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EDITORIAL
Caros Estremocenses
Uma vez mais voltamos a dar-vos conta daquilo
que tem sido a actividade da Câmara Municipal
de Estremoz, através do Boletim Municipal.
Todos sabemos os tempos difíceis que o País
vive e a forma como isso se tem vindo a reflectir
na nossa economia familiar e pessoal. Não é
de estranhar, por isso, que também as autarquias tenham vindo a sofrer as consequências
da crise económica (e agora também política)
que Portugal atravessa. Estremoz não é excepção.
Pelo contrário, os sucessivos programas de
estabilidade e crescimento do Governo demissionário já retiraram cerca de um milhão de euros
ao Município de Estremoz, em menos de um ano.
Com todos estes constrangimentos financeiros,
agravados pela nossa interioridade e pela fraca
capacidade de gerar receitas próprias, será
muito difícil desenvolver as obras que o Concelho
necessita, sem que para tal seja necessário
efectuar uma enorme “ginástica financeira”
que possibilite criar mais condições de vida,
gerar desenvolvimento e fixar os nossos jovens,
contrariando o despovoamento das nossas
freguesias rurais.
Apesar de tudo, continuámos a desenvolver
obras e iniciativas em todas as áreas de actividade do Município.
Estamos a apostar na promoção turística do
Concelho como forma de contrariar a crise económica. Estremoz tem inúmeras potencialidades
para que possa transformar-se num destino
turístico de excelência e ser competitiva no seio da
região Alentejo. A Cozinha dos Ganhões 2010,
no início de Dezembro, consagrou-se como
uma das melhores de sempre, tendo registado
o maior número de visitantes da sua existência.
Trata-se de uma forte aposta num dos mais
importantes produtos turísticos estratégicos
do Alentejo, a gastronomia e os vinhos, razão
pela qual continuaremos a desenvolver esforços
no sentido da melhoria contínua deste certame.
Ainda no âmbito da promoção turística, estamos
a lançar uma série de iniciativas em torno da figura
da Rainha Santa Isabel, pela importância que
a mesma teve na História de Estremoz e pela referência que é a nível nacional e internacional.
Achamos que, desta forma, seremos capazes

de chegar mais eficazmente às pessoas, sendo
o bolo Rainha Santa e a nova figura da barrística
local, Rainha Santa Isabel, os primeiros passos
para a promoção de Estremoz através desta imagem
de marca.
Desenvolvemos uma nova imagem de promoção
turística do concelho, que aposta também na imagem
da Rainha Santa Isabel, no reconhecimento do
valor dos nossos três castelos e da forte relação
entre o mundo rural e a cidade, bem como
na divulgação da nossas História e das nossas
raízes. Esta nova imagem, a que associámos a
assinatura “Estremoz tem mais encanto”, pretende
dinamizar a actividade económica do Concelho e
promover as suas potencialidades, ou seja, os
seus “encantos” em todas as áreas: património
edificado, património rural e património imaterial.
Na área do desenvolvimento económico, destacamos a
realização de mais uma edição da Feira de Saldos
de Stocks de Inverno, que mereceu nota positiva
por parte de todos os expositores e pela grande
maioria dos milhares de visitantes. Estamos a dar
provas do nosso empenho na dinamização do
comércio local, como estímulo ao empreendedorismo
e à fixação de empregos.
No que diz respeito ao ordenamento do território, já
reunimos com todas as Juntas de Freguesia do
Concelho e contamos ter uma proposta de Revisão
do PDM em finais de Junho. Efectuámos alterações
ao PDM actual, quer devido à entrada em vigor do
Plano Regional de Ordenamento do Território do
Alentejo, quer no caso específico da refuncionalização dos terrenos junto à estação ferroviária.
Também o Plano de Pormenor da Zona Industrial
de Arcos está a ser alvo de alteração, tendo em vista
a criação de mais lotes, com menor área, possibilitando a instalação de empresas de menor dimensão.
Nas obras municipais, continuamos a resolver as
questões relacionadas com a qualidade da água,
com a limpeza dos espaços urbanos, com a recolha
dos resíduos sólidos e com a intervenção em estradas,
caminhos e arruamentos municipais. As obras da
regeneração urbana estão prontas para arrancar.
Brevemente a antiga linha do caminho-de-ferro se
transformará numa avenida que minimizará os
problemas de trânsito que hoje se verificam junto
às escolas e centro de saúde. A ligação do centro
da cidade à zona industrial ficará facilitada e finalmente
teremos uma Estação Rodoviária digna e com
condições de acolhimento.
Também a dinamização da actividade cultural e
desportiva tem sido uma constante. O Teatro Bernardim Ribeiro voltou a abrir ao público e regressaram o cinema, os espectáculos e o teatro.
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O espectáculo de reabertura, que contou apenas
com a “prata da casa”, foi um excelente exemplo de
que a cultura está bem viva em Estremoz, a avaliar
pela qualidade das actuações de todos os intervenientes. Durante o mês de Março, as “Teatrices”
levaram centenas de pessoas ao teatro, aproveitando
as comemorações do Dia Mundial que anualmente
é dedicado a esta actividade.
O Carnaval de Estremoz, apesar das contrariedades
das condições climatéricas, continua a trazer
milhares de pessoas à cidade, quer durante o
Desfile das Escolas, quer no corso carnavalesco
que, este ano, contou com a participação de mais
de 500 foliões e com grupos e carros alegóricos
do mais alto nível. Aproveito esta oportunidade
para agradecer o empenho da Comissão Organizadora e de todos os participantes nesta iniciativa,
fazendo votos para que, em 2012, o Carnaval de
Estremoz possa sair à rua ainda com mais força.
Para finalizar, não obstante as dificuldades
financeiras do Município, reafirmo a nossa
disponibilidade e a nossa vontade de resolver os
problemas do Concelho, pois iremos continuar a
trabalhar em prol do desenvolvimento e da melhoria
da qualidade de vida de todos os Estremocenses.
O Presidente da Câmara

Luís Filipe Pereira Mourinha
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ILUMINAÇÃO DE NATAL
No mês de Dezembro as ruas de
Estremoz receberam uma das mais
belas iluminações de Natal dos últimos
anos, como forma de apoio ao comércio
Estremocense durante a quadra natalícia.

