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DESTAQUES

EDITORIAL
Caros Estremocenses,
Após um período de adaptação às novas realidades municipais, o executivo começou a traçar
as linhas orientadoras da gestão autárquica para os próximos quatro anos e desenvolveu uma série
de iniciativas com vista à promoção do Concelho e à criação de condições para o seu desenvolvimento,
com o objectivo de o tornar um território dinâmico, com mais qualidade de vida para as suas gentes
e com mais condições de atractividade para quem nos visita.
No período de Abril a Julho, destaco a organização de vários eventos que, pelas suas características,
conferem ao Concelho mais dinamismo social e económico.
Entre esses eventos, é de salientar a organização da XXIV edição da FIAPE, que se traduziu num
verdadeiro sucesso. A presença do Senhor Ministro da Agricultura na inauguração do certame só
veio confirmar a projecção nacional que o mesmo já detém, contribuindo assim para a sua valorização
enquanto feira agro-pecuária e de actividades económicas.
A participação de expositores dos mais variados sectores da economia, a qualidade dos produtos
em exposição, as excelentes condições de recepção aos visitantes e uma oferta diversificada de
espectáculos de qualidade contribuíram para a afirmação desta edição como uma das melhores de
sempre. Mais de 40.000 visitantes nos cinco dias de feira e um recinto sobrelotado no dia 1 de Maio assim
o comprovam.
No início de Julho organizámos a 12.ª edição da Juvemoz, Festa da Juventude de Estremoz, que
contou com a participação de mais de 4.000 visitantes, que puderam assistir a concertos, divertir-se
nas noites da Discojuvemoz e participar em diversas actividades desportivas e recreativas, mais ou
menos radicais.
É de destacar a nova decoração do espaço que, mais intimista, proporcionou uma maior concentração e uma maior valorização estética do evento. Retomámos a vertente pedagógica da Juvemoz,
através da realização da Expojuvemoz, na qual participaram associações e outras entidades que
desenvolvem iniciativas para a juventude, e criámos o espaço Artemoz, dedicado às artes plásticas.
O sucesso desta edição faz-nos acreditar que a Juvemoz poderá crescer no futuro e constituir um
verdadeiro espaço de encontro dos jovens de todo o Concelho e até do Alentejo.
Em relação às obras, continuaram as requalificações nas estradas e caminhos municipais, foi dado
início à recuperação do Teatro Bernardim Ribeiro, continuámos a melhorar
a quantidade e a qualidade da água que sai das torneiras, foi dado início à
obra de construção do parque de estacionamento do Complexo Desportivo Municipal, terminámos a variante à zona industrial e desenvolvemos
o projecto de espaços exteriores daquela zona.
A requalificação da Escola Básica 2,3 Sebastião da Gama avança
a passos largos, muito embora a Direcção Regional de Educação não
tenha ainda transferido para o Município as verbas que foram acordadas.
Continuamos a trabalhar com um único objectivo: um Concelho com
mais qualidade de vida e desenvolvimento.
Se tudo isto ainda não lhe aguçou a curiosidade, convido-o(a) então a folhear
as páginas deste Boletim e a verificar, nas palavras e nas imagens,
o muito mais que temos vindo a trabalhar em prol do desenvolvimento
do nosso Concelho.
Entretanto, até nos voltarmos a encontrar neste espaço, desejo
a todos os Estremocenses umas óptimas férias!
Luís Filipe Pereira Mourinha
Presidente da Câmara Municipal
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REUNIÃO DA REDE TRANSFRONTEIRIÇA 7X7
No dia 9 de Abril, na Câmara Municipal de Estremoz, teve lugar uma reunião da Rede Transfronteiriça 7x7, com a seguinte ordem de trabalhos:
Apresentação do calendário de actividades da rede para 2010; POCTEP
(projectos de cooperação transfronteiriça Espanha - Portugal) – selecção
de projectos a candidatar; Apresentação do projecto: Volta à Extremadura,
pelo Grupo Diário do Sul/Telefonia do Alentejo.
Os objectivos desta rede são: sensibilizar os agentes para as vantagens
territoriais da cooperação transfronteiriça, em redes que sejam facilitadoras da projecção do território abrangido; estimular intercâmbios de
informação e conhecimento entre os diversos promotores e parceiros
que contribuam para incrementar os factores de competitividade das
cidades; estimular a cooperação entre os diferentes agentes considerados
nos cincos eixos de intervenção de actuação da rede; consolidar e institucionalizar através da rede 7x7 mecanismos de cooperação transfronteiriça
e fortalecer as economias locais qualificando os recursos humanos.
Pertencem a esta Rede os Municípios de Évora, Estremoz, Beja, Moura,
Portalegre, Elvas, Montemor-o-Novo, Cáceres, Plasencia, Mérida, Badajoz, Zafra, Almendralejo e Coria.

COMEMORAÇÕES DO DIA DO COMBATENTE E DA BATALHA DE “LA LYS”
No dia 11 de Abril, realizaram-se as comemorações da
Batalha de La Lys. Foi nesta batalha, da Primeira Guerra
Mundial, que estiveram envolvidos o maior número de
soldados portugueses.
Foram entregues medalhas aos antigos combatentes
da Guerra do Ultramar e depositadas flores junto ao
monumento dos Combatentes, pelo Presidente da
Câmara Municipal e pelo Comandante do Regimento
de Cavalaria 3.
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HOMENAGEM DOS 100 ANOS
DO MARECHAL SPÍNOLA
A Câmara Municipal de Estremoz e o Regimento de Cavalaria
nº 3, homenagearam no dia 11 de Abril, os 100 anos do
nascimento de Marechal António de Spínola, numa cerimónia militar.
As honras militares contaram com a presença do Chefe do
Estado-Maior do Exército, general José Pinto Ramalho,
e de Fernando Spínola, sobrinho do homenageado, a quem
a Câmara Municipal de Estremoz, pelas mãos do Senhor
Presidente, Luís Mourinha, ofereceu uma salva de prata, pelo
reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo primeiro Presidente
da República Portuguesa do período pós-revolução de 1974.
No final das cerimónias militares foi descerrada uma placa comemorativa da efeméride na casa onde nasceu o Marechal, na Rua
Serpa Pinto nº 100.
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INAUGURAÇÃO DO LAR DE SÃO LOURENÇO
A Senhora Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social,
Maria Helena André, inaugurou no dia 11 de Maio de 2010,
o Lar da Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço
de Mamporcão, que já contava com a valência de Centro de
dia e que agora permite albergar 14 utentes.
Na cerimónia de inauguração o Senhor Presidente da
Câmara, Luís Mourinha, salientou a importância da construção deste tipo de equipamentos no Concelho de Estremoz,
uma vez que se trata de um território onde os flagelos do
envelhecimento da população e do êxodo rural, são cada
vez mais um problema com os quais nos debatemos no dia-a-dia.
Esta obra foi comparticipada pelo Fundo de Socorro Social
em 100 mil euros e contou com o apoio financeiro da Câmara
Municipal de Estremoz, no valor de 25 mil euros.

COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL EM ESTREMOZ
No dia em que se comemoraram os 36 anos da Revolução dos Cravos, a Câmara Municipal de Estremoz
assinalou a data com iniciativas de carácter social,
cultural e desportivo, para que todas as gerações se
recordem e se identifiquem com o dia da liberdade
e da democracia.
Pelas 10 horas, em frente à Câmara Municipal, a Banda
da Sociedade Filarmónica Artística Estremocense,
apresentou um espectáculo intitulado “Saudação da
Liberdade”. Em simultâneo as crianças dos Jardins de
Infância e 1º Ciclo, participaram no encontro de “Rodas
e Rodinhas”, que decorreu no Rossio Marquês de
Pombal, em Estremoz.
Por todas as freguesias do Concelho, o dia 25 de Abril foi
também comemorado, através da realização de diversas
iniciativas, organizadas pelas respectivas juntas de freguesia.

ESTAFETA NACIONAL “POBREZA E EXCLUSÃO:
Comemora-se em 2010 o ANO EUROPEU DO
COMBATE À POBREZA E À EXCLUSÃO SOCIAL e o
Município de Estremoz aderiu a estas comemorações,
através da participação na Estafeta Nacional “Pobreza
e Exclusão: Eu Passo!”, organizada pelo PIEC – Programa
para a Inclusão e Cidadania.
Estremoz assistiu, no dia 27 de Abril, à chegada dos
participantes desta iniciativa, vindos de Évora, e à partida dos mesmos, no dia 28 de Abril, no início do percurso
Estremoz/Portalegre.
A iniciativa contou com a colaboração de 50 alunos e
dos Professores de Educação Física da Escola Secundária Rainha Santa Isabel, que pretendiam dar visibilidade ao fenómeno da Pobreza e da Exclusão Social
como um problema que diz respeito a todos os cidadãos
e para o qual todos devem estar sensibilizados.
Tratou-se de uma iniciativa nacional que ligou todo o
país, levando à passagem de um testemunho de jovem
para jovem, no nosso caso, entre Estremoz e Veiros.

EU PASSO!”

A Estafeta teve início pelas 8h 30m no dia 28 de Abril,
com partida frente à Câmara Municipal, onde estiveram
presente o Sr. Vice-Presidente, Francisco Ramos,
e o Sr. Vereador José Trindade, em representação do
Município Estremocense.
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XV CONCURSO DE COZINHA ALENTEJANA DE
ESTREMOZ - “O MELHOR DA NOSSA GASTRONOMIA”
De 24 de Março a 28 de Abril, decorreu o XV Concurso de Cozinha Alentejana, no qual participaram os seguintes
restaurantes estremocenses: “Zona Verde”, “Regional”, “O Viajante”, “O Nicolau”, “Adega do Isaías”, “João do
Cantinho”, “O Jardim”, “A Cadeia Quinhentista”, “Alzulaich – Páteo dos Solares” e “Alentejano”. Participou ainda,
na categoria de doçaria, a Pastelaria “O Pai João”.
Os prémios foram entregues na inauguração da FIAPE 2010, no dia 28 de Abril, tendo os restaurantes ficado
classificados nas seguintes posições:
Entradas:
1º lugar – A Cadeia Quinhentista
2º lugar – Alzulaich - Páteo dos Solares
3º lugar – Restaurante Zona Verde
Sopas:
1º lugar – A Cadeia Quinhentista
2º lugar – Alzulaich - Páteo dos Solares
3º lugar – Restaurante Alentejano
Prato principal:
1º lugar – A Cadeia Quinhentista
2º lugar – Alzulaich - Páteo dos Solares
3º lugar – Adega do Isaías
Sobremesa:
1º lugar – A Cadeia Quinhentista
2º lugar – Alzulaich - Páteo dos Solares
3º lugar – Restaurante Regional
Pastelarias:
1º lugar – Pastelaria “O Pai João”

O Júri, que contou com a participação de elementos da Câmara Municipal e da Confraria Gastronómica do
Alentejo, decidiu ainda atribuir o prémio da Refeição Completa ao Restaurante “A Cadeia Quinhentista”, tendo em
conta a qualidade dos pratos apresentados e a qualidade do serviço efectuado.
Uma organização da Câmara Municipal de Estremoz, com o apoio da Confraria Gastronómica do Alentejo.

A BILHA – PROJECTO DE ARTE 2010
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A gala de entrega dos prémios do Projecto - “A Bilha”,
realizou-se no dia 2 de Julho com espectáculos de
Canto e Dança, no Parque de Feiras e Exposições
de Estremoz.
Este projecto, promovido pelo Agrupamento de Escolas
(com coordenação do prof. Carlos Godinho), tem por
objectivo motivar os alunos e toda a comunidade
escolar, desde a Educação Pré-Escolar até ao Ensino
Superior, explorando as realidades e potencialidades
de outras regiões, uma vez que se estendeu a participantes de todo o país e ilhas inclusive, tendo como tema
“Portugal e as Regiões”.
Na cerimónia de entrega dos prémios, o Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Estremoz, Francisco Ramos,
agradeceu a todos os participantes a sua colaboração
e enalteceu a importância deste Projecto na área da
criatividade artística e no âmbito das relações entre
comunidades escolares.
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LICENÇA DE CONDUÇÃO DE VELOCÍPEDES
O n.º1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 313/2009, de 27
de Outubro, que aprovou o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, estabelece que as licenças
de condução de ciclomotores, motociclos de cilindrada
não superior a 50 cm3 e veículos agrícolas, válidas e
emitidas por Câmaras Municipais, passam a ser emitidas pelo Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres (IMTT), a requerimento dos interessados, no termo
da sua validade.
Apesar de este diploma ter entrado em vigor no dia 25
de Janeiro de 2010, devido à necessidade de aprovar a
diversa regulamentação do Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, este prazo foi prorrogado até
ao passado dia 25 de Abril, de acordo com informação

do IMTT e da Associação Nacional de
Municípios (Circular21/2010-LR).
Assim, a partir de dia 26 de Abril de 2010,
a competência para emissão e renovação
de licenças de condução passa a ser
exclusivamente do IMTT, pelo que
este serviço deixará de ser efectuado na Secção de Taxas e
Licenças do Município.
Deverão os interessados,
a partir desta data, dirigirse aos serviços do IMTT
mais próximos da sua
área de residência.

