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Caros Estremocenses,
Esta edição do Boletim Municipal reúne em si um conjunto de iniciativas que o Município de Estremoz desenvolveu ao longo de oito
meses de gestão, de agosto de 2015 a março de 2016.
Estão volvidos mais de dois anos desde que este executivo municipal
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e, também, de muito daquilo que foi iniciado ou idealizado ainda no
mandato anterior.
Estou convicto de que muito há ainda por concretizar, mas ainda
mais convicto de que muito tem sido realizado para dar resposta aos
naturais anseios dos Estremocenses, contribuindo para a construção de um concelho economicamente mais dinâmico, socialmente
mais inclusivo e ambientalmente mais desenvolvido.
Na área do Ambiente, temos dado prioridade à criação de melhores
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solver o problema que a anterior possuía, designadamente
no que diz respeito ao cumprimento dos parâmetros de
efluentes exigidos pela legislação nacional e comunitária,
garantindo assim o tratamento de efluentes emitidos por
uma população de mais de 8.000 habitantes. Tratou-se de
um investimento elevado, mais de 2 milhões de euros, e de
uma obra concretizada em tempo recorde, para conseguir
o financiamento de 85% pelo POVT e o cumprimento dos
referidos parâmetros à data de 31/12/2015.
Na área Social, é bem visível nas páginas deste Boletim
Municipal tudo aquilo que temos desenvolvido neste âmbito: o apoio aos idosos e aos mais desfavorecidos, a criação
de condições nos estabelecimentos escolares para garantir mais qualidade no ensino, o apoio às coletividades
culturais, desportivas e recreativas, a realização e apoio a
atividades culturais e desportivas, a dinamização da Biblioteca Municipal, a aposta no desenvolvimento turístico e
a criação de condições de atração de visitantes, através
da realização de eventos temáticos e da dinamização dos
diversos núcleos museológicos e expositivos. E, claro, a
entrega na UNESCO, em final de março deste ano, da candidatura da “Produção de Figurado em Barro de Estremoz”

para abandonar a Zona Industrial de Arcos. Já durante

(os nossos conhecidos Bonecos de Estremoz) à Lista Re-

este mandato, a CDU (que antes era a favor do projeto)

presentativa do Património Cultural Imaterial da Humani-

e alguns dos deputados municipais do PS juntaram-se e

dade. Trata-se de uma candidatura que, a concretizar-se

tentaram inviabilizar a construção desta importante obra,

a classificação, muito contribuirá para o desenvolvimento

abstendo-se, na Assembleia Municipal, pela contratação de

social e económico do nosso concelho, pois promoverá

um empréstimo para que se pudesse avançar. Já várias

a sua visibilidade internacional, atrairá a Estremoz ainda

vezes o afirmei, mas sinto-me no dever de reafirmar que a

mais visitantes e poderá vir a criar mais postos de trabalho

abstenção dos deputados teria o mesmo efeito que um vo-

na área da barrística e atividades turísticas complementares.

to contra, pois era necessário maioria absoluta dos votos.

Quanto ao desenvolvimento Económico, destaco natural-

Felizmente, os votos favoráveis dos deputados do MiETZ,

mente a construção das infraestruturas da Zona Industrial

do PSD e dos Presidentes das Juntas de Arcos e da União

de Arcos. O Auto de Consignação da obra foi assinado a

de Freguesias de S. Lourenço de Mamporcão e S. Ben-

08/10/2015 e, desde então, têm vindo a ser criadas as con-

to de Ana Loura, garantiram a contratação do empréstimo

dições para que, ainda em outubro deste ano, possa dar-

e a obra avançou.

-se início à instalação das empresas. Trata-se, como temos

Quando a Zona Industrial de Arcos for uma realidade e as

vindo a afirmar, de uma vitória da persistência, pois há

empresas que nela se instalarem garantirem mais empre-

mais de vinte anos que esta obra devia estar concluída. Foram

gos aos Estremocenses, esta obra ficará inscrita na His-

muitos os entraves criados para a sua concretização, em

tória do concelho de Estremoz pelo contributo que deu ao

especial daqueles que, quando são oposição, defendem

seu desenvolvimento económico e para a fixação de pes-

o desenvolvimento económico mas não o viabilizam. Como

soas no nosso território. Certamente também ficarão ins-

sabem, o executivo que governou a Câmara Municipal

critos na História do nosso concelho os nomes daqueles

antes de nós, desistiu deste projeto, permitindo que os

que tudo fizeram para que ela nunca passasse do papel.

custos associados à expropriação dos terrenos subisse ex-

A pergunta que todos devemos fazer é: queremos ficar na

ponencialmente e encontrando neste facto uma desculpa

História pelo bem ou pelo mal que fazemos?

O Presidente da Câmara
Luís Filipe Pereira Mourinha
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MUNICÍPIO DESENVOLVEU PLANO ESTRATÉGICO
DE DESENVOLVIMENTO URBANO
O Município apresentou, no passado mês de
setembro, uma candidatura ao Alentejo 2020
- Plano Operacional Regional do Alentejo para
a elaboração do PEDU - Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano.
Este Plano insere-se no âmbito do Regulamento
do Plano Operacional de Sustentabilidade Energética e Uso dos Recursos (POSEUR) e tem um
horizonte temporal de 2015 a 2020.
O PEDU é constituído por três linhas de ação:
o PARU - Plano de Ação para a Regeneração
Urbana, o PAMUS - Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável e pelo PAICD - Plano
de Ação para as Comunidades Desfavorecidas.
No âmbito do PARU, estão previstas diversas
ações de reabilitação de edifícios, públicos e
privados, bem como intervenções em espaço
público. Neste caso particular, saliente-se a
possibilidade dos particulares e das instituições
públicas e privadas poderem concorrer a um
fundo de investimento, que será criado após
a aprovação do PEDU, podendo assim efetuar
obras de recuperação de edifícios, localizados
nas áreas de reabilitação urbana (ARU) de Estremoz, Evoramonte e Veiros.

No âmbito do PAMUS serão realizados investimentos na área da mobilidade urbana sustentável, focados especialmente no desenvolvimento
de soluções que fomentem a adoção de modos
suaves de mobilidade (pedonal, bicicleta, veículos movidos a energia elétrica, etc.).
No caso do PAICD, a área de intervenção é o
Bairro de Santiago, uma vez que o mesmo reúne os critérios exigidos pelo POSEUR para ser
considerado como comunidade desfavorecida,

estando previstas diversas ações de reabilitação urbana e revitalização social, ambiental e
económica do bairro.
O PEDU foi apresentado às diversas instituições
públicas e privadas que se inserem nas áreas
de reabilitação urbana abrangidas pelo plano,
tendo sido identificados e integrados no plano
os imóveis que potencialmente poderão vir a ser
alvo de reabilitação e beneficiar do fundo de investimento a criar.

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO DEDICADAS AO MÁRMORE
No dia 25 de setembro de 2015 Estremoz recebeu as Jornadas
Europeias do Património, com o tema “Património Industrial e
Técnico: Mármore”.
Para além dos vários workshops, centralizados na Indústria do
Mármore, foram também entregues os prémios do concurso de
fotografia, que deram origem à exposição "Olhares de hoje.
À descoberta do Património Industrial de Estremoz".

REGIMENTO DE CAVALARIA N.º3 COMEMOROU ANIVERSÁRIOS
De 11 a 13 de setembro decorreram
as Comemorações do 10.º Aniversário
da Brigada de Reação Rápida e do
308.º Aniversário do Regimento de
Cavalaria n.º 3.
Durante os três dias o Rossio Marquês
de Pombal foi palco de diversas atividades, tais como, Balão de ar quente,
Torre Multiatividades, Exposição de
equipamentos, demonstração cinotécnica, um Concerto da Orquestra
Ligeira do Exército e uma exposição
na Casa de Sargentos.
No final da Cerimónia Militar, dia 13
de setembro, foi feita uma demonstração aeroterrestre, durante a qual
desceram dos céus as Bandeiras de
Estremoz, do Regimento de Cavalaria
n.º 3 e a de Portugal, transportadas
por paraquedistas.
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ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA
PUBLICADAS EM DIÁRIO DA REPÚBLICA
Foram publicadas no Diário da República, no passado dia 1 de outubro de 2015, as delimitações das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) de Estremoz, Evoramonte e Veiros.
Depois da Assembleia Municipal de Estremoz ter aprovado as delimitações das ARU e
após esta publicação, o Município avançou para a criação de uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU), por cada ARU delimitada, que vai definir os objetivos e ações a
desenvolver em cada um dos centros históricos identificados.
As áreas de reabilitação urbana incidem sobre espaços urbanos que, em virtude da
insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanas, dos
equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem uma
intervenção integrada, razão pela qual foram delimitadas três ARU no concelho: Estremoz,
Evoramonte e Veiros.
A delimitação de uma ARU implica a definição de benefícios fiscais para os proprietários de imóveis que procedam à sua reabilitação, os quais podem ser consultados na
memória descritiva de cada uma das áreas de reabilitação urbana, disponíveis no site
www.cm-estremoz.pt.

ASSINATURA DO AUTO DE CONSIGNAÇÃO DA EMPREITADA DE
CONSTRUÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE ARCOS
Foi assinado, no dia 8 de outubro de 2015, o Auto de Consignação da
obra de infraestruturação da Zona Industrial de Arcos, entre o Município
de Estremoz e a empresa JJR. & Filhos Lda.
O Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Luís Mourinha, afirmou que
“depois de 20 anos de muita luta, finalmente se deu o início de um caminho mais
promissor para o concelho de Estremoz”.
Já existem várias empresas interessadas em instalar-se no concelho e
em breve serão criados mais empregos em Estremoz, através da instalação dessas novas empresas, garantindo assim a fixação de pessoas
no território.
Esta obra representa um investimento de 2,5 milhões de euros que, juntamente com o investimento inicial da compra dos terrenos, ascende a
um total de 5 milhões de euros que o Município de Estremoz aposta no
desenvolvimento económico do concelho.

