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Estremocenses,

Nesta edição do Boletim Municipal damos conta das principais atividades e iniciativas que o Município de Estremoz desenvolveu nos
últimos meses.
Tratou-se de um período em que foram desenvolvidas diversas iniciativas de carácter cultural e desportivo, para todos os gostos, bem
como de ações que tiveram como objetivo a promoção externa do
concelho e das suas potencialidades, com vista ao seu desenvolvimento sustentado.
Destaco a visita de dois membros do Governo ao concelho, que aqui
se deslocaram com o intuito de melhor conhecer os nossos recursos.
A visita do senhor Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros,
Luís Campos Ferreira, que se fez acompanhar do senhor Embaixador do Brasil, Mário Vilalva, no âmbito do programa “Embaixadorias”,
teve como objetivo dar a conhecer a este último as potencialidades
endógenas do concelho de Estremoz, em especial nos sectores do
mármore e dos vinhos, na perspetiva de abrir caminho à exportação
destes produtos para o Brasil. Tive ainda oportunidade de sensibilizar o senhor Secretário de Estado para a importância do Figurado de
Barro de Estremoz como expressão única da identidade alentejana e
portuguesa, razão pela qual entendemos desenvolver a sua candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade.
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DESTAQUES
Também o senhor Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, visitou o
concelho de Estremoz, nomeadamente a Adega do
produtor Marcolino Sebo. Aproveitei a ocasião para
lhe transmitir algumas preocupações decorrentes
da entrada em vigor do novo quadro comunitário,
Portugal 2020, e das suas implicações para o desenvolvimento dos concelhos do interior do país, como
é o caso de Estremoz. Por outro lado, como o senhor
Ministro detém a pasta das Autarquias Locais,
transmiti-lhe as minhas preocupações pelo facto das
burocracias que estão a entravar o processo da Zona
Industrial de Arcos poderem colocar em causa o
investimento das empresas no interior. Numa altura
em que a conjuntura económica e o programa do
Governo apontam como prioridade um maior investimento na região, é urgente que sejam criadas as
condições para a fixação de empresas, contribuindo
para a criação de empregos e para contrariar o
despovoamento do concelho e da Zona dos Mármores,
o que entendemos ser possível através da concretização
da Zona Industrial de Arcos.
Os contactos já desenvolvidos posteriormente com
o Governo levam-nos a crer que brevemente conseguiremos avançar com a construção desta Zona
Industrial, garantindo o seu financiamento e o cumprimento dos objetivos que definimos.
Após alguns meses de encerramento, devido às
obras de reabilitação do teto e da cobertura, cuja
estrutura se encontrava degradada, o Teatro Bernardim Ribeiro reabriu as suas portas e foi devolvido aos estremocenses, voltando à sua programação
cultural regular. Como sempre nestas situações, se
levantaram vozes contra este encerramento a qual foi,
absolutamente necessário para garantir a segurança
de pessoas e bens. Há sempre quem pense que faria
melhor ou de outra forma, mas aquilo que nos move é o
interesse público e este implica também a segurança
pública. É para nós impensável que se virem as costas
aos problemas e que os mesmos sejam apenas
encarados depois de acontecer alguma calamidade.
Obviamente que se tal acontecesse, os mesmos que
agora criticaram o encerramento e o tempo que durou,
seriam os mesmos a perguntar por que razão não se
atuou a tempo.
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O Plano Diretor Municipal, que se encontra em revisão,
esteve em discussão pública durante trinta dias e
estamos satisfeitos com a participação dos estremocenses. Tive oportunidade de participar em quase
todas as sessões de esclarecimento que o Município
realizou nas freguesias e posso afirmar que estas iniciativas terminaram com um balanço muito positivo.
Nestas sessões tivemos oportunidade de contactar
com muitos casos e situações que, doutra forma e
apenas com trabalho de gabinete, teria sido impossível sinalizar como potencialidades ou condicionantes.
Tendo em conta que é frequente as pessoas não estarem despertas para a importância da participação
pública nem para estas oportunidades que a lei lhes
confere para intervirem na elaboração dos planos
de ordenamento do território, congratulamo-nos pela
forma como estas sessões de esclarecimento foram
participadas e pelo contributo que deram para aquele
que irá ser o resultado final do PDM.
Convido agora os estremocenses e todos os leitores
deste Boletim a verificarem nas páginas seguintes
aquilo que temos vindo a realizar e a forma como
estamos a desenvolver todos os esforços para que
Estremoz seja um concelho onde continue a dar gosto
viver, trabalhar e investir.
O Presidente da Câmara
Luís Filipe Pereira Mourinha
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CANAL DA EXTREMADURA MOSTROU
FEIRA DE VELHARIAS DE ESTREMOZ
No passado dia 8 de novembro esteve no
Mercado de Estremoz, uma equipa do Canal
Extremadura TV, do programa "Trastos y
Tesoros" a gravar a Feira das Velharias e
Antiguidades.
Essa mesma reportagem foi exibida no dia
04 de dezembro, no Canal Extremadura e
pode ser visionada online no canalextremadura.es, ou no link:
http://www.canalextremadura.es/tv/
entretenimiento/trastos-y-tesoros.
Assista e comprove que para os nossos
vizinhos espanhóis, Estremoz "tiene más
encanto!"