REABERTURA
DO TEATRO BERNARDIM RIBEIRO

Após um ano de encerramento, por motivo de obras de recuperação,
reabriu no dia 4 de Janeiro de 2011, o Teatro Bernardim Ribeiro, através
da realização de um espectáculo com grupos locais.
A festa iniciou-se com os directos do Programa da RTP "Portugal no
Coração", que deu aos telespectadores uma ideia do grandioso espectáculo
que se realizou nessa noite.
Com o Teatro Bernardim Ribeiro novamente a funcionar, a actividade
cultural regressou em pleno à cidade de Estremoz.
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TEATRO BERNARDIM
RIBEIRO EM DIRECTO NO
“PORTUGAL NO CORAÇÃO“
DA RTP1
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SECRETÁRIO DE ESTADO ANUNCIA CONSTRUÇÃO DE
NOVO QUARTEL DA GNR EM ESTREMOZ

O Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna,
Dr. José Conde Rodrigues, visitou Estremoz a 2 de Março, tendo sido
recebido pelo Presidente da Câmara, Luís Mourinha, e pelas forças de
segurança locais.
Durante a visita o Senhor Secretário de Estado anunciou a construção
do novo Quartel da GNR, no Bairro das Quintinhas, e garantiu que a
Esquadra da PSP local continuará em funcionamento.

RECOLHA E ENTREGA DE LARANJAS

A Câmara Municipal de Estremoz procedeu à recolha das laranjas da cidade e
entregou-as às instituições de solidariedade social do concelho.
Esta iniciativa, para além de contribuir para o aproveitamento dos frutos das
laranjeiras existentes nos arruamentos da cidade e, consequentemente, para a
limpeza dos mesmos, é também uma forma de apoio social aos mais carenciados.
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
15/12/2010
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro,
aprovar o Regulamento de Organização dos
Serviços do Município de Estremoz e o Organograma dos Serviços da Câmara Municipal de
Estremoz.
Por unanimidade, aprovar o Contrato de Comodato a celebrar com a Associação dos Amigos
da 3ª Idade de S. Bento do Ameixial, para a
implementação da Sede da referida Associação
no imóvel da ex-Escola Básica 1 de S. Bento
Ameixial;
Por unanimidade, emitir parecer favorável à
proposta de escalas de turnos das farmácias
para o ano de 2011, apresentada pelas Associações representativas das farmácias;
Por unanimidade, ratificar a adjudicação do
procedimento referente à prestação de serviços
para “Elaboração do Projecto de Reabilitação do
Convento de Santo António e sua adaptação
a Centro de Ciência”, á empresa Bernardo &
Bernardo Consulting Arquitectura e Engenharia SA, pelo valor global de 108.000,00 €, assim
como aprovar a minuta do respectivo contrato;
Por maioria, com quatro votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores
Francisco Ramos, José Trindade e Sílvia Dias
e três votos contra dos Vereadores António
Ramalho, Hugo Cortes e José Fateixa, ratificar
o despacho n.º 96/2010 do Vice-Presidente
da Câmara de 13 de Outubro que autorizou a
abertura do procedimento de ajuste directo
para “prestação de serviços de assessoria
técnica de apoio ao Município no domínio dos
serviços de águas e de águas residuais, e do
despacho do Presidente da Câmara de 19
de Novembro de 2010 que adjudicou o procedimento, pelo valor global de 74.500,00 €,
bem como a respectiva celebração do contrato
a 22 de Novembro de 2010 com a empresa
EBES, Estudos de Benchmaking e de Engenharia
de Sistemas, Lda;
Por maioria, com seis votos a favor do Presidente
da Câmara e dos Vereadores Francisco Ramos,
Hugo Gil, José Fateixa, José Trindade e Sílvia
Dias e um voto contra do Vereador António
Ramalho, autorizar a abertura de um procedimento pré-contratual por ajuste directo
para “Prestação de Serviços de Assistência
Técnica e Assessoria na Parceria para a
Regeneração Urbana da Cidade de Estremoz”
pelo período de 3 anos, a contar da data de
celebração do contrato, assim como dirigir
o convite à empresa Augusto Mateus & Associados, Soc. Consultores Lda, pelo preço base
de 74.500,00€;
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Por unanimidade, autorizar a antecipação
da escritura de compra e venda do lote
n.º 21 da Zona Industrial de Estremoz,
cedido à empresa Climalentejo –Comércio
e Instalação de Equipamentos de Climatização, Conforto e Redes de Gaz, Lda,
por cedência de posição contratual da
empresa “Néctares Além Tejo – Produção
de Vinhos, Unipessoal, Lda”;
Por maioria, com quatro votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores
Francisco Ramos, José Trindade e
Sílvia Dias, um voto contra do Vereador
António Ramalho e uma abstenção do
Vereador Hugo Gil, apoiar os “Projectos
Educativos – Ano Lectivo 2010/2011”nas
três formas solicitadas: financiamento,
visitas de estudo e apoio logístico/transportes;
Por unanimidade, aceitar a doação de
livros ao Município de Estremoz pelos
Senhores Dra. Ana Maria Brito Tavares
Correia de Campos, José Augusto Coelho
Fonseca e Dr. João Luís da Costa Ruas;
Por unanimidade, atribuir um apoio
pontual de 607,00€ (seiscentos e sete
euros) à Associação Hípica de Estremoz,
respeitante à realização da Romaria a
Cavalo Nossa Senhora da Conceição, que
ocorreu no dia 8 de Dezembro;
Por maioria, com quatro votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores
Francisco Ramos, José Trindade e Sílvia
Dias, um voto contra do Vereador António
Ramalho e duas abstenções dos Vereadores Hugo Gil e José Fateixa, aceitar o
pagamento de 14.195,49€ (diferencial entre
o valor total da taxa pela não cedência de
equipamento e aquele que o loteador já
pagou) ao invés de receber o lote nº 12,
sito na Courela do Cerrado da Beata, em
Estremoz.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
05/01/2011
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, ratificar o despacho
proferido pelo Presidente da Câmara em
23/12/2010, através do qual foi aprovado
o contrato referente à “Contratação de
empréstimo excepcionado de longo prazo,
nos termos do n.º 6 do artigo 39.º da Lei
das Finanças Locais, no montante de
707.286,40 €”;
Por maioria, com seis votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores
António Ramalho, Francisco Ramos, José
Ramalho, José Trindade e Sílvia Dias e
com uma abstenção do Vereador José
Fateixa, proceder à abertura de concurso
público para “Prestação de Serviços de