A MAIOR ÁRVORE DE NATAL
HUMANA DO ALENTEJO
A cidade de Estremoz e o seu Rossio Marquês
de Pombal foram palco, no passado dia 12
de dezembro, da maior Árvore de Natal
Humana do Alentejo.
Mais de 800 pessoas participaram na iniciativa promovida pela autarquia estremocense, em parceria com a Associação Rota
D'Ossa e a Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Estremoz, e que promete regressar em 2016, com a esperança de ver
aumentado o número de participantes.
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6ESTREMOCENSES EM DESTAQUE
RITA GUERREIRO FOI NOVAMENTE DISTINGUIDA NA ÁREA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

DR

A investigadora estremocense Rita Guerreiro, da britânica
University College of London (UCL), foi reconhecida com
o prémio Fondazione Gino Galletti Neuroscience Prize
2015 pelo seu trabalho sobre doenças neurodegenerativas.
Natural de Estremoz, Rita Guerreiro, 35 anos, vive e trabalha no Reino Unido desde 2010, depois de realizar o
doutoramento nos EUA, sempre acompanhada pelo
também português e marido José Brás, com quem
partilha a direção do laboratório.
O geneticista John Hardy, o mais importante especialista
britânico da doença de Alzheimer e também investigador
na UCL, considerou a portuguesa "uma estrela em
ascensão" na investigação da neurociência. "Ela encontrou o primeiro gene de Alzheimer em 15 anos e isso é
uma descoberta revolucionária no meio".
O prémio, segundo a instituição italiana, foi atribuído pelo

seu trabalho sobre as mutações do gene TREM2 e a
relação com o desenvolvimento da Doença de Alzheimer.
Este trabalho já tinha sido distinguido, em janeiro de 2015,
com o Prémio Europeu do Jovem Investigador, atribuído
pela Associação francesa para a Investigação sobre
Alzheimer a Rita Guerreiro e, também este ano, venceu o
prémio da Sociedade Britânica de Investigação de Alzheimer
e Demência na categoria de "realização académica".
O prémio atribuído pela fundação italiana, no valor pecuniário de 10.000 euros, é pessoal e não precisa de ser
aplicado em investigação, mas Rita Guerreiro confessou
que este tipo de financiamento pode ser útil a "projetos
pessoais" paralelos ao seu trabalho.
O Município de Estremoz felicita Rita Guerreiro por mais
uma concretização pessoal e profissional.

ARTESÃ MARIA ISABEL PIRES VENCEU CONCURSO DE PRESÉPIOS EM LISBOA
DR

A artesã Maria Isabel Catarrilhas Pires venceu, em
ex-aequo, a 30.ª edição do Concurso de Presépios da
Associação dos Artesãos da Região de Lisboa.
Isabel Pires venceu o concurso, na modalidade “Artesãos”,
com um tradicional presépio de altar de Estremoz, ao
qual a artesã deu o seu cunho pessoal, com a introdução
de dois pastores e uma ceifeira, para além da inclusão
de cinco anjos.
A entrega dos prémios decorreu no passado dia 4 de
janeiro de 2016, no Atrium Saldanha, em Lisboa, centro
comercial onde todos os presépios que estiveram a concurso estiveram expostos.
A artesã, nascida em Vila Boim, mas que há muito se
radicou em Estremoz, comemora este ano 30 anos de
atividade ligada à barrística estremocense. Os barros,
desde os seus tempos de escola, sempre a fascinaram.
Começou a pesquisar, visitou várias vezes a coleção

Júlio Maria dos Reis Pereira do Museu Municipal, colocou questões aos velhos artesãos da cidade e iniciou
com muita cautela e vontade o trabalho de modelação do
barro. Aprendeu inclusivamente com Quirina Marmelo a
fazer um forno a lenha para cozer os bonecos, o qual depois
realizou, com sucesso, no seu quintal. Mestre Mário Lagartinho foi igualmente um precioso auxílio neste ponto.
Aprendeu a preparar o barro para a modelação, sendo
as suas peças iniciais realizadas com barro de Estremoz.
A sua pintura é um misto de tradição e de modernidade
autodidata, lançando-a numa aventura que lhe permite
ter peças espalhadas por vários países, coleções particulares e Museus, entre os quais o Museu Municipal Prof.
Joaquim Vermelho e o Museu da Presidência da República.
O Município felicita Maria Isabel Pires pelo prémio conquistado, que muito contribuirá para promover o figurado
em barro de Estremoz.

JÚLIO BASTOS – DONA MARIA WINES DISTINGUIDO COM
“PRÉMIO DE EXCELÊNCIA” PELA REVISTA DE VINHOS

DR

Júlio Bastos – Dona Maria Wines foi distinguido pela
Revista de Vinhos com o “Prémio de excelência para o
Júlio B. Bastos Alicante Bouschet 2012”.
Em termos de vinhos, o Prémio de Excelência é a mais
elevada distinção concedida pela Revista de Vinhos.
Para a merecer, um vinho tem de receber pontuações
de topo e obter a aprovação consensual dos elementos
da equipa de provas da revista, composta por cinco provadores de grande experiência, que em 2015 provou e
avaliou mais de 2.200 vinhos.
Destes, destacaram-se trinta – pouco mais de um por
cento do total -, entre os quais se encontra o Júlio B. Bastos Alicante Bouschet 2012, um vinho austero no aroma, muito
tenso, a vegetal seco, cacau tostado, fruta preta, especiarias e tabaco. Encorpado, taninos sólidos e rugosos,
fresco, denso, elegante, termina longo e muito sério.

Os vinhos Dona Maria têm sido bastante reconhecidos,
não somente pelo público em geral, como também pelos
líderes de opinião. Com pontuações elevadas nas reconhecidas revistas internacionais WineSpectator, Robert
Parker e Wine Enthusiast, assim como em vários concursos
internacionais, o prémio Great Gold Medal com o vinho
Dona Maria Reserva 2003 foi uma grande conquista, visto
ter sido, até então, o único vinho português a ganhar esta
distinção.
A nível Nacional o mesmo se repete. Júlio Bastos, recebeu no ano de 2009 a distinção de “Produtor do Ano”
pela prestigiada “ Revista de Vinhos”, assim como vários
prémios de Excelência.
O Município de Estremoz felicita Júlio Bastos – Dona Maria
Wines que conquistou mais uma “Excelência” para os
Vinhos de Estremoz.

MIGUEL LOURO DISTINGUIDO COMO “PRODUTOR DO ANO 2015” PELA REVISTA WINE
A adega estremocense Quinta do Mouro, liderada por
Miguel Louro, foi distinguida pela Revista Wine – A Essência do Vinho, com o prémio “Produtor do Ano 2015”.
Foram anunciados no passado dia 29 de janeiro, no
Crowne Plaza Porto Hotel, na cidade do Porto, os 13
grandes vencedores dos prémios “Melhores do Ano”.
O Alentejo destacou-se nesta edição com a distinção de
“Produtor do Ano 2015” para Miguel Louro e também com
a enóloga Susana Esteban, de origem galega e com um
projeto de produção própria no Norte do Alentejo, agora
DR

distinguida com o título de “Produtor Revelação do Ano”.
Miguel Louro, dentista de profissão, decidiu em 1989 tornar-se produtor de vinhos, lançando-se no projeto Quinta
do Mouro. Empresa vitivinícola familiar, cujo principal objetivo
é a produção de grandes vinhos. Desde as vinhas à adega, a experiência e a dedicação trabalham em harmonia,
para que o resultado final seja um grande vinho.
O Município de Estremoz felicita a Quinta do Mouro por
mais um prémio conquistado para os Vinhos de Estremoz.
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COMEMORAÇÕES DOS 80 ANOS
DAS IRMÃS DOMINICANAS EM ESTREMOZ

Foram comemorados, no passado mês de setembro, os 80 anos da entrada das Irmãs
Dominicanas de Santa Catarina de Sena para o Asilo/Lar de Santa Cruz.
A 2 de setembro de 1935, a pedido de D. Manuel da Conceição Santos, arcebispo de Évora,
vêm para Estremoz as Irmãs Dominicanas para administrar esta obra social.
Para marcar a data foi visionada, na Igreja de S. Francisco, uma apresentação multimédia com
imagens antigas, pertencentes ao arquivo da Biblioteca Municipal, que demonstrou a obra desenvolvida durante oito décadas. Após a missa decorreu um almoço de confraternização.

MISERICÓRDIA DE ESTREMOZ INAUGUROU RESIDÊNCIA SÉNIOR
Decorreu no dia 10 de setembro a
inauguração da Residência Sénior da
Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, com a presença de representantes de diversas entidades, entre
as quais o Secretário de Estado da
Solidariedade e da Segurança Social,
Agostinho Branquinho.
A residência destina-se a albergar 26
utentes, com mais de 65 anos, em
regime de alojamento temporário ou
permanente, e representa um investimento de cerca de 1,5 milhões de
euros, tendo sido comparticipado em
60% por fundos comunitários.
Esta unidade de apoio a idosos situa-se no Rossio Marquês de Pombal,
junto ao Convento das Maltezas, e
resultou de uma adaptação do edifício “José Brito da Luz”, tratando-se da
realização de um projeto antigo, que
permitiu aumentar a oferta de apoio
social do concelho, ao mesmo tempo
que criou 10 postos de trabalho.
O presidente da Câmara Municipal de
Estremoz, Luís Mourinha, referiu que
este equipamento constitui uma mais
valia para Estremoz e a prova de que
a união de várias entidades, que se
apoiam, resulta na concretização de
projetos, que poderão sempre contar
com o apoio da autarquia.
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PROJETO “LEVA-ME CONTIGO”
A Câmara Municipal de Estremoz lançou, em novembro passado, um desafio a toda a população com o novo projeto
“LEVA-ME CONTIGO!”
Com esta iniciativa a autarquia pretende dar um lar a animais
abandonados e perdidos, que se encontram ao cuidado do
Município de Estremoz, e que precisam urgentemente de encontrar uma família que os adote.
Os animais serão entregues com chip e vacinados, gratuita-

Por adotar

Por adotar

mente, a quem se mostre interessado em dar-lhes as condições necessárias para uma vida feliz.
Para tal, basta contactar o Município de Estremoz através
do telefone 268333201.
O projeto “Leva-me Contigo” já deu um lar a 8 cães abandonados que se encontravam aos cuidados do Município.
Adotar é um ato de Amor, ajude-nos a ajudar, adira ao
“LEVA-ME CONTIGO!”

Por adotar

FEIRA INTERNACIONAL GANADERA DE ZAFRA 2015
No dia 5 de outubro, a comitiva da Câmara Municipal de Estremoz foi recebida pelo Alcalde
do Ayuntamiento de Zafra, D. José Carlos Contreras Asturiano, e pelos restantes membros
daquela entidade, nas cerimónias do Dia de Portugal na Feira Internacional Ganadera 2015.
Após a cerimónia do içar das bandeiras, ao som dos Hinos de Espanha, de Portugal
e da Extremadura, teve lugar uma visita ao recinto da feira, com paragem no stand da
Câmara Municipal de Estremoz, onde foi divulgada informação turística do concelho
durante a feira.
Mais uma iniciativa que fortaleceu as boas relações com Zafra, no âmbito da geminação
que une estas cidades desde 1987.

