOZ

CALCETAMENTO DE PASSEIO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE
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ARRANJO DE CAMINHO RURAL DO CONFEITEIRO - SANTA MARIA

ARRANJO DE CAMINHO RURAL DA ESTIVEIRA - SANTA MARIA

ARRANJO DE CAMINHO RURAL E CALCETAMENTO
EM SÃO BENTO DO AMEIXEAL
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COZINHA DOS GANHÕES 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

UM SUCESSO CONFIRMADO POR MILHARES DE VISITANTES

Decorreu de 29 de novembro a 2 de dezembro a 20.ª edição da
Cozinha dos Ganhões, no Parque de Feiras e Exposições de
Estremoz, a qual se revestiu de um estrondoso sucesso, presenciado e confirmado por muitos milhares de visitantes.
Durante quatro dias Estremoz mostrou, a quem nos visita e a

todo o país, o melhor dos nossos sabores, saberes, tradições e
património. Gastronomia, doçaria, produtos regionais, artesanato,
ervas alimentares, instituições e animação cultural e desportiva
marcaram presença na edição comemorativa dos 20 anos do
certame.

O evento teve uma ampla cobertura mediática, com especial destaque para a promoção realizada pela RTP1, através do programa “Portugal no Coração”, no dia 29
de novembro, e pela TVI, com a transmissão do programa “Somos Portugal”, no
último dia do evento.

12

24

DEZ a ABR

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

No sábado e no domingo
registou-se uma afluência de visitantes nunca
antes verificada no certame e, de acordo com
a informação prestada
pelos expositores, foi
realizado um elevado volume de negócios, tanto
ao nível das refeições
servidas, como da venda
de produtos regionais e
artesanato.

SALDOS DE STOCKS
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Realizou-se nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro mais
uma edição da Feira Saldos de Stocks de Inverno,
no Pavilhão A do Parque de Feiras e Exposições
de Estremoz.
Num total de 23 empresários, as áreas de Pronto
a Vestir, Sapataria, Doçaria, Decoração, Cosmética, Ourivesaria e Restauração constituíram os
vários setores de atividade presentes na feira,
contando ainda com a animação cultural diária,
onde estiveram presentes a Sociedade Filarmónica Veirense, o Grupo de Cantares da Academia
Sénior, a Ginarte, as Tänzer e a Sociedade Filarmónica Luzitana.
Uma vez mais se verificou que a iniciativa resultou
em mais um sucesso, comprovado pela afluência
de centenas de visitantes que aproveitaram para
adquirir produtos de qualidade a baixos preços.
Esta iniciativa foi organizada pelo Município de
Estremoz, em parceria com os comerciantes do
concelho, tendo como principal objetivo estimular e dinamizar a economia local.

24
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CAMINHADA DOS GORROS DE NATAL

ENTREGA DE DONATIVOS
DA CAMINHADA A IPSS DO
CONCELHO DE ESTREMOZ

CAMINHADAS

No dia 9 de dezembro, mais de cinco dezenas de participantes caminharam por
uma causa: contribuir para um melhor
Natal nas Instituições Públicas de Segurança Social do concelho.
Para além da atividade física, os caminhantes contribuíram com latas de
conserva e pacotes de leite, que foram
entregues no Centro Social e Paroquial
de Santo André, na CerciEstremoz e à
Fundação do Asilo da Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro de Veiros.

18
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O projeto anDAR é uma iniciativa da Câmara
Municipal de Estremoz, no âmbito do desporto, que
tem como objetivo principal aliar a solidariedade à
prática desportiva. Foram desenvolvidas as seguintes
atividades:
CAMINHADA “GORROS DE NATAL”

50 PARTICIPANTES (9 DE DEZEMBRO)

CAMINHADA EM EVORAMONTE
15 PARTICIPANTES (17 DE MARÇO)

CAMINHADA EM SANTO ESTÊVÃO
43 PARTICIPANTES (7 DE ABRIL)

