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EDITORIAL
Estremocenses,
Definitivamente, Estremoz está a afirmar-se. As estatísticas apontam
para mais de 12.000, o número de pessoas que, de janeiro a outubro
deste ano, visitou o Posto de Informação Turística de Estremoz, um valor
muito superior ao verificado no ano anterior: cerca de 10.000, no total de
2013. Naturalmente que este não é o número total de pessoas que visitou
o concelho pois, como sabemos, há milhares de visitantes que não se
deslocam ao Posto de Turismo. Estes dados parecem contradizer as
vozes que, de vez em quando, se levantam para afirmar que a Câmara
Municipal de Estremoz nada faz para promover o concelho e para atrair
mais turistas.
Mesmo que não tivesse conhecimento destes dados estatísticos
concretos, nunca poderia concordar com essas vozes porque, efetivamente, o Município está a desenvolver inúmeras ações para atrair mais
turismo, das quais enumero apenas algumas: estamos anualmente
na Bolsa de Turismo de Lisboa e em feiras de referência a promover
o nosso património histórico, monumental, gastronómico e cultural;
apoiámos a gravação em Estremoz da telenovela Belmonte, que tão

TIPOGRAFIA BRADOS DO ALENTEJO, Lda.
Largo da Liberdade n.º9
7100-504 Estremoz
Telefone: 268 322 758

bem soube promover as nossas potencialidades, durante mais de um

CONSULTE O BOLETIM EM

da Humanidade, com todo o destaque que o concelho tem tido na

e siga-nos em

televisão, nas rádios e nos jornais nacionais acerca deste tema; somos

http://www.cm-estremoz.pt

Informação
Todas as atas e deliberações da Câmara e da
Assembleia Municipal, estão disponíveis para
consulta no site do Município de Estremoz.

www.cm-estremoz.pt

ano em horário nobre na televisão nacional; estamos a desenvolver a
candidatura dos Bonecos de Estremoz a Património Cultural Imaterial

Município do Ano 2014, devido à obra de reabilitação do

DESTAQUES

Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, um espaço
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ao serviço da cultura e também do turismo…
Estremoz está “na boca do Mundo” e muito se deve
àquilo que tem sido a nossa forma de comunicar com
as pessoas e a forma como temos sabido fazer chegar
a informação a quem interessa. A página Internet do
Município já recebeu este ano mais de 30.000 visitas
e as publicações no nosso perfil do Facebook têm um
alcance médio diário de mais de 2.000 visualizações.
Queremos fazer subir estes números e trazer cada vez
mais pessoas a Estremoz, para dinamizar a cultura e a
economia locais, garantindo assim um futuro mais
promissor para o concelho.
Em apenas dois meses, o concelho de Estremoz foi visitado pelas principais figuras da governação nacional.
Refiro-me, obviamente, à visita do senhor Primeiro-Ministro,
Pedro Passos Coelho, por ocasião da inauguração do
novo Quartel da GNR, e à visita oficial de Sua Excelência
o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que nos
honrou com uma deslocação ao RC3, à Adega do estre-

riscaram Estremoz do mapa. Este tipo de jornalismo ape-

mocense Tiago Cabaço e ao nosso galardoado Palácio

nas confirma que estamos sujeitos à má comunicação

dos Marqueses da Praia e Monforte.

social que se faz em Portugal, pois não se pode admitir

Estas teriam sido mais duas oportunidades em que o

que Estremoz seja pano de fundo para se falar apenas de

concelho de Estremoz podia ter voltado a brilhar e a

legionella, da PT, dos magistrados em Timor e do desco-

aparecer com elevado destaque nas televisões, nos

nhecimento que os políticos têm da legislação.

jornais e nas rádios nacionais. No entanto, e apesar do

Mas não é a falta de apoio da comunicação social que

respeito que a visita destas altas individualidades me-

nos vai impedir de continuar o nosso trabalho. Pelo con-

rece de todos nós, o destaque dado pela comunicação

trário, continuaremos em frente e atentos aos objetivos

social a Estremoz foi, em ambas as ocasiões, pratica-

estratégicos que traçámos para o nosso concelho. Vamos

mente inexistente. No primeiro caso, a inauguração de

continuar a promover as nossas potencialidades, a nossa

um importante equipamento para garantir a segurança

cultura, o nosso mercado tradicional único, o artesanato

de pessoas e bens, o Quartel da GNR, foi ofuscada por

e os nossos excecionais produtos agroalimentares.

meia dúzia de cartazes com as palavras de ordem do

E, claro, cuidaremos do ambiente, garantiremos o abas-

costume, que apareceram aqui e aparecem em todo o

tecimento de água, proporcionaremos melhores condi-

País. Meus senhores, não precisavam de vir a Estremoz

ções de ensino, estaremos atentos às necessidades das

mostrar aquilo que já todos sabemos. Apenas se exigia

freguesias e tudo faremos para gerar mais emprego e

que mostrassem aquilo que de útil foi feito para o bem

uma economia mais salutar: a Zona Industrial de Arcos

da qualidade de vida das pessoas que aqui vivem.

continuará a ser a nossa aposta e a garantia de uma

No segundo caso, não houve manifestações, mas as tele-

maior confiança num futuro para Estremoz.

visões nacionais, incluindo a televisão pública, chegaram

Faço votos para que 2015 seja, para os estremocenses e pa-

a Estremoz, e esqueceram-se que o Presidente da Repú-

ra quem nos visita, o ano de concretização de todos os seus

blica visitou o RC3 e conviveu com os militares, que este-

desejos. Da nossa parte, continuaremos a dar o nosso con-

ve na Adega do Tiago Cabaço e conheceu uma das vinte

tributo, de forma empenhada, para que isso seja possível e

unidades de produção vinícola do concelho, que esteve

para mostrar que em Estremoz o encanto não tem fim.

no premiado Palácio e teve oportunidade de conhecer
mais de perto o trabalho e a arte dos nossos artesãos da
barrística. Simplesmente chegaram e, à moda do lápis
azul que pensava já não existir nos tempos que correm,

O Presidente da Câmara
Luís Filipe Pereira Mourinha
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ORGÃOS AUTÁRQUICOS
CONSTITUIÇÃO
DO EXECUTIVO

CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ

PRESIDENTE

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Luís Filipe Pereira Mourinha

Nuno Filipe Queijinho Rato

Eleito pelo MiETZ

Eleito pelo MiETZ

Pelouros atribuídos:

ISABEL CRISTINA MILHO VIEIRA DA SILVA FUSCO - MiETZ
1.ª Secretária da Mesa da Assembleia
DORA CRISTINA RODRIGUES GENEBRA AMARO - MiETZ
2.ª Secretária da Mesa da Assembleia

Coordenação Geral; Obras Municipais; Desenvolvimento
Económico; Comunicação e Relações Institucionais; Proteção
Civil; Autoridade Sanitária Veterinária Municipal; Coordenação
da Candidatura de Estremoz a Património Mundial.