CASTANHAS E CANTIGAS
ALEGRARAM SÃO MARTINHO
EM ESTREMOZ
O Centro Cultural Dr. Marques Crespo
esteve animado, no passado dia 11 de
novembro, com a realização de um
Magusto de São Martinho.
O projeto “Castanhas & Cantigas”
repetiu-se e para além das castanhas
assadas, a tarde foi preenchida com a
apresentação da História “Dá-me Um
Abraço”, dinamizada pela Biblioteca
Municipal, e com as atuações do
Grupo de Dança da Academia Sénior
de Estremoz e com a Mini Comédia,
interpretada por algumas alunas da
Academia Sénior de Estremoz.
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ESTREMOZ RECEBEU EXERCÍCIO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL
A comissão Municipal de
Proteção Civil participou num
exercício regional, dinamizado pelo comando Distrital de
Operações e Socorro, que
teve como objetivo avaliar a
capacidade de resposta daquela comissão em situação
de emergência.
O exercício, que decorreu no
dia 4 de dezembro de 2015,
na Casa de Estremoz, teve
por base uma simulação das
operações e da interação
entre os diversos agentes
de Proteção Civil concelhia,
numa situação hipotética de
condições
meteorológicas
adversas.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
PORTUGUESES DO VINHO PROMOVEU
REUNIÃO EM ESTREMOZ
A AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho promoveu,
no passado dia 14 de janeiro, em Estremoz, uma reunião de trabalho
para dar a conhecer os seus objetivos e atividades, recolhendo informações sobre os projetos e esforços que os municípios e agentes do
setor têm vindo a desenvolver.
Os parceiros e municípios da região do Alentejo estiveram presentes
no encontro de trabalho, que teve como principais objetivos a apresentação do plano de atividades da AMPV, a abordagem de novas formas
de trabalho em rede e a troca de informações sobre os projetos e
iniciativas que as entidades do setor, e municípios desta região, estão
a desenvolver no âmbito da promoção do vinho e dos seus territórios.
O Município de Estremoz recebeu a AMPV na qualidade de associado
e espera assim contribuir para o desenvolvimento de uma das atividades
mais produtivas do concelho - o sector vitivinícola.

PROTEÇÃO CIVIL DE ESTREMOZ RECEBEU
MAIS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
No passado dia 13 de janeiro realizou-se uma ação de formação
e conclusão da operação de aquisição de “Equipamentos de Comunicações SIRESP – Alentejo Central”, por parte da CIMAC e a
entrega dos equipamentos de comunicações, já devidamente parametrizados, aos serviços municipais de proteção civil do distrito.
Para o Serviço Municipal de Proteção Civil de Estremoz foram
adquiridos 1 rádio base, 6 rádios portáteis, cada um deles com
bolsa de transporte, bateria suplente e carregador duplo de secretária, tendo ainda sido montados 4 kits veiculares em viaturas
afetas a este serviço.
Estes equipamentos vão permitir uma melhor coordenação das
ações de Proteção Civil e facilitar a comunicação nos diferentes
níveis de coordenação, (Municipal, Supra Municipal, Distrital e
Nacional), permitindo assim aceder ao sistema de comunicações
SIRESP, Rede Nacional de Emergência e Segurança.
Esta aquisição representa um investimento de 7.028,22 euros.
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EMBAIXADORAS DO ALENTEJO
ESTIVERAM EM ESTREMOZ
FÁTIMA LOPES, SÍLVIA RIZO, PAULA NEVES E BÁRBARA
GUIMARÃES são as novas Embaixadoras do Turismo do
Alentejo e visitaram os encantos de Estremoz.
Em comum, as atrizes e apresentadoras têm o facto de
serem apaixonadas pelo Alentejo, considerando mesmo
a nossa Região um dos destinos mais atrativos e genuíno
para passar férias, visitar, gozar alguns dias de descanso
ou até mesmo para viver momentos marcantes da vida como por exemplo casar, como aconteceu com Fátima
Lopes.
No âmbito da iniciativa, nos dias 20 e 21 de fevereiro,
as figuras públicas visitaram o Mercado Tradicional de
Estremoz, o atelier de Bonecos de Estremoz das Irmãs
flores, os Enoturismos João Portugal Ramos e Herdade
das Servas e o Centro Histórico de Estremoz, para além
de terem degustado diferentes produtos endógenos e
iguarias regionais, enriquecendo assim o conhecimento
que têm da Região.
Mais uma iniciativa para alavancar a promoção do Alentejo,
tendo em conta a exposição mediática que esta ação proporciona, em particular para o concelho de Estremoz e a
divulgação das suas potencialidades turísticas.

DR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ESTEVE NA TOMADA DE POSSE
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
A convite da Presidência da República, o Presidente da
Câmara Luís Mourinha esteve presente, no passado dia
9 de março, na tomada de posse de Marcelo Rebelo de
Sousa, participando na sessão de cumprimentos ao novo
Presidente da República promovida no Palácio da Ajuda,
onde marcaram também presença muitas figuras da sociedade e da política nacional.
Marcelo Rebelo de Sousa, eleito a 24 de janeiro, sucede assim a Aníbal Cavaco Silva que foi Presidente desde 2006.
Luís Mourinha teve oportunidade de desejar a Marcelo Rebelo de Sousa as maiores felicidades no cargo de Presidente da República, aproveitando para desejar que o mais
alto magistrado da Nação olhe para todo o país de igual
forma, sem nunca esquecer o Alentejo e o concelho de
Estremoz.
DR
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ESTREMOZ COMEMOROU O DIA DA PROTEÇÃO CIVIL
Foi no dia 1 de março que o Serviço Municipal de Proteção Civil de
Estremoz se deslocou às Escolas do Primeiro Ciclo da Mata e do Caldeiro, para uma pequena apresentação, alusiva ao Dia da Proteção Civil,
explicando a importância das escolas e de cada um de nós na Proteção
Civil da comunidade.
Esta ação de sensibilização abrangeu mais de 250 crianças, além dos
professores e pessoal não docente, que através do tema “A importância
do patamar local na promoção de Comunidades Resilientes”, ficaram
a conhecer estratégias que, em caso de catástrofe, podem minimizar a
perda de vidas e de custos, sendo possível a comunidade local ajudar
na recuperação.

ENOVE +

FEIRA DO EMPREGO
E EMPREENDEDORISMO
Estremoz vai receber a ENOVE+ 2016.
A ENOVE + 2015, feira de emprego e empreendedorismo, organizada pelo Instituto Politécnico de
Portalegre, em parceria com o
Município de Ponte de Sôr, foi o
local onde o Vice Presidente da
Câmara, Francisco Ramos, recebeu o testemunho para que o
próximo evento se realize na cidade
de Estremoz.
Nos dias 2 e 3 de novembro de 2016
a ENOVE+ vai realizar-se no Parque
de Feiras e Exposições de Estremoz.

SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS NO PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/03/2016
16.210,00€

Agrupamento de Escolas de Estremoz

Fábrica da Igreja Paroquial de S. Lourenço de Mamporcão

11.700,00€
20.000,00€

AJES - Associação Juvenil de Estremoz

2.314,54€

Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André

ARCA - Associação Recreativa e Cultural de Arcos

1.817,86€

Ginarte - Associação Desportiva e Cultural de Estremoz

338,50€

Grupo Desportivo de Santiago

428,59€

Associação Acolher Mudanças - Evoramonte

92,20€
1.243,61€

Associação BTTMOZ - SDT Estremoz

1.399,13€

Grupo do Pedal de Estremoz

Associação Centro de Ciência Viva de Estremoz

63.510,75€

Grupo Folclórico “A Convenção” de Evoramonte

968,48€

Associação Criadores Ovinos da Região Estremoz - ACORE

10.000,00€

Juventude Desportiva de São Bento do Ameixial

963,02€

Núcleo de Árb. de Fut. da Zona dos Mármores Prof. Jorge Pombo

363,89€

2.601,93€

Rancho Folclórico “As Azeitoneiras” de S.Bento do Cortiço

227,60€

46.414,44€

Rancho Folclórico “Rosas de Maio” da Casa Povo de Veiros

733,12€

Associação de Jovens Veirenses - AJOV
Associação Desportiva e Cultural de S. Domingos de Ana Loura
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Estremoz
Centro de Bem Estar Social de Estremoz

270,00€

Rota D'Ossa - Associação Cultural e Desportiva

Clube de Caçadores de Estremoz

964,89€

Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de Estremoz

1404,00€

CERCIEstremoz, CRL

24.188,35€

Clube de Futebol de Estremoz

232,04€
1.089,66€
32.250,00€

Sociedade Columbófila Rainha Santa Isabel

4.506,45€

Sociedade Filarmónica Artística Estremocense

3.209,63€

1.395,45€

Sociedade Filarmónica Luzitana

14.522,79€

COAAL - Clube Orientação do Alto Alentejo

2.551,00€

Sociedade Filarmónica Veirense

5.633,36€

Contemporaneus - Assoc. para a Promoção da Arte Contemporanêa

3.200,00€

Sociedade Recreativa Popular Estremocense

Clube Desportivo Autónomo do Externato de São Filipe

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Estremoz
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Maria de Estremoz
ta

119,82€
3.000,00€

Sporting Clube Arcoense

TOTAL

202,48€
2.796,12€

282.863,70€
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CANDIDATURA DA “PRODUÇÃO DE FIGURADO EM BARRO DE
ESTREMOZ” A PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL DA HUMANIDADE
FOI ENTREGUE NA COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO
O Município de Estremoz entregou no dia 22 de março, à
Comissão Nacional da UNESCO (CNU), o dossier de candidatura à inscrição da Produção de Figurado em Barro de
Estremoz na Lista Representativa do Património Cultural
Imaterial da Humanidade.
A Câmara Municipal de Estremoz iniciou em outubro de
2012 um processo de promoção, investigação e produção
de conhecimento, que teve por objetivo a inscrição dos
vulgarmente chamados "Bonecos de Estremoz", arte emblemática desta cidade alentejana, na Lista Representativa
de Património Cultural Imaterial da Humanidade.
Como primeiro passo para a conclusão deste objetivo, a
26 de março de 2014, a Assembleia Municipal de Estremoz
declarou a Produção de Figurado em Barro de Estremoz,
como Património de Interesse Municipal.
Os estudos continuaram e o Plano de Valorização e Salvaguarda do Boneco de Estremoz começa a ser colocado
em prática, nomeadamente no âmbito da investigação da
produção bonequeira atual e das matérias-primas dos
séculos XVIII e XIX da coleção Reis Pereira, realização de
conferências, renovação da exposição permanente do Museu
Municipal, exposições temporárias, atividades educativas,
entre outras.
Já em 20 de abril de 2015, com a publicação do Anúncio
n.º 83/2015 da Direção-Geral do Património Cultural, concretizou-se a inscrição da Produção no Inventário Nacional
do Património Cultural Imaterial, estando todo o processo
disponível na página Internet daquele Inventário, em www.
matrizpci.dgpc.pt.
A 26 de junho desse mesmo ano, fundou-se no Museu
Municipal o Centro UNESCO para a Valorização e Salvaguarda do Boneco de Estremoz.
Faltava então o passo final, depois de todo um trabalho de
estudo, promoção e criação dos meios necessários para
bom acolhimento da candidatura final. Após conclusão da
componente burocrática e na apresentação de estudos, na
qual o Municipio de Estremoz teve como parceiros a Direção
Regional da Cultura do Alentejo e o Centro UNESCO para a