OUTRAS CAMINHADAS:
MINI MARATONA - PONTE 25 DE ABRIL
47 PARTICIPANTES (24 DE MARÇO)

DEZ a ABR
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CAMPEONATO REGIONAL DE ATLETISMO
FOI EM ESTREMOZ
Realizou-se no passado dia 2 de fevereiro,
junto ao Parque de Feiras e Exposições
de Estremoz, o “Campeonato Regional de
Atletismo”.
Par ticiparam na prova cerca de 200
par ticipantes, oriundos de todo o Alentejo, tendo decorrido as provas de 1000,
2000, 4000 e os 6000 metros, nos diferentes escalões.
Esta iniciativa foi uma organização da
Associação de Atletismo de Évora, da
Associação Juvenil de Estremoz e da Câmara Municipal de Estremoz.

4.º TORNEIO DE MALHA EM ESTREMOZ

Decorreram várias provas do IV Troféu de Malha Inter
Associações da Zona dos Mármores, em que participaram diversas equipas dos concelhos de Estremoz,
Borba, Vila Viçosa, Arraiolos e Elvas.
Várias associações estiveram envolvidas no tradicional
Jogo da Malha, uma das modalidades desportivas mais
apreciadas pelos habitantes do concelho de Estremoz,
24
apresentando bons resultados a nível regional.
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CARNAVAL 2013
CULTURA

Nos dias 10 e 12 de fevereiro realizou-se o habitual corso carnavalesco, onde
participaram mais de uma dezena de carros alegóricos e mais de quinhentos
foliões, para além de uma série de divertimentos instalados no centro da
cidade, pelo que motivos não faltam para duas tardes bem passadas em
Estremoz.
A Comissão Organizadora do Carnaval de Estremoz foi constituída pelo
Orfeão Tomaz Alcaide, pela Sociedade Filarmónica Luzitana e pela Sociedade Filarmónica Artística Estremocense “União”, contando com o apoio
da Câmara Municipal de Estremoz e de várias entidades locais.

16
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OS MELHORES FILMES DE 2012 PASSARAM PELO
TEATRO BERNARDIM RIBEIRO
Passado pouco mais de um ano após a Câmara Municipal de Estremoz ter convertido o sistema de projeção
de cinema analógico para cinema digital, os melhores
filmes de 2012, nomeados e vencedores de Óscares, já
passaram pelo Teatro Bernardim Ribeiro.
Este investimento permitiu melhorias ao nível da qualidade de imagem e som dos filmes, bem como a possibilidade de assistir a películas mais recentes, com
uma antecedência máxima de um mês após a estreia
nacional.
Dos nove filmes nomeados para o Melhor Filme, cinco
deles passaram em Estremoz, assim como todos os
nomeados para Melhor Direção Artística, Melhor Fotografia, Melhor Guarda-Roupa e Melhor Caracterização.
Desde que Estremoz tem cinema digital (setembro de
2011), o número de espetadores duplicou, registando-se,
até meados de abril deste ano, uma afluência de mais
de 13.000 amantes da sétima arte.
Em 2013 está prevista a instalação do sistema digital
de cinema 3D, o que permitirá o acesso a mais um
recurso tecnológico no Cineteatro Bernardim Ribeiro,
possibilitando aos espetadores disfrutar das mais
recentes experiências visuais cinematográficas.

ORFEÃO TOMAZ ALCAIDE
EDITOU LIVRO COM A
SUA HISTÓRIA
No dia 16 de dezembro decorreu o lançamento do
Livro “Orfeão de Estremoz Tomás Alcaide, um contributo para a sua história e o seu trabalho cultural”.
O Orfeão de Estremoz nasceu em 16 de Março de
1930, num momento de particular afirmação alentejana, tomando como patrono, em 1936, Tomaz
Alcaide, tenor lírico de projeção internacional.
Desde então tem sido o maior embaixador cultural da
cidade de Estremoz. Nessa qualidade tem atuado
nas principais cidades e vilas do Alentejo, Ribatejo,
Beiras, Algarve e Minho. Têm sido múltiplas as suas
atuações em Lisboa e recentemente deslocou-se a
França, Espanha, Açores, Madeira e Áustria.
O livro, da autoria de Luís Parente, conta a história
deste octogendria instituição estremocense, relembrando os homens e as mulheres que a conduziram
ao longo do tempo.