GRUPO MUNICIPAL DO MIETZ

VEREADORES
FRANCISCO JOÃO AMEIXA RAMOS - MiETZ
Pelouros atribuídos: Gestão Administrativa, Financeira e
Patrimonial; Desenvolvimento Educativo; Inovação e Modernização;
Coordenação do Gabinete de Apoio Jurídico.
SÍLVIA TÂNIA GUERRA DIAS - MiETZ
Pelouros atribuídos: Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano; Ambiente e Serviços Urbanos.
MÁRCIA ALEXANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA - MiETZ
Pelouros atribuídos: Desenvolvimento Cultural; Desenvolvimento Desportivo; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento
Turístico.
MARIA RITA XAREPE LARANJO - MiETZ

Sem pelouros atribuídos

ILÍDIO SEVERIANO MARGALHO SARAMAGO - MiETZ
CARLOS MANUEL FRANCISCANO SILVEIRA - MiETZ
LUCIANO JOSÉ MENDES CARDOSO - MiETZ
NARCISO MARIA PARREIRA PATRÍCIO - MiETZ
JOAQUIM MANUEL FANHA BABAU - MiETZ
EDUARDO JOSÉ MALAGUEIRO CORREIA - MiETZ
FRANCISCO MARTINHO GARRIDO RAMOS - MiETZ
JORGE MANUEL BRANCO MOURINHA - MiETZ

GRUPO MUNICIPAL DO PS
JORGE MANUEL CORREIA CANHOTO - PS
JOSÉ MARIA ALMADA PAÍNHA - PS
ELSA DE FÁTIMA VELEZ SEVERO ROLO - PS
JOSÉ FRANCISCO BENCATEL ALBINO - PS
LUÍS FILIPE BORRALHO CAPITÃO PARDAL - PS
ALICE DA FÁTIMA NIZA GUERRA MONTEIRO VÉSTIA - PS

GRUPO MUNICIPAL DO PPD/PSD

JOSÉ ALBERTO LEAL FATEIXA PALMEIRO - PS

Sem pelouros atribuídos

JOSÉ ASCENSO NUNES DA MAIA - PPD/PSD
JOSÉ MÁRIO GASPAR - PPD/PSD

JOSÉ DANIEL PENA SÁDIO - PS

GRUPO MUNICIPAL DA CDU

Sem pelouros atribuídos

JORGE MANUEL DE OLIVEIRA PINTO - CDU
MARIA ODETE GATO RAMALHO - CDU

PRESIDENTES DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE ESTREMOZ
JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOS

António Maria Paulino Broa - MIPA
JUNTA DE FREGUESIA DE EVORAMONTE

Ana Paula Coelho Serrano - PS
JUNTA DE FREGUESIA DA GLÓRIA

Rui Miguel Padeiro Patrício - PS
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO
DOMINGOS DE ANA LOURA

José Joaquim Montijo Dias - PS
JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE SÃO BENTO DO CORTIÇO E DE SANTO ESTÊVÃO

Mariano João Lopes Dias - MiETZ
JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO
LOURENÇO DE MAMPORCÃO E SÃO BENTO DE ANA LOURA

Sérgio da Graça Marina Carvalho - PS
JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS
DO AMEIXIAL (SANTA VITÓRIA E SÃO BENTO)

José Filipe Prates Duarte - MiETZ
JUNTA DE FREGUESIA DE VEIROS

Nicolau dos Santos Serrote Almada - PS

José Maria Ginga Ginja - MiETZ
Por motivos alheios à nossa vontade, na edição anterior do Boletim Municipal, um erro de paginação originou
que o nome do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Veiros, Nicolau Almada, não surgisse na listagem dos
presidentes de junta do concelho. Apresentamos ao visado e aos Veirenses as nossas desculpas pelo transtorno
que tal situação tenha causado.
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ETAR DE ESTREMOZ VAI SER REMODELADA
O efluente resultante da atual ETAR de Estremoz nem sempre
tem vindo a cumprir os parâmetros de descarga de águas
residuais exigidos por lei. Uma das razões para este incumprimento sazonal deve-se ao facto de se tratar de uma ETAR que
já ultrapassou o seu prazo de vida útil há cerca de dez anos.
Para conseguir dar resposta aos valores exigidos pelas diretivas comunitárias e nacionais, o Município vai construir uma
nova ETAR, na localização da ETAR existente, com aproveitamento parcial da escavação da primeira lagoa.
Após negociações entre o Município de Estremoz e a Secretaria

de Estado do Ambiente, foi aberto um Aviso Especial no POVT
(Programa Operacional de Valorização Territorial), o que
garante ao Município a obtenção de cofinanciamento comunitário de 85% do valor da obra de remodelação, o qual se
estima seja superior a 2 milhões de euros.
Com a realização desta obra, que deverá estar concluída até
ao final do ano de 2015, o Município de Estremoz garante
assim a qualidade ambiental do concelho e beneficiará uma
população de cerca de 9.000 habitantes.

REPRESENTANTES DO JAPÃO
VISITARAM ESTREMOZ
No dia 26 de maio Estremoz recebeu uma visita
de cortesia do Embaixador do Japão, Hiroshi Azuma,
acompanhado pelo Ministro Conselheiro da
Embaixada Japonesa, Sadayoshi Takagawa e pela escritora Beniko Tanaka, tendo sido recebidos
pelo Presidente da Câmara, Luís Mourinha.
Esta passagem por Estremoz esteve integrada numa
visita ao Alentejo, com o intuito de criar novos
contactos de negócios e também cativar mais
turistas japoneses a visitar esta zona.
Os visitantes ficaram maravilhados com a riqueza do património estremocense e com a excecional
qualidade dos seus produtos regional, artesanato
e mármores.

COMEMORAÇÕES DO 40.º
ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
Em Estremoz as comemorações dos 40 anos do 25 de abril tiveram início,
logo pela manhã, com uma Arruada pela Banda da Sociedade Filarmónica Artística Estremocense e com uma Largada de Pombos, no Rossio
Marquês de Pombal, pela Sociedade Columbófila Rainha Santa Isabel.
Durante o dia aconteceu o já habitual “Rodas e Rodinhas” e um “Passeio
da Liberdade em Bicicleta”, organizado pelo Sobe e Desce Team e,
junto ao Coreto Municipal, houve jogos tradicionais e o espetáculo
musical “Recordar Abril” com o grupo Zanguizarra.
No Salão Nobre dos Paços do Concelho decorreu uma Sessão Solene
da Assembleia Municipal de Estremoz, evocativa da efeméride.
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ESCOLAS NÃO ENCERRAM NO CONCELHO DE ESTREMOZ
Contrariamente àquilo que era expectável, neste ano
letivo não encerraram escolas no concelho de Estremoz.
O Município de Estremoz congratula-se assim pelo facto
de na listagem do Ministério da Educação, que indica
os 311 estabelecimentos de ensino que encerraram no
País, não estar incluída qualquer escola do concelho.
De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente
a Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010,
estariam em risco de encerrar cinco escolas do concelho (S. Domingos de Ana Loura, Evoramonte, Santa
Vitória do Ameixial, S. Bento do Cortiço e Veiros), por
não possuírem o número mínimo de 21 alunos que a
referida legislação impõe para que as mesmas funcionem.
Destas cinco, as três primeiras apresentavam um risco
superior, na medida em que o número de alunos é muito
inferior àquele valor.
Perante o quadro legislativo referente ao número de alunos,
o Município de Estremoz e outras entidades com responsabilidades nesta área, efetuaram diligências junto

da Direção Regional de Educação do Alentejo, com o
intuito de defender a continuidade do funcionamento
de todos os estabelecimentos de ensino, tendo em
conta as distâncias, os tempos de deslocação e o funcionamento dos respetivos jardins-de-infância, o que
acarretaria custos mais elevados, designadamente em
termos de transporte e refeições, para além do transtorno
que tal situação provocaria na qualidade de vida das
populações afetadas.
O Município de Estremoz sempre se opôs à política de
encerramento de quaisquer serviços públicos, designadamente de escolas nas freguesias rurais, por considerar que o mesmo não poderá apenas ser motivado
por números, pois estes indicadores não têm em conta
questões relacionadas com a qualidade de vida das famílias, designadamente no que diz respeito à proximidade e à facilidade de acesso aos serviços educativos,
não contribuindo assim para contrariar a tendência de
despovoamento do meio rural.

FEIRA DO CAVALO E DO TOURO EM BADAJOZ
A Ecuextre - Feira do Cavalo e do
Touro da Extremadura decorreu
de 19 a 22 de junho, no IFEBA em
Badajoz e o Município de Estremoz
esteve representado na feira com
um Stand, onde promoveu o
concelho, com destaque para a
Feira de Antiguidades, os Vinhos e
a Tauromaquia.
A participação neste certame teve
como objetivo captar mais visitantes

da Extremadura Espanhola no
mercado tradicional de sábado,
bem como divulgar as potencialidades do concelho na área da
tauromaquia, em especial após a
recuperação e reabilitação da
Praça de Toiros de Estremoz.
Durante a feira decorreram ainda
provas de vinhos das adegas do
concelho.