PRODUÇÃO DE FIGURADO EM BARRO DE ESTREMOZ ESTEVE EM
FASE DE CONSULTA PÚBLICA E ESTÁ A SER ESTUDADA AO PORMENOR
A Direção Geral do Património Cultural iniciou no dia 25
de fevereiro de 2015, a fase de consulta pública para
efeitos de inscrição da “Produção de Figurado em Barro
de Estremoz” no Inventário Nacional do Património
Cultural Imaterial, que teve a duração de 30 dias, não
se tendo registado qualquer sugestão ou reclamação.
No prazo de 120 dias após a conclusão do período da
presente consulta pública, a Direção Geral do Património
Cultural decidirá sobre o pedido de inventariação da
“Produção de Figurado em Barro de Estremoz”.
Entretanto o Laboratório Hércules da Universidade de
Évora, uma das instituições mais prestigiadas na área
do Restauro e Conservação a nível nacional, com a
colaboração do Centro Ciência Viva de Estremoz, iniciou
o estudo material e técnico do Figurado em Barro de

Estremoz (vulgo Bonecos de Estremoz), em particular
alguns dos antigos exemplares da Coleção Júlio Maria
dos Reis Pereira, do século XVIII.
Os exames a realizar são, entre outros, a Radiografia, a
Espectrometria de Fluorescência de raios X (FRX), análise
estratigráfica.
Estas iniciativas são importantíssimas na história do
Boneco e no âmbito do Plano de Salvaguarda do
Figurado em Barro de Estremoz, porque não se pode
salvaguardar, preservar e conservar sem conhecermos
em profundidade a matéria e a técnica que lhe está
subjacente, assegurando uma boa fundamentação
técnica para a proposta à UNESCO de inserção do
Figurado na Lista Representativa de Património Cultural
Imaterial da Humanidade.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESTREMOZ ESTÃO MELHOR EQUIPADOS
No dia 18 de dezembro de 2014 foram entregues Equipamentos de Proteção Individual, por parte da Câmara Municipal, aos Bombeiros Voluntários de Estremoz no
âmbito do projeto "Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – Alentejo
Central”.
Este projeto resultou da aprovação de uma candidatura ao abrigo do Programa
Operacional Temático Valorização do Território (Eixo Prioritário II – Sistemas
Ambientais, incluindo Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos), no âmbito
do QREN. Assente numa parceria formalmente estabelecida entre a CIMAC e os
14 Municípios abrangidos e com um investimento global superior a 182 mil euros,
a iniciativa contou com o cofinanciamento do Fundo de Coesão a 85%, sendo a
contrapartida nacional garantida pela ANPC e pelos14 Municípios (7,5 + 7,5%).
Em Estremoz foram entregues 31 pares de Botas, 31 fatos de Proteção Individual
(Calça e dólmen) e 12 capacetes, o que constituiu um investimento de 10.377€ para o
Município de Estremoz.
Dias depois, a 20 de dezembro, na habitual Festa de Natal dos Bombeiros Voluntários de Estremoz, foi entregue aos dirigentes da referida Associação, pela
Câmara Municipal, uma Motosserra que permitirá um rápido desencarceramento
de vítimas, que tornará os salvamentos mais rápidos e práticos, tanto para as
vítimas, como para os bombeiros.
Estes equipamentos em muito vão ajudar no apoio a situações de emergência
e segurança no concelho de Estremoz.
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ALUNOS DA OXFORD BROOKES UNIVERSITY
ESTUDAM EDIFÍCIOS ESTREMOCENSES
No dia 28 de janeiro, um grupo de alunos e docentes da Universidade
de Évora e da Oxford Brookes University fizeram uma visita a Estremoz.
O objetivo deste grupo de futuros arquitetos foi estudar adaptações de edifícios conventuais a outras utilizações, pelo que,
escolheram o Convento dos Congregados como o melhor exemplo de base para o pretendido, tendo em conta a sua adaptação
a Paços do Concelho.
A visita começou nos Claustros do edifício, passando pelo Salão
Nobre, seguindo-se de uma passagem pelos corredores e gabinetes, onde puderam apreciar os painéis de azulejos e a adaptação
às funções de Câmara Municipal, seguindo-se uma visita à Biblioteca Municipal e, por fim, à Igreja dos Congregados e ao Museu
de Arte Sacra.
Esta visita deixou os estudantes com a melhor das impressões
da nossa cidade, comprovando uma vez mais que Estremoz tem
muito mais encanto!

SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E EMBAIXADOR DO BRASIL VISITARAM ESTREMOZ
Decorreu no dia 5 de fevereiro, uma visita do
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros,
Luís Campos Ferreira, acompanhado pelo Embaixador do Brasil, Mário Vilalva, no âmbito do programa
“Embaixadorias”.
Foram recebidos pelo Presidente da Câmara, Luís
Mourinha, pelo Vice Presidente, Francisco Ramos
e pela Vereadora do Pelouro da Cultura, Márcia
Oliveira, que os acompanharam ao Salão Nobre
da autarquia, onde se encontrava uma pequena
exposição de Bonecos de Estremoz e onde o Sr.
Presidente ofereceu ao Secretário de Estado uma
“Primavera” e ao Sr. Embaixador uma travessa em
Mármore, como exemplo de duas potencialidades
endógenas do concelho de Estremoz.
O Secretário de Estado demonstrou ser conhecedor da arte do Figurado em Barro de Estremoz,
tendo reconhecido o interesse da intenção de
candidatura a Património Cultural Imaterial da
Humanidade, pela sua singularidade e pela forma
como retrata a tradição e identidade do povo
alentejano.
Luís Campos Ferreira esclareceu que o “Embaixadorias” pretende mostrar aos Srs. Embaixadores, creditados em Lisboa, “o que é o chão do país, o que
é Portugal e quais as suas potencialidades”, e que
“Estremoz foi integrado nesta iniciativa porque possui
um conjunto de realidades que definem o Alentejo”.
O Embaixador Mário Vilalva já conhecia Estremoz
e reconheceu o “Embaixadorias” como uma excelente ideia de promoção daquilo que as regiões
melhor têm para oferecer.
A visita continuou com uma passagem pela pedreira
municipal, onde o Secretário de Estado e o Embaixador contactaram com empresários do sector do
mármore, numa perspetiva de abertura à exportação
para o Brasil, e terminou num almoço e visita à Adega
de João Portugal Ramos.
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MINISTRO POIARES MADURO ESTEVE NO
O CONCELHO DE ESTREMOZ
O Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares
Maduro, visitou o concelho de Estremoz, no dia 2 de março.
Acompanhado pelo Presidente da Câmara Municipal de Estremoz,
Luís Mourinha, pelo Presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional, António Dieb e pelo Presidente da
Junta de Freguesia de Arcos, António Maria Broa, o Ministro com
a tutela da Comunicação Social, do Desenvolvimento Regional
e das Autarquias Locais visitou a Quinta da Pinheira, sede da
empresa vitivinícola estremocense Marcolino Sebo.
Aproveitando a presença do Ministro no concelho de Estremoz,
o Presidente da Câmara Municipal conversou com o governante
sobre vários projetos importantes para o Município e também sobre
o Programa PORTUGAL 2020, o sucessor do anterior Quadro
de Referência Estratégica Nacional (QREN) e que enquadrará os
apoios estruturais da União Europeia entre 2014 e 2020.