Elaboração do Projecto de Requalificação e
Reconversão da Praça de Touros de Estremoz”;
Por unanimidade, emitir parecer prévio favorável
relativamente à necessidade de celebração de
contrato para prestação de serviços de Elaboração do Projecto de Requalificação do Palácio
dos Marqueses de Praia e Monforte;
Por maioria, com quatro votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores
Francisco Ramos, José Trindade e Sílvia Dias
e com três abstenções dos Vereadores António
Ramalho, José Fateixa e José Ramalho,
emitir parecer prévio favorável relativamente
à necessidade de celebração de contrato para
prestação de serviços de trabalho temporário;
Por unanimidade, alterar o Regulamento do
“Cartão Municipal 65 +”, suprimindo a alínea
d) do n.º 2, em que, relativamente às condições
necessárias para ser seu titular, constava “Não
esteja integrado institucionalmente em lar de
idosos” e, nos termos da alínea a) do n.º 6 do
artigo 64.º articulado com o disposto na alínea
a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002
de 11 de Janeiro, remeter o documento à
Assembleia Municipal para aprovação, bem
como solicitar a este Órgão que a deliberação
seja tomada em minuta;
Por unanimidade, relativamente ao evento
“Saldos de Stocks - Grandes Reduções 2011”,
que decorrerá de 4 a 6 de Fevereiro de 2011:
Ratificar a aprovação das respectivas normas
de funcionamento;
Alterar o seu horário de funcionamento, que
passará a ser o seguinte:
Dia 4 (Sexta-feira): 18:00 h - 23:00 h;
Dia 5 (Sábado): 10:00 h - 24:00 h (como estava inicialmente
previsto);
Dia 6 (Domingo): 11:00 h - 19:00 h;

Por unanimidade, relativamente à Programação Cultural a promover nos meses de Janeiro
e Fevereiro de 2011, estabelecer os seguintes
preços de bilhetes e descontos:
Preços:
• Cinema - Preço único: 2,50 €;
• Concerto de Reis - Vozes do Imaginário: entrada livre;
• A Rainha das Neves - Ensemble Conteporâneus
Preço único: 2,50 €;
• Se o Mundo Fosse Bom o Dono Morava Nele
Cendrev: Preço único: 3,00 €;
• Fil’Mus - Trigo Limpo/ACERT - Preço único: 3,00 €;
• Googuês Para os Pés - Dançarte - Preço único: 2,50 €;
Descontos:
< 6 anos: entrada livre;
< 18 anos: 30%;
> 65 anos: 50%;
• Família 1 (2 adultos e 1 criança): Oferta do bilhete de criança;
• Família 2 (2 adultos e 2 crianças): Oferta de 1 bilhete
de criança;
• Dirigentes de Associações Culturais do Concelho: 30%;
• Cartões Municipais: 40%;
não sendo permitida a acumulação de vários descontos;

Por unanimidade, ao abrigo do disposto na 2.ª
observação da alínea 1 do capítulo II da Tabela
de Tarifas e Preços para o ano de 2010, isentar
o Orfeão de Estremoz “Tomaz Alcaide” do
pagamento de taxas pela utilização do Teatro
Bernardim Ribeiro no dia 19/03/2011;
Por unanimidade, ao abrigo do disposto na
2.ª observação da alínea 1 do capítulo II
da Tabela de Tarifas e Preços para o ano de
2010, isentar o Rotary Club de Estremoz do
pagamento de taxas pela utilização do Teatro
Bernardim Ribeiro no dia 08/01/2011;
Por unanimidade, recepcionar definitivamente
as obras de urbanização do Loteamento da
Fonte Godinha, sito na Freguesia de Santa
Maria, licenciado pelo Alvará n.º 1/99.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
19/01/2011
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, emitir parecer favorável à
necessidade de celebração de contrato para
prestação de serviços na área de Design e
Comunicação, em regime de avença, para
animação da parceria de regeneração urbana;
Por unanimidade, aprovar:
1. Nos termos do artigo 97.º-B do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro,
proceder à alteração simplificada do Plano
Director Municipal na área abrangida pela
refuncionalização da zona envolvente à antiga
Estação Ferroviária;
2. Que, atendendo ao disposto no n.º 2 do
artigo 97.º-B do referido regime jurídico dos
instrumentos de gestão territorial, para a área
em questão passem a ser aplicadas as normas
em vigor para a categoria “Espaços Urbanos”, nos
termos dos artigos 52.º e 53.º do Regulamento
do PDM de Estremoz;
3. Que, nos termos do art.º 78.º do mesmo
diploma legal, seja solicitado parecer à
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo;
4. Submeter a presente alteração à aprovação
da Assembleia Municipal de Estremoz, nos
termos do art.º 79.º do regime jurídico dos
instrumentos de gestão territorial;
Por unanimidade, aprovar o Protocolo de
colaboração para o ano 2011 a celebrar com
a Associação Centro de Ciência Viva de
Estremoz, cujo objectivo visa regulamentar as
relações entre a Câmara e a Associação
mencionada em matéria de concessão de
apoios financeiros, com vista ao funcionamento
do Centro de Ciência Viva e para a realização de
actividades destinadas à promoção e desenvolvimento dos seus recursos endógenos de
modo a fazer-se um aproveitamento adequado
das dinâmicas culturais e educacionais dos seus
utilizadores;
Por unanimidade, aprovar as Normas de
Funcionamento da Feira das Escolas, que
decorrerá nos dias 7 e 8 de Abril do corrente ano;