PRESIDENTE DA CÂMARA FOI ABSOLVIDO DE TODAS
AS ACUSAÇÕES DE QUE FOI ALVO
O Presidente da Câmara Municipal de Estremoz foi
absolvido no âmbito de ação interposta por Eduardo
Basso, na qualidade de presidente da direção da
LACE – Liga dos Amigos do Castelo de Evoramonte,
que acusava o senhor Presidente de crime de prevaricação, por ter mandado suspender o pagamento de
subsídios àquela associação.
A sentença foi proferida a 10 de julho pelo Tribunal da
Comarca de Estremoz, que entendeu absolver o senhor
Presidente da Câmara do crime de prevaricação por
entender que este, ao mandar suspender o subsídio
à LACE por incumprimento do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Cultural, se limitou a dar cumprimento
a um Regulamento Municipal e à lei geral.
O Tribunal considerou ainda totalmente improcedente
o pedido de indemnização civil deduzido pela Liga dos
Amigos do Castelo de Evoramonte e, consequentemente,
absolver Luís Mourinha e o Município de Estremoz.
Similarmente foi conhecido o teor do Acórdão da Secção
Criminal do Tribunal da Relação de Évora, que deliberou também no sentido da absolvição do Presidente

Luís Mourinha, a propósito de uma queixa-crime apresentada por Eduardo Basso, na sequência da suspensão
do subsídio à LACE.
Também a ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social, deu razão ao Presidente da Câmara
Municipal de Estremoz, que efetuou uma participação
contra o extinto Jornal Ecos, na sequência de uma
falsa notícia publicada pelo referido jornal sobre o adiamento do concerto da artista Áurea na FIAPE 2012.
Recorde-se que, à data, o Jornal Ecos era dirigido por
Eduardo Basso e era propriedade da INOVAL – Associação para o desenvolvimento do Alentejo, Inovação e
Valorização, presidida por João Carlos Chouriço.
Foi ainda arquivado, por despacho da senhora Magistrada do Ministério Público junto do Tribunal Judicial
de Estremoz, datado de 14/07/2014, o processo de
inquérito, aberto na sequência de queixa-crime de injúria
movida pelo Ex-Presidente da Assembleia Municipal
de Estremoz, Martinho Torrinha, contra o Presidente
da Câmara, devido à não publicação de editais da
assembleia nos jornais locais.

DESTAQUES
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REGIMENTO DE CAVALARIA N.º 3
COMEMOROU O SEU 307.º ANIVERSÁRIO
Decorreram no passado
mês de setembro as comemorações do Dia da
Armada e do 307.º Aniversário do Regimento de
Cavalaria n.º 3.
No dia 12 de setembro, o
Rossio Marquês de Pombal, foi palco da atuação
da Reprise da Escola de
Mafra, seguida do espetáculo da Orquestra Ligeira
do Exército que reuniu
centenas de assistentes.
No dia 18 decorreu a
Cerimónia Militar do Dia
da Arma de Cavalaria e
do 307.º Aniversário do
Regimento de Cavalaria
3 “Dragões de Olivença”,
tendo sido inaugurada a
exposição “Fortificações
Militares”.

LUÍS MOURINHA RECEBEU MEDALHA DE MÉRITO
MILITAR DOM AFONSO HENRIQUES

No dia 18 de setembro, durante a Cerimónia Militar do Dia da Arma de Cavalaria e do 307.º
Aniversário do Regimento de Cavalaria 3 “Dragões de Olivença”, o Presidente da Câmara
Municipal de Estremoz, foi agraciado com a Medalha de D. Afonso Henriques, entregue
pelas mãos do Chefe de Estado Maior do Exército, General Carlos António Corbal Hernandez
Jerónimo.
Esta medalha destina-se a galardoar militares e civis que revelem elevada competência,
extraordinário empenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército Português e foi entregue a
Luís Mourinha pelo apoio que este tem prestado, enquanto Presidente da Câmara Municipal
de Estremoz, ao Regimento de Cavalaria 3 “Dragões de Olivença.
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FIGURADO DE BARRO DE ESTREMOZ RECONHECIDO
COMO PATRIMÓNIO DE INTERESSE MUNICIPAL
Na reunião de Câmara do dia 17 de setembro, foi
aprovado por unanimidade, o reconhecimento da
Produção de Figurado de Barro de Estremoz como
Património Imaterial de Interesse Municipal, processo
que foi também submetido à Assembleia Municipal e
foi votado favoravelmente por unanimidade na sessão
de 26/09/2014.
O Saber-Fazer de uma Figura de Barro de Estremoz
(vulgo Boneco de Estremoz), é um património imaterial
local de expressão única no mundo que importa valorizar, num primeiro momento, através de um reconhecimento municipal. Desta forma, os Barristas veem
reconhecido o mérito de continuarem uma tradição
com mais de 300 anos de existência, e o concelho
assume esta herança cultural como de relevância
excecional para o seu desenvolvimento integral.
Assume-se assim este património imaterial como uma
herança multisecular de inestimável valor cultural para
o concelho, bem como para os seus cidadãos e que
importa transmitir devidamente valorizado, estudado
e preservado às novas e às futuras gerações.
Este é o primeiro passo de um processo, já iniciado
pelo Município e que procura chegar ao registo da
Produção de Figurado em Barro de Estremoz na Lista
Representativa de Património Cultural Imaterial da
Humanidade (UNESCO).

CONCELHO DE ESTREMOZ VAI TER
PLANO DE AÇÃO EMPRESARIAL
Foi assinado no passado dia 23
de outubro um protocolo de colaboração entre o Município de
Estremoz e o NERE – AE – Núcleo
Empresarial da Região de Évora
– Associação Empresarial.
Este protocolo tem como objetivo definir os termos e as condições gerais que ambas as
partes se comprometem a colaborar num conjunto de ações,
no âmbito de uma parceria para o
desenvolvimentos de um Plano
de Ação Empresarial, de forma
a potenciar o desenvolvimento
empresarial e empreendedor
concelhio e a apoiar as empresas
no seu processo de crescimento
e criação.

DESTAQUES

INAUGURAÇÃO
DO NOVO QUARTEL
DA GNR
Foi inaugurado no dia 29 de setembro, o novo
Quartel da Guarda Nacional Republicana em
Estremoz na presença do Primeiro-Ministro, Pedro
Passos Coelho, do Ministro da Administração
Interna, Miguel Macedo, do Presidente da Câmara
Municipal de Estremoz, Luís Mourinha e do Comandante Geral da GNR, Tenente-General Manuel
da Silva Couto.
Pedro Passos Coelho no seu discurso frisou que
“as instalações do Destacamento Territorial e Posto
Territorial de Estremoz são uma mais-valia para toda
a região e um fator de desenvolvimento importante
para a cidade de Estremoz e para os estremocenses”,
enquanto que Luís Mourinha relembrou que há mais
de 20 anos que a Câmara cedeu o terreno para a
construção do quartel, congratulando-se pelo facto
do Governo ter decidido avançar com a construção
do equipamento, apesar da conjuntura económica
não ser a mais favorável.
O novo equipamento, que envolveu um investimento a rondar os 2,5 milhões de euros, tem uma
área total de 2.369,07 m2, distribuídos por três edifícios: o edifício principal, o edifício com os anexos
das garagens e arrecadações e o edifício auxiliar
onde vão ficar instaladas as cavalariças e o canil.
Com esta iniciativa a segurança de pessoas e bens
aumentará, tanto naquela área da cidade, como em
todo o território do concelho de Estremoz.

FEIRA DE ZAFRA 2014
Mais uma vez o Município esteve presente, com um
stand promocional, na Feira Internacional Ganadeira
de Zafra, que decorreu de 2 a 9 de outubro naquela
cidade espanhola, com a qual Estremoz é germinada.
O Presidente da Câmara esteve na inauguração da Feira,
que contou com a presença do Rei de Espanha, D. Filipe VI.
No dia 5 de outubro tiveram lugar as cerimónias do dia
de Portugal, tendo o Município sido representado pelo
Presidente da Assembleia Municipal, Nuno Rato.