TEATRO BERNARDIM RIBEIRO REABRIU
AO PÚBLICO EM MARÇO
Foi no dia 6 de março que o Teatro Bernardim Ribeiro reabriu ao
público, depois de ter sido encerrado e sujeito a uma intervenção
de conservação e restauro dos estuques e pinturas decorativas,
uma vez que existiam fissuras, associadas à degradação de elementos estruturais em madeira e metal que suportam o teto,
situação que colocava em causa a segurança de pessoas e bens.
A obra teve um custo dotal de 55.194,20€, valor que foi totalmente
custeado pelo Município, sem financiamento comunitário.
As obras de restauro da pintura do teto foram dirigidas por Gonçalo
Jordão, que pertenceu à equipa que foi recentemente agraciada
com o Óscar de Melhor Cenografia, pelo trabalho desenvolvido no
filme "Grand Budapest Hotel". Gonçalo Jordão já tinha sido também
o responsável pelo restauro das pinturas do Palácio Marqueses da
Praia e Monforte, nesta cidade.
Com esta reabertura o teatro retomou a sua atividade normal,
com as habituais sessões de cinema e dedicou ao mês de março
o “Mês do Teatro 2015”.

REFER E MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
ASSINARAM NOVO PROTOCOLO
DE COLABORAÇÃO

Foi assinado no passado dia 20 de fevereiro, um protocolo entre a REFER e o Município de Estremoz, no
qual se estabelecem as condições em que se procederá ao levantamento, transporte, pesagem, armazenamento e guarda dos materiais existentes na
plataforma da via nos troços da Linha de Évora, que
é parte integrante do domínio público ferroviário.
No presente protocolo o Município obriga-se a
providenciar o levantamento da infraestrutura ferroviária, a assegurar o transporte do material ferroso
para o Estaleiro Municipal, a garantir a guarda desse
mesmo material, a assumir a organização e implementação das atividades de segurança, higiene e
saúde no trabalho e a disponibilizar à REFER todos
os materiais levantados, com exceção das travessas
de madeira.
A REFER obriga-se a suportar todos os encargos,
no valor total de 198.793,60€, o qual será transferido
para o Município de Estremoz.

DESTAQUES
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MULHERES DO CONCELHO DE ESTREMOZ
DISTINGUIDAS A NIVEL NACIONAL

Rita Guerreiro, estremocense de 34 anos, é a cientista portuguesa
que recebeu recentemente o “Prix Européen Jeune Chercheur” (Prémio
Europeu do Jovem Investigador), cuja votação foi feita por um comité
científico europeu.
Investigadora da University College London, em Londres, Rita saiu de
Portugal há oito anos e, para já, não pensa regressar. A trabalhar na
área das mutações do gene TREM2 – indicado como possível fator de
risco da Doença de Alzheimer e de outras doenças degenerativas como
a Demência Frontotemporal – Rita, em entrevista ao “Portal351”, referiu
que vai usar o dinheiro do prémio “para expandir os projetos e estudar
mais famílias com formas raras de demências”. Um dos objetivos
futuros é “identificar as causas genéticas de doenças neurológicas em
famílias Portuguesas”.
A cientista falou um pouco do seu percurso e que por enquanto não
pretende regressar: “Saí de Portugal para os Estados Unidos (Washington
DC) e, posteriormente, vim para Londres. É sempre muito difícil deixarmos a família e os amigos. Tive a sorte de partilhar este caminho a nível
pessoal e profissional com o meu marido (José Miguel Brás divide com
Rita Guerreiro a chefia do Departamento de Neurociência Molecular
do Instituto de Neurologia da University College London). Os primeiros
anos foram mais complicados, mas neste momento temos financiamento para mantermos o nosso laboratório e podemos seguir as linhas
de investigação que consideramos mais importantes, o que seria muito
difícil de conseguir em Portugal. Por esta razão não pensamos em
regressar num futuro imediato, apesar de sentir muita falta da comida,
do bom tempo e, principalmente, da serenidade do Alentejo.”

ESTREMOZ ESTEVE NA BTL 2015
No dia 1 de março o Grupo Folclórico
“A Convenção” de Evoramonte esteve a
representar o concelho de Estremoz na
BTL 2015 (Bolsa de Turismo de Lisboa).
A participação deste Grupo Folclórico
encheu o espaço de cor, som e movimentos característicos do Alentejo, numa
atuação que deliciou todos aqueles que
assistiram.
Em simultâneo com a atuação foram entregues folhetos promocionais da FIAPE 2015.
O Município de Estremoz agradece a
todos os elementos do Grupo Folclórico
pelo apoio prestado na promoção do
concelho.