1º FÓRUM DA AGENDA 21 LOCAL
No âmbito da Agenda 21 Local de Estremoz, realizou-se
no dia 8 de Junho de 2010, na Casa de Estremoz, o 1º Fórum
de Participação Pública com o tema: “Principais Desafios ao Desenvolvimento Sustentável e Intervenções
Prioritárias para o Concelho”.
A sessão foi aberta pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara,
Francisco Ramos, que teceu algumas palavras sobre a
iniciativa que está a ser desenvolvida pelo Município,
integrada numa candidatura da CIMAC, salientando a
importância de que a mesma se reveste para o desenvolvimento sustentável do nosso Concelho, projecto este
que deve ter a participação de todos os agentes locais
e cidadãos em geral.
Ao todo estiveram cerca de 50 participantes, entre
cidadãos, associações, autarcas e quadros técnicos da
administração local, que durante duas horas discutiram
os seguintes temas:
Tema 1: Valorizar os Produtos Agrícolas e o Mundo Rural
e dar Prioridade aos Alimentos de Base Local;
Tema 2: Turismo. Cidade e concelho a gerar riqueza
e a valorizar património e captar as potencialidades;

Todos os presentes interagiram positivamente aos
desafios e aos métodos propostos, o que contribuiu para
o bom ambiente e desenvolvimento deste 1º fórum da
Agenda 21 Local.

“APELOS 21”
No âmbito da Agenda 21 Local, existem os “Apelos 21”, nos
quais a comunidade local, bairros e freguesias devem participar. Os “Apelos 21 ” têm como objectivo identificar e seleccionar
um número limitado de bairros e de freguesias do Concelho
de Estremoz, para se articularem com a equipa da Agenda 21
(Universidade Nova de Lisboa e Câmara Municipal de Estremoz)
e serem objecto de focagem mais detalhada no processo.
Foram apresentadas 5 candidaturas por freguesias (Veiros, Santo
André, Glória, Arcos e S. Bento do Ameixial), das quais apenas
duas serão aceites, e uma candidatura de um bairro (Santiago).
As candidaturas aceites vão dispor de apoio técnico e organizativo da Equipa da Agenda 21, durante cerca de 3 meses e
receberão uma verba de 5.000€, no caso dos bairros e 25.000€,
no caso das freguesias, para implementar algumas das acções
rotuladas de “Autonomia 21”, cuja implementação possua
carácter de urgência.

Tema 3: Novos Comportamentos - Consumo e Poupança,
Energia, Resíduos, Água, Alimentos, Hortas, Cidadania,
Solidariedade, Biodiversidade ...;
Tema 4: Centro Histórico e Património: Requalificar,
Regenerar, Proteger e Vivificar.
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MUNICÍPIO DE ESTREMOZ ABANDONA
ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO
A Câmara Municipal de Estremoz aprovou no dia 19 de
Maio, em reunião ordinária, a saída do Município
de Estremoz do sistema multimunicipal de abastecimento
de águas e saneamento “Águas do Centro Alentejo S. A.”,
com três votos a favor do Presidente e Vereadores do
MiETZ, dois votos contra dos Vereadores do PS e uma
abstenção do Vereador do PSD.
A proposta, apresentada pelo Senhor Presidente, Luís
Mourinha, para abandono deste sistema teve como base
razões de ordem técnica, económica e jurídica, na
sequência da análise dos contratos existentes com a empresa e de pareceres elaborados pelos serviços municipais.
Uma das principais razões está relacionada com o preço
que os munícipes viriam a ter que pagar se o Município
continuasse neste sistema. Em termos comparativos,
se em 2010 o preço médio da água ao consumidor é de
1.13€/m3, com a continuação do Município neste sistema
esse valor subiria para 3.66€/m3, que é o valor praticado
pela Águas do Centro Alentejo, nos termos em que o contrato foi assinado.
Desta forma, o Município de Estremoz teria obrigatoriamente que adoptar tarifários de venda de água adequados
à cobertura dos seus encargos perante a Águas do Centro
Alentejo, sendo que ao valor da água em alta seriam
acrescidos os custos de manutenção e conservação da
rede de distribuição em baixa, bem como os custos
administrativos.
Nos termos do contrato existente, o Município teria que
pagar em 2011 mais de 1.600.000 metros cúbicos de água
quando, na verdade, o caudal necessário para abastecer o
Concelho de Estremoz ronda os 650.000 metros cúbicos.
Em termos práticos, isto levaria a uma de duas situações:
ou os munícipes pagariam o valor total dos custos com
o abastecimento de água (o triplo do que pagam actualmente e que, tratando-se de uma população com cada
vez menores recursos financeiros, dificilmente conseguiria
suportar) ou o Município seria obrigado a subsidiar
a água aos munícipes, para manter os valores actuais no

consumidor final. A Câmara Municipal não poderá suportar
estes custos, uma vez que, ao fazê-lo, iria inviabilizar a
realização de investimentos importantes para o Concelho,
muitos deles relacionados também com a questão do
abastecimento de água e do saneamento.
Por outro lado, verificou-se que o sistema de abastecimento
em baixa existente possui perdas da ordem dos 50%, em
relação à água que é captada, o que significa que este
sistema, que é municipal, deveria ser substituído na
generalidade antes de se efectuar qualquer contrato de
concessão de água, com o objectivo de virem a ser pagos
à Águas do Centro Alentejo apenas os caudais necessários
para abastecer a população.
Após a análise do contrato existente com a Águas do Centro
Alentejo, concluímos que, até 2019, o Município iria pagar
aproximadamente o dobro da água que necessitaria para
abastecer o Concelho, devido também ao volume de perdas
na rede de distribuição.
Em relação aos motivos de natureza jurídica, o contrato
existente refere que o Município iria proceder ao
arrendamento das infra-estruturas de abastecimento e
tratamento de águas e saneamento. No entanto, estas
infra-estruturas integram o domínio público municipal e,
de acordo com a legislação em vigor, os imóveis do
domínio público estão fora do comércio jurídico, pelo que
a figura do arrendamento é legalmente impossível neste
caso. Apesar de o executivo anterior ter deliberado no
sentido da desafectação destes bens do domínio público
municipal, a verdade é que a Assembleia Municipal não
aprovou a proposta do executivo e, por essa razão, os
contratos existentes são considerados irregulares.
Esta decisão da Câmara foi submetida à apreciação
e votação da Assembleia Municipal no dia 25 de Junho
tendo sido aprovada por Maioria Absoluta. O Município
de Estremoz já manifestou, junto da Senhora Ministra do
Ambiente e do Ordenamento do Território, a sua decisão
de abandono do sistema multimunicipal da Águas do
Centro Alentejo S. A.

ITINERÂNCIAS
O projecto “Itinerâncias”, desenvolvido pelo Sector Cultural da Câmara Municipal
de Estremoz, tem como objectivo promover, com regularidade, actividades
culturais através da actuação das várias associações culturais do Concelho
ligadas à música, ao teatro Infantil e à dança, por todas as Freguesias rurais
aderentes ao projecto.
As primeiras iniciativas deste projecto foram as seguintes:
- Junta de Freguesia de S. Bento do Ameixial – 9 de Junho – Grupo Ginarte
- Junta de Freguesia de Evoramonte – 13 de Junho – Grupo Ginarte
- Junta de Freguesia de S. Domingos de Ana Loura – 19 de Junho – Grupo de Cantares
da Academia Sénior
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A Câmara Municipal de Estremoz, em colaboração estreita com a Juntas
de Freguesia e as respectivas associações, vão continuar com estas
acções, para que juntos dêem a conhecer mais de Estremoz e para Estremoz.
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AQUISIÇÃO DO PRÉDIO “PALÁCIO DOS
MARQUESES DE PRAIA E MONFORTE”
Na reunião do passado dia 2 de Junho, a Câmara
Municipal de Estremoz aprovou a aquisição do
Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte, sito
na Rua Vasco da Gama, desta cidade, e vulgarmente conhecido como “Círculo Estremocense”.
A proposta, apresentada pelo Senhor Presidente da
Câmara, Luís Mourinha, foi aprovada por maioria,
com os votos a favor do Presidente e Vereadores
Francisco Ramos, José Trindade e Sílvia Dias,
dois votos contra dos Vereadores António Ramalho
e José Fateixa e uma abstenção do Vereador
José Ramalho.
O valor de aquisição proposto pelo Senhor
Presidente foi de 250.000€, acrescidos da
cedência de um lote de terreno na futura Zona
Industrial de Arcos (lote n.º 2, com uma área
total de 10.108 m2), pelo valor de 25.270€.
O edifício necessita de
obras de recuperação e
conservação, que serão
incluídas no Programa
de Regeneração Urbana
da Cidade de Estremoz,
cujo Plano de Acção física
e financeira se encontra
actualmente em reprogramação, permitindo assim
perspectivar o co-financiamento comunitário da obra,
com uma comparticipação
de 80% do valor total.

O executivo entendeu que esta aquisição poderá
revestir-se de elevada importância, quer pelo valor patrimonial e histórico do edifício, quer
pelo próprio valor da aquisição. Neste aspecto,
é de salientar que, de acordo com a avaliação efectuada pelos técnicos do Município, o imóvel foi
avaliado em 417.000€, um valor muito superior ao da
aquisição, o que se revela uma oportunidade para
o Concelho de Estremoz, vir a poder usufruir de
mais um espaço público para realização de diversas
actividades municipais e, até mesmo, para instalação de serviços de utilidade pública.
O Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte
é uma construção palaciana, erigida no século
XVIII, ocupada pelos Serviços Municipais entre
1797 e 1845, posteriormente adquirida pelos
Marqueses de Praia e Vitória.

CIRCUITO TURÍSTICO “POR TERRAS RAYANAS”
DR

DR

A 20 de Maio, na Casa da Cultura em Alburquerque, foi assinado
o acordo de beneficiários e respectiva carta de compromisso,
documentos necessários para a candidatura ao POCTEP –
Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça
Espanha-Portugal.
Este projecto resulta da parceria existente entre os Municípios
de Estremoz, Campo Maior, Castelo de Vide, Marvão e Idanhaa-Nova e os Ayuntamientos de Coria, Alburquerque, Alcântara, Barcarrota, Jerez de Los Caballeros, Olivenza e Valencia de
Alcântara e designa-se “Circuito Turístico por Terras Raianas”.
Os objectivos deste Circuito Turístico são a criação de um itinerário turístico e promoção turística desta região nos mercados
luso-espanhóis, sustentado no património histórico-cultural e
natural e na sua gastronomia. Terá como datas de execução
os anos de 2011 e 2012 e desenvolverá actividades nas áreas
das novas tecnologias, do meio ambiente, da formação e emprego e da promoção turística.
A representar o Município de Estremoz, na assinatura do
acordo de beneficiarios, esteve presente a Vereadora Sílvia Dias.
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ASSINATURA DE PROTOCOLO COM A UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Foi assinado no dia 28 de Junho, no Salão Nobre da Câmara Municipal, um
protocolo de colaboração entre o Município de Estremoz, representado pelo
Presidente, Luís Filipe Pereira Mourinha e pelo Vereador, José Trindade,
o Centro de Estudos em Letras da Universidade de Évora, representada pelo
Vice-Reitor Prof. Doutor Manuel Cancela d’Abreu e pela Profª Doutora Maria
do Céu Fonseca, Directora do Centro de Estudos em Letras da UE.
O protocolo visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio, entre as
instituições signatárias, de modo a que ambas possam beneficiar de acções
de colaboração nos domínios das actividades, a que cada uma se dedica.
As acções de colaboração a desenvolver, poderão incidir sobre todos os domínios julgados úteis por ambas as instituições, designadamente em actividades
nos domínios do ensino e da formação; na participação em projectos de investigação e de prestação de serviços à comunidade; no acesso a bibliotecas e
redes de informação; utilização de equipamentos e espaços; estágios científicos e técnicos, bem como outras medidas que contribuam para a prossecução
dos objectivos de ambas as partes.

TERMINAL RODOVIÁRIO DE ESTREMOZ JÁ TEM PROJECTO
A Câmara Municipal de Estremoz aprovou, na sua reunião de
16 de Junho, o projecto da Estação Central de Camionagem
de Estremoz, elaborado por uma equipa externa ao Município.
O projecto contempla a construção de um novo equipamento,
a construir de raiz, no espaço actualmente ocupado pela linha
ferroviária entre a Estação e a Zona Industrial de Estremoz.
O Terminal Rodoviário contará com salas de espera para utentes,
gabinetes de serviço, instalações sanitárias, cafetaria, cais de
embarque e espaço para estacionamento de autocarros.
Para além do edifício, o projecto prevê ainda a intervenção paisagística da envolvente, através da construção de passeios, estacionamentos e uma ampla zona de estadia (espaços verdes).
A Câmara irá lançar concurso público para a execução da
obra, que será integrada na candidatura ao Programa de Regeneração Urbana da Cidade de Estremoz.