Valorização e Salvaguarda do Boneco de Estremoz, o processo de candidatura foi entregue ontem, dia 22 de março,
ao Embaixador da Comissão Nacional da UNESCO, Ministro
Plenipotenciário Jorge Lobo de Mesquita.
De salientar que todo este processo de candidatura foi
desenvolvido recorrendo apenas a recursos técnicos e
humanos do Município de Estremoz, em estreita colaboração com o Grupo de Trabalho da Comissão Nacional da
UNESCO, através do seu Comité para o Património Cultural Imaterial, colaboração que o Município de Estremoz
reconhece e agradece, pelas mais valias que acrescentou
à candidatura.
O Boneco modelado ao modo de Estremoz é uma produção artística de carácter popular, com mais de 300 anos de
história, a qual era maioritariamente executada por mulheres nos primeiros séculos de existência da arte (daí não ser
considerado um Ofício, mas uma simples curiosidade), que
consiste na modelação de uma figura em barro cozido, policromado e realizado manualmente, segundo uma técnica
com origem pelo menos no século XVII, assente na montagem dos elementos bola, placa e rolo. Depois de efetuado
o corpo da peça (cabeça, tronco e membros), e a cabeça
colocada em molde para moldar a face, o boneco é vestido
por intermédio de placas recortadas na forma de roupas.
Seca e vai a cozer. É pintado, envernizado e novamente
deixado a secar. Como acontece desde as suas origens, o
seu destino é comercial. Funcionalmente, nos primórdios, o
destino era religioso (imaginária). Hoje assume características decorativas e simbólicas.
Atualmente trabalham na arte Afonso Ginja, Célia Freitas,
Duarte Catela, Fátima Estróia, Irmãs Flores, Isabel Pires,
Jorge da Conceição, Miguel Gomes e Ricardo Fonseca.
O Município de Estremoz já foi informado pela Comissão
Nacional da UNESCO de que o dossier de candidatura foi
entregue, no dia 30 de março no Comité da UNESCO, para
avaliação, aguardando-se agora o parecer prévio daquele
Comité e o desencadear do restante processo de classificação.

OBRAS MUNICIPAIS
CALCETAMENTO JUNTO AO CENTRO DE DIA E LAR DE EVORAMONTE

MELHORAMENTO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES NA CIDADE

CONSTRUÇÃO DE BILHETEIRA NA ENTRADA SUL DO PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES

40
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OBRAS MUNICIPAIS

CONSTRUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE ARCOS

CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA EM SÃO BENTO DO CORTIÇO

REMODELAÇÃO DAS CASAS DE BANHO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL

40

OBRAS MUNICIPAIS

CONSTRUÇÃO DA ETAR DE ESTREMOZ

REPARAÇÕES E MELHORAMENTOS NA ESCOLA BÁSICA DE VEIROS

40
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OBRAS MUNICIPAIS

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS NO LARGO GENERAL GRAÇA

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS
NA RUA DE SANTO ANDRÉ

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS
NA RUA MAGALHÃES DE LIMA

PINTURA DO EDIFÍCIO DO MUSEU ESCOLAR DE VEIROS

40

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE
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1.ª REVISÃO DO PDM FOI PUBLICADA
NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
Foi publicada, no dia 16 de setembro, a Aprovação da 1.ª
Revisão do Plano Diretor Municipal de Estremoz.
O anúncio torna público a aprovação da Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 26 de junho de 2015 e inclui
o Regulamento, as Plantas de Ordenamento e as Plantas
de Condicionantes, documentos que integram a Revisão
do PDM de Estremoz e que podem ser consultados no
site do Município, em www.cm-estremoz.pt (área Revisão
do PDM), ou na Divisão de Ordenamento do Território da
Câmara Municipal, todos os dias úteis, dentro do horário
de funcionamento dos serviços.
A versão final do PDM envolve, para além dos documentos
fundamentais e dos elementos complementares, o Relatório de Ponderação do Resultados da Discussão Pública,
que decorreu de 27 de fevereiro a 13 de abril e que contou
com uma considerável participação dos munícipes, cuja
maior parte das propostas foram acolhidas pelo Município.

LAVAGEM DE CONTENTORES NO CONCELHO

À semelhança do que vem acontecendo periodicamente, a Câmara
Municipal de Estremoz procedeu
à lavagem e desinfeção dos contentores do lixo no concelho.
Recorrendo a uma viatura apropriada e alugada para o efeito,
foram lavados cerca de 900 contentores no concelho de Estremoz.
Esta intervenção implicou um esforço económico para a autarquia,
pelo que apelamos aos munícipes
que tenham os devidos cuidados
na deposição do lixo, utilizando
sempre sacos bem fechados e evitando despejar matérias líquidas
nos contentores.

DESINFESTAÇÃO NA REDE DE SANEAMENTO
A Câmara Municipal de
Estremoz, procedeu, em
novembro, a trabalhos de
desratização e desbaratização à rede de esgotos
da cidade.
Estes mesmos trabalhos
já tinham sido feitos em
julho e serão repetidos por
várias vezes ao longo do
ano, em diferentes zonas
da cidade, evitando o descontrolo das pragas.

40
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EVENTOS TEMÁTICOS

SALDOS DE STOCKS DE VERÃO NA ESPLANADA DOS CONGREGADOS
Decorreu de 11 a 13 de setembro, na
Esplanada dos Congregados, mais
uma edição dos Saldos de Stocks de
Verão, registando uma afluência de
visitantes superior a edições anteriores.
A iniciativa resultou em mais um sucesso, confirmado pelas centenas de
visitantes que aproveitaram para
adquirir produtos de qualidade a baixos preços.
Segundo os comerciantes presentes, esta edição, apesar do contexto
económico desfavorável, foi uma das
melhores, no que respeita a vendas,
contribuindo para uma melhoria da
economia local.
Esta iniciativa foi organizada pelo Município de Estremoz, em parceria com
os comerciantes do concelho.

III FEIRA DE MIMINHOS DE NATAL NO ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL
Decorreu no passado dia 12 de dezembro,
no Rossio Marquês de Pombal, a III Feira
“Miminhos de Natal”, revelando-se, uma vez
mais, um sucesso que dinamizou a economia
local, através da promoção do artesanato
e produtos regionais, tendo contado com a
participação de mais de duas dezenas de
expositores.
Esta edição contou com um dia cheio de
atividades, das quais destacamos a inauguração da exposição de Artes Decorativas e
Barrística da Academia Sénior de Estremoz,
a demonstração do Ginásio In Shape, as arruadas da Banda da Sociedade Filarmónica
Artística Estremocense e da Banda Filarmónica Luzitana, uma sessão fotográfica
com o Pai Natal, o conto de Natal “Cartas
ao Pai Natal” dinamizado pela Biblioteca
Municipal, a atuação dos Grupos Traquinas
& All Star, Dance 4 Fun e Tanzer, uma aula
de zumba, a construção da maior Árvore de
Natal Humana e, para terminar o dia, uma
caminhada e Night Running.

40

EVENTOS TEMÁTICOS
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A 23.ª edição da Cozinha dos Ganhões decorreu de
26 a 29 de novembro, no Pavilhão Multiusos do Parque
de Feiras e contou com a participação de milhares
de visitantes.
A cerimónia de inauguração contou com a presença
do Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, do
Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, Dr. António Ceia da Silva e de diversas entidades,
locais e regionais, convidadas.
Luís Mourinha no seu discurso evidenciou os vinte
e três anos do evento e reforçou a ideia de continuidade, com a mesma qualidade com que Estremoz
sempre soube oferecer a quem a visita.
António Ceia da Silva realçou a importância do Alentejo
no país e no mundo, onde Estremoz é um dos concelhos mais ativos, dando uma vez mais os parabéns a
Luís Mourinha e ao Município de Estremoz pelo trabalho desenvolvido na área do Turismo.
Durante a cerimónia de inauguração foi também
apresentado o novo vídeo promocional, sobre um
dos importantes produtos na confeção da gastronomia alentejana: "Azeite - dos olivais de Estremoz para
a sua mesa".
Durante quatro dias foram milhares os que visitaram
o certame e puderam comprovar as delícias gastronómicas da região nos 8 restaurantes e 4 doceiros
presentes no evento, bem como adquirir produtos
regionais e artesanato nos diversos expositores.
Os visitantes tiveram ainda ao seu dispor um vasto programa de animação cultural, que contou com a participação de vários grupos de música tradicional alentejana.
No dia 27 de novembro, no palco do certame, foram
entregues os certificados Estremoz Podium 2015,
aos atletas das várias coletividades que se distinguiram na época desportiva 2014/2015.
Eventos como este provam por que razão Estremoz
tem mais encanto!

40
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EVENTOS TEMÁTICOS

ESTREMOZ CAÇA E PESCA 2015
De 27 a 29 de novembro, no Pavilhão C do Parque de Feiras, decorreu a III Feira Estremoz Caça e Pesca,
que demonstrou, uma vez mais, ser um excelente complemento à Cozinha dos Ganhões, com a participação de diversos expositores e com a realização de um vasto programa de animação temática.

ECOMONTRAS - III CONCURSO
DE MONTRAS EM ESTREMOZ
O Município de Estremoz lançou o desafio aos comerciantes locais
para decorarem as suas montras na época do Natal, com materiais
reutilizáveis.
O Júri, composto pela Vereadora Sílvia Dias, pelo Chefe de Gabinete
António Serrano e pela Engenheira Tércia Azevedo da GESAMB, premiou
as montras da seguinte forma:
1.º lugar – Prenda Ideal (prémio: Um espaço de 3mx3m isento de pagamento,
num evento promovido pelo Município de Estremoz (Saldos de Stocks 2016
ou FIAPE 2016) e um compostor doméstico oferecido pela GESAMB - Gestão
Ambiental e de Resíduos, EIM);
2º lugar - Farmácia Costa (prémio: Um espaço de 3mx3m isento de pagamento,
num evento promovido pelo Município de Estremoz (Saldos de Stocks 2016 ou
FIAPE 2016) e dois passes/pulseiras para a FIAPE 2016);
3º lugar – Farmácia Carapeta (prémio: Um espaço de 3mx3m isento de pagamento, num evento promovido pelo Município de Estremoz (Saldos de Stocks
2016 ou FIAPE 2016);
4º lugar – Geração Rebelde (Prémio: Um jantar para duas pessoas no Restaurante Venda Azul);
5º lugar – Boutique Orquídea (Prémio: Uma caixa de Gin Friends, produzido e
engarrafado pelo produtor de vinho Tiago Cabaço e o engenheiro agrónomo
Luís Ferreira);
6º lugar – Cesta d’Costura;
7º lugar – Boutique A&M.
Para além destes prémios, o Município de Estremoz decidiu ainda oferecer a
todos os participantes duas pulseiras para a FIAPE 2016.
Mais uma iniciativa que o Município desenvolveu para apoiar o comércio local
e alertar a população em geral para a importância da reutilização de materiais
no nosso dia-a-dia.