Carolina Ana Trindade Coruche Mendes,
nasceu em Estremoz, a 27 de Novembro de
1987.
Desde muito cedo se distinguiu no desporto,
nomeadamente no hóquei em patins, judo e
futebol.
Foi Campeã Nacional de Judo na temporada
de 2001/2002, tendo-se sagrado vice-campeã nacional no ano seguinte. Em 2006, na
modalidade de hóquei em patins, foi chamada aos treinos da Seleção Nacional de
Seniores.
Mas a paixão pelo futebol falou mais alto.
Depois de passagens pelos clubes portugueses Eléctrico da Ponte de Sor, Desportalegre, Estrela de Portalegre, Ponte Frielas
e 1º de Dezembro, Carolina rumou a terras
de Espanha, onde jogou no EU L’Estartit e no
SPC Llanos Olivenza. Os italianos do ASD
Riviera foram a sua última paragem antes de
ingressar na equipa russa do Rossiyanka,
onde atualmente joga.
Carolina conta com 63 internacionalizações
(1 internacionalização Sub-18, 21 internacionalizações Sub-19, e 40 internacionalizações
pela Seleção A).
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REVISÃO DO PDM ESTEVE EM DISCUSSÃO PÚBLICA
A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Estremoz esteve
em discussão pública durante trinta dias, de 27 de fevereiro a 13 de abril,
ultrapassando-se desta forma mais uma fase de elaboração deste importante documento de ordenamento do território concelhio.
O PDM é um instrumento de planeamento que define o modelo de organização espacial e a estratégia de desenvolvimento do território do concelho,
bem como a classificação do solo e as regras e parâmetros que são aplicáveis
à sua ocupação, uso e transformação.
O PDM que se encontra ainda em vigor no concelho de Estremoz foi aprovado
em 1995 e, desde essa data, muitas foram as alterações que se verificaram
na evolução das condições sociais, económicas, culturais e ambientais do
território, o que determinou a elaboração desta revisão, com o objetivo de
redefinir a estratégia de desenvolvimento concelhio para a próxima década.
A participação pública é um direito que está consagrado no regime jurídico
dos instrumentos de gestão territorial e no concelho de Estremoz verificou-se
uma razoável participação dos munícipes - mais de 20 participações entregues
na Divisão de Urbanismo.
Para melhor esclarecimento da proposta de novo PDM, o Município organizou
várias sessões de esclarecimento na cidade e nas freguesias rurais, numa
perspetiva de maior proximidade às pessoas. Em cada uma das sessões
foram apresentadas as propostas e questões específicas de cada freguesia,
tendo-se verificado a participação de muitos munícipes que pretendiam
conhecer o documento e/ou ver dada resposta a questões concretas de
uso e ocupação do solo nas freguesias de residência.
Em Estremoz, para além da sessão de esclarecimento que decorreu na Casa
de Estremoz no dia 23 de fevereiro e contou com cerca de 50 participantes,
realizou-se ainda uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, na
qual foi apresentada e debatida apenas a proposta de PDM.
A equipa técnica e o executivo municipal estiveram ainda a apresentar o
PDM nos seguintes locais: no dia 25 de fevereiro em S. Domingos (9 participantes) e S. Lourenço (12 participantes), no dia 2 de março em Glória (17
participantes) e Arcos (20 participantes), no dia 4 de março em Santa Vitória
(11 participantes) e Evoramonte (11 participantes), no dia 16 de março em
S. Bento do Ameixial (18 participantes) e no dia 19 de março em Veiros (15
participantes) e S. Bento do Cortiço (13 participantes).
Os resultados da discussão pública serão agora ponderados pelo Município
e pelas entidades envolvidas na elaboração da proposta e, em caso de
aceitação, integrarão o documento final da Revisão do PDM de Estremoz.

TURISMO
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O NATAL EM ESTREMOZ
VOLTOU A TER MAIS ENCANTO
“Natal na Rua” foi mais uma iniciativa que a Câmara Municipal
promoveu para o último Natal em Estremoz.
No dia 20 de dezembro o espírito natalício fez-se ouvir pelas ruas
da cidade e pela Feira Miminhos de Natal, por intermédio da Banda
União e da Banda Luzitana e pelo grupo “Traquinas & All Star”.
Mais uma vez a Câmara Municipal de Estremoz instalou no Coreto
Municipal o “Ecopresépio”.
O “Ecopresépio” foi construído a partir de materiais recicláveis, tais
como a prata, papel, o tecido e lãs e marcou presença no Coreto Municipal, durante o mês de dezembro , constituindo mais um
atrativo de visita à cidade e um incentivo às compras no comércio
tradicional durante a quadra natalícia.
O Natal em Estremoz voltou a ter mais Encanto!

DIA DE SÃO VALENTIM - ESTREMOZ...APAIXONOU-SE!
No passado dia 14 de fevereiro, no Posto de
Turismo de Estremoz, o Dia de São Valentim
comemorou-se sob o lema "Em Estremoz...
apaixone-se!".
Das diversas atividades destacamos a inauguração da exposição de trabalhos alusivos
ao Dia dos Namorados, elaborados por alunas
do Clube da Agulha da Academia Sénior de
Estremoz, a apresentação do livro “Poesia
Popular” de Lúcia Cóias e a entrega dos prémios do passatempo fotográfico “Estremoz
– lugar(es) que apaixona(m)”, que decorreu
na semana anterior na página oficial do Município de Estremoz no facebook.
Os três concorrentes cujos trabalhos obtiveram mais "gostos" receberam os seguintes
prémios:
- 1.º lugar - Susana Camões - 666 gostos
um jantar para duas pessoas no Restaurante
Herdade das Servas;
- 2.º lugar - Ana Morgado - 464 gostos
dois bilhetes para a FIAPE (Anselmo Ralph);
- 3.º lugar - Joana Serrano - 257 gostos
dois bilhetes para uma sessão de cinema no
Teatro Bernardim Ribeiro.

Esta iniciativa foi uma organização do Município de Estremoz, com a colaboração da
Academia Sénior e o apoio do Restaurante
Herdade das Servas, mostrando assim que
também em ocasiões especiais Estremoz é
um encanto que não tem fim.

28

PÁG.

10

OBRAS MUNICIPAIS

PRÉDIO EM RUÍNAS FOI DEMOLIDO
Em dezembro de 2014 teve início a obra de
demolição dos prédios sitos na rua Magalhães
de Lima n.º 85 a 93, rua dos Banhos n.º 42,
Largo Espírito Santo e contenção da fachada
do prédio adjacente, obra esta que foi coordenada e acompanhada pelo Município.
A obra teve como principal objetivo efetuar
uma demolição controlada, evitando o colapso
da estrutura dos prédios em causa, tendo em
conta o risco de ruína, reduzindo o perigo para a
saúde pública e para a segurança das pessoas.
O Município de Estremoz agradece a compreensão e a colaboração que todos tiveram,
lamentando qualquer incómodo que esta
situação causou à vida diária dos residentes
e transeuntes.

EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA ETAR DE ESTREMOZ
- ASSINATURA DO CONTRATO
Foi assinado no dia 19 de março, o contrato
público para a empreitada de “Remodelação
da Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) de Estremoz”, entre o Município de
Estremoz e a empresa Messias & Irmãos, Lda.
O encargo total do contrato é de
1.998.900,00€ (acrescidos de IVA), sendo o
projeto financiado através da diretiva Águas
Residuais Urbanas – Call Especial POVT (Programa
Operacional Temático Valorização do Território) até ao máximo de 85% sob o valor do
investimento, sendo o prazo de execução da
empreitada de 210 dias seguidos a contar da
data da sua consignação.

RECUPERAÇÃO DA FONTE DE SANTO ANTÓNIO
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AZINHEIRAS E SOBREIROS NA FUTURA ZONA INDUSTRIAL
DE ARCOS JÁ FORAM ABATIDOS
A empresa Woodbrinca, que adquiriu o lote de Azinheiras e Sobreiros existentes nos terrenos da futura
Zona Industrial de Arcos, já procedeu ao abate e à
remoção das referidas árvores.
A ação compreendeu-o no abate e remoção das árvores existentes numa área total de 8,3 hectares, que
corresponde a parte da área que vai ser ocupada pelos
lotes industriais e pelas acessibilidades.
O processo de abate das quercíneas foi devidamente autorizado pelo ICNF – Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas, estando sujeito a uma
série de medidas compensatórias, nomeadamente à
reposição de 6,2 hectares de novas árvores, na zona
envolvente à futura Zona Industrial, bem como à
beneficiação de 17 hectares que se localizam dentro
da área de intervenção do plano, através do desbaste de exemplares jovens e da realização de podas de
formação nas azinheiras e sobreiros existentes.
Após todas as condicionantes negativas que foram
colocadas no passado, esta iniciativa constituiu o
primeiro passo, no terreno, que permitirá o início
da construção da Zona Industrial de Arcos, a qual
garantirá mais desenvolvimento, maior captação de
investimento, mais emprego e uma maior fixação de
população no concelho, contrariando a tendência
demográfica negativa dos últimos anos.
O Município de Estremoz continua empenhado na
construção de um concelho capaz de garantir mais
futuro aos seus habitantes.

CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PARQUE DE FEIRAS
E EXPOSIÇÕES EM ESTREMOZ

28
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OBRAS MUNICIPAIS

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS NO BAIRRO DAS CORREIAS
E NA RUA DAS CABANAS EM EVORAMONTE

REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
EM EVORAMONTE

28
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CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO
DE CAIXA MULTIBANCO NO PARQUE DE FEIRAS

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NO LARGO D. DINIS - CASTELO DE ESTREMOZ

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO
EM SÃO BENTO DO AMEIXIAL

28
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

COZINHA DOS GANHÕES 2014
22 ANOS A PROMOVER OS
SABORES E SABERES LOCAIS
Decorreu de 27 a 30 de novembro a 22.ª edição
da Cozinha dos Ganhões, no Parque de Feiras
e Exposições de Estremoz, a qual recebeu
milhares de visitantes, num número consideravelmente superior ao dos anos anteriores.
Durante quatro dias Estremoz mostrou o melhor
dos seus sabores, saberes, tradições e património. Marcaram presença a gastronomia,
doçaria, produtos regionais, artesanato, ervas
alimentares, instituições e animação cultural e
desportiva, assim como a II edição da Estremoz
Caça e Pesca, que novamente se revelou um
excelente complemento às restantes mostras,
demonstrando o enorme potencial que o concelho
de Estremoz tem nas duas áreas.
O contributo de todos os expositores e visitantes
foi fundamental para mais um êxito, este ano
palco da transmissão em direto do programa
da SIC “Portugal em Festa”, que mostrou ao
mundo os encantos da Cozinha dos Ganhões
e do concelho de Estremoz.
Do programa do evento constou ainda a realização
da Gala Podium do Desporto, na qual foram distinguidos os desportistas estremocenses que se
destacaram na época 2013/2014.

28
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PORTUGAL EM FESTA - PROGRAMA DA SIC
NA COZINHA DOS GANHÕES

A maior festa dos domingos à tarde, “Portugal em Festa” da SIC, esteve em Estremoz,
no dia 30 de novembro transmitido a partir da Cozinha dos Ganhões 2014.
Para além de mostrar a todo o mundo as potencialidades do concelho de Estremoz,
teve ainda a participação de estremocenses no passatempo “Família Contra Família”
e na “Hora das Variedades”.

ESTREMOZ CAÇA E PESCA 2014

Em simultâneo à 22.ª edição da Cozinha dos Ganhões, decorreu, no pavilhão C do Parque de Feiras, a II edição da Estremoz
Caça e Pesca, organizada pela Confraria dos Amigos do Campo,
com o apoio do Município, que mais uma vez se revelou ser um
excelente complemento ao certame gastronómico.
A segunda edição ficará marcada pela melhoria das condições e imagem do certame, em especial no que respeita à
articulação e acessos entre os dois eventos.
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

FEIRA DE MIMINHOS DE NATAL
Decorreu nos dias 13 e 20 de dezembro a
II Feira Miminhos de Natal, na Esplanada dos
Congregados.
Esta iniciativa revelou-se um sucesso e dinamizou a economia local, através da promoção do
artesanato e produtos locais, tendo contado
com a participação de mais de duas dezenas de
expositores.
Para além do artesanato, dos doces e dos licores,
o público visitante contou com a animação de
vários grupos de dança, grupos de música popular
e natalícia, contos de natal e sessões fotográficas
com o Pai Natal.