Por unanimidade, aprovar o projecto do
“Protocolo com as Juntas de Freguesia Transportes Escolares” e nos termos da
alínea c) do n.º 6 do artigo 64.º e artigo 66.º,
articulados com a alínea s) do n.º 2 do artigo
53.º do citado diploma legal, a sua aprovação
à Assembleia Municipal;
Por unanimidade, aprovar o projecto do
“Protocolo com as Juntas de Freguesia Refeitórios Escolares” e nos termos da
alínea c) do n.º 6 do artigo 64.º e artigo 66.º,
articulados com a alínea s) do n.º 2 do artigo
53.º do citado diploma legal, a sua aprovação
à Assembleia Municipal;
Por unanimidade, aprovar de acordo com
o estipulado no Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Associativo atribuir às
colectividades/associações desportivas os
seguintes apoios financeiros, que totalizam
o montante de 42.553,75 euros:
AJOV
• Actividades: 1.034,50€ • Equipamento: 700,00€
Total a atribuir: 1.734,50 €
ArcoZone
• Actividades: 86,00€ • Funcionamento: 12,90€
• Equipamento: 680,00€
Total a atribuir: 778,90 €
Associação BTTMOZ - SDT Estremoz
• Actividades: 3.724,50€ • Funcionamento: 100,00€
Total a atribuir: 3.824,50 €
Associação de Caçadores da Convenção
de Evoramonte
•Actividades: 1.470,00€ • Funcionamento: 220,50 €
Total a atribuir: 1.690,50 €
Associação Desportiva de Caça e Pesca
de Estremoz
• Actividades: 2.147,50€ • Funcionamento: 322,10€
Total a atribuir: 2.469,60 €
Associação Desportiva Move-te Estremoz
• Actividades: 526,00€ • Funcionamento: 424,35€
• Recursos humanos: 1.620,00€
Total a atribuir: 2.570,35€
CerciEstremoz
• Actividades: 4.365,00€
Total a atribuir: 4.365,00 €
Clube Amador Pesca Desportiva de Estremoz
• Actividades: 1.192,00€ • Funcionamento: 178,80€
• Equipamento: 630,00€
Total a atribuir: 2.000,80€
Clube de Caçadores de Estremoz
• Actividades: 1.601,00€ • Funcionamento: 240,15€
• Equipamento: 700,00€ • Infra-estruturas: 600,00€
• Recursos humanos: 1.620,00€
Total a atribuir: 4.761,15€
Clube de Pesca de Veiros
• Actividades: 875,00€ • Funcionamento: 100,00€
Total a atribuir: 975,00 €
Clube de Orientação do Alto Alentejo
• Actividades: 975,00€ • Equipamento: 700,00€
Total a atribuir: 1.675,00 €
Cortiço Bike Club
• Actividades: 2.835,60€ • Funcionamento: 400,00€
Total a atribuir: 3.235,60 €
Daniel Xavier
• Actividades: 860,00€
Total a atribuir: 860,00 €
Grupo Cicloturismo Kit’s Rolantes
• Actividades: 2.635,30€
Total a atribuir: 2.635,30 €
Grupo Desportivo Santiago
• Actividades: 730,00€ • Funcionamento: 109,50€
Total a atribuir: 839,50 €
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Grupo do Pedal
• Actividades: 2.025,00€ • Funcionamento: 303,75€
Total a atribuir: 2.328,75 €
Motoclube de Estremoz
• Actividades: 490,00€
Total a atribuir: 490,00 €
Núcleo de Árbitros de Futebol da Zona dos Mármores
“Prof. Jorge Pombo”
• Actividades: 610,00€ • Funcionamento: 91,50€
• Formação: 228,00
Total a atribuir: 929,50 €
Rota d’Ossa - Associação Cultural e Desportiva
• Actividades: 1.440,00€ • Equipamento: 346,50€
• Funcionamento: 216,00€ • Infraestruturas: 600,00€
Total a atribuir: 2.602,50 €
Sociedade Artística e Recreativa Veirense
• Actividades: 504,20€ • Funcionamento: 75,60 €
Total a atribuir: 579,80 €
Sociedade Columbófila Rainha Santa Isabel
• Actividades: 1.050,00€ • Funcionamento: 157,50€
Total a atribuir: 1.207,50 €