PÁG.
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DESTAQUES

ESTREMOZ É MUNICÍPIO DO ANO 2014
O Município de Estremoz foi galardoado com o Prémio Município do Ano Portugal
2014, na categoria Alentejo (menos de 20.000 habitantes), pela realização da obra
de reabilitação do Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte (Palácio do Círculo).
Os Prémios “Município do Ano Portugal 2014” têm como objetivos reconhecer e
premiar as boas práticas em projetos implementados pelos municípios com impactos
assinaláveis no território, na economia e na sociedade, que promovam o crescimento,
a inclusão e/ou a sustentabilidade, dando visibilidade e reconhecer, em diferentes categorias, realidades diversas que incluam as cidades de maior dimensão, mas também
os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do país.
O prémio foi entregue ao Presidente da Câmara, Luís Mourinha, na Cerimónia de Entrega de
Prémios que decorreu no passado dia 7 de novembro, no Palácio Vila Flor, em Guimarães.
O Município de Estremoz congratula-se por este Prémio, uma vez que o mesmo
significa um reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido em prol do
desenvolvimento social, cultural e económico do concelho.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA VISITOU
O CONCELHO DE ESTREMOZ
Sua Excelência o Presidente da República,
Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, esteve no
dia 10 de novembro, de visita oficial ao concelho de Estremoz.
Após visita ao Regimento de Cavalaria de
Estremoz e à Adega Tiago Cabaço Wines,
o Chefe do Estado Português foi recebido
no Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte, onde assistiu ao trabalho de artesãos da
barrística estremocense, que exemplificaram
a modelação dos Bonecos de Estremoz,
para os quais a Câmara Municipal está a
desenvolver a candidatura a Património
Cultural Imaterial da Humanidade. Seguiu-se uma visita à exposição de Bonecos de
Estremoz de cada um dos barristas e de
exemplares da Coleção Reis Pereira, e à exposição evocativa do centenário da Delegação
de Estremoz da Cruz Vermelha Portuguesa.
O Presidente da Câmara Municipal de Estremoz,
Luís Mourinha, agradeceu a visita do Senhor
Presidente da República, enaltecendo a
importância da sua influência na manutenção do Regimento de Cavalaria n.º 3 nesta
cidade, falou ainda sobre a importância dos
sectores dos vinhos e dos mármores para a
economia do concelho, bem como do papel
dos Bonecos de Estremoz para dinamizar a
economia e o turismo, tendo oferecido ao
Presidente da República e a sua esposa,
um Presépio de Altar da autoria da artesã
Maria Luísa da Conceição.
No final da sua intervenção e aproveitando a
presença na cerimónia do Senhor Secretário de Estado da Administração Local,

Dr. António Leitão Amaro, o Presidente da
Câmara solicitou que o Governo reveja a
Lei dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso, no sentido de haver uma maior
flexibilidade que permita às autarquias
um melhor aproveitamento dos fundos
comunitários.
Sua Excelência o Presidente da República,
agradeceu a todos a calorosa receção que
Estremoz lhe fez, reconhecendo o valor do
Regimento de Cavalaria e do jovem empreendedor Tiago Cabaço, tendo felicitado Luís
Mourinha pela recuperação do Palácio Marqueses da Praia e Monforte. e pelo Prémio
Município do Ano 2014. Referiu-se ainda
aos Bonecos de Estremoz e à importância
da salvaguarda desta arte como expressão
artística e simbólica da identidade estremocense, deixando a seguinte mensagem
no Livro de Honra do Município: “Estremoz,
pelos seus recursos naturais e pela fibra
das suas gentes, saberá seguramente afirmar
o seu lugar no País e na região, aliando tradição e inovação, capacidade de reinvenção
e de afirmação identitária”.
O Município de Estremoz congratula-se por
esta visita de Sua Excelência o Presidente
da República, esperando que a mesma
possa ter contribuído para a afirmação e
visibilidade do concelho a nível nacional,
confirmando assim a sua importância no
seio da região em que se insere.
As imagens e o vídeo desta visita podem
ser visualizados na página do Município na
internet.

TURISMO
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CÂMARA MUNICIPAL APOSTA NA
PROMOÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL
O Município de Estremoz instalou novos painéis de informação turística e cultural na
cidade, com o objetivo de melhor divulgar e promover os eventos municipais junto da
população.
Estes painéis de informação turística e cultural foram adquiridos no âmbito do
projeto transfronteiriço “Circuito Turístico por Terras Raianas”, do POCTEP, no
qual o Município de Estremoz participa com mais onze municípios portugueses e
espanhóis (Albuquerque, Alcántara, Barcarrota, Campo Maior, Castelo de Vide,
Coria, Idanha-a-Nova, Jerez de Los Caballeros, Marvão, Olivenza e Valencia de
Alcántara).
Foram adquiridos 14 painéis de informação turística e de eventos culturais e desportivos, os quais se destinam à divulgação das atividades municipais e, se for caso
disso, também das atividades desenvolvidas pelos restantes parceiros. No total
estes painéis representam um investimento de 9.500€, o qual é financiado pelo
POCTEP/FEDER a 75%.
Os painéis foram instalados em pontos estratégicos da cidade que, por um lado permitam a sua utilização do ponto de vista turístico e, por outro, a sua utilização
como espaços de divulgação dos eventos culturais e desportivos.

“TURISMO SOLIDÁRIO”
NAS COMEMORAÇÕES DO
DIA MUNDIAL DO TURISMO
O Município de Estremoz assinalou o Dia Mundial do Turismo, que se
comemorou no dia 27 de setembro e, tal como aconteceu no ano anterior, a comemoração foi subordinada ao tema “Turismo Solidário”,
Em parceria com a CERCIEstremoz decorreu uma pequena Feira “Turismo
Solidário”, no Posto de Turismo de Estremoz, com venda de trabalhos
realizados pelos utentes daquela instituição.
Foram entregues lembranças a todos aqueles que visitaram a feira e
o posto de turismo, para que mais tarde possam recordar a sua visita
ao nosso concelho.

TURISMO EM ESTREMOZ
CONTINUA A CRESCER
Em termos turísticos, o ano de 2014 foi o melhor
dos últimos anos, já que, desde janeiro até outubro, já
foram atendidos mais de 12.000 turistas nacionais
e estrangeiros, registando-se uma maior afluência
a partir de abril deste ano, altura em que Estremoz
começou a ser procurada pelos telespetadores da
novela “Belmonte”, mostrando especial curiosidade
pelos espaços que fizeram parte da vida da família
Belmonte e dos restantes personagens.
Para além da novela, muitas outras ações de
promoção têm sido desenvolvidas pelo Município,
designadamente a presença na Bolsa de Turismo
de Lisboa e outras feiras nacionais e internacionais,
bem como o desenvolvimento de vários suportes
de divulgação turística, exposições e outras atividades no Posto de Turismo, no âmbito do programa
“Estremoz tem mais encanto”.

ROSSIO TEM PAINEL
ELETRÓNICO
A Câmara Municipal de Estremoz instalou no
Rossio Marquês de Pombal um Painel Publicitário eletrónico com o objetivo de divulgar
e promover os eventos locais.
O Painel foi financiado através do POCTEP –
Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Portugal – Espanha, com uma taxa
de financiamento comunitário FEDER de 75%,
e insere-se na atividade de Promoção e Difusão
Turística constante do projeto CTPTR – Circuito
Turístico Por Terras Raianas. O projeto teve um
custo total de 23.000€ e representa mais um
investimento para o desenvolvimento cultural e
turístico da cidade que tem mais encanto.