17
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CULTURA

1

“VI EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS DE ARTESÃOS
DO CONCELHO DE ESTREMOZ”
Mostra de presépios realizados por artesãos de Estremoz
9 de dezembro a 5 de janeiro
Centro Cultural Dr. Marques Crespo

2

“REFLEXOS”
Quadros da pintora Estremocense Luísa Piedade
8 de dezembro a 19 de janeiro
Centro Cultural Dr. Marques Crespo

3

“UMA DÉCADA DE INCORPORAÇÕES
NO MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ: ARTESANATO”
Mostra de doações, legados e aquisições que foram
feitas ao acervo do Museu Municipal nos últimos dez anos
13 de janeiro a 24 de fevereiro
Galeria Municipal D. Dinis

4

“A COERÊNCIA É UMA PALAVRA”
Mostra de pintura e escultura em mármore do estremocense
Joaquim Pena, sob o pseudónimo de Francisco Pluma.
20 de janeiro a 2 de março
Sala de Exposições Temporárias do Centro Cultural Dr. Marques Crespo

5

“UMA DÉCADA DE INCORPORAÇÕES
NO MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ: ARTES PLÁSTICAS I”
Mostra de peças doadas, adquiridas e deixadas em legado ao
Museu Municipal nos últimos dez anos na área das Artes Plásticas.
27 de janeiro a 31 de março
Sala de Exposições Temporárias do Museu Municipal de Estremoz

6

“ÁLVARO CUNHAL – POLÍTICO E HOMEM DE CULTURA”
Exposição que visa dar a conhecer a vida,
o pensamento e a obra de Álvaro Cunhal.
23 de fevereiro a 23 de março
Sala de Exposições Temporárias do Centro Cultural Dr. Marques Crespo
Organização: Associação Filatélica Alentejana

18

7

“A PAISAGEM DO OURO BRANCO”
Mostra de fotografias concorrentes ao I Concurso Fotográfico
promovido pela Associação CECHAP, alusivo à temática do mármore.
4 a 31 de março
Posto de Turismo de Estremoz

8

“I EXPOSIÇÃO GERAL DE ARTES
DA ACADEMIA SÉNIOR DE ESTREMOZ”
Mostra de 70 trabalhos de alunos da Academia Sénior
entre pinturas, artes decorativas, rendas e bordados.
16 de março a 18 de maio
Centro Cultural Dr. Marques Crespo

9

“UMA DÉCADA DE INCORPORAÇÕES
NO MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ: ARTES PLÁSTICA II”
Esta mostra dá continuidade ao ciclo que pretende apresentar
as peças doadas e adquiridas na última década nas artes plásticas.
7 de abril a 30 de junho
Sala de Exposições Temporárias do Museu Municipal de Estremoz

10

“BONECOS DE BARRO: O TESOURO DE ESTREMOZ”
Exposição de bonecos de barro que pretende dar a conhecer a
riqueza da arte barrística de Estremoz, o seu percurso de mais
de 300 anos e a importância da sua salvaguarda enquanto elemento identitário do património do concelho.
18 de abril a 5 de maio
Posto de Turismo de Estremoz

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
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ESTREIA NACIONAL DE “MORRESTE-ME”
NO TEATRO BERNARDIM RIBEIRO
Realizou-se nos dias 19 e 20 de
janeiro, no Teatro Bernardim
Ribeiro, a estreia nacional do
monólogo “Morreste-me”, de
José Luís Peixoto, com Sandra
Barata Belo.
“Morreste-me” foi uma declaração de amor para um pai, para
uma família e para todos os que
são vítimas de cancro.
Esta iniciativa foi uma produção
da Beladona, com o apoio da
Câmara Municipal de Estremoz
e de outras entidades.