Por unanimidade, de acordo com o nº 1
do art.º 43 do Regulamento de Mercados e
Feiras e do exercício da venda ambulante no
concelho de Estremoz, aprovar que as feiras
se realizem a 7 de Maio, 23 de Julho e 26 de
Novembro de 2011;
Por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento para a I Mostra de Artes Plásticas
que, após aprovação, nos termos da alínea a)
do nº 6 do artigo 64 articulado com o disposto na
alínea a) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99
de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº
5-A/2002 de 11 de Janeiro, deverá ser remetida
à Assembleia Municipal para aprovação;
Por unanimidade, aprovar a atribuição de um
subsídio no valor de € 70,00 (setenta euros) ao
Núcleo de Estremoz da Liga dos Combatentes
para liquidação da lápide colocada à entrada
do Cemitério de Estremoz, com os seguintes
dizeres: “Neste cemitério estão sepultados
combatentes por Portugal que repousem unidos
na Paz os que unidos lutaram na Guerra”;
Por unanimidade, ratificar o despacho do
Presidente da Câmara de 13/01/2011 que ao
abrigo do disposto na 2.ª observação da alínea
1 do capítulo II da Tabela de Tarifas e Preços
para o ano de 2010, autorizou isentar a Escola
Secundária Rainha Santa Isabel de Estremoz
do pagamento de taxas pela utilização do Teatro
Bernardim Ribeiro no dia 17/01/2011;
Por unanimidade, ao abrigo do disposto na 2.ª
observação da alínea 1 do capítulo II da Tabela
de Tarifas e Preços para o ano de 2010, isentar
a Fraternidade Dominicana do pagamento de
taxas pela utilização do Teatro Bernardim
Ribeiro no dia 02/04/2011, assim como autorizar a cobrança de um valor de entrada na
actividade a realizar.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
02/02/2011
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, isentar a Associação de
Estudantes da Escola Secundária Rainha
Santa Isabel de Estremoz, do pagamento
da tarifa pela utilização do Pavilhão A/Central
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do Parque de Feiras, no dia 12 de Fevereiro
próximo, para realização de uma festa
de angariação de fundos para a viagem de
finalistas;
Por unanimidade e de forma a dar cumprimento ao previsto no Decreto-Lei
n.º 226/2009, de 14 de Setembro, proceder à
abertura de uma conta bancária específica
para pagamento de todas as despesas relativas
aos Censos 2011, efectuadas em nome do
Instituto Nacional de Estatística, I. P.;
Por unanimidade, ratificar a denúncia do
Protocolo celebrado com o “Instituto de
Gestão Financeira e de Infra-estruturas da
Justiça, I. P.”, referente à cedência das Casas
de Magistrados sitas na Av. 9 de Abril, n.os
52 e 54, em Estremoz;
Por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 35.000,00 € ao Clube de Caçadores
de Estremoz, como apoio à organização da
Taça de Portugal de Tiro ao Voo;
Por unanimidade, aprovar as Normas de
Funcionamento da “XXV FIAPE - Feira Internacional de Agro-Pecuária de Estremoz”, que
decorrerá de 21 a 25 de Abril do corrente ano;
Por unanimidade, aprovar as Normas de
Funcionamento do “FIAPE.Artes Decorativas
2011”, que decorrerá de 21 a 25 de Abril do
corrente ano;
Por unanimidade, aprovar as Normas de
Funcionamento da “XXIX Feira de Artesanato”,
que decorrerá de 21 a 25 de Abril do corrente ano;
Por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 17.500,00 € ao Orfeão de Estremoz
“Tomaz Alcaide”, como entidade gestora da
verba no âmbito da Comissão Organizadora
do Carnaval de Estremoz/2011;
Por unanimidade, aprovar a proposta para
financiamento do Carnaval das Escolas/2011,
coordenado pelo Agrupamento de Escolas
de Estremoz e dirigido aos alunos do Pré-Escolar
e do 1º Ciclo do Concelho, atribuindo-se
um apoio financeiro de 7 € por cada aluno
participante;
Por unanimidade, atribuir um apoio financeiro
de 1.500,00 € à Escola Secundária da Rainha
Santa Isabel, de Estremoz, para aquisição
dos materiais destinados ao projecto “Gabinete
de Apoio ao Aluno e Encarregado de Educação”;
Por unanimidade, no âmbito do “PADA Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Associativo”, aprovar a proposta apresentada
para atribuição dos seguintes apoios no
ano de 2011:
• Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de
Evoramonte 3.054,80 €
• Associação de Amigos de Evoramonte 3.655,00 €
• Associação Filatélica Alentejana 3.180,00 €
• Ginarte 5.940,00 €
• Grupo Folclórico “A Convenção” de Evoramonte
4.186,00 €
• Liga dos Amigos do Castelo de Evoramonte 0,00 €
• European Network of Places of Peace 0,00 €
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• Orfeão de Estremoz Tomaz Alcaide 11.488,94 €
• Rancho Folclórico “As Azeitoneiras” de S. Bento
do Cortiço 4.765,00 €
• Rancho Folclórico “Rosas de Maio” da Casa do
• Povo de Veiros 3.292,00 €
• Sociedade Filarmónica Artística Estremocense
8.834,00 €
• Sociedade Filarmónica Luzitana 8.221,00 €
• Sociedade Filarmónica Veirense 8.396.50 €
• Sociedade Recreativa Popular Estremocense
2.878,70 €

Por unanimidade, aprovar a proposta de
Regulamento do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Desportivo e, nos termos
da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º articulado
com o disposto na alínea a) do n.º 2 do
artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de
Janeiro, remeter o documento à Assembleia
Municipal para aprovação, bem como
solicitar a este Órgão que a deliberação
seja tomada em minuta;
Por unanimidade, ao abrigo do disposto
na 2.ª observação do Capítulo II da Tabela
de Tarifas e Preços para o ano de 2010,
isentar a “EPRAL - Escola Profissional
da Região Alentejo” do pagamento pela
utilização do Teatro Bernardim Ribeiro
no dia 26/02/2011, para realização de
Cerimónia de Entrega de Diplomas;
Por unanimidade, ao abrigo do disposto
na 2.ª observação do Capítulo II da Tabela
de Tarifas e Preços para o ano de 2010,
isentar a “Rádio Despertar - Voz de
Estremoz, CRL” do pagamento pela utilização do Teatro Bernardim Ribeiro no
dia 25/02/2011, para realização de uma
Noite de Fados.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
16/02/2011
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, aprovar a proposta de
Regulamento do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Cultural e, nos termos
da alínea a) do nº 6 do artigo 64.º articulado
com o disposto na alínea a) do nº 2 do artigo
53º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro,
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de
Janeiro, submetê-lo à Assembleia Municipal
para aprovação;
Por unanimidade, aprovar a alteração
ao Regulamento do Cemitério Municipal
que a seguir se transcreve:
Artigo 87º- A
(Acesso aos jazigos e sepulturas perpétuas)

1. São permitidas as seguintes intervenções
nos acessos a sepulturas e jazigos:
a) Revestimento em calçada à portuguesa,
assente sobre camada de areia, com a
argamassa de ligamento ao traço 6:1;
b) Revestimento em calçada à portuguesa,
assente sobre massame de argamassa
de betão e areia ao traço de 2:1, com a
argamassa de ligamento ao traço de 1:1.