CHAKALL - SHOW COOKING EM ESTREMOZ
Na manhã do dia 10 de Julho, em pleno mercado semanal de Estremoz,
o Chef Chakall, inspirado na região e nos seus produtos e costumes,
criou três receitas com o apoio do Vereador da Cultura, José Trindade, utilizando para o efeito a sua carrinha/cozinha ambulante.
Ambos de turbante, deram início ao Show Cooking com uma receita
de Bacalhau, que ficou conhecida como “Bacalhau à Trindade”.
Bacalhau, azeite, cogumelos, tomates, coentros e beldroegas selvagens, foram os ingredientes deste primeiro prato. De seguida foram
cozinhadas umas costeletas de borrego com alhos, pinhões, mel,
azeite, salsa e sumo de limão, que foram servidas com arroz branco.
Para terminar, uma sobremesa de Ameixas com chocolate e iogurte,
que adoçou a boca dos inúmeros Estremocenses que assistiram a
este espectáculo de gastronomia.
Todos os pratos foram degustados pelos presentes, acompanhados
com vinho branco ou rosé, os quais transmitiram ao Chef Chakall
muitos comentários positivos, revelando o seu gosto pelos produtos
locais, ainda que com um toque especial de espectáculo e desafio.
A iniciativa “Chakall Live Cooking Tour” está a percorrer Portugal
e contou, em Estremoz, com o apoio da Câmara Municipal local.
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
24/04/2010
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, nos termos do
disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo
64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro,
na redacção da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de
Janeiro aceitar as seguintes doações:
a) De Jorge Branco: Casco de bovino decorado com motivo vegetalista, da autoria de
Mestre Rolo e 2 Bonecas de folha de milho,
da esposa de Mestre Rolo.
b) De Maria José Mancha: 1 obra de arte: s/título, acrílico, algodão e ferro, 29 x 29cm, 2008/9.
Por unanimidade, aceitar o parecer/relatório técnico do Instituto dos Museus e da
Conservação respeitante à Credenciação
do Museu Municipal de Estremoz e integração na Rede Portuguesa de Museus.
Por unanimidade, aprovar a seguinte
proposta apresentada para alteração ao
“Regulamento das Instalações Desportivas
Municipais do Concelho de Estremoz” e,
nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo
64.º articulado com o disposto na alínea
a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99
de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, remeter o
documento à Assembleia Municipal para
aprovação:
Artigo 27º
Épocas de utilização
As piscinas municipais funcionam em duas
épocas distintas:

a) Época Balnear – referente à utilização na época
de Verão, a que corresponde o
período compreendido entre 1 de Julho e o dia
15 de Setembro.
b) Época Não Balnear – referente à utilização na
época de Inverno, a que corresponde o período
compreendido entre o dia 15 de Setembro e o dia
30 de Junho.

Artigo 28º
Horário de funcionamento
1. Na época balnear o período de funcionamento das piscinas descobertas e da
piscina coberta será de Terça-feira a
Domingo das 10h às 20h, e Segundas –
feiras das 15h às 20h. Sempre que necessário, durante o mês de Agosto a piscina
coberta encerra para manutenções.
2. Na época não balnear o período de
funcionamento da piscina coberta será de
Terça a Sexta – Feira, das 8h30 às 20h30 e
Sábados das 9h às 18h, Domingos das 9h
às 13h (horário público).
3. Na época não balnear as piscinas descobertas encontram-se encerradas ao público.
4. No mês de Julho a piscina coberta funciona com o horário de Inverno”.
Por unanimidade, aprovar que o Município de Estremoz seja membro fundador
da Associação Europeia “Rede Europeia
de Sítios da Paz” e designar como repre-

sentante do Município na assinatura da
escritura pública o Vereador José Augusto
Fernandes Trindade.
Por unanimidade, aprovar a isenção
total, durante o ano de 2010, do pagamento das taxas pela ocupação da via
pública por motivos de pinturas/caiações
de imóveis constantes no artigo 26.º do
Regulamento Municipal de Repartição de
Encargos Relativos a Operações Urbanísticas do Concelho de Estremoz, devendo
os interessados apresentar pedido de
autorização para ocupação da via pública
para o fim descrito, de modo a poder ser
efectuada uma análise relativa às condições de segurança e circulação de pessoas e veículos, e nos termos do disposto
na alínea d) do nº 2 do artigo 8º da Lei
nº 53-E/2006 de 29 de Dezembro, submeter a proposta à apreciação e votação
da Assembleia Municipal,

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
05/05/2010
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, aprovar as propostas
de Protocolos de Delegação de Competências e respectiva documentação anexa
a celebrar com as Juntas de Freguesia
de Arcos, Estremoz (Santa Maria), Evoramonte, Glória, Santa Vitória do Ameixial,
Santo Estêvão, São Bento do Ameixial,
São Bento do Cortiço, São Domingos de
Ana Loura, São Bento de Ana Loura, São
Lourenço de Mamporcão e Veiros e, de
conformidade com o Art.º 44.º da Lei
n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, articulado com o disposto na alínea a) do n.º 6
do Art.º 64.º e alínea l) do n.º 2 do Art.º
53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro,
na redacção da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de
Janeiro, submetê-los a aprovação da Assembleia Municipal;
Por unanimidade, aprovar as propostas
de Protocolos de Delegação de Competências a celebrar com a Junta de Freguesia
de Santo André e, de conformidade com
o Art.º 44.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de
Dezembro, articulado com o disposto na
alínea a) do n.º 6 do Art.º 64.º e alínea l)
do n.º 2 do Art.º 53.º da Lei n.º 169/99 de
18 de Setembro, na redacção da Lei n.º
5-A/2002 de 11 de Janeiro, submetê-los a
aprovação da Assembleia Municipal;
Por unanimidade, aprovar a proposta de
Regulamento da iniciativa “Apelos Bairro
21”, no âmbito da Agenda 21 de Estremoz.
Por unanimidade, aprovar a candidatura
ao “Programa Operacional de Cooperação
Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2007-2013”, decorrente da parceria
designada “Circuito Turístico Por Terras
Raianas”, existente entre os Municípios
de Estremoz, Castelo de Vide, Marvão,

Campo Maior e Idanha-a-Nova e dos
Ayuntamientos de Coria, Barcarrota,
Alcântara, Valência de Alcântara, Alburquerque, Olivenza e Jerez de los Caballeros;
Por unanimidade, adjudicar a empreitada de “Beneficiação do CM 1031
entre o cruzamento com a EM 508 e o cruzamento com a EM 508-2” ao concorrente
“Construções J. J. R. & Filhos, S. A.”, nos
termos da sua proposta, pelo valor de
296.581,52€, bem como autorizar a celebração do respectivo contrato;
Por unanimidade, atribuir um subsídio
no valor de 24.000,00 € à Associação de
Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço,
como apoio à aquisição de equipamento;
Por unanimidade, atribuir um subsídio
no valor de 3.500,00 € à Liga dos Amigos
do Castelo de Evoramonte, para realização
do 3.º Encontro da Rede Europeia de
Sítios da Paz;
Por unanimidade, aprovar a celebração
de um Protocolo com a Liga dos Amigos
do Castelo de Evoramonte, relativo à
cedência das instalações da “Casa da
Convenção”, sita em Evoramonte;
Por unanimidade, no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Associativo, atribuir 12.000,00 € à Associação
Palco de Iniciativas, como apoio à realização do evento “Estremoz Moda/2010”;
Por unanimidade, aprovar uma proposta
relativa a “Acção Social Escolar/Auxílios
Económicos/Ano Lectivo 2010/2011”,

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
19/05/2010
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, aprovar o Contrato de
Comodato com a Associação Cultural
Rota d’Ossa, em que a Câmara cede a
titulo gratuito, pelo prazo de um ano, prorrogável automaticamente por períodos
iguais, parte do prédio urbano sito na Horta
do Quiton, cujo objectivo é a implementação
da Sede da referida Associação;
Por unanimidade, aprovar a abertura de
concurso público para concessão da exploração do Bar das Piscinas Municipais com
as alterações sugeridas pelo Presidente da
Câmara e Vereador António Ramalho;
Por unanimidade, aprovar a Tabela de Tarifas
e Preços de Serviços para o ano de 2010;
Por maioria, com três votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores Francisco Ramos e José Trindade, com dois
votos contra dos Vereadores Paula Caeiro
e José Fateixa e com uma abstenção do
Vereador António Ramalho aprovar a
seguinte proposta apresentada:
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“Considerando o exposto no parecer
jurídico, elaborado pelo Serviço de Apoio
Jurídico, e no parecer técnico, elaborado
pela Divisão de Obras Municipais, nos
termos do disposto na alínea a) do n.º 6
do art. 64.º e da alínea m) do n.º 2 do art.
53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com a redacção que lhe foi dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro:
a) Que o Município de Estremoz proceda à
rescisão unilateral dos contratos existentes com a empresa “Águas do Centro
Alentejo S. A.”, abandonando assim o
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Águas e Saneamento, com
efeitos a partir da deliberação da Assembleia Municipal de Estremoz sobre este
assunto;
b) Que o Município de Estremoz deixe
de integrar ou participar em projectos
e/ou acções levadas a efeito pela Empresa
“Águas do Centro Alentejo, S. A.”, a
partir do momento referido na alínea
anterior;
c) Submeter esta deliberação a aprovação
da Assembleia Municipal de Estremoz;
d) Comunicar à Águas do Centro Alentejo
S. A. e à Senhora Ministra do Ambiente
e do Ordenamento do Território as deliberações anteriores”.
Por unanimidade, autorizar a realização
da escritura definitiva de compra e venda do
Lote nº 70 da Zona Industrial de Estremoz,
atribuído à empresa “SADIO – Comércio
de Materiais de Construção Unipessoal, Lda”;
Por unanimidade, autorizar a realização
da escritura definitiva de compra e venda
dos Lotes n.ºs 93 e 94 da Zona Industrial
de Estremoz, atribuídos à empresa “M. A.
Borralho – Bombas e Equipamentos de
Saneamento Básico, Lda”
Por unanimidade, aprovar a Ratificação
dos Trabalhos a mais, referentes à
“Empreitada de Beneficiação de Arruamento na Fonte do Imperador”
Por unanimidade, aprovar a celebração
do Protocolo de colaboração que tem
como objectivo a continuação de escavações arqueológicas em Evoramonte;
Por unanimidade, aprovar as Normas de
Funcionamento do Estremoz Férias 2010;
Por unanimidade, aprovar as Normas de
Funcionamento da Juvemoz 2010;
Por unanimidade, considerar de interesse
municipal a instalação na Casa de Alba,
Lugar das Janelas, freguesia de S. Bento
do Cortiço, a Fundação Romão de Sousa,
e emitir a correspondente Declaração de
Interesse Municipal.
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Por unanimidade, aprovar a proposta
respeitante ao Loteamento – Tibérios
– S. Lourenço de Mamporcão – Req.
Ergomoz – Sociedade de Construções,
Lda, de acordo com o constante na
informação da Divisão de Administração
e Finanças.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
02/06/2010
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, nos termos do Código
das Expropriações, aprovado pela Lei n.º
168/99, de 18 de Setembro, aceitar a proposta apresentada pela Direcção-Geral
de Agricultura e Desenvolvimento Rural,
para expropriação de 28059,00 m² do
prédio rústico denominado Baldio de
Santa Catarina, sito na Freguesia de S.
Bento de Ana Loura, do Concelho de
Estremoz, registado sob o artigo 262-F,
pelo valor de 5.996,22 €, destinado ao
Aproveitamento Hidroagrícola de Veiros/
Construção da Barragem de Veiros;
Por unanimidade, celebrar um Contrato
de Comodato com a Junta de Freguesia
de Estremoz (Santa Maria), relativo à
cedência de gozo do edifício escolar sito
em Mamporcão, Freguesia de Santa
Maria, Concelho de Estremoz, descrito
na Conservatória do Registo Predial de
Estremoz sob o n.º 2865/20090105 da Freguesia de Santa Maria, correspondente
ao artigo matricial n.º 1122;
Por unanimidade, celebrar um Protocolo de Apoio com a Junta de Freguesia de
Evoramonte, relativo à execução da obra
de “Reconstrução do telhado do edifício
do antigo Paço do Concelho de Evoramonte”, propriedade e sito na área territorial da
mencionada Junta de Freguesia;
Por unanimidade, celebrar um Protocolo
de Apoio com a Junta de Freguesia de Glória, relativo à aquisição de “1 Dumper VNASTEL, mod. JDV 3000 PA, c/ Tecto e Retro”,
que será utilizado para trabalhos essenciais
na área territorial da mencionada Freguesia;
Por unanimidade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do Artigo 64.º
da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na
redacção da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de
Janeiro, atribuir um subsídio no valor de
10.000,00 € como patrocínio para chegada
a Estremoz da etapa do dia 11 de Junho da
“Volta ao Alentejo 2010”;
Por unanimidade, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º
da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na
redacção da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor de €
2.000,00 à “Ginarte - Associação Desportiva e Cultural de Estremoz”, como apoio
à deslocação desta Associação ao 7.º
EUROGYM, a realizar de 10 a 16 de Julho
na cidade de Odense, Dinamarca;
Por unanimidade, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do Artigo 64.º
da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na
redacção da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de
Janeiro, atribuir um subsídio no valor de
800,00 € ao Núcleo de Estremoz da Liga
dos Combatentes, como apoio ao pagamento de despesas respeitantes à sua
Sede Social e Lar de Idosos;