28
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OBRAS MUNICIPAIS

REPARAÇÃO E PINTURA INTERIOR DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

ANTES

AGORA

COLOCAÇÃO DE CALÇADA E ILUMINAÇÃO JUNTO AO BUSTO DE HENRY DUNANT,
NO JARDIM MUNICIPAL

REPARAÇÃO DE CALÇADAS NO LARGO GENERAL GRAÇA

28

OBRAS MUNICIPAIS
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CONSTRUÇÃO DO NÓ DE ACESSO À FUTURA VARIANTE
À ZONA INDUSTRIAL, JUNTO AO DESTACAMENTO DA GNR

ANTES

AGORA

ANTES

AGORA

ANTES

AGORA

REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA AVENIDA DE SANTO ANTÓNIO

28
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OBRAS MUNICIPAIS

REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA NO BAIRRO DA COBATA

ANTES

AGORA

ANTES

AGORA

ANTES

AGORA

REQUALIFICAÇÃO NAS RUAS JOÃO DE SOUSA CARVALHO E BENTO DE
JESUS CARAÇA

28

OBRAS MUNICIPAIS
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SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA ADUTORA DA CIDADE E COLOCAÇÃO DE NOVA
CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO NO TROÇO ENTRE A ROTUNDA DO CONTINENTE E O
ENTRONCAMENTO PARA A QUINTA DO CARMO

LEVANTAMENTO DE CARRIL NA ANTIGA LINHA FERROVIÁRIA
ESTREMOZ/VILA VIÇOSA - FUTURA ECOPISTA

BENEFICIAÇÕES NO
MUSEU MUNICIPAL

ALARGAMENTO DE CAMINHO NA FREGUESIA
DE GLÓRIA - ESTRADA DA BOAVISTA

28
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

FIAPE 2014
De 30 de abril a 4 de maio, a Câmara Municipal
organizou a 28.ª edição da FIAPE e a 32.ª edição da Feira de Artesanato de Estremoz, a qual
decorreu no Parque de Feiras e Exposições de
Estremoz.
O certame foi inaugurado pelo senhor Secretário
de Estado da Alimentação e da Investigação
Agroalimentar, Dr. Nuno Vieira e Brito, e durante
a cerimónia de inauguração foram conhecidos
os vencedores do XIX Concurso de Cozinha
Alentejana e do II Concurso Regional de Azeites
– Prémio FIAPE. Foi ainda apresentado o vídeo
promocional “Museus de Estremoz”.
Estiveram presentes nesta edição cerca de 370
expositores, distribuídos por diversos sectores
de atividade: artesanato, pecuária, atividades
comerciais diversas, produtos regionais, restaurantes, instituições, maquinaria agrícola, ramo
automóvel, divertimentos, bares e similares.
Em termos de visitantes, a FIAPE 2014 registou cerca de 50.000 entradas nos cinco dias
do evento. Para além das diversas mostras que
estavam à sua disposição, os visitantes tiveram
a possibilidade de assistir e de participar em
várias atividades de carácter cultural, lúdico e
desportivo, sendo de destacar os concertos
do palco principal (Caravana, Miguel Azevedo,
Camané, Dezalinhados, Boss AC, Paulo Gonzo
e Festival de Folclore), os espetáculos do Palco
Estremoz (grupos de dança, demonstrações
desportivas, música, cantares alentejanos),

Miguel Azevedo

28

Camané

Pavilhão atividades diversas

Inauguração

Exposição Pecuária

Dia de Zafra
Saborear Estremoz

Visita à feira - inauguração

Boss AC

Aqui Portugal - RTP1

Paulo Gonzo

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Feira de artesanato

Concurso Canino

Restaurantes no pavilhão multiusos

Festival de Folclore

Visita de Dom Duarte

Stand do Município
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desportos radicais, arruadas pelas bandas
filarmónicas do concelho, o Flashmob FIAPE
2014, duas largadas de toiros, duas discotecas noturnas, divertimentos, insufláveis, área
de jogos de vídeo, entre outras.
Destaque ainda para a realização da Corrida
de Toiros, no dia 2 de maio, que foi transmitida
em direto pela RTP1, e para a transmissão,
também em direto a partir da feira, do programa “Aqui Portugal”, da mesma estação
televisiva.
No auditório do pavilhão A decorreu o I Seminário sobre Mecanização Agrícola, dinamizado
pela Escola Superior Agrária de Elvas, em
parceria com outras entidades, bem como
colóquios destinados à juventude.
No stand da Câmara Municipal, que ocupou
o espaço central do Pavilhão Multiusos, decorreram degustações de produtos agroalimentares do concelho (iniciativa Saborear
Estremoz), bem como exposições sobre
os Bonecos de Estremoz e o II Concurso
Regional de Azeites. Para além disso, foi no
pequeno auditório do stand da Câmara que
aconteceram vários colóquios e sessões de
esclarecimento sobre temáticas variadas,
tais como a candidatura dos Bonecos de
Estremoz a Património Cultural Imaterial da
Humanidade, o Slow Food e a Agricultura
Biológica.
No stand da ACORE e no Pavilhão C realizaram-se colóquios sobre temáticas relacionadas
com o mundo agrícola, bem como vários
concursos e demonstrações pecuárias.
Como é habitual, comemoraram-se na FIAPE
o Dia do Artesão e o Dia de Zafra. No primeiro
caso foram entregues diplomas de participação aos artesãos presentes na 32.ª edição
da Feira de Artesanato de Estremoz e no
segundo caso realizaram-se as cerimónias
de receção da comitiva do Ayuntamiento de
Zafra, com posterior visita à feira, estreitando
assim os laços que unem Estremoz a esta
cidade gémea espanhola.
Merecem destaque as visitas do senhor
D. Duarte Pio, Duque de Bragança, que posteriormente visitou o Museu Municipal e foi
convidado a integrar a comissão de honra
da candidatura dos Bonecos de Estremoz
a Património da Humanidade, bem como o
senhor Deputado da Assembleia da República, Dr. Carlos Zorrinho. Ainda que de forma
não oficial, a FIAPE contou também com a
visita do senhor Vice-Primeiro Ministro, Dr.
Paulo Portas, no domingo, dia 4 de maio.
Visitou ainda o evento, no dia 1 de maio, uma
comitiva de empresários chineses, acompanhados por empresários do sector dos
mármores e que tiveram oportunidade de
conhecer a feira e as pedreiras do concelho.

28
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

I FEIRA MEDIEVAL EM ESTREMOZ
Decorreu no passado dia 17 de maio, no Largo D. Dinis e espaços envolventes
do castelo, a I Feira Medieval de Estremoz, que recebeu centenas de visitantes.
A organização da Feira Medieval de Estremoz foi dos alunos do Curso Técnico
de Turismo Ambiental e Rural da Escola Secundária Rainha Santa Isabel, que
integraram a iniciativa no seu trabalho de final de curso (PAP – Prova de Aptidão
Profissional) e contaram com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

MERCADO DO LAGO 2014
A quarta edição do Mercado do Lago,
realizou-se no dia 5 de julho, registando
mais uma vez uma elevada afluência de
visitantes.
Com um diversificado leque de expositores e de produtos para venda, o Mercado do Lago decorreu durante todo
o dia na zona envolvente ao Lago do
Gadanha, com diversas atividades, tais
como um workshop de pintura e música
concebido por artistas holandeses, instalados em Estremoz pela ocasião dos
Jogos Mundiais das Artes 2014, e terminando com um espetáculo de dança
com o grupo “Traquinas & All Stars” e
com um Desfile de Moda com roupas
recicladas, organizado pelos participantes
do Estremoz Férias 2014, na área do
Turismo.

SALDOS DE STOCKS DE VERÃO
Foi de 12 a 14 de setembro que decorreu mais uma
edição da Feira de Saldos de Stocks de Verão, onde o
comércio local praticou descontos até aos 50% e
foi possível assistir às atuações de grupos de dança
locais, DANCE 4 FUN, GINARTE e TRAQUINAS & ALL
STARS, a um DESFILE DE MODA e a demonstrações
28 de caráter desportivo, promovidas pelos ginásios
POINT FIT e INSHAPE e pela Associação MOVE-TE.