SALDOS DE STOCKS DE INVERNO
Foi de 30 de janeiro a 1 de fevereiro que decorreu mais uma edição da Feira de Saldos de
Stocks de Inverno, onde o comércio local praticou grandes descontos, dando aos visitantes
a oportunidade única de aquisição de produtos
de qualidade a preços reduzidos.
Para além das compras os visitantes puderam
assistir a várias atuações, tais como, a Banda da
Sociedade Filarmónica Luzitana de Estremoz, o
Grupo de Cantares "Voz Amiga" da Terrugem, o
Grupo de Dança "AzDance" e o de Ginástica e
Zumba “Maisaude da Azaruja”, a Banda “União”
da Sociedade Filarmónica Artística Estremocense e o habitual desfile de moda “Saldos de
Stocks de Inverno 2015”.

28

DESPORTO E JUVENTUDE

PÁG.

17

CARRINHOS DE ROLAMENTOS VOLTARAM
À DESCIDA DE SÃO LÁZARO
Decorreu no passado dia 14 de março a 2.ª Grande Corrida de
Carrinhos de Rolamentos de Estremoz, na descida de São
Lázaro.
Com um total de 31 participantes, a segunda edição desta
corrida, juntou, uma vez mais, centenas de visitantes, que
transformaram o evento num enorme sucesso.
Após a realização das diferentes etapas e verifi cados os
resultados finais, foram entregues os seguintes prémios:
- 1.º Prémio: Carro n.º 15 - Lino Pernas;
- 2.º Prémio: Carro n.º 19 - Nuno Padeiro;
- 3.º Prémio: Carro n.º 24 - Rui Sousa;
- Mais "Giro": Carro n.º 7 - Fernando Borralho;
- Mais Original: Carro n.º 22 - Tomás Santos;
- Participação Feminina: Carro n.º 30 - Maria da Luz Capitão.

Esta iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal de
Estremoz com o apoio da Associação BTT-MOZ Sobe e
Desce Team e da Rota d’Ossa – Associação Cultural e
Desportiva.
Isto é Estremoz... Estremoz tem mais encanto!

ESTREMOCENSES PARTICIPARAM
NA MINI MARATONA PONTE 25 DE ABRIL
Decorreu no passado dia
22 de março, em Lisboa,
a Mini Maratona Ponte 25
de Abril, na qual participaram 46 estremocenses.
A Câmara Municipal de
Estremoz cedeu, gratuitamente, transporte para os
caminhantes, dos quais
44 percorreram os 7,2
km da Mini Maratona e 2
percorreram os 21 km da
Meia Maratona.
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DESPORTO E JUVENTUDE

1.º TRAIL RUNNING
CIDADE DE ESTREMOZ

ORI – ALENTEJO E OPEN
DE ESTREMOZ

Decorreu no dia 7 de março o Ori-Alentejo e
o Open de Estremoz, onde estiveram presentes os atletas internacionais Kristine Bertuka
e Edgars Bertuks, Campeão do Mundo de
Distância Média e atual Top 5 do Ranking
Mundial.
Esta iniciativa foi organizada pelo COAAL – Clube
de Orientação do Alto Alentejo.

Decorreu no passado dia 8 de março,
o 1º Trail Running Cidade de Estremoz.
O evento, composto por um Trail
Longo (+/- 30 km), e um Trail
Curto (+/- 15 km), contou com a
participação de 500 participantes
e uma Caminhada de apoio onde
os familiares dos participantes
poderam conhecer a cidade, num
percurso de 6 km.
O 1º Trial Running Cidade de Estremoz foi uma organização do COAAL
– Clube de Orientação do Alto Alentejo, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz, que organizou a
Caminhada de Apoio, e da União de
Freguesias de Estremoz.

FÉRIAS DA PÁSCOA NO TURISMO 2015
De 23 de março a 2 de
abril de 2015 realizou-se
mais uma edição do “Estremoz Férias da Páscoa
no Turismo”.
Durante vários dias os vinte “Coelhinhos” e os vinte
“Ovinhos”,
participaram
em atividades tais como
Workshops de Fotografia
e Pintura, Aulas de Culinária e Desporto, Passeios
ao Museu do Barro e do
Vinho no Redondo e terminaram em grande com um
Baile de Máscaras.
O principal objetivo do projeto foi ocupar os tempos
livres das crianças e dos
jovens durante o período
de férias da Páscoa, através da realização de atividades lúdicas, desportivas
e de sensibilização para a
proteção do património e
do ambiente.

CULTURA
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EXPOSIÇÕES
“ARTES DECORATIVAS”
Mostra de trabalhos, elaborados pelas alunas do Atelier
de Artes Decorativas da ASE, inspirados na época natalícia.
6 de dezembro a 4 de janeiro de 2015
Posto de Turismo de Estremoz

“LUGAR DO DESENHO:
OBRAS DA COLEÇÃO DA GALERIA DO MUSEU
MUNICIPAL DE ESTREMOZ”
1 de fevereiro a 3 de maio de 2015
Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte

“PRESÉPIOS DE BARRO”
Mostra de trabalhos dos alunos da Escola Básica
Sebastião da Gama
16 de dezembro a 6 de janeiro de 2015
Posto de Turismo de Estremoz

“LUGAR DA ESCULTURA:
OBRAS DA COLEÇÃO DA GALERIA DE DESENHO
DO MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ”
8 de fevereiro a 8 de março
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

“HORIZONTES”
Exposição de pintura de José Chambel
11 de janeiro a 8 de março de 2015
Sala de Exposições do Museu Municipal de Estremoz

“PINTURAS DE VALTER CAVACO”
Exposição de pintura do estremocense Valter Cavaco
7 a 29 de março de 2015
Posto de Turismo de Estremoz

“TRAMAS E INSPIRAÇÕES”
Exposição organizada pelo Núcleo de Estremoz da Amnistia
Internacional, com a colaboração dos alunos do 12º ano
de Artes da Escola Secundária, das alunas da Academia
Sénior e de outros artistas
10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2015
Posto de Turismo de Estremoz

“DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE”
Mostra de trabalhos em ferro, modernos e tradicionais,
do artesão António Moreira
21 de março a 3 de maio de 2015
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

“HOMENAGEM A JOSÉ ANTÓNIO FLORES”
Homenagem a José António Flores no 75.º Aniversário
do seu nascimento
1 de fevereiro a 3 de maio de 2015
Galeria Municipal D. Dinis

“ARTES DECORATIVAS”

“LUGAR DO DESENHO”

“A LUZ QUE NASCE”
Exposição com trabalhos da pintora Catarina Flores
22 de março a 26 de abril de 2015
Museu Municipal de Estremoz

“TRAMAS E INSPIRAÇÕES”

“HOMENAGEM
A JOSÉ ANTÓNIO FLORES”

“PINTURAS DE VALTER CAVACO”

“A LUZ QUE NASCE”

PÁG.

20

CULTURA

ESPETÁCULOS
“ALMUNA”
Apresentação do projeto musical “Almuna”
por Ruth Pereira
27 de dezembro
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

TARDE D’ ÓPERA
“AMOR E SEDUÇÃO” EM ESTREMOZ
Tarde de ópera “Amor e Sedução”, com Carla Pontes
(soprano) e Francisco Brazão (barítono), num divertido
espetáculo que percorreu a história da ópera.
22 de fevereiro
Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte

ESPETÁCULO “ONDE É QUE EU JÁ VI ISTO,
PERGUNTOU ELE?”
Última produção teatral do Centro Dramático de Évora (CENDREV), que
refletiu as dificuldades por que passa a arte dramática em Portugal
7 de março
Teatro Bernardim Ribeiro

ESPETÁCULO “O GRITO DA CHARNECA”

Reposição de uma das mais emblemáticas produções teatrais
da Sociedade Operária de Instrução e Recreio "Joaquim António de
Aguiar" de Évora
15 de março
Teatro Bernardim Ribeiro

ESPETÁCULO “O PRESIDENTE DA JUNTA”

Mais uma comédia do grupo PATUÁ, que tem habituado a conseguir
fazer-nos rir, mesmo nos tempos que correm!
28 de março
Teatro Bernardim Ribeiro

CULTURA

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ESCRITO NA CAL”
SOBRE ARMANDO ALVES
Decorreu no dia 6 de dezembro, no auditório da Casa
de Estremoz, a apresentação do livro “Escrito na cal &
outros lugares Poéticos”, uma coletânea de depoimentos
em prosa e em verso, sobre Armando Alves, artista plástico natural de Estremoz conhecido internacionalmente.
O livro, publicado pela editora “Modo de Ler”, tem prefácio de Isabel Pires de Lima e reúne textos de 53 autores,
entre os quais Albano Martins, António Simões, Eduardo
Lourenço, Eugénio de Andrade, Herberto Helder,
Hernâni Matos, José Saramago, Luís Veiga Leitão,
Mário Cláudio, Urbano Tavares Rodrigues e Vasco
Graça Moura.
A organização esteve a cargo da Associação Filatélica Alentejana e contou com o apoio da Câmara
Municipal de Estremoz.

CICLO DE CONFERÊNCIAS - DA HISTÓRIA AO FUTURO
Está a decorrer de outubro de 2014 a maio de 2015, na Biblioteca Municipal de Estremoz, um Ciclo de Conferências com o
tema: “Da História ao Futuro”.
Das últimas conferências destacamos as seguintes:
“O CELEIRO COMUM DE ESTREMOZ”
Dirigida pela Dra. Paula Gonçalves | 17 de dezembro
“CARACTERIZAÇÃO AGRÍCOLA NO
CONCELHO DE ESTREMOZ”
Dirigida pelo Eng. José Gusmão | 21 de janeiro
“O ARQUIVO FOTOGRÁFICO MUNICIPAL
DE ESTREMOZ: A COLEÇÃO JOAQUIM VERMELHO”
Dirigida pela Dra. Maria Helena Mourinha | 18 de fevereiro
“A GEOLOGIA DE ESTREMOZ”
Dirigida pelo Prof. Dr. Rui Dias | 18 de março

“V PASSEIO DE PRIMAVERA PELA ROTA DOS
MÁRMORES EM R4” VISITOU ESTREMOZ
No dia 21 de março decorreu o “V Passeio de Primavera pela
Rota dos Mármores em R4” que teve como um dos destinos
e ponto de visita dos participantes a cidade de Estremoz. Os
veículos R4 estiveram estacionados, durante um período da
parte da manhã de sábado, em exposição, no Rossio Marquês
de Pombal. Durante essa pausa os participantes foram recebidos
pelo Município na Casa de Estremoz e visitaram o Mercado
Semanal, a feira de Antiguidades e o centro medieval da cidade.
Os viajantes puderam ainda deslumbrar-se com a esplêndida
vista da cidade que pode ser observada a partir do topo da
Igreja dos Congregados.
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CARNAVAL 2015

CULTURA

Decorreram nos dias 15 e 17 de fevereiro os Corsos Carnavalescos do
Carnaval 2015 em Estremoz.
Desfilaram mais de 700 foliões, distribuídos por 20 grupos e 14 carros
alegóricos, dos mais variados temas.
A Comissão Organizadora do Carnaval de Estremoz é constituída pelo
Orfeão Tomaz Alcaide, pela Sociedade Filarmónica Luzitana e pela
Sociedade Filarmónica Artística Estremocense “União”, contando com
o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

CULTURA
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BIBLIOTECA

PROJETO “HISTÓRIAS QUE SE
CRUZAM” VAI ÀS FREGUESIAS
O projeto “Histórias que se cruzam”, dinamizado pela Biblioteca Municipal de Estremoz (BMETZ), continua nas freguesias
do concelho.
Uma vez por mês a BMETZ visita nove instituições do concelho,
promovendo momentos de animação onde o livro, a leitura,
o contar e o ouvir histórias são os ingredientes principais.
A troca de experiências de “histórias” é enriquecedora,
pois se por um lado a BMETZ leva os livros com histórias,
por outro traz na bagagem muitas páginas de histórias que
davam um livro.