Por maioria, com quatro votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores
Francisco Ramos, José Trindade e Sílvia
Dias, com dois votos contra dos Vereadores
António Ramalho e José Fateixa e uma
abstenção do Vereador José Ramalho,
adquirir as fracções C, E, G e H do edifício
do denominado “Palácio dos Marqueses
de Praia e Monforte”, sito na Rua D. Vasco
da Gama n.º 5 em Estremoz, pelo preço
de 250.000,00 € e, após aprovação pelos
órgãos competentes e registo na Conservatória do Registo Predial de Estremoz, a
atribuição do lote de terreno n.º 2, com a
área de 10108 m², sito no Plano de Pormenor
da Zona Industrial de Arcos;
Por maioria, com quatro votos a favor
do Presidente da Câmara e dos Vereadores
Francisco Ramos, José Trindade e Sílvia
Dias, com um voto contra do Vereador
António Ramalho e uma abstenção do
Vereador José Fateixa, adquirir os prédios
rústicos denominados “Tapada Nova” e
“Tapada das Estacas”, sitos na Freguesia
de Veiros, do Concelho de Estremoz, pelo
valor total de 154.739,40 €;
Por maioria, com quatro votos a favor
do Presidente da Câmara e dos Vereadores
Francisco Ramos, José Trindade e Sílvia
Dias, com um voto contra do Vereador José
Fateixa e uma abstenção do Vereador António Ramalho, nos termos da competência
prevista na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º
articulado com o disposto na alínea d) do
n.º 2 e n.º 7 do artigo 53.º da LAL aprovada pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro e n.º 8 do artigo 38.º da LFL, proceder à abertura de concurso para contratação de um empréstimo no montante de
1.124.739,40 €, com um prazo de vencimento
de 20 anos e um período de carência de 3
anos, destinado a financiar vários investimentos na aquisição de imóveis.
Por maioria, com cinco votos a favor
do Presidente da Câmara e dos Vereadores
Francisco Ramos, José Fateixa, José
Trindade e Sílvia Dias e uma abstenção do
Vereador António Ramalho, nos termos da
competência prevista na alínea a) do n.º 6
do artigo 64.º articulado com o disposto na
alínea d) do n.º 2 e n.º 7 do artigo 53.º da
LAL aprovada pela Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro e n.º 8 do artigo 38.º da
LFL, proceder à abertura de concurso
para contratação de um empréstimo no
montante de 535.773,46 €, com um prazo
de vencimento de 20 anos e um período de
carência de 3 anos, destinado a financiar
vários investimentos em obras municipais.
Por unanimidade, de acordo com a
informação efectuada pelo Serviço de
Património, Inventário e Cadastro e de
conformidade com o n.º 2 do artigo 14.º do
Regulamento Municipal para Atribuição
de Lotes e com o contrato promessa de
compra e venda celebrado em 6 de Junho
de 2008, autorizar a celebração da escritura
de compra e venda do lote de terreno n.º 91
da Zona Industrial de Estremoz com a em-

presa “Estremozcar - Comércio e Reparação
Automóvel, Lda.”, com sede no lote n.º 88 da
Zona Industrial de Estremoz, devendo a mencionada compradora, no acto da escritura,
proceder ao pagamento de 13.713,66 € correspondentes aos restantes 70% do preço total do
lote, no valor de 19.590,94 € e, nos termos do
disposto no artigo 16.º do citado Regulamento,
prestar uma caução correspondente a 15% do
preço total do lote, no valor de 2.938,64 €.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
16/06/2010
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, aprovar o Protocolo
de Parceria com a Entidade Regional de
Turismo do Alentejo tendo por objecto a
viabilização da candidatura à classificação
do Montado Alentejano como Bem Cultural
Universal, pela UNESCO
Por unanimidade, aprovar o Protocolo de
Colaboração entre o Município de Estremoz
e a Universidade de Évora, através do Centro
de Estudos em Letras.
Por maioria, com cinco votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores
Francisco Ramos, José Trindade, Sílvia Dias
e António Ramalho e com duas abstenções
dos Vereadores José Fateixa e José Rebola,
aprovar a seguinte proposta:
“Nos termos do disposto na alínea a) do nº 6
do artigo 64º articulado com a alínea d) do nº
2 e nº 7 do artigo 53º da L.A.L. aprovada
pela Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e os
nºs 1,2,4,5,6 e 8 do artigo 38º da L.F.L. aprovada
pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, proponho
que seja submetida a Assembleia Municipal a
aprovação da contratação do empréstimo no
valor de 1.124.739,40 € destinado a investimentos – imóveis à Caixa Geral de Depósitos, com
o pagamento trimestral de juros e o reembolso
de capital em prestações trimestrais, de acordo
com as condições constantes na sua proposta”.
Por maioria, com cinco votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores
Francisco Ramos, José Trindade, Sílvia Dias
e António Ramalho e com duas abstenções
dos Vereadores José Fateixa e José Rebola,
aprovar a seguinte proposta:
“Nos termos do disposto na alínea a) do nº 6
do artigo 64º articulado com a alínea d) do nº
2 e nº 7 do artigo 53º da L.A.L. aprovada
pela Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e os
nºs 1,2,4,5,6 e 8 do artigo 38º da L.F.L. aprovada
pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, proponho
que seja submetida a Assembleia Municipal a
aprovação da contratação do empréstimo no
valor de 535.773,46 €, destinado a investimentos
- empreitadas à Caixa Geral de Depósitos, com
o pagamento trimestral de juros e o reembolso
de capital em prestações trimestrais, de acordo
com as condições constantes na sua proposta”.
Por unanimidade, aprovar o topónimo
“Travessa de Santa Catarina” a uma travessa da freguesia de Veiros, assim como a
atribuição de número de polícia.

Por unanimidade, aprovar o Projecto
apresentado referente à Estação Central
de Camionagem de Estremoz.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
30/06/2010
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, aprovar a minuta do
contrato relativo à Empreitada de “Beneficiação do CM 1031 entre o cruzamento
com a EM 508 e o cruzamento com
a EM 508-2”;
Por unanimidade, ratificar uma alteração às Normas de Funcionamento da
“Juvemoz 2010” no sentido de isentar do
pagamento das áreas a ocupar os artistas
interessados e convidados para a “Artemoz”;
Por unanimidade, conceder um subsídio
de 38.000,00 € à Paróquia de Santo André
de Estremoz, para apoio à realização das
Festas da Exaltação da Santa Cruz/2010;
Por unanimidade, atribuir 1.500,00 €
à Associação Recreativa e Cultural de
Arcos, como apoio ao Projecto “Arcos
Jovem 2010”, no âmbito do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Associativo;
Por unanimidade, deferir um pedido
da empresa “Café Alentejano Estremoz,
Lda.”, para encerramento da rua onde se
situam o Café Alentejano e o Café Águias
d’Ouro, das 19:00 h às 00:00 h, durante
os meses de Julho, Agosto e a primeira
quinzena de Setembro de 2010, ficando a
empresa requerente encarregue de efectuar a colocação e retirada da necessária
sinalização de trânsito;
Por unanimidade, aprovar a celebração
do Acordo de Colaboração entre o Município e a Freguesia de S. Bento do Ameixial, o
qual visa a transferência de 0,47 € por cada
quilómetro percorrido, para que a citada
Freguesia assuma a responsabilidade
de assegurar o transporte das refeições
diárias do Refeitório Escolar do Caldeiro
(Estremoz) para a EB1 de S. Bento do
Ameixial, no período lectivo de 2010/2011;
Por unanimidade, aprovar a celebração
do Acordo de Colaboração entre o Município e a Freguesia de S. Domingos de Ana
Loura, o qual visa a transferência de 0,47
€ por cada quilómetro percorrido, para
que a citada Freguesia assuma a responsabilidade de assegurar o transporte das
refeições diárias do Refeitório Escolar de
Arcos para a EB1 de S. Domingos de Ana
Loura, no período lectivo de 2010/2011;
Por unanimidade, aprovar uma reformulação ao Programa de Contratos
Locais de Desenvolvimento Social;
Por unanimidade, aprovar o projecto de
loteamento urbano e as respectivas obras
de urbanização nas condições dos respectivos pareceres, relativamente à operação
de loteamento requerida por “António
Miguéns - Construção Civil, Lda.” para o
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seu prédio denominado Curral das Lapas Estrada, sito na Freguesia de Santa Maria.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
15/07/2010
A Câmara deliberou o seguinte:
Por maioria, com cinco votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores Francisco
Ramos, José Trindade, Sílvia Dias e António
Ramalho e com duas abstenções dos
Vereadores José Fateixa e Paula Caeiro,
aprovar o contrato e o plano de amortização
referente à Contratação de um empréstimo
no montante de 1.124.739,40€, destinado a
Investimentos – Imóveis;
Por unanimidade, aprovar o contrato e o plano
de amortização referente à Contratação de
um empréstimo no montante de 535.773,46€,
destinado a Investimentos – Empreitadas;
Por unanimidade, aprovar a ratificação da
adjudicação e a minuta do contrato, referente
ao Concurso público para concessão da exploração do Bar sito no Parque Desportivo
Luís Pascoal Rosado;
Por unanimidade, aprovar a transferência, a
título gratuito e definitivo, de uma multifunções a laser para a Polícia de Segurança
Pública – Esquadra de Estremoz;
Por unanimidade, aprovar o Protocolo de
Cooperação biblioteca/bibliotecas escolares,
a celebrar com o Município de Estremoz, o
Agrupamento de Escolas de Estremoz e a
escola Seundária/3 Rainha Santa Isabel de
Estremoz, que tem como objectivo promover
a articulação das várias bibliotecas, procurando formas de cooperação e rendabilização de meios, apoiar a difusão e a partilha
dos recursos documentais e informativos,
potenciando a sua utilização e procurar o
encontro e a cooperação das várias bibliotecas na promoção da literacia e no desenvolvimento de hábitos de leitura;
Por unanimidade, aprovar o fecho da Rua
Nova, em S. Bento do Cortiço, entre as 17,00h
e as 02.00h, no período compreendido entre
25 de Junho e 15 de Outubro;
Por maioria, com seis votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores Francisco
Ramos, José Trindade, Sílvia Dias, José
Fateixa e Paula Caeiro e com uma abstenção do Vereador António Ramalho, aprovar
a proposta de permuta de terrenos sitos no
Olival Atrás de S. João, propriedade do requerente José António da Costa Freitas, correspondentes às seguintes áreas: 554,77 m²
área da variante, 204,82 m² área onde estão
implantados os depósitos de água e 496,00
m² correspondentes a uma parcela sobrante,
assim como o pagamento de taxas por parte
do requerente no valor de 1.141,33€;
Por unanimidade, aprovar o Acordo de
Parceiros – “Política de Cidades – Redes
Urbanas para a competitividade e inovação
– Corredor Azul”.
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EDITAL
Para efeitos do disposto no nº.1 do artº. 1 da Lei nº.26/94 de 19 de Agosto, se torna público que
no 1º. semestre de 2010, foram efectuadas as seguintes transferências:

NOME/INSTITUIÇÃO

VALOR DESCRIÇÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTREMOZ
ASS. CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE EVORAMONTE
ASS. DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ESTREMOZ

17.460,30
2.675,21
49.875,00
534,50
9.910,80
2.165,40
1.676,70
632,50
2.823,75
6.000,00
18.000,00
1.780,00
2.658,00
781,25
12.000,00
1.912,50
1.018,38
522,00
72,00
4.000,00
1.540,00
4.265,10
19.110,06
7.880,58
1.318,88
350,00
1.006,50
708,00
4.125,00
462,87
2.053,50
3.696,00
2.613,18
5.382,50
800,00
176,00
1.522,08
5.988,65
1.500,00
3.739,87
3.442,00
325,12
24.999,96
4.493,68
4.233,70
17.500,00
6.413,42
30.950,00
330,63
582,18
700,00
5.051,70
132,00