40
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SALDOS DE STOCKS
DE INVERNO 2016
Decorreu de 29 a 31 de janeiro, no Parque
de Feiras e Exposições de Estremoz, mais
uma edição dos Saldos de Stocks de
Inverno, registando uma afluência de visitantes e compradores que usufruíram de
descontos superiores a 50%.
Para além dos preços baixos o evento
contou com a animação do Ginásio PointFit,
através do “Estremoz Fitness Day”, e com
mais um Desfile de Moda “Saldos de Stocks
de Inverno”, promovido pelas lojas participantes.
Esta iniciativa foi organizada pelo Município
de Estremoz e pelos comerciantes do concelho inscritos no evento.

MOSTRA ITINERANTE DO BRINQUEDO ESTEVE EM ESTREMOZ
De 7 a 13 de dezembro, no Parque de Feiras e Exposições
de Estremoz, decorreu a “Mostra Itinerante do Brinquedo”,
com peças de Lego.
Uma das atrações desta mostra foi a maior cidade do país
totalmente construída em Lego, onde nada ficou esquecido,
desde casas, carros, pessoas, obras, parques, aeroporto,
um terminar ferroviário e muitas diversões.
Segundo o mentor do projeto, João Matos, a ideia passa
por fazer com que os mais novos voltem às brincadeiras
saudáveis e que se deixem levar pela criatividade.
Por cada bilhete vendido, 0,10€ foram doados à Associação
dos Bombeiros Voluntários de Estremoz.

40
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MOSTRA DO CONCELHO DE ESTREMOZ NO ÉVORA HOTEL
Nos dias 27 e 30 de agosto, decorreu a
“Mostra do Concelho de Estremoz”, no
Évora Hotel.
Com o objetivo de dar a conhecer o que
de melhor o concelho tem para oferecer
a quem nos visita, o Município de Estremoz
apresentou uma mostra do artesanato tradicional e várias degustações de
produtos regionais, dando destaque aos
enchidos, aos queijos, à doçaria, aos licores e aos vinhos produzidos no concelho estremocense.
A ação foi um sucesso junto dos clientes
daquela unidade hoteleira, que, concerteza, serão futuros visitantes e consumidores dos produtos da cidade que “tem
mais encanto”.

ESTREMOZ RECEBEU ROADSHOW SOBRE APOIOS
AO FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA
O Auditório do Pavilhão A do Parque de Feiras e Exposições Eng. André de
Brito Tavares, foi palco, no passado dia 10 de setembro, de uma Sessão
Pública sobre Apoios ao Financiamento da Atividade Turística, onde foram
debatidos os Sistemas de Incentivo do Portugal 2020 e as Linhas de Crédito Protocoladas com o Sistema Bancário, que contou com as presenças
do Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Luís Filipe Mourinha, e
do Presidente da Turismo do Alentejo, ERT, António Ceia da Silva.
Nesta sessão foram apresentadas as diversas soluções disponíveis de financiamento da atividade turística, assim como foram esclarecidas todas as dúvidas
para que o turismo no Alentejo, e em especial em Estremoz, continue a crescer.

TURISMO SOLIDÁRIO
NAS COMEMORAÇÕES
DO DIA MUNDIAL DO
TURISMO
O Município de Estremoz assinalou,
nos dias 26 e 27 de setembro, o Dia
Mundial do Turismo, em parceria
com a CERCIEstremoz, com uma
pequena Feira “Turismo Solidário”,
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na qual se venderam trabalhos
realizados pelos utentes daquela
instituição.
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TURISTAS CADA VEZ MAIS ENCANTADOS COM ESTREMOZ
No dia 27 de setembro comemorou-se o Dia Mundial do Turismo.
O Município de Estremoz associou-se à efeméride e assinalou a data, oferecendo lembranças alusivas ao Dia Mundial do Turismo a todos os turistas que se deslocaram ao
Posto de Turismo de Estremoz, e realizando no Posto de Turismo, em parceria com a
CERCIEstremoz, a Feira “Turismo Solidário”, com venda de trabalhos realizados pelos
utentes da instituição estremocense. A iniciativa revelou-se um sucesso, não só junto dos
turistas, mas também de todos aqueles que durante este fim-de-semana visitaram o
Posto de Turismo da cidade branca do Alentejo.
Durante o dia Mundial do Turismo o Museu Municipal Prof. Joaquim Vermelho e o
Centro de Ciência Viva de Estremoz tiveram entrada gratuita para todos os visitantes.
Estremoz recebe cada vez mais turistas. No ano de 2015, foram atendidos mais de
13 mil turistas, o que em comparação com o ano de 2014, representa um acréscimo
de mais 4000 turistas.
Em 2016, nos primeiros três meses do ano, já passaram pelo Posto de Turismo,
cerca de 2200 visitantes, o que indica que será mais um grande ano turístico para
Estremoz.
O número crescente de todos aqueles que nos visitam, que deixam a cidade com
um sorriso no rosto e com a promessa de um dia voltar, comprovam assim que
Estremoz continua a ter mais encanto.

GUIA DE RESTAURANTES CERTIFICADOS
DO ALENTEJO APRESENTADO EM ESTREMOZ
Decorreu no dia 23 de outubro, na Mercearia Gadanha, a apresentação do
Guia de Restaurantes Certificados do Alentejo, uma edição da Entidade
Regional de Turismo do Alentejo.
O Guia de Restaurantes Certificados do Alentejo é um projeto pioneiro
lançado pela Entidade Regional do Alentejo, onde são dados a conhecer 84
restaurantes que conquistaram o selo de Certificação. Esta distinção
sucedeu de uma valorização da cozinha alentejana, inspirada nas tradições, na qualidade dos produtos, na excelência do serviço, na apresentação
do não só do espaço, mas também das ementas e cartas de vinhos.
Deste Guia fazem parte dois restaurantes de Estremoz, a Gadanha Mercearia
e o Restaurante da Pousada Rainha Santa Isabel, que receberam, por parte
de Luís Mourinha e de António Ceia da Silva, palavras de incentivo para a
continuação do bom trabalho até aqui desenvolvido.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO APRESENTOU
PLANO OPERACIONAL PARA ENOTURISMO EM ESTREMOZ
Foi apresentado no dia 25 de janeiro o
Plano Operacional Estratégico para o
Enoturismo com a presença do Presidente
da Câmara Municipal de Estremoz, Luís
Mourinha, do Presidente da Turismo do
Alentejo, António Ceia da Silva, do Vice
Presidente da CCDRA, Jorge Pulido
Valente e de vários empresários ligados
ao setor vitivinícola, autarcas e técnicos
de turismo da região.
O Plano Operacional para o Enoturismo
do Alentejo e Ribatejo visa estruturar e alavancar a promoção de um produto turístico
que, nos últimos tempos, tem atraído
diferentes mercados e merecido reconhecimentos nacionais e internacionais.
Estremoz faz parte de mais uma iniciativa
que contribuirá para o desenvolvimento
do Enoturismo no concelho.
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“EM ESTREMOZ... APAIXONE-SE!”
Estremoz apaixonou-se de 12
a 28 de fevereiro, no Posto de
Turismo, com a exposição “Em
Estremoz… Apaixone-se!” em
comemoração do Dia de São
Valentim.
Esta mostra, exibiu um conjunto de trabalhos, dedicados ao
“Amor”, em tecido, bordados
pelas mãos das alunas do atelier
do Clube da Agulha da Academia Sénior de Estremoz.
Também no Dia de São Valentim
Estremoz teve mais encanto.

ESTREMOZ ESTEVE PRESENTE NA BTL
O Município de Estremoz esteve presente, de
2 a 6 de março, na BTL 2016 (Bolsa de Turismo
de Lisboa).
Durante estes dias Estremoz promoveu o
concelho mostrando ao mundo o melhor da
sua gastronomia, vinhos, produtos regionais,
património, artesanato, eventos e todos os
seus encantos.
Destaque para a promoção dos eventos
mais próximos, tais como, FIAPE - Feira Internacional Agro Pecuária de Estremoz, e o
Festival da Rainha - Feira Medieval, eventos
a decorrer em abril e maio, respetivamente, e
que vão trazer milhares de visitantes à cidade
branca do Alentejo.
Foram milhares os que estiveram em contacto com a melhor informação do concelho
que tem mais encanto.

FÉRIAS DA PÁSCOA NO TURISMO 2016
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Decorreu de 28 de março a 1 de abril
de 2016 mais uma edição do “Estremoz
Férias da Páscoa no Turismo”.
O principal objetivo deste projeto foi a
ocupação dos 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.
O Grupo dos Ovinhos e dos Coelhinhos participaram em várias atividades
onde, para além da diversão, todos
aprenderam a trabalhar em grupo,
com responsabilidade pessoal e coletiva,
provando uma vez mais que o projeto
é uma mais valia para os mais novos.

DESPORTO E JUVENTUDE

IV DUATLO DO SISTEMA SOLAR EM ESTREMOZ
Nos dias 24 e 25 de outubro
decorreu a quarta edição
do SOL-DUATLO DE ESTREMOZ e, embora possa
parecer estranho, foi mesmo
possível visitar os planetas
do nosso Sistema Solar a
correr e a pedalar!
Durante dois dias foram
muitas as atividades desenvolvidas em volta da
ciência e do desporto que
trouxeram a Estremoz
centenas de participantes, numa organização
do Centro de Ciência Viva,
com o apoio da Câmara
Municipal de Estremoz.

CARRINHOS DE ROLAMENTOS
VOLTARAM A ROLAR EM ESTREMOZ
Decorreu no passado dia 12 de março a 3.ª Grande Corrida de Carrinhos
de Rolamentos de Estremoz, na descida de São Lázaro, junto ao centro
histórico da cidade.
Com um total de 26 participantes, a terceira edição desta corrida juntou,
uma vez mais, centenas de visitantes, repetindo assim, o sucesso das
edições anteriores.
Após a realização das diferentes etapas e verificados os resultados finais,
foram entregues os seguintes prémios:
- 1.º Prémio Mais Veloz - Lino Pernas (voucher com direito a um jantar na Casa das
Bifanas e um passe de três dias para a FIAPE 2016);
- 2.º Prémio Mais Veloz - Carlos Carapeta (passe de três dias para a FIAPE 2016);
- 3.º Prémio Mais Veloz - Fernando Borralho (passe de três dias para a FIAPE 2016);
- Mais "Giro" - Joaquim Serrano (passe de três dias para a FIAPE 2016);
- Mais Original - Tiago Lino Borralho (passe de três dias para a FIAPE 2016);
- Participação Feminina - Cristina Fonseca (duas garrafas de vinho e um passe
de três dias para a FIAPE 2016).
A organização do evento esteve a cargo Câmara Municipal de Estremoz, com o apoio
da União das Freguesias de Estremoz (Santa Maria e Santo André), da BTTMOZ – Sobe
de Desce Team, da Rota d'Ossa, do Intermarché de Estremoz, da CERCIEstremoz,
da PSP, da Delegação de Estremoz Cruz Vermelha e do Regimento de Cavalaria n.º 3.
Isto é Estremoz... Estremoz tem mais encanto!
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2.º TRAIL RUNNING CIDADE DE ESTREMOZ

No dia 13 de março decorreu o 2º Trail Running Cidade de Estremoz.
O evento foi composto por um Trail Longo (+/- 30 km), um Trail Curto (+/- 17 km) e
uma Caminhada de apoio, que trouxe a Estremoz cerca de 700 participantes,
provenientes de todo o país, e que encheu o Rossio Marquês de Pombal de
visitantes.
O 2º Trial Running Cidade de Estremoz foi uma organização do COAAL –
Clube de Orientação do Alto Alentejo, com o apoio da Câmara Municipal de
Estremoz e de outras entidades.