DESPORTO E JUVENTUDE

ESTREMOZBIKE 2014

-

CAMINHADA “PASSEIO PELO PATRIMÓNIO” ROTA DA NOVELA “BELMONTE”
CAMINHADA “PIRILÂMPO MÁGICO” (PARCERIA COM A CERCIESTREMOZ)
CAMINHADA DA “PRIMAVERA” EM S. LOURENÇO DE MAMPORCÃO E SÃO BENTO DE ANA LOURA
CAMINHADA DA “ESPIGA” NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)
CAMINHADA DA “JUVENTUDE” EM ARCOS
CAMINHADA “ALENTEJO TESOURO DE PORTUGAL” EM EVORAMONTE
CAMINHADA DAS “AZENHAS” EM S. DOMINGOS DE ANA LOURA
CAMINHADA PELA “NATUREZA” NA GLÓRIA
CAMINHADA PELA “UNIÃO” NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DO AMEIXIAL
CAMINHADA “AVÓS E NETOS”

OUTRAS CAMINHADAS:
20 de junho
12 de julho
4 de outubro
5 de outubro

-

19

Decorreu no passado dia 4
de maio mais uma edição
do EstremozBike, com a
participação de 1000 betetistas que percorreram os
25, 50 ou 100km, dependendo da prova para a qual
se inscreveram.
Esta iniciativa trouxe a
Estremoz milhares de visitantes, sendo uma organização da BTTMOZ – SDT e
da Associação Rota d’Ossa
com o apoio da Câmara
Municipal de Estremoz.

CAMINHADAS
4 de maio
16 de maio
18 de maio
29 de maio
1 de junho
8 de junho
15 de junho
22 de junho
6 de julho
28 de setembro

PÁG.

CAMINHADA DA AMNISTIA “O MEU CORPO, OS MEUS DIREITOS”
CAMINHADA “LEONINA” (PARCERIA COM O NÚCLEO SPORTINGUISTA DE STREMOZ)
CENTRO VETERINÁRIO DE ESTREMOZ
MINI MARATONA: PONTE VASCO DA GAMA

DIA DA CRIANÇA NA MATA MUNICIPAL

No dia 1 de junho comemorou-se o Dia Mundial da Criança e a Câmara Municipal de Estremoz, com o apoio
do Centro de Ciência Viva e do RC3, organizaram uma série de atividades na Mata Municipal da cidade.
As crianças divertiram-se e participaram em atividades desportivas, pinturas faciais, torre de escalada, atividades com animais de companhia, atividades com cavalos, insufláveis, artes manuais,
histórias contadas e uma atividade desenvolvida pelo Centro de Ciência Viva denominada “No dia
da criança, vem brincar com a ciência”.
Também no Dia da Criança, Estremoz teve mais encanto!

PÁG.
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DESPORTO E JUVENTUDE

ESTREMOZ FÉRIAS

22.ª FESTA DA MALHA DA CIMAC
Decorreu no passado dia 28 de setembro, em Cabeção,
a 22ª Festa da Malha da CIMAC. No total participaram 134
equipas, das quais 15 pertenciam ao concelho de Estremoz.

III DUATLO DO SISTEMA SOLAR

Durante os meses de julho e agosto decorreu, uma vez mais,
o Estremoz Férias, que proporcionou aos mais novos momentos
de convívio, diversão e aprendizagem.
O principal objetivo do projeto “Estremoz Férias” é a ocupação
dos tempos livres das crianças e dos jovens durante o período
de férias do verão.
Todas as atividades foram acompanhadas pedagogicamente,
por um lado garantindo a segurança das crianças e jovens e,
por outro, incutindo-lhes uma motivação para a prática desportiva, proteção do ambiente e do património, entre outras.

Decorreu nos dias 25 e 26 de outubro a terceira edição do SOL-DUATLO DE ESTREMOZ.
Durante estes dois dias foi possível visitar
os planetas do nosso Sistema Solar a
correr e a pedalar!

SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS ÀS COLETIVIDADES (2013/2014)
COLETIVIDADE / VALOR / PROGRAMA
AJES - Associação Juvenil de Estremoz ...............................5 564,43 € PADD
AJES - Associação Juvenil de Estremoz ...............................2 465,97 € PADC
AJOV - Associação de Jovens Veirenses ..............................1 547,05 € PADC
ARCA - Associação Recreativa e Cultural de Arcos ...........2 735,34 € PADC
Associação Acolher Mudanças - Evoramonte .........................710,78 € PADD
Associação Acolher Mudanças - Evoramonte ........................304,38 € PADC
Associação BBTMOZ - SDT ....................................................1 513,69 € PADD
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Evoramonte ....131,63 € PADD
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Evoramonte ...444,76 € PADC
Associação de Amigos de Evoramonte ...................................366,35 € PADC
Associação Desportiva de Caça e Pesca de Estremoz ..........105,82 € PADD
Associação Desportiva e Cultural de S. Domingos ............3 010,31 € PADD
CERCIESTREMOZ CRL ..........................................................1 450,80 € PADD
Clube de Caçadores de Estremoz .........................................7 960,88 € PADD
Clube de Futebol de Estremoz ............................................57 466,50 € PADD
Clube de Orientação do Alto Alentejo .......................................736,94 € PADD
Clube Desportivo Autónomo Externato S. Filipe ..................2 784,84 € PADD
Contemporaneus "Assoc. Promoção Arte Contemporânea" ......4 672,32 € PADC
PADD - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo
PADC - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural

GINARTE - Associação Desportiva e Cultural ...........1 962,19 € PADD
GINARTE - Associação Desportiva e Cultural .............239,88 € PADC
Grupo Desportivo de Santiago ......................................994,50 € PADD
Grupo do Pedal de Estremoz .........................................511,88 € PADD
Grupo Folclórico "A Convenção" de Evoramonte ......2 111,10 € PADC
Juventude Desportiva de S. Bento do Ameixial .......3 754,56 € PADD
Moto Clube de Estremoz ................................................286,16 € PADD
Núcleo de Estremoz da Liga dos Combatentes .............70,99 € PADD
Núcleo de Estremoz da Liga dos Combatentes ...........457,41 € PADC
Orfeão de Estremoz "Tomaz Alcaide" ........................5 614,23 € PADC
Rancho Folcl. "As Azeitoneiras" de S. Bento do Cortiço ...1 462,07 € PADC
Rancho Folcl. "Rosas de Maio" da Casa do Povo de Veiros .629,41 € PADC
Rota D'Ossa - Associação Cultural e Desportiva ........568,75 € PADD
Sociedadde Recreativa Popular Estremocense ..........280,97 € PADD
Sociedade Columbófila Rainha Santa Isabel ............2 673,94 € PADD
Sociedade Filarmónica Artística Estremocense .......5 668,01 € PADC
Sociedade Filarmónica Luzitana .................................5 667,50 € PADC
Sociedade Filarmónica Veirense ................................5 614,22 € PADC

TOTAL ATRIBUÍDO: 132 540,56 €

CULTURA
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EXPOSIÇÕES
“VIRGEM MARIA NA COLEÇÃO DE BONECOS
DE ESTREMOZ DO MUSEU MUNICIPAL”
Galeria D. Dinis
De 12 de abril a 22 de junho

“CARTAZES ANTIGOS DO ARQUIVO MUNICIPAL”
Sala do Arquivo Municipal no Centro Cultural
Dr. Marques Crespo
De 15 de julho a 29 de setembro

“MERCADO DE ESTREMOZ: UM LUGAR NA MEMÓRIA”
Posto de Turismo de Estremoz
De 19 de abril a 31 de maio

“TRABALHOS DE PINTURA DA ACADEMIA SÉNIOR”
Posto de Turismo de Estremoz
De 2 a 10 de agosto

“LIVROS PROIBIDOS NO REGIME FASCISTA”
Biblioteca Municipal de Estremoz
De 14 de abril a 15 de maio

“OS PRINCIPEZINHOS”

“OS POETAS POPULARES
E O BONECO DE ESTREMOZ”
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte
De 18 de maio a 24 de agosto
“LAGAR DO GUIA”
Sala de Exposições Temporárias do Museu Municipal
De 24 de maio a 6 de julho
“PREVENÇÃO RODOVIÁRIA”
Posto de Turismo de Estremoz
De 30 de maio a 15 de junho
“OS ARTESÃOS E A RAINHA SANTA ISABEL”
Galeria Municipal D. Dinis
De 4 de julho a 14 de setembro
“COR’ANTES DO PÃO AMASSADO”
Pintura de Carlos Godinho