ASSOCIAÇÃO BTTMOZ-SDT ESTREMOZ
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL S. DOMINGOS A LOURA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CAÇA E PESCA DE ESTREMOZ
ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA CONVENÇÃO DE EVORAMONTE
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE ÉVORAMONTE
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO
ASSOCIAÇÃO CRIADORES DE OVINOS DA REGIÃO DE ESTREMOZ
ASSOCIAÇÃO FILATÉLICA ALENTEJANA
ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE ESTREMOZ
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS VEIRENSES
ASSOCIAÇÃO PALCO DE INICIATIVAS
CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ
CENTRO DESPORTO CULTURA E RECREIO DO PESSOAL DOS CTT
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE ESTREMOZ
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. BENTO DO CORTIÇO
CLUBE AMADOR PESCA DESPORTIVA ESTREMOZ
CLUBE CICLOMONTANHA DE ESTREMOZ
CLUBE DE FUTEBOL DE ESTREMOZ
CLUBE DESPORTIVO AUTÓNOMO DO EXTERNATO DE S.FILIPE
CLUBE DE CAÇADORES DE ESTREMOZ
ESCOLA E.B. 2,3 SEBASTIÃO DA GAMA
CORTIÇO BIKE CLUBE
EXTERNATO S. FILIPE
GINARTE-ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE ESTREMOZ
GRUPO DESPORTIVO DE SANTIAGO
GRUPO CICLOTURISMO DE EVORAMONTE KITS ROLANTES
GRUPO FOLCLÓRICO A CONVENÇÃO DE EVORAMONTE
JUVENTUDE DESPORTIVA S. BENTO DO AMEIXIAL
LIGA DOS AMIGOS DO CASTELO DE EVORAMONTE
LIGA DOS COMBATENTES
OS NOSSOS FOFINHOS
NÚCLEO DE ÁRBITROS DE DE FUTEBOL ZONA DOS MÁRMORES"PROF. JORGE POMBO"
ORFEÃO DE ESTREMOZ TOMAZ ALCAIDE
PAROQUIA DE SANTA MARIA
RANCHO FOLCLÓRICO AS AZEITONEIRAS DE S.B. DO CORTIÇO
RANCHO FOLCLÓRICO ROSAS DE MAIO
ROTA D'OSSA-ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA
SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
SOCIEDADE FIL. ARTÍSTICA ESTREMOCENSE
SOCIEDADE FILARMÓNICA LUZITANA
SOCIEDADE FILARMÓNICA LUZITANA
SOCIEDADE FILARMÓNICA VEIRENSE
SOCIEDADE DE ARTISTAS ESTREMOCENSE
SOCIEDADE COLUMBÓFILA RAINHA STA. ISABEL
SOCIEDADE ARTISTICA E RECREATIVA VEIRENSE
SOCIEDADE RECREATIVA POPULAR ESTREMOCENSE
SPORTING CLUBE ARCOENSE
TERESA DO CARMO ARVANA RUSSO
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Município de Estremoz, 6 de Julho de 2010
O Vice Presidente da Câmara		
		
Francisco João Ameixa Ramos

Subsídio
Subsídio para actividades
Subsídio
Subsídio para actividades
Acordo de colaboração
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para equipamentos
Protocolo -FIAPE
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio - Estremoz Moda
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio-Carnaval das Escolas
Subsídio-Carnaval das Escolas
Subsídio
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Projecto A Bilha
Subsídio para actividades
Subsídio-Carnaval das Escolas
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio
Subsídio-Carnaval das Escolas
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para o Carnaval
Subsídio para actividades
Subsídio-recuperação de edificio
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio-Carnaval das Escolas
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DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESTREMOZ
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESTREMOZ
DE 16/04/2010

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESTREMOZ
DE 25/06/2010

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM
DO DIA:

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM
DO DIA:

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO
DO SENHOR JOSÉ GOMES PALMEIRO
COSTA; proposta
do Grupo Municipal do PS;

VOTO DE PROTESTO PELA POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DE VÁRIAS
ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO
BÁSICO; proposta do Grupo Municipal
do PSD;

APROVADO POR UNANIMIDADE.

VOTO DE LOUVOR AO CLUBE DE FUTEBOL DE ESTREMOZ E À SUA ACTUAL
DIRECÇÃO;
proposta do Grupo Municipal do PSD;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
PONTO DOIS: DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO FINANCEIRO
DE 2009; proposta da Câmara Municipal
de Estremoz.
APROVADO POR MAIORIA,

com 13 (treze) votos a favor e 21 (vinte e
uma) abstenções.
PONTO TRÊS: CONCURSO PÚBLICO
PARA A “CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO
E FINANCIAMENTO DA REDE VIÁRIA
DO CONCELHO DE ESTREMOZ” CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO; proposta da
Câmara Municipal de Estremoz.
APROVADO POR MAIORIA,

com 24 (vinte e quatro) votos a favor e 10
(dez) abstenções.
PONTO QUATRO: TAXAS DE AMORTIZAÇÕES PARA OS BENS ADQUIRIDOS
EM ESTADO DE USO; proposta da Câmara Municipal de Estremoz.
APROVADO POR UNANIMIDADE.

APROVADO POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 26 (vinte e seis) votos a favor e 7 (sete) abstenções.
MOÇÃO A EXIGIR O CUMPRIMENTO
INTEGRAL DA CARTA EDUCATIVA DO
CONCELHO DE ESTREMOZ, NOMEADAMENTE QUE SE MANTENHAM EM
FUNCIONAMENTO TODAS AS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
DO CONCELHO DE ESTREMOZ, FREQUENTADAS POR 10 OU MAIS ALUNOS;
proposta do Grupo Municipal do PS;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PEDIDO PARA CIRCULAR PELO PLENÁRIO ABAIXO-ASSINADO CONTRA O
ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO DE ESTREMOZ;
proposta do Grupo Municipal da CDU;
APROVADO POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 28 (vinte e oito) votos a favor e 5
(cinco) abstenções.
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO
DO ESCRITOR JOSÉ SARAMAGO; proposta do Grupo Municipal da CDU;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
PONTO DOIS: CONTRATAÇÃO DE UM
EMPRÉSTIMO NO MONTANTE DE
1.124.739,40€, DESTINADO A INVESTIMENTOS – IMÓVEIS; proposta da Câmara Municipal de Estremoz.
APROVADO POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 20 (vinte) votos a favor e 12 (doze)
abstenções.
PONTO TRÊS: CONTRATAÇÃO DE UM
EMPRÉSTIMO NO MONTANTE DE
535.773,46 €, DESTINADO A INVESTIMENTOS – EMPREITADAS; proposta da
Câmara Municipal de Estremoz.
APROVADO POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 30 (trinta) votos a favor e 1 (uma)
abstenção.
PONTO QUATRO: ÁGUAS DO CENTRO
ALENTEJO, S.A. – PROPOSTA DE
ABANDONO; proposta da Câmara
Municipal de Estremoz.
APROVADO POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 20 (vinte) votos a favor, 8 (oito) votos
contra e 4 (quatro) abstenções.
PONTO CINCO: ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS PELA OCUPAÇÃO
DA VIA PÚBLICA POR MOTIVOS DE
PINTURAS/CAIAÇÕES; proposta da
Câmara Municipal de Estremoz.
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO SEIS: PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS
JUNTAS DE FREGUESIA; proposta da
Câmara Municipal de Estremoz.
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO SETE: PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA
DE FREGUESIA SANTO ANDRÉ; proposta da Câmara Municipal de Estremoz.
APROVADO POR UNANIMIDADE.

MOÇÃO CONTRA A CRISE QUE SE VIVE
EM PORTUGAL, NA EUROPA E NO
MUNDO; proposta do Grupo Municipal
da CDU;
APROVADO POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 19 (dezanove) votos a favor, 9 (nove)
votos contra e 5 (cinco) abstenções.

PONTO OITO: PROPOSTA DE “REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS DO
CONCELHO DE ESTREMOZ”; proposta
da Câmara Municipal de Estremoz.
APROVADO POR UNANIMIDADE.
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ESTREMOZ TEM MAIS ÁGUA!
SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS EM VÁRIAS CONDUTAS

Antes

Agora

SUBSTITUIÇÃO DE TRAVESSIA DE CONDUTA DE ÁGUA EM PONTÃO NA E.M. 508-1 NA GLÓRIA

Antes

Agora

SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS E EXECUÇÃO DE BY-PASS NOS RESERVATÓRIOS DA GLÓRIA

Antes

Agora

LIMPEZA DO FURO JK3 NAS CHOCAS
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Antes

Agora
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BENEFICIAÇÃO DO ESPAÇO DE ESTACIONAMENTO
DO PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL
Esta obra tem como principal objectivo a reorganização do estacionamento e valorização
paisagística do espaço, com a introdução de
vegetação arbustiva, execução de redes de
rega e drenagem, bem como de instalações
eléctricas para a zona. A obra conta com um
investimento de 126.580,50€, tendo já sido iniciados
os trabalhos e estando previsto um prazo de
execução de 60 dias.

VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DA VARIANTE
AO PARQUE DE FEIRAS
No sentido de melhorar e
valorizar os espaços exteriores junto ao Parque de
Feiras, procedeu-se a uma intervenção paisagística, com
o propósito de tornar aquele
espaço esteticamente mais
apelativo e passível de utilização lúdica pelos munícipes.
A obra terminou no final do
mês de Abril e foi integralmente
projectada e financiada pelo
Município de Estremoz.

RECUPERAÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO
MUNICIPAL DE ESTREMOZ
Tendo em conta que o relvado sintético do Estádio
Municipal de Estremoz se encontrava em avançado
estado de degradação, a autarquia diligenciou no
sentido da sua recuperação, tendo os trabalhos decorrido nos passados dias 4 e 5 de Maio.
Tratou-se de uma intervenção que envolveu a manutenção dos relvados dos dois campos de futebol existentes no Estádio Municipal, através da descompactação
e aspiração da borracha existente, bem como da
colocação de seis toneladas de nova borracha granulada e respectivo penteamento dos relvados.
Esta intervenção representou um investimento da
ordem dos 5.000€ e foi efectuada pela empresa
Zimex, tendo sido, assim, criadas melhores condições
de utilização dos campos de futebol, quer em termos
de conforto, quer em termos de segurança para
os jogadores.
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BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1031 ENTRE A E.M. 508 E A E.M. 508-2
Esta intervenção consiste na execução de terraplanagens, pavimentação
e melhoria das condições de drenagem, sinalização e segurança,
podendo considerar-se como uma
obra de reabilitação total da estrada
existente. O valor previsto para a
empreitada é de 296.581,52€ e prevê-se que os trabalhos tenham um
prazo de execução de 41 dias.
Esta obra é co-financiada pelo
INALENTEJO.

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS ALMAS
A Câmara Municipal efectuou a obra de requalificação da Rua das
Almas, que teve como finalidade principal a melhoria das condições
de segurança desta rua e consiste na execução da rede pública de
águas residuais pluviais, nivelamento de bermas existentes e respectiva
pavimentação, permitindo, deste modo, assegurar a livre circulação
de peões com as mínimas condições de segurança. O valor do
investimento foi de cerca de 6.000,00€ e a obra foi executada por
administração directa.

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2,3
SEBASTIÃO DA GAMA DE ESTREMOZ
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As obras de requalificação da
Escola Básica 2,3 Sebastião da
Gama continuam em andamento,
estando previsto o seu término no
final do corrente ano.
Estes novos espaços vão melhorar
as condições de funcionamento e
bem-estar da comunidade educativa,
indo ao encontro das actuais exigências lectivas.
Este investimento tem o valor de
4.142.250€ e é financiado em 4 milhões de euros pelo Ministério da
Educação, sendo a restante verba
da responsabilidade da Câmara
Municipal de Estremoz.
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OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO TEATRO BERNARDIM RIBEIRO
As obras de recuperação do Teatro Bernardim Ribeiro
foram adjudicadas à Firma “Sandisul – Construções
e Empreendimentos, Lda”, no valor de 146.933,50€,
acrescidos de IVA.
Esta obra tem como objectivo a recuperação da cobertura,
substituição integral do palco, trabalhos de impermeabilização e melhoramento da rede eléctrica na zona do
palco, situações estas que foram detectadas pelos técnicos
da Divisão de Obras Municipais e que obrigaram ao seu
encerramento.
O prazo para execução das obras é de 90 dias, tendo
sido o auto de consignação dos trabalhos assinado no
dia 8 de Julho. Preve-se que em meados de Outubro as
obras estejam concluídas, permitindo assim que sejam
retomadas as actividades regulares neste equipamento cultural.

BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1024 ENTRE ARCOS E ALDEIA DE SANDE
Já está concluída a obra de beneficiação do
caminho municipal 1024, que consiste na
execução de terraplanagens, pavimentação e
melhoria das condições de drenagem, sinalização e segurança, podendo considerar-se
como uma obra de reabilitação total da estrada
existente. Esta intervenção representou um
investimento de 283.917,58€ e a obra foi financiada pelo INALENTEJO em 70%.

BENEFICIAÇÃO DA E.M. 508-1
ENTRE ARCOS E GLÓRIA
No sentido de viabilizar melhores condições
de circulação e segurança aos munícipes, esta
obra visa a execução de terraplanagens,
pavimentação e melhoria das condições
de drenagem, sinalização e segurança,
podendo considerar-se como uma obra
de reabilitação total da estrada existente.
O investimento previsto é de 223.798,60€,
prazo de execução é de 45 dias e a obra está
candidatada ao INALENTEJO.
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4º TORNEIO DE FUTEBOL - CIDADE DE ESTREMOZ
A Câmara Municipal de Estremoz e o Clube de Futebol de Estremoz organizaram o 4º Torneio de Futebol
Juvenil “Cidade de Estremoz”, que decorreu no dia 30
de Maio (domingo), no Estádio Municipal desta cidade.
Tratou-se do torneio de encerramento da época futebolística 2009/2010, o qual foi integrado nos IV Jogos
Desportivos do Concelho de Estremoz, organizados
pelo Município.
Este torneio contou com a participação de mais de 200
jovens, com idades compreendidas entre os 10 e os 23
anos, e cerca de 60 adultos (treinadores, dirigentes, árbitros
e seccionistas), pertencentes à equipa da casa e às
equipas convidadas (SL Benfica, Vitória de Setúbal, CF
Montemor-o-Novo, Desportivo de Badajoz, SCD, Calipolense, EFC, Elvas, Campomaiorense, SCM e JSC).

5ª MARATONA DE BTT
“Cidade de Estremoz”

Realizou-se a 18 de Abril a 5ª Maratona de BTT “Cidade de
Estremoz”, que contou com 660 participantes.
O evento contou, para além da maratona e meia maratona,
com um passeio familiar guiado de 25km e actividades para
toda a família junto do lugar de meta, nomeadamente com
insufláveis, mini circuito de bicicletas, jogos tradicionais e
aulas abertas de modalidades diversas.
Um evento organizado pelo Clube Ciclomontanha de Estremoz,
Sobe e Desce Team Estremoz e com a colaboração da
Associação Rota d'Ossa e da Câmara Municipal de Estremoz.
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8º U.E. CHALLENGE
Nos dias 29 e 30 de Maio, realizou-se a 8ª edição do
“U.E. Challenge”, organizado pelo curso de Educação
Física da Universidade de Évora e da Desafio Sul, uma
empresa de Animação Turística especializada em actividades de aventura, contando, entre outros, com o
apoio da Câmara Municipal de Estremoz.
O evento, que este ano decorreu na Zona dos Mármores
(atravessando quatro concelhos - Estremoz, Sousel,
Vila Viçosa e Alandroal) e por isso adoptou a sub-denominação de "1º Raid dos Mármores", baseou-se na prática
de desportos de aventura e teve como principal objectivo
proporcionar aos participantes (cerca de 300) dois
dias de exploração da natureza, animação, convívio e
multi-actividades de aventura.

21

ABRIL a JULHO

DESPORTO

DOMINGO DESPORTIVO EM ESTREMOZ
No passado dia 6 de Junho, o Pavilhão do Mercado Abastecedor
de Estremoz tornou-se pequeno para acolher o Torneio
Inter-Associações da Malha, uma iniciativa da Câmara Municipal
de Estremoz, em parceria com o Centro de Cultura e Desporto
da Matriz de Borba.
Participaram neste torneio 22 equipas (13 do Concelho de
Estremoz), mas apenas 10 levaram prémio para casa. A cerimónia de entrega dos prémios contou com a participação do
senhor Vereador do Pelouro da Cultura, José Trindade, tendo sido
entregues cinco prémios a equipas estremocenses: o 2.º, 5.º, 7.º,
8.º e 10.º lugares.
Esta prova, para além de ter contribuído para a prática salutar
da actividade desportiva e para o convívio entre participantes,
teve também como objectivo apurar as 10 equipas que representaram o Concelho de Estremoz no torneio integrado nos Jogos
da Zona dos Mármores, que decorreu no dia 20 de Junho em
Borba e, no qual estiveram presentes equipas de Estremoz, Borba,
Vila Viçosa e Alandroal.
No mesmo dia, mas desta feita para os amantes do desporto
sobre rodas e, no âmbito dos Jogos da Zona dos Mármores,
decorreu o Passeio de Cicloturismo da Zona dos Mármores,
numa organização do Município de Estremoz, com o apoio do
Grupo do Pedal de Estremoz.

Participaram nesta iniciativa uma centena de atletas, sendo 45
de Estremoz (Grupo do Pedal, Associação Rota d'Ossa e Kit's
Rolantes de Evoramonte), 27 de Vila Viçosa e 28 de Borba.
A prova saiu de Estremoz, passando por Glória, Bencatel
e Alandroal (onde decorreu uma paragem para abastecimento
dos atletas), seguindo depois por Vila Viçosa, Borba, Arcos e
chegada em frente ao edifício dos Paços do Concelho de Estremoz.
No final da prova, que contou com o apoio da GNR-BT e dos
Bombeiros Voluntários de Estremoz, decorreu um almoço
convívio no Campo de Tiro de Estremoz.

MEXA-SE…ESTREMOZ
O projecto “Estremoz… Mexa-se” continua a desenvolver actividades
físicas e desportivas com regularidade. Foram desenvolvidas as
seguintes actividades:
> CAMINHADA “MONTE 6 REIS” – 70 PARTICIPANTES (11 ABRIL 2010)
> CAMINHADA “ARCOS” – 40 PARTICIPANTES (18 ABRIL 2010)
> CAMINHADA “SANTA VITÓRIA” – 9 PARTICIPANTES (09 MAIO 2010)
> CAMINHADA “ESTREMOZ - SEL” – 100 PARTICIPANTES (13 DE MAIO 2010)
> CAMINHADA “GLÓRIA” – 60 PARTICIPANTES (16 MAIO 2010)
> CAMINHADA “ESTREMOZ - CERCI” – 150 PARTICIPANTES (21 MAIO 2010)
> CAMINHADA “SANTA MARIA” – 70 PARTICIPANTES (23 MAIO 2010)
> CAMINHA “SÃO LOURENÇO” – 60 PARTICIPANTES (13 JUNHO 2010)
> CAMINHADA “ESPINHEIRO/S. DOMINGOS” – 30 PARTICIPANTES (11 JULHO 2010)

JOGOS DA ZONA DOS MÁRMORES
Integrada nos Jogos da Zona dos Mármores, decorreu
no dia 27 de Junho, uma caminhada na Serra D´Ossa.
Tratou-se de um percurso rural, com início na Fonte do
Cerejal, percorrido por dentro da Serra, até à Portucel
– Monte do Canal, numa extensão de 6 Km.
Esta iniciativa contou com a participação de 210 caminhantes, 88 de Estremoz e os restantes de Borba, Vila
Viçosa e Alandroal.
No dia 10 de Julho decorreu a última iniciativa destes
jogos, que consistiu numa caminhada em Borba e que
contou com a participação de cerca de 160 participantes
dos vários Municipios envolvidos, sendo que o Concelho
de Estremoz foi representado por 50 caminhantes.
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ESTREMOZ FÉRIAS
Com o final do período escolar
e com o início das férias,
muitos pais e encarregados
de educação deparam-se
com um problema: como
ocupar as crianças e os jovens
durante as férias de Verão?
A pensar nisso a Câmara
Municipal de Estremoz organizou o projecto “Estremoz
Férias 2010”.
Com este projecto, os jovens
vão poder ocupar o seu
tempo livre com actividades
lúdicas, passeios e práticas
desportivas, onde a diversão
e o convívio predominam.
Todas as actividades são acompanhadas por profissionais e
decorrem durante os meses de
Julho e Agosto.

28.ª VOLTA AO ALENTEJO EM BICICLETA
FINAL DE ETAPA EM ESTREMOZ

A 28.ª edição da Volta ao Alentejo em Bicicleta fez-se à estrada de
10 a 13 de Junho de 2010, numa organização da CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central e da PAD/João Lagos Sport, com
o apoio de vários municípios alentejanos, entre os quais a Câmara
Municipal de Estremoz.
Num Concelho em que o desporto continua a mexer pessoas das mais
variadas faixas etárias, onde a massa associativa detém um peso de
extrema importância na formação das crianças e jovens desportistas, e no qual também os desportos praticados em bicicleta têm um
importante peso, como o são os casos do Cicloturismo e do BTT, não
foi de estranhar também o apoio do Município e de todos os Estremocenses a este evento.
A 11 de Junho, Estremoz recebeu o final da 2ª etapa da “Alentejana”, na
qual Bruno Pires foi o mais rápido. Cândido Barbosa vestiu a camisola amarela, entregue pelo Senhor Presidente da Câmara, Luis
Mourinha.
No dia 13 de Junho, a caravana voltou a passar em Estremoz, desta vez
pela Freguesia de Glória e junto ao Cruzamento de Redondo (E.N. 4).
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AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

LAVAGEM DE CONTENTORES
Durante o mês de Abril
procedeu-se à limpeza e
desinfestação de alguns
contentores das freguesias.
Esta acção tem um carácter
de grande importância porque,
para além de evitar os
maus cheiros, afasta também
a proliferação de microorganismos prejudiciais à saúde
pública.

LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS

A Câmara Municipal de Estremoz aprovou
vários protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia do Concelho, tendo em vista a limpeza de bermas e
valetas das estradas e caminhos municipais.

Campanha

Sim, é no amarelo.
A Câmara Municipal de Estremoz
e a GESAMB, associaram-se
à causa da Tetra Pak e estão
a apoiar a Campanha – “Sim,
é no amarelo.” Esta campanha
tem como principais objectivos
sensibilizar a população para a
grande importância da reciclagem e esclarecer o consumidor
sobre qual o contentor correcto
(amarelo), para a deposição
das Embalagens de Cartão para Alimentos Líquidos (ECAL),
como pacotes de leite, ou de
sumo, uma vez que antes, eram
habitualmente colocadas no
contentor azul.

Poda de Oliveiras
Foram efectuados, durante o mês
de Abril, trabalhos na área da poda
de árvores, em especial oliveiras, no
sentido de desimpedir caminhos e aumentar a segurança dos utentes das
várias estradas municipais.
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FIAPE 2010
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De 28 de Abril e 2 de Maio, o Parque de
Feiras e Exposições de Estremoz recebeu a
XXIV edição da FIAPE, em simultâneo com
a XXVIII edição da Feira de Artesanato de
Estremoz, certames que contribuem para a
promoção e desenvolvimento económico do
Concelho de Estremoz e do Alentejo e que,
ao longo dos anos, conquistaram um espaço
de referência no calendário das feiras de actividades económicas, distinguindo-se não só
pela quantidade, como também pela qualidade
de produtos e espectáculos oferecidos.
A cerimónia de Inauguração realizou-se no
dia 28 de Abril e, contou com a presença de
Sua Excelência, o Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, Prof.
Doutor António Serrano, à qual mais de

uma centena de pessoas assistiram.
Este ano, a FIAPE contou com a participação
de cerca de 250 expositores, dos diferentes
sectores de actividade económica, assim como
estiveram presentes as principais raças
mais representativas na área da pecuária.
A feira do artesanato contou com a presença
de 80 artesãos e 20 expositores na área das
artes decorativas, oriundos do norte a sul do
país, onde fizeram demonstrações das suas
artes ao vivo, nos diferentes materiais.
A FIAPE 2010 ficará na memória dos Estremocenses pela alta qualidade dos espectáculos que diariamente animaram as
noites da feira e pelo elevado número de
visitantes que registou: mais de 40 000 em
apenas cinco dias.
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Dia 28 de Abril

Visita do Senhor Ministro da Agricultura à FIAPE

40
Espectáculos do Dia de Estremoz
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Dia 29 de Abril

Colóquio do Dia do Artesão
O Vereador José Trindade entrega os diplomas de participação
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Espectáculo com “Rita Guerra”
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Dia 30 de Abril

O Presidente Luís Mourinha na entrega dos prémios dos Concursos Pecuários

40
Espectáculo com o “Projecto Amália Hoje”
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Dia 01 de Maio

Vereadora Sílvia Dias entrega diplomas aos participantes
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Espectáculo com “Idolomania”
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Dia 02 de Maio

Comitiva de Zafra visita FIAPE

40
Espectáculo com “David Fonseca”
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JUVEMOZ 2010
Momentos ...

Decorreu nos dias 2, 3 e 4 de Julho, mais uma edição da Juvemoz, a Festa da Juventude de
Estremoz, que contou com a presença de mais de 4000 pessoas, que durante três dias, assistiram a grandes concertos e desfrutaram de espaços alternativos como a Expojuvemoz, Artemoz,
Adrenalândia e Discojuvemoz.