34.ª VOLTA AO ALENTEJO
PASSOU EM ESTREMOZ
No passado dia 17 de março passou, pelo Rossio Marquês de Pombal,
a 34.ª Volta ao Alentejo.
Foi já na segunda etapa da prova de ciclismo, mais conhecida por
“Alentejana”, que centena e meia de corredores percorreram algumas
ruas de Estremoz, aplaudidos por dezenas de estremocenses que
ansiosamente os esperavam.
A 'Alentejana' foi organizada pela Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central (CIMAC) e pela Podium Events.

CULTURA
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FESTAS DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ 2015
Decorreram de 4 a 6 de setembro as tradicionais Festas da Exaltação da Santa Cruz.
Durante três dias Estremoz foi palco das habituais cerimónias religiosas, fogaças, rifas,
quermesse, restaurantes, bailes, o tão apreciado fogo de artifício e os concertos de
Maxi, Micaela e Chave D’Ouro.
As Festas da Exaltação de Santa Cruz foram uma organização da Paróquia de Santo
André, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

SOCIEDADE FILARMÓNICA LUZITANA COMEMOROU 175 ANOS DE ATIVIDADE
A mais antiga banda do país em atividade, sem qualquer interrupção,
a Sociedade Filarmónica Luzitana, completou, no passado dia 25
de agosto, o seu 175º aniversário.
Para assinalar o seu aniversário, a filarmónica estremocense, que
já ostentou o título de “Real”, promoveu uma missa em honra dos
filarmónicos falecidos e uma arruada pelas ruas da cidade.
O ponto alto das comemorações dos 175 anos da Sociedade Filarmónica Luzitana, fundada a 25 de agosto de 1840, decorreu no
dia 29 de agosto, com uma sessão solene e um concerto no Teatro
Bernardim Ribeiro.
Foi também inaugurada uma exposição sobre a atividade da filarmónica, no Teatro Bernardim Ribeiro, que pôde ser visitada até ao
dia 31 de outubro.

OUTUBRO, MÊS DA MÚSICA
EM ESTREMOZ
Para celebrar o Dia Internacional da Música, a Câmara Municipal de Estremoz, dedicou, uma vez
mais, o mês de outubro à música, com a realização dos seguintes espetáculos:
17 de outubro – Ópera “Jardins do Passado”, no Teatro Bernardim Ribeiro;
24 de outubro – Comédia Musical “Happy”, Teatro Bernardim Ribeiro;
31 de outubro – 25.º Encontro de Coros, na Igreja de São Francisco.
		

Ópera “Jardins do Passado”

(organização do Orfeão Tomaz Alcaide)

Comédia Musical “Happy”

25.º Encontro de Coros
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ESPETÁCULOS
- “MAIS RISO É O QUE É PRECISO”
Revista à Portuguesa com António Calvário
19 de setembro
Teatro Bernardim Ribeiro
- “ABSOLUTAMENTE FABULOSOS”
Comédia com Noémia Costa, Luís Aleluia e Luísa Ortigoso
3 de outubro
Teatro Bernardim Ribeiro
- “JARDINS DO PASSADO”
Ópera “Jardins do Passado” da Ensemble Contemporaneus
17 de outubro
Teatro Bernardim Ribeiro

MAIS RISO É O QUE É PRECISO

- “HAPPY”
Comédia Musical
24 de outubro
Teatro Bernardim Ribeiro
- “UMA EMPREGADA DOS DIABOS”
Comédia com com Carlos Areias, Marta Fernandes,
Patrícia Candoso, Paulo Patrício e Rosa Soares
5 de dezembro
Teatro Bernardim Ribeiro
- “O NAVIO DOS SONHOS”
Peça de teatro do Grupo de Teatro Cerciestremoz - O Chocalho
11 de dezembro
Teatro Bernardim Ribeiro

NOITE DE FADOS

- “TRIO DE CORDAS E FLAUTA”
Espetáculo “Trio de Cordas e Flauta” com os solistas do Ensemble
Contemporaneus
13 de dezembro
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte
- “CONCERTO DE NATAL DA LUZITANA”
Concerto de Natal da Sociedade Filarmónica Luzitana
20 de dezembro
Igreja de São Francisco
- “FADOS COM ALMA”
António Pinto Bastos, Luís Caeiro e Maura Aires juntaram-se para
um espetáculo de Fado
30 de janeiro
Teatro Bernardim Ribeiro

GRUPO DE CANTARES TRADICIONAIS

- “GRUPO DE CANTARES TRADICIONAIS”
Atuação do Grupo de Cantares do Grupo Desportivo e Cultural da
Fidelidade de Lisboa
6 de fevereiro
Casa de Estremoz
- “RECITAL DE GUITARRA”
Recital de Guitarra pelos Solistas do Ensemble
27 de fevereiro
Teatro Bernardim Ribeiro
RECITAL DE GUITARRA

ABSOLUTAMENTE FABULOSOS

UMA EMPREGADA DOS DIABOS

CULTURA

EXPOSIÇÕES
“WIRED”
Instalação de Jonathan Roson
5 de outubro a 16 de setembro
Torre do Castelo de Evoramonte

Org. pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e Fundação Obras

“ARTISTARTESÃO”
Mobiliário europeu dos séculos XIX e XX
da coleção do galerista Franck Laigneau
4 de setembro a 17 de janeiro
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte
“175.º ANIV. DA SOCIEDADE FILARMÓNICA LUZITANA”
Exposição sobre a história da mais antiga filarmónica do
país com atividade ininterrupta
29 de agosto a 31 de outubro
Teatro Bernardim Ribeiro
“MARY’S ARTSAND”
Exposição de Maria João Costa com pintura em areia
3 de outubro a 1 de novembro
Posto de Turismo de Estremoz
“100 CARTAZES PARA O DIREITO À EDUCAÇÃO”
Mostra alusiva ao Dia Mundial do Professor
5 de outubro a 1 de novembro
Sala de Exposições Temporárias
do Museu Municipal Prof. Joaquim Vermelho

Organização da Câmara Municipal de Estremoz, da Comissão Nacional
da UNESCO (CNU), da UNICEF e da Coligação Portuguesa para a
Campanha Global pela Educação para Todos

“BONECOS DE ESTREMOZ DE RICARDO FONSECA”
Trabalhos do artesão Ricardo Fonseca
9 de outubro até 5 de dezembro
Galeria Municipal D. Dinis
“UM NOVO ANO SE INICIA”
Primeiros trabalhos do atelier de pintura
da Academia Sénior de Estremoz.
7 de novembro a 1 de dezembro
Posto de Turismo de Estremoz

“MUDAM-SE OS TEMPOS”
Exposição de fotografia de Paulo Correia
7 de novembro a 14 de fevereiro
Sala de Exp. do Museu Municipal Prof. Joaquim Vermelho
“IX EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS
DE ARTESÃOS DE ESTREMOZ”
Mostra com mais de 30 Presépios,
produzidos em diversos materiais
12 de dezembro a 9 de janeiro
Galeria Municipal D. Dinis
“BONECOS DE ESTREMOZ:
GRANDES TEMÁTICAS NA COLEÇÃO DO MUSEU”
A mostra possui cerca de meia centena de Figuras do acervo
do Museu Municipal, produzidas por artesãos do século XX
18 de janeiro a 2 de abril
Galeria Municipal D. Dinis
“2EUS”
Exposição de pintura de Fernando Gil e Álvaro Marvão
30 de janeiro a 30 de abril
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte
“PATRIMÓNIO MEGALÍTICO DO CONCELHO
DE ESTREMOZ”
Exposição sobre o património megalítico
no concelho de Estremoz
21 de fevereiro a 15 de maio
Sala de Exp. Temporárias do Museu Municipal de Estremoz
“EXPOSIÇÃO ANTÓNIO JOÃO LEAL CAROLA”
Trabalhos em Ponto Cruz de António Carola
11 de março a 10 de abril
Posto de Turismo de Estremoz

175.º ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE
FILARMÓNICA LUZITANA

2EUS

UM NOVO ANO SE INICIA

MUDAM-SE OS TEMPOS

100 CARTAZES
PARA O DIREITO À EDUCAÇÃO

TRABALHOS DE ANTÓNIO JOÃO
LEAL CAROLA
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TROVAS & CANÇÕES - COM RUY DE CARVALHO
A 7 de novembro o Teatro Bernardim Ribeiro recebeu o espetáculo “Trovas & Canções
– Atores, Poetas e Cantores” com Ruy de Carvalho, João de Carvalho, Henrique Carvalho
e Ana Marta.
Um espetáculo inédito, da autoria de Paula Carvalho e Paulo Mira Coelho, pela forma
como reuniu três gerações de Atores, e outros grandes profissionais, ao redor da figura
de RUY DE CARVALHO.
Não foi o teatro apenas a estar presente, através dos desempenhos de JOÃO DE CARVALHO,
HENRIQUE DE CARVALHO, filho e neto do Ator, mas também a linda voz da Fadista e
Atriz, ANA MARTA, Prémio Amália Revelação 2011, ao som da guitarra portuguesa do
Professor RICARDO GAMA e da guitarra clássica de JOÃO CORREIA.
Esta iniciativa foi uma organização da IN ACTU Produções, com o apoio da Câmara
Municipal de Estremoz.

PRESÉPIO
NO CORETO
De 4 de dezembro a 6 de janeiro
esteve, no Coreto Municipal de
Estremoz, mais um Presépio de
Natal, reciclado e iluminado, em
representação da Sagrada Família.
O Presépio no coreto foi mais um
atrativo de visita à cidade e um
incentivo às compras no comércio tradicional durante a quadra
natalícia.
Neste Natal foram muitas as razões
para a cidade de Estremoz ser
visitada.