MÊS DO TEATRO
A Câmara Municipal de Estremoz, como já vem sendo habitual, dedicou o mês de março ao teatro,
organizando os seguintes espetáculos no Teatro Bernardim Ribeiro:
Dia 9 de março - “Vou ou Não Vou Esta Noite ao Teatro”, pelo CENDREV.
Dia 17 de março - “Gigante”, pelo Teatro de Montemuro e The Fetch Theatre.
Dia 23 de março - “O Retábulo de Mestre Pedro e D. Quixote”, pelo Teatro
		
do Imaginário e Teatro La Estrella.
“Vou ou Não Vou
Esta Noite ao Teatro”

“Gigante”

“O Retábulo de Mestre Pedro
e D. Quixote”
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ESPETÁCULOS
“MÚSICA DE CÂMARA PARA SOPROS”,
PELO ENSEMBLE CONTEMPORANEUS
8 de dezembro
A Contemporaneus apresentou um programa que
propos uma viagem por duas épocas distintas da
História da Música:

MÚSICA DE CÂMARA PARA SOPROS

Teatro Bernardim Ribeiro

“FADO 2.0”
12 de janeiro
Fado 2.0 foi um espetáculo de fados, com temas
conhecidos por todos e que fazem parte do nosso
património musical.
Teatro Bernardim Ribeiro

BROADWAY BABY – A HISTÓRIA DO MUSICAL
AMERICANO
Decorreu no dia 23 de fevereiro o espetáculo
“Broadway Baby – A História do Musical Americano”, com Henrique Feist.
Henrique Feist foi acompanhado ao piano pelo
seu irmão Nuno Feist, revisitando canções de
cinco dos maiores compositores da Broadway
de sempre “Cole Porter, George Gershwin, Irving
Berlin, Jerome Kern e Richard Rodgers”.

FADO 2.0

BROADWAY BABY

Teatro Bernardim Ribeiro

LEMBRAR ABRIL
24 de abril
Serão Cultural com a Academia Sénior de Estremoz.
Boblioteca Municipal de Estremoz

“CHAOS” DE LUÍS DE MATOS
27 de abril
CHAOS, o novo espetáculo do mágico Luís de Matos,
esgotou o Teatro Bernardim Ribeiro e mostrou ao
público presente que, afinal, a partir da imprevisibilidade e de acontecimentos puramente aleatórios,
se conseguem encontrar pontos que nos ligam uns
aos outros.

LEMBRAR ABRIL

Teatro Bernardim Ribeiro
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ENCONTRO DE MEMÓRIAS 2012
Decorreu no passado dia
18 de dezembro, no Parque
de Feiras e Exposições de
Estremoz, mais uma edição
do “Encontro de Memórias”,
um convívio que proporcionou
troca de experiências e recordações de tempos antigos, a
centenas de idosos do concelho de Estremoz.
Esta iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal
de Estremoz.

“TELE ALARMES” ENTREGUES GRATUITAMENTE
A IDOSOS ISOLADOS
No âmbito da parceria desenvolvida entre a GNR,
Coração Delta e a Câmara Municipal de Estremoz,
realizou-se no passado dia 11 de janeiro de 2013, no
Concelho de Estremoz, a entrega e ensinamentos
necessários para a adequada utilização dos “tele alarmes”,
a pessoas idosas que vivem em situação de isolamento
geográfico.

Estes equipamentos permitem contactos semanais
efetuados pelos voluntários do Coração Delta aos beneficiários dos telemóveis, bem como acionar respostas
adequadas e em tempo útil em caso de emergência.
A atividade contou com a presença de um voluntário
do Coração Delta, elementos da GNR local e do Município de Estremoz.