2. No caso referido na alínea b) do número
anterior será obrigatória a abertura de
quatro respiradouros, nos quatro cantos
da sepultura, com um tubo de material
não oxidante com diâmetro de 2 polegadas.
Ao nível do pavimento, na saída de cada
tubo, será aberta uma caixa para respiradouro, coberta com uma grelha com
0,30mX0,40m em material não oxidante.”
E, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo
64.º articulado com o disposto na alínea
a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002
de 11 de Janeiro, remeter o documento à
Assembleia Municipal para aprovação,
bem como solicitar a este Órgão que a
deliberação seja tomada em minuta.
Por unanimidade, aprovar e, nos termos
do disposto na alínea l) do nº 2 do artigo
53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterado
pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
submeter a autorização da Assembleia
Municipal o aumento do capital da Câmara
Municipal na EDC Mármores – Empresa
Gestora das Áreas de Deposição Comum
dos Mármores, S.A., em 18.375,00€.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
02/03/2011
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, aprovar a celebração de
um Protocolo com a “ACORE - Associação de
Criadores de Ovinos da Região de Estremoz”, que
tem por objecto regulamentar as relações
entre as partes outorgantes em matéria de
concessão de apoios financeiros e organização da vertente de pecuária no âmbito da
realização da “XXV FIAPE - Feira Internacional
de Agro-Pecuária de Estremoz”;
Por unanimidade, aprovar a celebração de
um Protocolo com a “TTE - Tertúlia Tauromáquica de Estremoz”, que tem por objecto regulamentar as relações entre as partes outorgantes
em matéria de concessão de apoios financeiros e organização de um Festival Taurino no
âmbito da “XXV FIAPE - Feira Internacional de
Agro-Pecuária de Estremoz”;
Por unanimidade, adjudicar a prestação de
serviços de “Elaboração do Projecto de
Requalificação e Reconversão da Praça de
Touros de Estremoz” ao concorrente
“Proengel - Projectos de Engenharia e
Arquitectura” pelo valor de 84.000,00 €
acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
Por unanimidade, emitir parecer prévio favorável relativamente à necessidade de celebração
de contrato para prestação de serviços de
Consultoria Técnica para Avaliação Processual
e Funcional da DOTU (Divisão de Ordenamento do Território e Urbanismo);
Por unanimidade, emitir parecer prévio
favorável relativamente à necessidade de
celebração de contrato para prestação de
serviços na área de Arquitectura Paisagista;

Por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002
de 11 de Janeiro, apoiar a Junta de Freguesia
de Evoramonte, mediante a disponibilização
de um técnico da área do Turismo para orientação
do estágio que a mencionada Autarquia pretende
promover e que terá a duração de um ano;
Por unanimidade, com base no Despacho
Ministerial n.º 12591/2006, de 16 de Junho,
que define as regras para o desenvolvimento
das Actividades de Enriquecimento Curricular, ratificar os acordos de colaboração
relativos ao ano lectivo 2010/2011, celebrados
com as seguintes entidades:
Agrupamento de Escolas de Estremoz;
Associação Centro de Ciência Viva de Estremoz;
Associação Juvenil de Estremoz;

Por unanimidade, aprovar o “Plano de Transportes Escolares para o Ano Lectivo 2011/2012
- Carreiras Públicas - Circuitos Especiais” e
estabelecer que a Câmara Municipal assegura
a gestão dos circuitos especiais de transportes escolares e que, sempre que haja interesse, poderão as Juntas de Freguesia assegurar
os circuitos especiais de transportes escolares;
Por unanimidade, relativamente à Programação
Cultural a promover nos meses de Março e
Abril de 2011, estabelecer os seguintes preços:
TEATRICES
12/03/2011 - 3 em Lua de Mel - Marina Mota e Carlos Cunha:
Plateia e 1.º Balcão: 20,00 €;
Frisas, Camarotes e 2.º Balcão: 17,50 €;
Obs.: A receita de bilheteira é partilhada da seguinte forma:
10% - CME;
90% - Marina Mota Produções;
20/03/2011 - O Tamanho da Minha Altura - Gato que
Ladra - Preço único: 2,50 €;
22/03/2011 - Falar a Verdade a Mentir - Cendrev:
Escolas: Entrada livre;
Público em geral: 3,00 €;
25/03/2011 - Comunidade de Mulheres - Patuá - Teatro
Jovem de Arcos - Preço único: 1,00 €;
27/03/2011 - Ay, Carmela - Teatro das Beiras - Preço
único: 3,00 €;
OUTROS EVENTOS
11 a 15 de Abril de 2011 - À Descoberta da Música - Preço
único: 5,00 €;
16/04/2011 - Música da Semana Santa - Rafael Reis e
Patrizia Giliberti - Entrada livre;

Por unanimidade, no âmbito do Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Associativo,
atribuir 600,00 € à Associação Recreativa e
Cultural de Arcos, como apoio à aquisição de
equipamento de sonorização;
Por unanimidade, aprovar as Normas de
Funcionamento da “I Mostra de Artes Plásticas
de Estremoz”, que decorrerá de 20 de Março a
23 de Abril do corrente ano;
Por unanimidade, ao abrigo do disposto na
2.ª observação do Capítulo II da Tabela de
Tarifas e Preços para o ano de 2010, isentar a
“Ginarte - Associação Desportiva e Cultural de
Estremoz” do pagamento pela utilização do
Teatro Bernardim Ribeiro no dia 25 ou no dia
26 de Junho do corrente ano, para realização
do “XIX Ginartedance”.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
23/03/2011
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, nos termos do disposto
da línea j) do nº 1 do artigo 65º da lei nº 169-99
de 18 de Setembro, na redacção da
lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, fixar os
seguintes preços dos bilhetes de entrada
no Festival Taurino a realizar no dia 23 de
Abril de 2011:
- Bilhete Geral Sombra (maiores de 10 anos) – 20 €
- Bilhete Geral Sol (maiores de 10 anos) – 15 €
- Bilhete Tarifa Reduzida (dos 6 aos 10
anos inclusive) – 5 €
Por unanimidade, aplicar a tabela de preços
abaixo discriminada relativamente à publicidade no programa e no espaço da XXV
FIAPE – Feira Internacional Agro-Pecuária
de Estremoz:
Recinto - Colocação de faixas no recinto da
feira (Máximo 3 m x 1 m) 150 €
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Por unanimidade, relativamente à necessidade
da construção da rotunda projectada no nó de
ligação da EN18 com a Avenida 9 de Abril e a
Rua Machado dos Santos, em Estremoz:
Aceitar a doação da parcela de terreno com 80 m² a
desanexar do prédio rústico inscrito com o nº 73 da
Secção F na matriz predial rústica da freguesia de
Estremoz (Santa Maria);
Diligenciar junto da EDP e/ou REN para que sejam retirados os postes de alta tensão que atravessam o prédio
rústico denominado “Adega do Perdigão”, por forma a
eliminar condicionantes de construção ou outro fim;
Efectuar a escritura pública de doação com os
proprietários.