ESTREMOZ MANTEVE A TRADIÇÃO AO
CANTAR AS JANEIRAS
Como manda a tradição, no dia 6 de janeiro
foi dia de Reis e de cantar as Janeiras.
Em Estremoz manteve-se a tradição com a
atuação dos alunos do 1º Ciclo da Escola
da Mata e dos alunos da Academia Sénior
de Estremoz que cantam as janeiras ao
executivo camarário.
Para continuar os festejos, a tarde foi abrilhantada com o espetáculo “TOCA AS
JANEIRAS”, pelo Clube de Cavaquinhos
da Escola Básica Sebastião da Gama, e a
noite terminou com o concerto de Reis pela
Sociedade Filarmónica Luzitana, no Coreto
Municipal.
Estremoz mantém a tradição!

CULTURA
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Dando cumprimento à tradição,
a cidade de Estremoz festejou o Carnaval 2015, através da realização dos
tradicionais corsos carnavalescos no
Rossio Marquês de Pombal.
O Carnaval “Cidade de Estremoz 2015”
teve início no dia 12 de fevereiro, com
o habitual Corso de Carnaval das Escolas, um desfile subordinado ao tema
“As cores” que envolveu cerca de 900
alunos do concelho, e que encheu
o Rossio de cor e alegria, numa organização do Agrupamento de Escolas,
com o apoio do Município.

CARNAVAL
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CIDADE DE ESTREMOZ 2016

O Corso Carnavalesco aconteceu
no dia 15 de fevereiro (no dia 17
não foi possível devido ao mau
tempo), também no Rossio Marquês
de Pombal, com tema livre, tendo
contado com a participação de
quinze grupos, onze carros e 700
figurantes, que animaram a tarde
de domingo de carnaval, com muita
cor e alegria.
Esta iniciativa foi uma organização
do Município de Estremoz, da Sociedade Filarmónica Luzitana, da
Sociedade Filarmónica Artística
Estremocense e do Orfeão Tomaz
Alcaide.
Estremoz teve Carnaval!
Estremoz teve e tem mais encanto!
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ESTREMOCENSE MIGUEL TIRA-PICOS APRESENTOU
“7 PECADOS DO ESPECTÁCULO” Dia 23 de janeiro ficará na memória de muitos que assistiram, no Teatro

Bernardim Ribeiro, ao espetáculo que o estremocense Miguel Tira-Picos
apresentou: “Os 7 Pecados do Espectáculo”.
Miguel Tira-Picos já tem um interessante currículo nas artes do espetáculo,
seja como acrobata, como bailarino, ator ou encenador e descreveu da seguinte forma "Os 7 Pecados do Espectáculo": "Aqui entramos num cenário
de crítica ao espetáculo: aquilo que o público quer ver, aquilo que ninguém
quer ver e aquilo que ninguém vê. Um espetáculo em que o conceptual,
o excesso, a cunha, a putaria, o plágio, a cobiça, e a sabotagem, são os
pecados que fazem parte do dia-a-dia de cada artista. Agora vamos expor
todos esses erros e mostrar ao público o que ele realmente quer ver.
No palco o cenário da vida é mostrar o artista em cena e o humano dela, é
refletir sobre o esforço diário de longas horas para que tudo seja apresentado. E, apesar do esforço e do cansaço, no final, que recomece tudo de
novo. Vamos divertir-nos? Disfrutem do drama, da comédia e porventura,
de milhares de emoções."
Esta iniciativa foi uma produção do Armazém Treze de Lisboa, com o apoio
da Câmara Municipal de Estremoz.

MAGELA BORBAGATTO EXPLICOU
A INFLUÊNCIA DE ESTREMOZ
NA ARTE RELIGIOSA PAULISTA
Magela Borbagatto, artesão e investigador brasileiro, deu uma conferência, no passado dia 5 de fevereiro, na Casa de Estremoz, sobre a “Influência de Estremoz na Arte Religiosa Paulista do Séc. XIX no Brasil”.
Magela Borbagatto, é artista plástico, autodidata, trabalhou em diversos projetos sócio educativos e sócio culturais sobre a arte popular
brasileira, esteve hospedado em Estremoz, e para aprofundar a sua
pesquisa sobre as ligações históricas e técnicas do figurado "Paulista"
com o figurado de Estremoz.
Magela afirmou que o nome de Estremoz apareceu em várias das
suas investigações sobre a origem desta arte e resolveu, pessoalmente, conhecer o figurado de Estremoz.
Esta iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal de Estremoz
e do Centro UNESCO para a Valorização e Salvaguarda do Boneco
de Estremoz.

BONECOS DE ESTREMOZ ESTIVERAM
EM MÉRTOLA E NO VIMIEIRO
Os Bonecos de Estremoz estiveram, no passado mês de fevereiro, em exposição na Casa das Artes
Mário Elias, em Mértola.
O Município de Mértola solicitou ao Museu Municipal Prof. Joaquim Vermelho uma Exposição de
Bonecos de Estremoz e a atividade "História, modelação e pintura de um Boneco ao modo de
Estremoz", para integrar na programação do evento "Arte Non Stop", que se realizou no âmbito
do 13.º aniversário da Casa das Artes Mário Elias em Mértola.
A exposição foi composta por peças cedidas pelos artesãos: Irmãs Flores, Ricardo Fonseca,
Afonso Ginja, Jorge da Conceição, Duarte Catela e Isabel Pires.
A atividade "História, modelação e pintura de um Boneco ao modo de Estremoz", realizou-se no
dia 30 de janeiro, onde foi feita uma apresentação dos bonecos, da sua história e modelação de
um boneco ao modo de Estremoz e, numa segunda sessão, a pintura das peças aconteceu dia
13 de fevereiro, também na Casa das Artes Mário Elias em Mértola.
O Centro Interpretativo do Mundo Rural, no Vimieiro, solicitou ao Município de Estremoz uma
exposição de Bonecos de Estremoz, cuja temática foi o Mundo Rural Alentejano.
A exposição teve início a 18 de fevereiro, com as peças dos artesãos Afonso Ginja, Irmãs Flores,
Ricardo Fonseca, Isabel Pires, Duarte Catela e Jorge da Conceição.
No seguimento desta exposição foi desenvolvida a atividade “História modelação e pintura de um
Boneco ao modo de Estremoz”, com um grupo de crianças de 1º ciclo, que visitaram a exposição
e aprenderam a técnica de modelação e pintura do figurado de Estremoz, ao produzirem um Apito.
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CULTURA

MÊS DO TEATRO
Em Estremoz o mês de março foi dedicado ao Teatro, com
a realização das seguintes espetáculos:
12 de março “A COISA ESTÁ PRETA!”
Grupo de Teatro de Amadores de Vila Viçosa;
Teatro Bernardim Ribeiro
19 de março “CHÁ DAS CINCO!”
TAE (Teatro Amador de Estremoz)
Sociedade de Artistas Estremocense
20 de março “LAMÚRIA E FANTÁSIA”
Do Imaginário Associação Cultural
Teatro Bernardim Ribeiro –

A COISA ESTÁ PRETA

LAMÚRIA E FANTÁSIA

CHÁ DAS CINCO!

CINEMA: OS MELHORES FILMES
PASSARAM POR ESTREMOZ
Na noite do passado dia 28 de fevereiro decorreram os
“Óscares 2016”, que galardoaram os melhores do cinema,
com filmes que fazem e fizeram parte da agenda cultural de
Estremoz.
Os grandes vencedores da noite foram o filme “O Caso
Spotlight”, que arrecadou o óscar de Melhor Filme e Melhor
Argumento Original, e “The Revenant: O Renascido” que
recebeu as estatuetas de Melhor Realizador, Melhor Ator e
Melhor Fotografia. Ambos os filmes estiveram em Estremoz
no passado mês de março.
Também passaram pelo Teatro Bernardim Ribeiro filmes
como “Os Oito Odiados”, que se destacou com a Melhor
Banda Sonora Original, “A Ponte dos Espiões” – Melhor Ator
Secundário, “A Rapariga Dinamarquesa” – Melhor Atriz
Secundária, “Inside-Out: Divertida-mente” - Melhor Filme de
Animação, “Amy” - Melhor Documentário, “007: Spectre” Melhor Canção Original: Writing’s on the Wall, de Sam Smith
e “Mad Max: Estrada da Fúria” com Melhor Edição de Som,
Melhor Mistura de Som, Melhor Cenografia, Melhor Caracterização, Melhor Guarda-Roupa e Melhor Edição.
Já em dezembro, mais de 900 espetadores tinham assistido
à estreia mundial de “Star Wars - O despertar da Força”,
que esteve em exibição durante sete sessões no Teatro
Bernardim Ribeiro.
Em 2015 foram exibidos 45 filmes que foram visionados por
6818 espetadores. O ano de 2016 promete superar todas as
espectativas.

EDUCAÇÃO
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MUNICÍPIO DE ESTREMOZ ENTREGA
LIVROS DE INGLÊS A ALUNOS
A Câmara Municipal de Estremoz adquiriu e entregou livros de
Inglês a todos os alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade, das
Escolas de Primeiro Ciclo do Ensino Básico do concelho.
Com vista a facilitar o processo de aprendizagem desta língua
estrangeira, que passou a fazer parte do programa curricular a
partir do 3º ano, a Câmara Municipal de Estremoz entregou gratuitamente os manuais de Inglês, para todos os alunos do 1º e
2º anos de escolaridade, assumindo assim, mais um ano letivo,
enquanto entidade promotora das Atividades de Enriquecimento
Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico, o prolongamento
da permanência dos alunos nas escolas após o horário curricular.

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
OFERECEU CAVAQUINHOS

CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO ESTEVE REUNIDO

No dia 6 de janeiro, depois do espetáculo “TOCA
AS JANEIRAS”, pelo Clube de Cavaquinhos da Escola Básica Sebastião da Gama, o Vice Presidente
da Câmara, Francisco Ramos, presenteou o grupo
com 12 cavaquinhos oferecidos pelo Município de
Estremoz.

No dia 24 de novembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal,
que o Conselho Municipal de Educação do Concelho de Estremoz
realizou mais uma reunião.
Nesse dia foi efetuada uma análise geral, pelas diversas entidades
que constituem o Conselho Municipal, acerca da forma como decorreu o ano letivo 2014/2015 e início do ano letivo de 2015/2016.
Para além disso, foi também presente uma informação acerca da
oferta formativa, ao nível da Rede Escolar dos Cursos Profissionais, presente em cada um dos estabelecimentos escolares do
Concelho, no ano letivo 2015/2016.