Actuação da Banda feminina “7SOUL’S”
A melhor banda de reggae tocou em
Estremoz e conquistou a plateia com a
sua energia e entusiasmo, espalhando a
sua mensagem positiva e socialmente
respeitável.

Espectáculo com “TERRAKOTA”
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Actuação da Banda “DEZ4LINH4DOS”, de Estremoz
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Momentos ...

Uma das melhores bandas portuguesas
de punk rock. Celebraram 15 anos de
existência, com trabalhos editados, tais
como: “Tara Perdida” (1996); “Só Não
Vê Quem Não Quer” (1998); “É assim”
(2002); “Lambe-Botas” (2005) e “Nada
a Esconder” (2008).

Espectáculo com “TARA PERDIDA”
A Juvemoz foi promovida pela Câmara Municipal
de Estremoz, com o apoio das Associações juvenis,
desportivas, culturais, recreativas e de solidariedade social do Concelho.

DISCOJUVEMOZ
The Legendary Tiger Man é o nome artístico de Paulo Furtado, vocalista com
um estilo singular, do género de “banda
de um homem só”. Um artista que toca
guitarra, harmónica e bateria sozinho
em palco.

Espectáculo com “THE LEGENDARY TIGERMAN”
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CURSO DE CANTARIA ARTÍSTICA
EXPÕE NA CASA DE ESTREMOZ
De 28 de Maio a 2 de Junho esteve patente ao público, no
auditório da Casa de Estremoz, uma exposição de Cantaria.
Tratou-se de uma iniciativa do Centro de Formação Profissional de Évora, apoiada pelo Município de Estremoz, com o
objectivo de divulgar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos
do Curso de Formação e Educação de Adultos em Cantaria
Artística, Nível B3, que decorreu de Abril de 2009 a Junho
de 2010 em Estremoz, envolvendo um total de 11 formandos,
orientados pelo formador Manuel Pisco.
Na cerimónia de inauguração tanto o Senhor Director do Centro de Formação Profissional de Évora, Dr. Luís Miguel Silva,
como o Senhor Presidente da Câmara, Luís Mourinha, enalteceram a qualidade dos trabalhos expostos e salientaram o facto
de este curso, ter sido uma oportunidade para os formandos
desenvolverem competências na área da cantaria artística,
utilizando como matéria-prima um produto da nossa região,
ao mesmo tempo que lhes permitiu obter os conhecimentos
necessários para a detenção do 9.º ano de escolaridade, o
que poderá perspectivar aos formandos novas oportunidades
de emprego.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “OLHARES SOBRE ESTREMOZ 2010”
A Câmara Municipal de Estremoz inaugurou no passado dia 29 de Maio, no pátio da Casa de Estremoz, a
Exposição do Concurso de Fotografia “Olhares Sobre Estremoz 2010”. A inauguração contou com a presença da
Senhora Vereadora do Pelouro da Imagem, Sílvia Dias, e do Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, António
Serrano, que proferiram algumas palavras de incentivo e agradecimento aos participantes do concurso procedendo de seguida à entrega de prémios aos vencedores.
O concurso de fotografia foi subordinado ao tema Património Concelhio e subdividido em três subtemas: “Património
Natural”, “Património Imaterial” e “Edifícios e Monumentos”, tendo decorrido nos meses de Abril e Maio.
Este concurso foi uma organização do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal de Estremoz e teve como
principais objectivos a divulgação e promoção do património concelhio, aproximar as pessoas do território em
que intervêm diariamente e encontrar novas imagens para materiais promocionais da autarquia.

Vencedor

Património Natural
Cândida Branquinho,
Antigo caminho de ferro de Estremoz
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Vencedor

Património Imaterial
Octávio Canhoto,
“Depois de um dia de trabalho”

Vencedor

Edifícios e Monumentos
Pedro Almeida,
Sem título I”

Menção Honrosa

Património Imaterial
Pedro Almeida,
“Sem Título II”
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EXPOSIÇÃO DE ARTE ISLÂMICA
Entre 25 de Abril e 3 de Julho esteve patente ao público, na Galeria Municipal D. Dinis,
a exposição “A Colecção de Arte Islâmica do Museu Regional de Beja”.
A inauguração contou com a presença do Vereador da Cultura, José Fernandes Trindade
e com as presenças do Director do Museu Regional de Beja, Dr. José Carlos Oliveira
e do responsável do Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho, Dr. Hugo Guerreiro.
No uso da palavra, o Vereador José Trindade agradeceu, em nome da Câmara Municipal
a presença do Senhor Director do Museu de Beja e a possibilidade de se realizar
aquela exposição, representativa de uma cultura que influenciou de forma significativa,
sobretudo no sul do País, toda a nossa forma de estar.
Proveniente, na sua maioria, de achados arqueológicos, salientando o conjunto de
cerâmica do Castro da Cola e um conjunto de lápides epigrafadas encontradas,
quase sempre de forma ocasional, no centro histórico da velha urbe.
Encontraram-se igualmente expostas, quatro tábuas caligrafadas provenientes do
antigo edifício do Colégio da Companhia de Jesus em Beja.
Todos estes materiais, constituem uma prova inequívoca da importância da cidade
de Beja no período Islâmico, no entanto, uma intervenção arqueológica profunda e
sistematizada ainda está por fazer.
Na exposição, o visitante pôde ainda observar alguns azulejos de aresta e de corda seca
dos séculos XV e XVI. Os motivos geométricos e vegetalistas deste tipo de cerâmica decorativa denunciam a sua herança islâmica, que podem ser encontradas em muitos vestígios
arqueológicos, nas pessoas, nos hábitos, no alfabeto, na literatura e no sistema métrico.
Integrada nesta exposição, realizou-se uma conferência proferida pelo Prof. Doutor
Santiago Macias, especialista em Assuntos Islâmicos, subordinada ao tema “Periodo
Islâmico em Portugal”.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTREMOZ
130 ANOS AO SERVIÇO DA LEITURA E DO LEITOR
No dia 1 de Maio, a Biblioteca Municipal de Estremoz comemorou os seus 130 anos.
Esta Comemoração realizou-se através de uma exposição bibliográfica e com duas conferências sobre o seu fundo antigo.
Nestas conferências esteve presente o Vereador da Cultura, José Trindade, que na
cerimónia de abertura enalteceu a importância que o livro tem e teve no desenvolvimento da nossa sociedade a nível cultural e como foi determinante para a nossa
aprendizagem. O vereador José Trindade referiu também a necessidade de avançar
com a construção de um novo edifício para instalar a Biblioteca Municipal e o Arquivo
Histórico, dando o devido valor a este património documental.
As conferências contaram com o orador Dr. João Ruas, Director da Biblioteca e
Arquivo do Paço Ducal de Vila Viçosa, que abordou o tema “O fundo antigo da Biblioteca Municipal de Estremoz”. A segunda conferência foi apresentada pela Dra. Paula
Gonçalves, responsável pelo Arquivo e Biblioteca Municipais de Estremoz, que falou
sobre a importância do das 130 anos da Biblioteca Municipal de Estremoz.
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ViR VER MUSEUS EM ESTREMOZ
A 3ª edição do Vir Ver Museus, realizou-se de
12 a 18 de Maio, com o principal objectivo de
focar a atenção nos museus do Concelho,
permitindo aos visitantes usufruir gratuitamente e, em dias próprios, das visitas guiadas,
das conferências, dos encontros e das
actividades educativas. Uma organização da
Rede de Museus do Concelho de Estremoz,
em colaboração com a Câmara Municipal
de Estremoz.

ACTIVIDADES COM O ENSINO ESPECIAL
À semelhança de anos anteriores, também este
ano lectivo o Serviço Educativo do Museu Municipal
de Estremoz colaborou com o Núcleo de Educação
Especial do Agrupamento de Escolas de Estremoz.
Foram desenvolvidas actividades que permitiram
aos alunos deste núcleo “explorar” o museu com
diferentes materiais (cerâmicas, cortiça, madeira,
chifre, mármore, buinho), ao mesmo tempo que
trabalharam conteúdos curriculares, tais como: formas geométricas, texturas, peso, volume, som,
dimensões, cores, consistência.

EXPOSIÇÕES
Durante o período a que se refere
esta publicação, a Rede de Museus
de Estremoz contou com uma série
de exposições temporárias das quais
destacamos:

“Carlos Roxo” – Aguarelas e desenhos – 8 de Maio a 27 de Junho

“Utopia Arte Fantástica 3” – Núcleo

Português de Arte Fantástica, projecto
comissariado por Victor Lages – 16 de
Maio a 10 de Julho.

“Evoluções” – Stela Barreto – 10 de
Julho a 29 de Agosto

“Representações falsas de coisas
familiares” – Lúcia David – 18 de Julho
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a 12 de Setembro

MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ
PARTICIPA NA “NOITE DOS MUSEUS”
A convite do Instituto dos Museus e da Conservação, o Museu
Municipal de Estremoz “Professor Joaquim Vermelho”, participou
no evento internacional “NOITE DOS MUSEUS”.
Esta iniciativa aconteceu na noite de 15 de Maio, na Sala de
Exposições Temporárias do Museu Municipal, com uma Palestra
intitulada “Falando de Poesia Popular”, dada pelo Presidente da
AFA (Associação Filatélica Alentejana), seguida de “Poetas Populares pela Noite dentro”.
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MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ INTEGRA
A REDE PORTUGUESA DE MUSEUS
Foi entregue no dia 18 de Maio, no Museu Regional de Beja, pelo Senhor Secretário de Estado da Cultura, Doutor Elísio Summerville, ao Presidente da Câmara
Municipal de Estremoz, Luis Mourinha, o certificado de adesão do Museu
Municipal de Estremoz Prof. Joaquim Vermelho à Rede Portuguesa de Museus.
Esta adesão resulta de um trabalho continuado, que visa dar dignidade,
reconhecimento e uma melhor divulgação da estrutura museológica municipal,
permitindo de futuro a candidatura a fundos europeus, o acompanhamento
técnico especializado das colecções do Museu e seus núcleos, bem como a
possibilidade de frequência assídua por parte dos colaboradores afectos ao
sector museológico de acções de formação especializada.
De salientar que o Museu de Estremoz foi um dos dez seleccionados,
entre cinquenta e seis candidaturas, para integrar esta Rede, que existe
desde o ano 2000.
A Rede Portuguesa de Museus é uma secção do Instituto dos Museus
e da Conservação, que tem por objectivo a certificação da qualidade e
funcionamento dos espaços museológicos em Portugal.
No âmbito desta cerimónia, o Vereador da Cultura, José Trindade,
respondeu a algumas questões formuladas pela impressa, referindo
nomeadamente a importante acção do Professor Joaquim Vermelho na
criação e desenvolvimento do Museu Municipal de Estremoz. Com a entrada
na “Rede Nacional de Museus”, o Município de Estremoz pensa criar
uma nova dinâmica, no sentido de contribuir para levar a cabo outros
projectos de teor cultural.