Sala de Exposições do Museu Municipal de Estremoz
De 12 de julho a 28 de setembro

“LAGAR DO GUIA”

“LIVROS PROIBIDOS NO
REGIME FASCISTA”

“OS ARTESÃOS E A RAINHA
SANTA ISABEL”

“TRABALHOS DE PINTURA
DA ACADEMIA SÉNIOR”

Pintura de Oliveira Tavares

Sala de Exposições Temporárias do Palácio
dos Marqueses da Praia e Monforte
De 6 de setembro a 19 de outubro
“NATURAIS”

Pintura de Francisco Charneca e Escultura
de António Charneca sobre cinegética

Posto de Turismo de Estremoz
De 18 a 26 de setembro
“CERÂMICA DE FÁTIMA LOPES”
Galeria D. Dinis
De 27 de setembro a 16 de novembro
“O EROTISMO NA COLEÇÃO DE DESENHO
DO MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ”
Museu Municipal de Estremoz
De 4 de outubro a 3 de janeiro de 2015
“COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO
DA CRUZ VERMELHA EM ESTREMOZ”
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte
De 7 de novembro a 18 de janeiro de 2015

“MERCADO DE ESTREMOZ:
UM LUGAR NA MEMÓRIA”

“CARTAZES ANTIGOS
DO ARQUIVO MUNICIPAL”

“OS POETAS POPULARES
E O BONECO DE ESTREMOZ”

“CERÂMICA DE FÁTIMA LOPES”

PÁG.
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CULTURA

ESPETÁCULOS
“RECITAL DE GUITARRAS E VIOLONCELO
PELA CONTEMPORANEUS”
Para a temporada de Música 2014, a Contemporaneus convidou
o guitarrista Ricardo Batista e a violoncelista Sunita Mamtani para se
apresentarem no Ciclo de Música de Câmara.
10 de maio no Teatro Bernardim Ribeiro

“RECITAL DE GUITARRAS E VIOLONCELO
PELA CONTEMPORANEUS”

“CICLO DE ESPETÁCULOS DE BONECOS DE SANTO ALEIXO”
Espetáculo nas freguesias do concelho de Estremoz:
- 31 de maio - Freguesia de Evoramonte - Salão da Casa do Povo;
- 09 de junho – União das Freguesias do Ameixial
(Santa Vitória e São Bento)
Salão da Junta de Freguesia, em Santa Vitória;
- 10 de junho – União das Freguesias de São Bento do Cortiço
e Santo Estêvão
Salão da Junta de Freguesia, em São Bento do Cortiço.
“OS HERDEIROS DA LUA DE JOANA”
Espetáculo do Grupo de Teatro Pensennisso de Monforte.

“OS HERDEIROS DA LUA DE JOANA”

14 de junho no Teatro Bernardim Ribeiro

“DEIXEI O ENXOVAL NAS PAREDES!”
Espetáculo a convite de Luz da Câmara
19 de junho no Teatro Bernardim Ribeiro

“ROBERTOS”
Espetáculo de fantoches pelo TRULÉ – Investigação de Formas
Animadas
12 de julho no Mercado de Estremoz

“ROBERTOS” NO MERCADO DE SÁBADO

“MOZART A HINDEMITH – VIAGEM PELA MÚSICA
DA CONTEMPORANEUS”
Espetáculo de encerramento da Temporada de Música 2013/2014
da Contemporaneus
25 de julho no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

“E PORQUE NÃO EMIGRAS?”
Revista e Comédia Musical com Carlos Areia, Patrícia Candoso,
Marta Fernandes, Paulo Patrício e Rosa Soares
26 de julho no Teatro Bernardim Ribeiro

“MOZART A HINDEMITH:
VIAGEM PELA MÚSICA DA CONTEMPORANEUS”

“E PORQUE NÃO EMIGRAS?”

CULTURA
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CARNAVAL DE VERÃO 2014

Realizou-se no passado dia 21 de junho, no Rossio Marquês de Pombal, o desfile de “Carnaval de Verão 2014”.
Pela primeira vez em Estremoz, realizou-se um desfile de Carnaval de Verão, que saiu à rua com 11 grupos participantes,
reunindo cerca de 150 foliões, que animaram a noite estremocense, juntando centenas de pessoas no centro da cidade.
A primeira edição do Carnaval de Verão 2014 foi responsabilidade da Comissão Organizadora do Carnaval de Estremoz,
com o apoio da Câmara Municipal.

WORKSHOP DE DJ E BEATBOX
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROJETO “DOCES MOMENTOS”
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Decorreu no dia 13 de junho na Biblioteca Municipal de
Estremoz, um workshop de DJ e uma demonstração de
Beatbox, com o DJ Foksen e Beatbox Áládin.

No dia 28 de maio, na Biblioteca Municipal
de Estremoz, foi contada mais uma história
integrada no projeto “Doces Momentos”.
Neste dia as IPSS das freguesias rurais de S.
Bento do Cortiço, Arcos e Veiros assistiram
ao conto da história “A Lagarta Vaidosa” e,
para terminar a tarde em grande, decorreu
um lanche oferecido pelo Intermarché de
Estremoz, que se transformou, para alguns
utentes, em mais uma experiência de vida,
uma vez que uma das ofertas foi Pizza e
muitos deles nunca tinham provado tal iguaria.

CONFERÊNCIA:
“O BONECO DE ESTREMOZ:
HISTÓRIA, PRODUÇÃO E
MODELOS”
Realizou-se no dia 15 de outubro, uma
conferência, sob o título “O Boneco de
Estremoz: História, Produção e Modelos” dirigida pelo Dr. Hugo Guerreiro,
responsável pelo Museu Municipal de
Estremoz.
Esta conferência foi a primeira de um
Ciclo de Conferências, a decorrer de
outubro de 2014 a maio de 2015, sob o
tema: “Da História ao Futuro”.

PÁG.
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CULTURA

FESTAS DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ

DR

De 5 a 7 de setembro realizaram-se em Estremoz as tradicionais Festas da
Exaltação da Santa Cruz.
Como todos os anos, aconteceram as habituais cerimónias religiosas, fogaças,
rifas, quermesse, restaurantes, concertos, bailes, o tão apreciado fogo de artifício e
as atuações das Bandas Filarmónicas, da Fanfarra dos Bombeiros, dos espetáculos
de folclore e as atividades desportivas, assim como os concertos, gratuitos, que animaram as noites com os artistas Gonçalo Tavares, Sons do Minho e Ruth Marlene.
As festas da Exaltação de Santa Cruz foram uma organização da Paróquia
de Santo André, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

DR

DR

CIÊNCIA VOLTOU À RUA
A 8ª edição do Festival de Ciência e Arte, CIÊNCIA NA
RUA decorreu a 13 de setembro, no centro da cidade
de Estremoz.
Estremoz foi mais uma vez palco de inúmeras experiências interativas e espetáculos, onde a CIÊNCIA e
a ARTE se juntam para melhor compreendermos a
Energia que utilizamos.
Esta iniciativa foi uma organização do Centro de Ciência
Viva de Estremoz com o apoio da Câmara Municipal de
Estremoz e de outras entidades envolvidas.

CULTURA

PÁG.
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OUTUBRO: MÊS DA MÚSICA
Para celebrar o Dia Internacional da Música, a Câmara Municipal de Estremoz, como já vem sendo
habitual, dedicou o mês de outubro à música, tendo sido realizados os seguintes espetáculos:

11 de outubro

Encontro de Coros “Orfeão de Estremoz Tomaz Alcaide”
na Igreja dos Congregados.

12 de outubro
Espetáculo “De Brahms a Schoenberg”,
no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte.

18 de outubro

26 de outubro

Concerto com “Juan Carlos León Trio”
no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte.

Concerto da Sociedade Filarmónica Luzitana,
na Sociedade de Artistas Estremocense.