BANDEIRA DAS ECO-ESCOLAS ESTEVE EM ESTREMOZ
No dia 18 de janeiro, os alunos da Escola Básica Sebastião da Gama, integrados no programa “Rota dos 20”, passaram o testemunho para os alunos do
concelho de Portel.
A “Rota dos 20” assinala os 20 anos das Eco-Escolas em Portugal, colocando
o enfoque na mobilidade sustentável e na participação ativa das crianças e
jovens na procura e proposta de soluções.
Decorrerá simultaneamente em 20 regiões (distritos do continente e as duas
regiões autónomas) e iniciou-se, simbolicamente, a 22 de abril de 2015 – Earth
Day | World Day of Action Eco-Schools.
Os testemunhos onde serão registadas opiniões e sugestões, percorrerão as
escolas dos municípios participantes (atualmente 230 na rede Eco-Escolas) os
quais serão responsáveis por os passar, da forma mais sustentável que conseguirem, ao próximo município.
Esta iniciativa terá que passar por todas as escolas, prevendo-se que esteja
concluída no final de 2016.
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BIBLIOTECA

QUINTAS DE ENCANTAR PARA CRIANÇAS DOS JARDINS DE INFÂNCIA
O projeto “Quintas de Encantar”, depois do período de férias,
regressou, no dia 15 de outubro, com a história ”Eu nunca na
vida comerei tomate”.
Em vésperas do Dia Mundial da Alimentação, esta história falou,
de uma forma simples e divertida, sobre alimentação saudável
e equilibrada e forneceu dicas para que a hora da refeição seja
mais agradável, abordando ainda algumas curiosidades sobre
alimentos e alimentação.
No dia 18 de fevereiro foi a vez da história “O casamento da
Gata”, de Luísa Ducla Soares, onde os mais pequenos puderam
representar, com pequenos fantoches, a história adaptada.

No dia 3 de março o mérito foi da história “O Nabo Gigante”, de
António Mota.
“Era uma vez um velho, muito velhinho, magro e baixinho, que
semeou nabos na sua horta. Quando o Sol começa a aquecer
a terra, um dos nabos cresce, cresce e assim começa esta história
tradicional...”
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, sendo desenvolvida pela Biblioteca
Municipal de Estremoz.

CONTOS À SEXTA NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Todas as últimas sextas feiras de cada mês,
as famílias e todo o público em geral, podem
assistir a sessões de leitura animadas e encenadas com livros, fantoches, objetos, etc,
porque a leitura e os livros não se esgotam no
contexto da sala de aula e as famílias devem ter
um papel ativo no desenvolvimento das suas
crianças.
No dia 26 de fevereiro a história representada foi “O casamento da Gata”, de Luísa Ducla
Soares.
No dia 18 de março, vésperas do Dia do Pai, a
história representada foi “O meu papá é grande, é forte, mas…” de Coralie Saudo e Kris Di
Giacomo.

DESFILE LITERÁRIO EM ESTREMOZ COM O TEMA “LER É FIXE”
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Decorreu no dia 27 de outubro, no Claustro da Câmara Municipal de Estremoz, um Desfile Literário,
envolvendo a população e a comunidade escolar.
Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca Escolar e Estremoz comemorou-o, pelo segundo ano
consecutivo, reforçando a visibilidade das bibliotecas escolares e a consciencialização acerca do
seu valor nas aprendizagens. "Ler é fixe" e, foi com
esse espírito, que dezenas de alunos, professores,
técnicos e assistentes do Agrupamento de Escolas
de Estremoz e da Escola Secundária Rainha Santa
Isabel, vestiram as personagens de nove livros e
desfilaram diante de dezenas de pais e familiares,
promovendo a leitura e os livros de forma divertida.
Esta iniciativa foi uma organização das Bibliotecas
Escolares (Agrupamento de Escolas de Estremoz
e Escola Secundária Rainha Santa Isabel) e da Biblioteca Municipal de Estremoz.

BIBLIOTECA

APRESENTAÇÃO DA OBRA POÉTICA DE ANTÓNIO CARLOS SANTOS
A obra poética de António Carlos Santos foi apresentada no
dia 11 de março, na Biblioteca Municipal de Estremoz.
A apresentação foi da responsabilidade da Professora Maria
de Fátima Crujo, com a leitura de poemas das professoras
Zulmira Baleiro, Maria do Céu Pires, Francisca Matos, Maria de
Fátima Crujo, Marta Matos e dos alunos José Maranga, Tiago
Grilo e Carolina Matrocas.
A noite foi abrilhantada com um momento musical por Raquel
Monteiro na voz, acompanhada por Hugo Carriço, André Ginga
e João Monteiro.
Esta iniciativa foi uma organização do PESES Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual, Projeto + Contigo
(Professor José Carlos Santos) e UCC Unidade de Cuidados
na Comunidade de Estremoz, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

HISTÓRIAS QUE SE CRUZAM NOS LARES DO CONCELHO

Este projeto foi iniciado em abril de 2014 em cinco lares de “acolhimento” sénior do concelho, abrangendo atualmente onze instituições.
Promovendo momentos de animação onde o livro, a leitura, o contar
e o ouvir histórias são os ingredientes principais, o projeto é uma
mais-valia, quer pelo interesse demonstrado por parte das instituições em continuarem a recebê-lo, quer pela Câmara Municipal em
dar-lhe continuidade. Mais uma iniciativa de responsabilidade da
Biblioteca Municipal de Estremoz.

OUTRAS ATIVIDADES
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTREMOZ
18 de setembro – Animação e promoção da leitura, na Casa de Alba, em São Bento do Cortiço, inserida
nas atividades organizadas por esta instituição no “Dia aberto à Comunidade”;
20 de setembro – Colaboração na cerimónia religiosa comemorativa dos 80 anos da freiras dominicanas
em Estremoz;
11 de novembro – Participação no evento “Castanhas e Cantigas”, no Centro Cultural, com a história “Dá-me
um abraço”;
20 de novembro – Participação no “Dia Nacional do Pijama”, na Escola EB1/JI, de Arcos, com atividade
de animação e promoção do livro e da leitura;
12 de dezembro – Participação na 3ª feira “Miminhos de Natal” - Animação de leitura e sessão fotográfica
com o Pai Natal;
16 de dezembro – Atividade de animação na festa de Natal da escola do 1º ciclo e jardim de infância de
Evoramonte;
17 de dezembro – Participação no “Serão Cultural”, com a história “O meu papá é grande, é forte, mas…”;
18 de dezembro – Colaboração na organização do IV Peddy-Book, na cidade de Estremoz. Sob a temática “Elos de Leitura; 366 dias | 366 cientistas” e integrado na Semana Nacional da Leitura, o Peddy-Book
destinou-se aos alunos do 3ºciclo do Ensino Básico, Secundário e adultos. Organização do Centro de
Ciência Viva de Estremoz, Biblioteca Escolar da Escola Secundária de Estremoz, Biblioteca Escolar do
Agrupamento de Escolas de Estremoz e da Biblioteca Municipal de Estremoz.
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AÇÃO SOCIAL

RECOLHA DE ALIMENTOS
CONTRA A POBREZA
E A EXCLUSÃO SOCIAL
O Clube dos Direitos Humanos da Escola Secundária
Rainha Santa Isabel de Estremoz (ESRSI) em parceria
com a Câmara Municipal de Estremoz e o Núcleo de
Estremoz da Amnistia Internacional, realizou de 12 a 19
de outubro, uma recolha de leite, papas lácteas e material escolar, que reverteu a favor do Centro Social e
Paroquial de Santo André, em Estremoz.
Esta iniciativa integrou-se na Campanha Nacional “Contra a Pobreza e a Exclusão Social” e contou também
com a colaboração da Academia Sénior de Estremoz.

INÍCIO DE ANO LETIVO
DA ACADEMIA SÉNIOR
Decorreu no dia 2 de outubro a festa de início
de mais um ano letivo da Academia Sénior
de Estremoz, com muita animação e entretenimento, onde os protagonistas foram os
próprios alunos.
Com o objetivo de criar, dinamizar e organizar atividades de aprendizagem, ensino e
convívio para os maiores de 50 anos, a Academia Sénior dispõe de diversos ateliês, em
diferentes áreas de estudo, tais como: Alfabetização, Cidadania e Voluntariado, Cultura
Portuguesa, Inglês, Poesia e Conto e Saúde,
Artes Decorativas e Culinária, Barrística, Jardinagem e Agricultura Biológica, O Clube da
Agulha – Bordados e Trapologia, O Clube do
Tricô, Pintura, Teatro e Vozes na Idade do Ouro, Mobilidade (Hora do Exercício, Idade Vs
Movimento e Dança).
A Academia Sénior de Estremoz tem atualmente 183 alunos.

MANTA DE RETALHOS
ALUSIVA AOS DIREITOS
DAS CRIANÇAS
Esteve exposta, nos dias 20 e 23 de novembro,
na fachada do edifício da Câmara Municipal de
Estremoz, uma Manta de Retalhos alusiva à comemoração do 26º Aniversário da Convenção
sobre os Direitos das Crianças.
Esta Manta de Retalhos foi uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Estremoz, da CPCJ,
da Academia Sénior, das IPSS e das escolas do
concelho.
Para marcar esta data, também as receitas do
cinema, dos museus e das piscinas municipais
reverteram a favor de IPSS de Estremoz, que diariamente trabalham para fazer valer os direitos
das crianças.

AÇÃO SOCIAL

ENCONTRO DE MEMÓRIAS 2015
Organizado pela Câmara Municipal de Estremoz, realizou-se no passado dia 17 de dezembro, no Pavilhão B do Parque de Feiras e Exposições da cidade, mais uma edição da iniciativa “Encontro de Memórias”, um convívio destinado
à troca de experiências e recordações de tempos antigos.
Marcaram presença cerca de 1000 seniores do concelho que puderam desfrutar, não só do almoço, mas também da
animação musical que permitiu que muitos dessem o seu pezinho de dança, recordando tempos que já lá vão, mas
essencialmente mostrando que “velhos são os trapos”.
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PRÓXIMOS

EVENTOS
2016

“FESTIVAL DA RAINHA”
FEIRA MEDIEVAL
21 E 22 DE MAIO
CASTELO DE ESTREMOZ

FESTAS DA EXALTAÇÃO
DA SANTA CRUZ
2 A 4 DE SETEMBRO

ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL
(ESTREMOZ)

MISS ESTREMOZ
26 DE MAIO

MARCHAS POPULARES

MERCADO DO LAGO

PRAÇA DE TOIROS

LAGO DO GADANHA

25 DE JUNHO

PRAÇA DE TOIROS

(ESTREMOZ)

(ESTREMOZ)

SALDOS DE STOCKS
DE VERÃO
9 A 11 DE SETEMBRO

PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
(ESTREMOZ)

CONGRESSO MUNDIAL DA
ACADEMIA DO BACALHAU
9 A 11 DE SETEMBRO
TEATRO BERNARDIM RIBEIRO
(ESTREMOZ)

9 DE JULHO
(ESTREMOZ)

ALENTEJO
FOOD & SOUL

16 A 18 DE SETEMBRO

PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
(ESTREMOZ)

DR

MÊS DA MÚSICA
OUTUBRO
ESTREMOZ

ENOVE +

2 E 3 DE NOVEMBRO

PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
(ESTREMOZ)

CASTANHAS
E CANTIGAS

COZINHA
DOS GANHÕES

ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL
(ESTREMOZ)

PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
(ESTREMOZ)

11 DE NOVEMBRO

1 A 4 DE DEZEMBRO

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.CM-ESTREMOZ.PT

tem mais encanto