CLUBE DE LEITURA
Decorreu no dia 19 de março, na Biblioteca Municipal de Estremoz, a 1.ª Sessão do
Clube da Leitura.
Um Grupo de Leitores é um conjunto de pessoas que se encontram regularmente
para falar, trocar ideias e partilhar opiniões sobre um livro lido de forma individual
e cuja leitura foi acordada previamente. Neste projeto pretende-se ler e confrontar
diversos pontos de vista sobre a leitura efetuada por cada um dos participantes.
É partilhar o ato de ler, num ambiente informal, sem erudições nem preconceitos.
O grupo reúne-se mensalmente e é dinamizado por Zulmira Baleiro (Zuzu), professora aposentada de Português e Francês, que continua a ensinar e a partilhar na
Academia Sénior de Estremoz, na disciplina Poesia e Contos.
A primeira sessão contou com a participação de um grupo de alunos da EB/2,3
Sebastião da Gama, no âmbito da Semana da Leitura promovida pelo Agrupamento
de Escolas de Estremoz.
A iniciativa é organizada pela Biblioteca Municipal de Estremoz e tem periodicidade mensal.
Para mais informações e adesão ao clube, contacte a Biblioteca Municipal.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROMOVE O LIVRO E A LEITURA

QUINTAS DE ENCANTAR
NO DIA DO PAI

A Biblioteca Municipal de Estremoz (BME) iniciou, em 2015,
um novo projeto de promoção do livro e da leitura.
Conquistar ”pequenos” leitores passa por lhes transmitir a
magia dos livros de uma forma lúdica, encenada e animada,
dando-lhe ferramentas para estimular a imaginação e curiosidade para continuarem sozinhos nessa aventura/descoberta.
Para além das “5ªs de Encantar” a BME promove também
os “Contos à 6ª”, que decorre todas as últimas sextas-feiras de cada mês, às 17h45, destinada a famílias (pais e
filhos, avós e netos…) e público em geral.
Como a leitura e os livros não se esgotam no contexto de
sala de aula e porque as famílias deverão ter um papel ativo
em todo o desenvolvimento das crianças, incluindo no
28
desenvolvimento
do gosto pela leitura.

Decorreu no dia 19 de março, na
Biblioteca Municipal, mais uma
sessão do projeto “Quintas de
Encantar”, nesta sessão com especial atenção para o Dia do Pai, com
a história “O meu papá é grande, é
forte, mas…”.
Esta iniciativa de leituras animadas/encenadas com livros, objetos,
fantoches, etc, tem como objetivo
conquistar “pequenos” leitores ao
transmitir-lhes a magia dos livros
de uma forma lúdica, encenada e
animada.

Para mais informações e adesão ao clube, contacte a Biblioteca Municipal.

AÇÃO SOCIAL
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“ENCONTRO DE MEMÓRIAS” PARA OS SÉNIORES
DO CONCELHO DE ESTREMOZ
Decorreu no passado dia 18 de dezembro,
no Parque de Feiras e Exposições, mais uma
edição do “Encontro de Memórias”, um convívio destinado à troca de experiências e
recordações de tempos antigos.
Esta iniciativa destinou-se a todos os seniores
do concelho e, para além do tradicional almoço, o convívio contou com a atuação do
Circo Victor Hugo Cardinali, com o Palhaço
Emílio, a Contorcionista Leslie e o Malabarista
Daniel, com o Grupo de Cantares “Vozes na
Idade do Ouro” e o Grupo de dança Happy
Life da Academia Sénior de Estremoz.
O Encontro de Memórias é uma organização
da Câmara Municipal de Estremoz.

MUNICÍPIO RECOLHE E ENTREGA LARANJAS
ÀS INSTITUIÇÕES DO CONCELHO
À semelhança do que vem sendo feito em anos
anteriores, a Câmara Municipal de Estremoz está a
proceder à recolha das laranjas das ruas da cidade.
As laranjas são recolhidas e posteriormente entregues às instituições de carácter social do concelho,
que são antecipadamente contactadas, no sentido
de informarem o Município das quantidades que
necessitam para o consumo diário dos utentes.
Com esta iniciativa os frutos foram aproveitados e
evitou-se que sujem os pavimentos e entupiam as
sargetas, permitindo que as ruas de Estremoz ficou
mais limpas.
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EDUCAÇÃO

CARNAVAL DAS ESCOLAS 2015

Decorreu no passado dia 12 de fevereiro o habitual “Desfile das Escolas”, com tema livre, o qual envolveu
cerca de 1000 alunos do concelho.
O Rossio Marquês de Pombal encheu-se de cor e alegria, numa organização do Agrupamento de Escolas,
com o apoio do Município de Estremoz.
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MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

PRÓXIMOS EVENTOS
2015

II FEIRA MEDIEVAL
DE ESTREMOZ
16 E 17 DE MAIO

MARCHAS
POPULARES
27 DE JUNHO

MERCADO
DO LAGO
4 DE JULHO

LARGO DOM DINIS

CENTRO DA CIDADE

LAGO DO GADANHA

FESTAS DA EXALTAÇÃO
DA SANTA CRUZ
4 A 6 DE SETEMBRO

CIÊNCIA
NA RUA
12 DE SETEMBRO

COZINHA DOS
GANHÕES
27 A 30 DE NOVEMBRO

ROSSIO MARQUÊS
DE POMBAL

ROSSIO MARQUÊS
DE POMBAL

PAVILHÃO MULTIUSOS

(CASTELO DE ESTREMOZ)

(ESTREMOZ)

(ESTREMOZ)

(ESTREMOZ)

(ESTREMOZ)

(PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
DE ESTREMOZ)

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.CM-ESTREMOZ.PT

tem mais encanto