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ DINAMIZA
MARCHA POPULAR INFANTIL

Integrada nas Marchas Populares que a União de Freguesia de Estremoz (Santa Maria e Santo André) organizou no passado
dia 28 de junho, o Município de Estremoz dinamizou uma Marcha Infantil, subordinada ao tema “Bonecos de Estremoz”.
Os marchantes desfilaram pelas ruas da cidade e realizaram a sua coreografia na Rua Prof. Egas Moniz, estando
trajados de “Primavera”, uma das temáticas da barrística estremocense.
Esta iniciativa teve como objetivo promover as tradições locais e despertar na população o sentido de salvaguarda do
património cultural, tendo em conta a intenção de candidatura dos Bonecos de Estremoz a Património da Humanidade.

PÁG.
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AÇÃO SOCIAL

ESTREMOZ JÁ TEM COMISSÃO DE PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS
No passado dia 2 de julho foi instalada a CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho
de Estremoz, a qual tem como principal função a proteção
e promoção dos direitos das crianças e jovens em
perigo de abandono, maus tratos, abusos sexuais,
negligência ou de estar sujeitos a comportamentos
que põem em risco a sua integridade ou a de outros
sem que a família consiga resolver a situação.
A intervenção da CPCJ desenvolve-se a partir do momento em que se tenha conhecimento de situações de
crianças e jovens em perigo, podendo as situações ser
sinalizadas através de contacto pessoal, telefónico ou

escrito, realizado por crianças e jovens, família, vizinhos,
entidades públicas ou privadas, com ou sem intervenção na área de infância e juventude, qualquer cidadão
ou a própria comissão.
A Comissão funciona diariamente no edifício da Câmara
Municipal, das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00.
Fora deste horário as chamadas serão reencaminhadas
para as forças de segurança.
Para contactar a CPCJ pode utilizar o número de
telefone 268080290, o fa x 268080291 ou o email
cpcj-estremoz@cm-estremoz.pt.

SEMANA DE LUTA CONTRA A POBREZA
Decorreu de 13 a 20 de outubro a Semana
de Luta contra a Pobreza e a Exclusão
Social, Focus Week.
A EAPN Portugal / Rede Europeia Anti
Pobreza e a EAPN - delegação de Évora
propuseram a realização de uma Focus
Week de âmbito distrital de Luta Contra
a Pobreza e Exclusão Social.
À semelhança dos anos anteriores,
Estremoz integrou esta iniciativa de luta
contra a pobreza e exclusão social,
com diversas atividades, tais como,
workshops, encontros intergeracionais
e caminhadas, focando sempre o tema:
“Pobreza é Ficar Indiferente”.

CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL
SOBRE SAÚDE MENTAL

ACADEMIA SÉNIOR DE ESTREMOZ
INICIA MAIS UM ANO LETIVO

No dia 7 de novembro decorreu na Pousada
Rainha Santa Isabel uma conferência internacional sobre saúde mental, tendo sido debatidos vários painéis por especialistas na área.
Esta iniciativa foi uma organização da Fundação
Romão de Sousa - Casa de Alba e contou com
o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

Decorreu no dia 19 de setembro a abertura de mais um ano letivo da Academia
Sénior de Estremoz, numa cerimónia com bastante animação a cargo dos
alunos e professores e na qual estiveram presentes o Presidente da Câmara,
Luís Mourinha, e os vereadores Francisco Ramos e Márcia Oliveira.
Com o objetivo de criar, dinamizar e organizar atividades de aprendizagem,
ensino e convívio para os maiores de 50 anos, a Academia Sénior para
além dos habituais ateliers, abriu o ano letivo 2014/15 com novas disciplinas, com o intuito de levar os alunos da Academia para além do Centro
Cultural, desenvolvendo também atividades no exterior: Jardinagem e
Agricultura Biológica, Barrística, Artes Decorativas e Culinária.

EDUCAÇÃO
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DESFILE LITERÁRIO EM ESTREMOZ
Decorreu no dia 27 de outubro, no Claustro da
Câmara Municipal de Estremoz um Desfile Literário,
envolvendo a população e a comunidade escolar,
em comemoração do Dia Internacional da Biblioteca
Escolar.
O desfile foi organizado pela Biblioteca Municipal e
pelas Bibliotecas da E.B. 2,3 Sebastião da Gama e
da Escola Secundária Rainha Santa Isabel.
Neste dia, as personagens saíram dos livros,
ganharam vida e contaram a sua história ao público
assistente.

RECEÇÃO AOS PROFESSORES

Decorreu no passado dia 12 de setembro, no Salão da Câmara Municipal de Estremoz,
uma reunião de boas vindas aos professores das AEC e animadoras CAF.
Este encontro envolveu os 21 professores contratados pela Autarquia, e teve como
objetivo partilhar instruções e informações para o sucesso do ano letivo 2014/2015,
permitindo superar as necessidades dos alunos e famílias.

A EDUCAÇÃO EM NÚMEROS - MAIS DE 500 MIL EUROS ANUAIS
PARA MELHORAR O ENSINO
Nem sempre nos debruçamos sobre os valores gastos anualmente
na área da Educação, pois preferimos mostrar as atividades e obras
desenvolvidas para melhorar as condições e a qualidade do ensino
nas escolas do concelho. Contudo, é importante dar a conhecer os
números com que a autarquia se debate todos os anos letivos e que
se traduzem num elevado esforço financeiro do Município.
Durante o ano letivo de 2013/14, que terminou em junho do
corrente ano, foram servidas nas cantinas e refeitórios das
escolas do concelho cerca de 80.400 refeições, as quais representaram um custo total de 179.000€. Em média, no mesmo
ano letivo, a Câmara Municipal transportou 355 alunos por dia,
o que se traduziu num custo total de 201.640€.
Em termos de ação social escolar, a autarquia tem um custo
anual de cerca de 16.000€, apoiando cerca de 300 alunos dos
jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo.
Na contratação de professores e técnicos para assegurar as
CAF – Componentes de Apoio à Família e as AEC – Áreas de

Enriquecimento Curricular nas escolas básicas do 1.º ciclo, o
Município investiu 91.000€, garantindo assim que os alunos
recebem formação em diversas áreas extracurriculares.
Nas escolas e jardins-de-infância do concelho estão colocadas
três dezenas de trabalhadores (auxiliares de ação educativa), que
deveriam ser da responsabilidade do Ministério da Educação,
mas é a Câmara Municipal que tem assegurado a sua colocação,
dando assim resposta às reais necessidades do Agrupamento de
Escolas de Estremoz, bem como das famílias estremocenses.
Feitas as contas, o investimento em mais de 500.000 euros
anuais contraria fortemente aqueles que insistem em dizer que
não há investimento na Educação no concelho de Estremoz.
Felizmente, os factos e os números não enganam, pelo que
podemos afirmar que a autarquia está a fazer todos os esforços
para garantir a toda a comunidade escolar um acesso a um ensino
de qualidade, garantindo assim uma melhor formação para
as
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novas gerações, às quais pertence o futuro de Estremoz.

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

PRÓXIMOS EVENTOS
2014

I FEIRA MEDIEVAL
DE ESTREMOZ
17 DE MAIO

CARNAVAL
DE VERÃO
21 DE JUNHO

MERCADO
DO LAGO
5 DE JULHO

LARGO DOM DINIS

CENTRO DA CIDADE

LAGO DO GADANHA

FESTAS A EXALTAÇÃO
DA SANTA CRUZ
5 A 7 DE SETEMBRO

SALDOS
DE STOCKS
12 A 14 DE SETEMBRO

COZINHA DOS
GANHÕES
27 A 30 DE NOVEMBRO

ROSSIO MARQUÊS
DE POMBAL

PAVILHÃO A

PAVILHÃO MULTIUSOS

(CASTELO DE ESTREMOZ)

(ESTREMOZ)

(ESTREMOZ)

(PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
DE ESTREMOZ)

(ESTREMOZ)

(PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
DE ESTREMOZ)

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.CM-ESTREMOZ.PT