ACADEMIA SÉNIOR CANTOU OS REIS
AO EXECUTIVO CAMARÁRIO
No dia 7 de janeiro de 2013, a Academia Sénior de Estremoz cantou as
Janeiras ao Executivo Camarário, no
Salão Nobre da Câmara Municipal de
Estremoz.
Com letra alusiva ao momento cantaram
versos de incentivo ao Presidente da
Câmara, Luís Mourinha, ao Vereador
da Educação, Francisco Ramos, ao
Vereador da Cultura, José Trindade,
e à Vereadora do Desporto, Sílvia
Dias.
No final da iniciativa, teve lugar um
pequeno convívio, acompanhado pelo
tradicional Bolo Rei.
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CARNAVAL DAS ESCOLAS 2013
EDUCAÇÃO

Com a participação de mais de 900 alunos, no dia 7 de
fevereiro, sai para a rua o desfile de Carnaval das Escolas
do Concelho.

As várias escolas do Concelho deram asas à sua imaginação, com base no tema “Chapéu Mágico”, proporcionando aos visitantes um agradável desfile cheio de cores.
O Desfile de Carnaval das Escolas foi uma organização do
Agrupamento de Escolas de Estremoz, com o apoio do
Município e de várias entidades locais.
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CANTAR DOS REIS JUNTO AO EDIFÍCIO DA CÂMARA
PELA ESCOLA E.B.1 DA MATA
Como manda a tradição, os
pequenos reis magos do
1º Ciclo da Escola da Mata
cantaram os Reis ao executivo camarário.
Em frente à Câmara Municipal,
o Vereador da Educação,
Francisco Ramos e a Vereadora do Desporto, Sílvia
Dias, ouviram os pequenos
cantores a desejar-lhes um
Bom Ano Novo, recebendo
em troca a habitual “moedinha” e um delicioso rebuçado.

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
PRESENTEIA CRIANÇAS
DO CONCELHO
No final do primeiro e do segundo período escolar e
em véspera de férias do Natal e da Páscoa, as crianças
do 1º ciclo e pré-escolar do concelho de Estremoz,
receberam da Câmara Municipal um presente de Natal.
Nos dias 13 e 14 de dezembro foi oferecida aos cerca
de 600 alunos, gratuitamente, a possibilidade de assistir
ao filme FORÇA RALPH, no Teatro Bernardim Ribeiro
e, no dia 15 de março assistiram à peça de teatro
“O Principezinho”, uma adaptação livre do romance
de Antoine De Saint-Exupéry “As Aventuras do Principezinho”, com produção dos atores Paulo César e
Luís Testa.
O Município de Estremoz pretendeu com esta iniciativa proporcionar às crianças do Concelho um início
de férias diferente e mais divertido.

ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DO CALDEIRO
SENSIBILIZAM SOBRE COMPOSTAGEM
Decorreu no dia 19 de fevereiro, em frente à Câmara Municipal de Estremoz,
os alunos da Escola Básica do Caldeiro realizaram uma ação de sensibilização sobre compostagem, enquadrada nos projetos “Com as mãos
na terra” e “Re - planta”.
Os alunos ofereceram aos transeuntes uma laranja, ou uma maçã, pedindo que deixassem as cascas da fruta, para que pudessem colocá-las no
compostor da sua escola e posteriormente utilizar o produto resultante
da compostagem na sua horta biológica.
Para além do espaço criado para a iniciativa, os alunos fizeram visitas
a alguns gabinetes da Câmara Municipal, onde ofereceram frutas e
explicaram o que é a compostagem.
Esta ação contou com a parceria do Agrupamento de Escolas de Estremoz,
da Câmara Municipal de Estremoz, da Junta de Freguesia de Santa
Maria e dos agricultores biológicos da E. B. do Caldeiro.
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Decorreu no passado dia 21 de abril mais uma edição do EstremozBike 2013, que contou com a participação de mais de 650
ciclistas.

Uma iniciativa integrada no EstremozBike, na
qual mais de 125 crianças rolaram as suas rodinhas numa manhã bem divertida.

Um passeio pelo património da cidade, integrado no
EstremozBike 2013, no qual mais de 70 estremocenses e
visitantes ficaram a conhecer um pouco mais dos encantos de Estremoz.