XI FEIRA DO LIVRO EM ESTREMOZ
Decorreu de 27 de Maio a 1 de Junho a XI Feira do Livro,
organizada pela Biblioteca Municipal de Estremoz, com o
apoio da Livraria/Papelaria Aníbal.
A Feira do Livro é uma iniciativa que tem como objectivo
promover a aproximação do leitor ao livro e incentivar a
leitura, dando a oportunidade às pessoas de contactar
directamente com o livro e, no caso de aquisição, que os
preços sejam mais acessíveis.
O evento teve lugar no claustro do convento das Maltesas,
onde estiveram representadas editoras como Leya (D. Quixote,
Oficina do Livro, Asa, Livros d’Hoje, Nova Gaia, Teorema,
Caminho, Casa das Letras, Lua de papel), Kalandraka,
Impala, Presença, Girassol, Verbo, Estampa, Cinco Letras
e Babel.
O escritor João Fortio esteve presente em “Conversa à Volta
dos Livros”, onde fez uma abordagem às suas obras, bem
como reflexões sobre a leitura, leitores e novos suportes e
veículos de leitura.
O espaço de animação da leitura foi dinamizado por Ana
Maria Caldeira e Zé Fortio, que deliciaram os mais novos
com “Brincadeiras de A a Z “ e Alice Alves, que apresentou
dois contos: “A Menina Gotinha de Água” e “O Gato e o
Escuro”.
Esta XI Feira do Livro foi ainda animada pelo Grupo Coral
da Academia Sénior de Estremoz, e os Gigabombos, do
Imaginário.
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CONGRESSO NACIONAL DOS CIENTISTAS EM ACÇÃO
A Câmara Municipal de Estremoz colaborou na realização do
“V Congresso Nacional dos Cientistas em Acção”, que decorreu
entre os dias 22 e 24 de Abril de 2010, no Centro de Ciência Viva
de Estremoz.
A principal intenção da iniciativa foi promover o desenvolvimento
do espírito científico dos jovens, através da realização de projectos
científicos, em que o ensino experimental das Ciências constituiu
uma prioridade.
A partilhar as suas ideias e conceitos estiveram estudantes de Escolas
Públicas e Privadas, dos 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e do
Ensino Secundário, individualmente ou em grupo.
Os projectos estavam relacionados com a temática geral do
funcionamento do planeta Terra e recorreram a diversas áreas como a Geologia, a Física, a Química, a Biologia e a Informática.
Os melhores trabalhos foram premiados em três níveis de ensino:
- 1º/ 2º ciclo do Ensino Básico Prémio Galopim de Carvalho, conquistado por Centro Educativo Alice Nabeiro, de Campo Maior, com o trabalho “Os Anfíbios e o
nosso Ribeiro”.
- 3º ciclo do Ensino Básico Prémio Dolomieu, conquistado por Escola Básica nº
1 Dr. Joaquim de Barros, de Paço de Arcos - Oeiras, com o trabalho “Sensos de
Biomassa de Vertebrados para o Cretácico inferior do Algarve - Inferências sobre a
dinâmica das comunidades”
- Ensino Secundário, Prémio António Ribeiro, conquistado por Escola Secundária
de Albufeira, com o trabalho” Glaciares em Movimento”.

A iniciativa decorreu no Centro de Ciência Viva de Estremoz e teve o
apoio da Universidade de Évora e da Câmara Municipal de Estremoz.

REUNIÃO DO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO
No dia 20 de Maio de 2010, no Salão Nobre dos
Paços do Município, realizou-se uma reunião do
Conselho Municipal de Educação de Estremoz,
órgão essencial de institucionalização da intervenção
da comunidade educativa do Concelho.
As matérias abordadas nesta reunião passaram
pela análise da forma como está a decorrer o ano
lectivo 2009/2010, pelos diversos intervenientes.
Apresentaram-se informações sobre os investimentos
financeiros e apoios logísticos assumidos pela
autarquia, na área da Educação, nomeadamente
ao nível dos Transportes e Refeições Escolares,
das Actividades de Enriquecimento Curricular,
dos Projectos Educativos e do Pessoal não
docente, assim como opiniões, sobre o ordenamento da rede escolar no que se refere à oferta
educativa do Concelho.
Foi eleito o representante do Conselho Municipal
de Educação para integrar a Comissão de
Acompanhamento do Contrato de Autonomia da
Escola Secundária Rainha Santa Isabel.

36

40

ACTUAÇÕES

ABRIL a JULHO

ACÇÃO SOCIAL

ACADEMIA SÉNIOR
TERCEIRA IDADE

Actuação do Grupo de Cantares na Feira do Livro.
A actividade decorreu com elevado grau de entusiasmo e empenho por parte, tanto
dos participantes, como de todos os visitantes que tiveram oportunidade de apreciar
as vozes afinadas dos nossos seniores.

Exposição de trabalhos elaborados pelas beneficiárias da aula de Bordados e Trapologia, “O Clube da Agulha”, que ocorre de 2ª Feira a Sábado, no Posto de Turismo de
Estremoz, com a particularidade de, nos Sábados de manhã, integrar trabalho ao
vivo pelas mesmas. Esta actividade decorreu nos meses de Maio a Julho.

Actuação do Grupo de Cantares da ASE, em Abril, com os elementos do Grupo “Romarias”. Esteve esgotada a lotação do auditório da Casa de Estremoz. Uma tarde
onde Seniores e famílias estiveram em convívio e harmonia.

Muitas vezes nos perguntamos o que podemos
fazer pelos mais velhos, pois eles são um dos
extremos da vida, em que as capacidades por
vezes já não são o que outrora foram.
Esta interrogação não sendo de todo descabida, é contudo incompleta, podemos e
devemos também perguntar “O que podem
eles fazer por nós?” A Academia Sénior de
Estremoz, bem como a população do Concelho,
têm vindo a descobrir a resposta, através da
capacidade de dar e receber.
Foram muitos e bons os momentos que os
beneficiários desta resposta nos proporcionaram. Para além dos eventos onde levaram
a sua alegria e talento, tiveram também
oportunidade de desfrutar de visitas de
estudo a vários locais de interesse, onde
revisitaram memórias e apreenderam novos
conhecimentos.
A festa de encerramento do ano lectivo de
2009/2010, decorreu no dia 30 de Junho no
auditório do Centro Cultural de Estremoz.
O talento, a socialização e a boa disposição
a que já nos habituaram, marcaram presença
no evento.

INTERVENÇÃO SOCIAL
A Acção Social da Câmara Municipal, em
parceria com outras entidades do Concelho,
tem vindo a levar a cabo algumas intervenções sociais em agregados disfuncionais
do Concelho, nomeadamente, remoção de
lixos grossos, limpezas, encaminhamentos e
construção conjunta de soluções de resposta
(no imediato, médio e longo prazo) às problemáticas apresentadas.
Torna-se cada vez mais importante desenvolver a prática e a cultura de trabalho em
parceria, uma vez que permite alocar e
operacionalizar recursos, tornando possível
intervenções numa abordagem sistémica.
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PROTOCOLOS COM AS FREGUESIAS
Tendo em conta que as Juntas de Freguesia
desempenham um papel fundamental no desenvolvimento social, cultural e económico do território
em que se inserem, pelos serviços de proximidade
que podem prestar aos cidadãos, contribuindo assim
para a melhoria da qualidade de vida dessas
populações, a Câmara Municipal de Estremoz
aprovou a celebração de Protocolos de Delegação de Competências nas Freguesias do Concelho.
Desta forma, as Freguesias passarão a poder
efectuar, na sua área de intervenção, pequenas
obras e serviços que, habitualmente, são da competência do Município. Pretende-se com estes
protocolos, prestar um melhor serviço aos munícipes
e contribuir para a criação de condições mais
favoráveis à fixação das pessoas nos aglomerados
rurais, evitando o seu despovoamento e garantindo
o seu desenvolvimento.

FORMAÇÃO – UMA APOSTA DO MUNICÍPIO
Dando cumprimento ao Plano de Formação do Município para o ano de 2010, durante o primeiro semestre
decorreram diversas acções de formação na área da
“Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho”, Informática – “Ferramentas Microsoft Office”, “Contabilidade
de Custos” e ”Aplicação de Gestão Empresarial (ERP)
Cidadela”.
Refira-se que, para além das acções de formação
supra citadas, também houve um conjunto de acções
de formação frequentadas por colaboradores da autarquia
em entidades externas.
A Câmara Municipal tem ainda previstas várias acções
de formação a levar a cabo até final do ano, tendo em
vista contribuir para o aperfeiçoamento das competências dos seus colaboradores e para o enriquecimento
dos respectivos conhecimentos profissionais, proporcionando uma maior eficácia da serviço prestado.

ISENÇÃO DE TAXAS PARA PINTURAS E CAIAÇÕES
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A Câmara Municipal de Estremoz decidiu proceder
à isenção do pagamento de taxas pela ocupação
da via pública, por motivos de pinturas e/ou caiações.
Esta acção tem como objectivo a conservação do
património edificado do Concelho, de modo a travar
o estado avançado de degradação em que se
encontram alguns edifícios, contribuindo assim
para o reforço da designação “Estremoz Cidade
Branca do Alentejo”.
Esta isenção apenas será válida no ano de 2010 e

não invalida que seja comunicado, na Divisão de
Administração Urbanística da autarquia, a intenção
de proceder à ocupação da via pública, para os
efeitos atrás mencionados, para que possam ser
avaliados os impactos que essas acções venham
a ter no normal funcionamento do trânsito nas
ruas afectadas.
A isenção do pagamento das referidas taxas é
aplicável a todo o território concelhio.

ABRIL a JULHO

REGENERAÇÃO URBANA

LIMPEZA DO LAGO DO GADANHA
No passado dia 17 de Junho,
foi efectuada a limpeza do Lago
do Gadanha, um dos ex libris da
cidade. Mandado construir em
1688 por ordem do Senado de
Estremoz volta agora a correr
água e a dar mais frescura à
cidade de Estremoz.

PROGRAMA “CASA CAIADA”
A Câmara Municipal de Estremoz vai disponibilizar cal
gratuitamente para os moradores dos centros históricos
do Concelho de Estremoz. As freguesias abrangidas serão
as de Santa Maria, Santo André, Evoramonte e Veiros.
Os moradores interessados deverão dirigir-se à Funta
de Freguesia da sua área de residência, preencher um
documento manifestando o seu interesse em aderir a
este programa e, posteriormente, poderão levantar a cal
nos estaleiros da Câmara Municipal.
Até ao final do mês de Julho já tinham sido levantados
no estaleiro 300 kg de cal, o que demonstra a forte adesão
dos Estremocenses a esta iniciativa, que decorrerá até
ao final de Setembro.

REPROGRAMAÇÃO DA PARCERIA
PARA A REGENERAÇÃO URBANA
Tendo em conta a possibilidade de aumentar
para 80% o montante máximo de financiamento
FEDER aos projectos integrados na Parceria para
a Regeneração Urbana da Cidade de Estremoz,
o Município irá proceder à sua reprogramação
física e financeira.
Assim, será redefinido o Plano de Acção desta
Parceria, através da ampliação da área de intervenção, que coincidirá com os limites da ACRRU

(Área Crítica de Recuperação e Reconversão
Urbanística) de Estremoz, possibilitando assim
que venham a ser incluídos naquele plano de acção
a realização de investimentos que, anteriormente,
não estavam previstos, como é o caso da recuperação do Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte,
da Praça de Touros e do Teatro Bernardim Ribeiro
e a construção da Biblioteca, do Arquivo Municipal
e do Museu da Alfaia Agrícola.
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FREGUESIA EM DESTAQUE

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)
HOMENAGEM À ARTESÃ QUIRINA MARMELO
De 20 de Junho a 31 de Julho esteve patente,
no Salão da Junta de Freguesia de Santa Maria,
a exposição “Barrística Quirina Marmelo”.
Esta iniciativa teve como objectivo principal,
homenagear Quirina Marmelo, mas também
fazer um encontro de várias gerações de
barrístas, uma vez que estiveram expostos,
não só os trabalhos de Quirina Marmelo,
mas também do seu esposo, António Lino de
Sousa, com quem a expositora aprendeu a
moldar o barro e de Duarte Catela, bisneto de
Quirina Marmelo, a quem ela delegou todos
os seus conhecimentos.
Após a homenagem, teve lugar a actuação da
Academia Sénior de Estremoz, com o grupo
de dança e o grupo de cantares.

CASAIS DE SANTA MARIA
JÁ TEM ESPAÇO DESPORTIVO

ANTIGA ESCOLA DE MAMPORCÃO
VAI SER CENTRO DE CONVÍVIO

Aberto ao público desde 13 de Maio, o Parque Desportivo do Bairro Casais
de Santa Maria, tem à disposição dos moradores daquele local um Mini
Campo de Futebol, uma estrutura para a prática de desportos radicais e um
parque infantil. Este último é constituído por dois aparelhos de mola, que já
estão a funcionar, e por um baloiço e um escorrega, que se encontram no
estaleiro municipal a aguardar que a empresa Didáctico Expresso os venha
instalar, conforme ficou assinado no contrato de aquisição do equipamento.

A Câmara Municipal de Estremoz celebrou, a 2 de
Junho de 2010, um Contrato de Comodato com
a Junta de Freguesia de Estremoz (Santa Maria), no
sentido desta transformar o edifício escolar desactivado, num Centro de Convívio para a população.
Fica a cargo da Junta de Freguesia assegurar
a conservação, a manutenção corrente e a segurança das instalações que lhe são cedidas, assim
como todos os encargos relativos a consumos de
água, electricidade, telefone, limpeza e outros da
mesma natureza.
Esta cedência tem como objectivo aproveitar uma
infra-estrutura inactiva e transformá-la num espaço útil
e agradável para os moradores daquela localidade.

SERÕES DE SANTA MARIA - ESPECTÁCULO DE FADOS
Decorreu no dia 24 de Julho um serão de
Fados com os artistas José Gonçalez e
António Pinto Basto, em frente ao edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria,
que contou com a presença de centenas
de pessoas.
Este foi o primeiro de muitos espectáculos
que esta junta pretende organizar, de modo
a incentivar os serões de Santa Maria.
Esta iniciativa foi um organização da
Câmara Municipal de Estremoz e da Junta
de Freguesia de Estremoz (Santa Maria).