Por unanimidade, determinar o interesse municipal das instalações da CERCIESTREMOZ,
sitas na Quinta de Santo Antão, em Estremoz,
assim como emitir a respectiva Declaração de
Interesse Municipal, considerando que:
a Cerciestremoz funciona há cerca de 34 anos em prol
da população com deficiência, abrangendo mais de 120
utentes dos Concelhos de Alandroal, Borba, Estremoz,
Fronteira, Redondo, Sousel e Vila Viçosa, desempenhando um importante papel enquanto instituição de
apoio social e, ao mesmo tempo, entidade empregadora
(na maioria habitantes do Concelho de Estremoz);

Programas - Publicidade no programa da feira
• 1 Página - 200 €
• ½ Página - 100 €
• ¼ Página - 80 €
• 1/8 Página - 50 €

para continuar a desempenhar este papel social
debate-se com a necessidade de melhorar as suas
instalações, facto que está a ser impedido pelas
condicionantes que incidem sobre o território em que
as mesmas estão implantadas.

Rádio da Feira - Publicidade na rádio da feira
• 10 spots (2 spots por dia) - 50 €
• 20 spots (4 spots por dia) - 100 €
• 1 spot hora a hora - 150 €
• 1 hora de Patrocínio - 75 €
• 1 manhã ou tarde de Patrocínio - 300 €

Por unanimidade, ratificar o Despacho nº 20/2011
do Presidente da Câmara, exarado em
14/2/2011, que determinou a celebração, por
urgente conveniência de serviço e nos termos
da alínea h) do nº 1 do artigo 93º do RCTFP, de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo,
pelo período de um ano, com os candidatos
em reserva no procedimento concursal publicado no Diário da República, II Série, nº 115,
de 16 de Junho de 2010 (Aviso nº 12000/2010):
Daniela Alexandra Cabaço Louro, Maria Cristina
Rato Tainhas Saramago, Maria das Neves
Ribeiro Valente Ribeiro, Sónia Margarida
Ramos Comprido Rodrigues Rato, Tiago Filipe
Bento Romão, José Manuel Batista Zacarias,
João Manuel Correia Caramelo e Paula Cristina
Cardoso Gazela, classificados em 6º, 7º, 8º, 9º,
10º, 11º, 12º e 13º lugares, respectivamente,
para desempenharem as funções de
Assistente Operacional, neste Município, com
início a 14 de Fevereiro do presente ano.

Por maioria, com cinco votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores
António Ramalho, Francisco Ramos, José
Trindade e Sílvia Dias e duas abstenções
dos Vereadores José Ramalho e José Rebola,
reconhecer o interesse público do empreendimento da empresa “RICARDO PICO
– Sociedade de Transportes, Unipessoal,
Lda.”, que se dedica ao transporte rodoviário
de mercadorias a nível nacional e internacional, assim como a atribuição, por acordo
directo, do lote de terreno n.º 69 da Zona
Industrial de Estremoz à empresa referida,
pelo valor de 14.033,51€.
Por unanimidade, ratificar o Acordo
de cedência do terreno para o domínio
público municipal, a estabelecer entre a
empresa Imoretalho – Gestão de Imóveis,
S. A. e o Município de Estremoz, sendo que
a referida empresa promete ceder ao Município, livre de quaisquer ónus ou encargos
hipotecários, uma parcela de terreno com
a área de 7.094,00 m², para integração no
domínio público, a desanexar do prédio sito
na Courela de Santo António, Freguesia de
Santa Maria, Concelho de Estremoz, inscrito na respectiva matriz sob o art.º 3866,
destinada exclusivamente à execução das
rotundas e ligações viárias inseridas no
programa de reabilitação/refuncionalização
dos espaços ferroviários situados no perímetro urbano de Estremoz.

Por unanimidade, ratificar o despacho do
Presidente da Câmara de 10/03/2011 que
autorizou isentar o Sporting Clube Arcoense
do pagamento de tarifas pela utilização do
Pavilhão A do Parque de Feiras e Exposições
nos dias 11 e 12 de Março do corrente ano.
Por unanimidade, aprovar uma alteração ao
Projecto “Zona dos Mármores - Desenvolvimento Social”, integrado no Programa de
Contratos Locais de Desenvolvimento Social.
Por unanimidade, no âmbito do Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Associativo,
atribuir 300,00 € ao Recolhimento de Nossa
Senhora dos Mártires, como apoio à aquisição
de equipamento no âmbito do projecto de
animação sócio-cultural.
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EDITAL
Para efeitos do disposto no nº.1 do artº. 1 da Lei nº.26/94 de 19 de Agosto, se torna público que, no 2º. semestre de 2010,
foram efectuadas as seguintes transferências:

NOME/INSTITUIÇÃO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTREMOZ
ARCA- ASSOC. RECREATIVA E CULTURAL DE ARCOS
ASS. CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE EVORAMONTE
ASS. PORT. BIBLIOTECÁRIOS ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS
ASS. DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ESTREMOZ
ASSOCIAÇÃO BTTMOZ-SDT ESTREMOZ
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL S. DOMINGOS A LOURA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CAÇA E PESCA DE ESTREMOZ
ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA CONVENÇÃO DE EVORAMONTE
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE ÉVORAMONTE
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO
ASSOCIAÇÃO CRIADORES DE OVINOS DA REGIÃO DE ESTREMOZ
ASSOCIAÇÃO FILATÉLICA ALENTEJANA
ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE ESTREMOZ
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS VEIRENSES
CENTRO DESPORTO CULTURA E RECREIO DO PESSOAL DOS CTT
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. BENTO DO CORTIÇO
CLUBE AMADOR PESCA DESPORTIVA ESTREMOZ
CLUBE CICLOMONTANHA DE ESTREMOZ
CLUBE DE FUTEBOL DE ESTREMOZ
CLUBE DESPORTIVO AUTÓNOMO DO EXTERNATO DE S.FILIPE
CLUBE DE CAÇADORES DE ESTREMOZ
DANIEL JOAQUIM CLIMACO XAVIER
CORTIÇO BIKE CLUBE
EXTERNATO S. FILIPE
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL SANTO ANDRÉ
GINARTE-ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE ESTREMOZ
GRUPO DO PEDAL DE ESTREMOZ
GRUPO DESPORTIVO DE SANTIAGO
GRUPO CICLOTURISMO DE EVORAMONTE KITS ROLANTES
GRUPO FOLCLÓRICO A CONVENÇÃO DE ÉVORAMONTE
JUVENTUDE DESPORTIVA S. BENTO DO AMEIXIAL
LIGA DOS COMBATENTES
MOTOCLUBE DE ESTREMOZ
NÚCLEO ÁRBITROS DE FUT. DA ZONA DOS MÁRMORES”PRO. JORGE POMBO”
ORFEÃO DE ESTREMOZ TOMAZ ALCAIDE
RANCHO FOLCLÓRICO AS AZEITONEIRAS DE S.B. DO CORTIÇO
RANCHO FOLCLÓRICO ROSAS DE MAIO
ROTA D’OSSA-ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA
SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
SOCIEDADE FIL. ARTÍSTICA ESTREMOCENSE
SOCIEDADE FILARMÓNICA LUZITANA
SOCIEDADE FILARMÓNICA VEIRENSE
SOCIEDADE COLUMBÓFILA RAINHA STA. ISABEL
SOCIEDADE ARTISTICA E RECREATIVA VEIRENSE
SOCIEDADE RECREATIVA POPULAR ESTREMOCENSE
SPORTING CLUBE ARCOENSE
PORTANTA-ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA IBÉRICA
TERESA DO CARMO ARVANA RUSSO
			
		
Município de Estremoz, 11 de Março de 2011
O Vice-Presidente da Câmara		

10

36

Francisco João Ameixa Ramos

		
VALOR DESCRIÇÃO		
15,210.91€
1,500.00€
891.74€
180.00€
49,500.00€
1,069.00€
17,742.11€
2,602.20€
1,676.70€
1,265.00€
941.25€
18,000.00€
12,000.00€
1,780.00€
2,938.36€
1,562.50€
1,352.37€
24.00€
9,000.00€
1,540.00€
4,051.00€
35,490.02€
3,452.40€
2,637.75€
700.00€
2,013.00€
236.00€
38,000.00€
3,375.00€
3,637.49€
462.88€
2,053.50€
1,232.00€
1,473.60€
106.09€
490.00€
845.61€
5,988.65€
1,246.63€
860.50€
650.24€
25,000.04€
4,493.68€
4,233.70€
4,275.62€
661.25€
323.44€
350.00€
6,108.75€
1,250.00€
44.00€

Subsídio
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Quota
Subsídio
Subsídio para actividades
Acordo de colaboração
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para equipamentos
Protocolo -FIAPE
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio-Carnaval das Escolas
Subsídio
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio-Carnaval das Escolas
Subsídio - Festas da Exalt. de S.ta Cruz
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
Subsídio para actividades
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DESTAQUES

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESTREMOZ
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE 25/02/2011
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESTREMOZ,
REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO
DE 2010;

PONTO DOIS: ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA AO PDM DE
ESTREMOZ – ÁREA ENVOLVENTE À ESTAÇÃO FERROVIÁRIA;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;

APROVADA POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 24 (vinte e quatro) votos a favor
e 7 (sete) abstenções.
AC TA DA SES SÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESTREMOZ,
REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO
DE 2010;
APROVADA POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 26 (vinte e seis) votos a favor
e 6 (seis) abstenções.
MANIFESTO SUBSCRITO PELA FENPROF
E OUTRAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS:
“INVESTIR NA EDUCAÇÃO / DEFENDER
A ESCOLA PÚBLICA”;
apresentado pela Mesa da Assembleia;
APROVADO POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 22 (vinte e dois) votos a favor
e 10 (dez) abstenções.
MOÇÃO DE OBJECÇÃO SOBRE O
DESPACHO N.º 19264/2010, DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE;
proposta do Grupo Municipal do PSD;

APROVADO POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 29 (vinte e nove) votos a favor e 3 (três) abstenções.
PONTO TRÊS: EDC MÁRMORES – EMPRESA GESTORA
DAS ÁREAS DE DEPOSIÇÃO COMUM DOS MÁRMORES, S.A. – AUMENTO DE CAPITAL;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO QUATRO: PROTOCOLOS COM AS JUNTAS
DE FREGUESIA – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO
LECTIVO 2011/2012;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO CINCO: PROTOCOLOS COM AS JUNTAS DE
FREGUESIA – REFEITÓRIOS ESCOLARES – ANO
LECTIVO 2011/2012;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO SEIS: REGULAMENTO DO “CARTÃO MUNICIPAL 65+”;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 27 (vinte e sete) votos a favor
e 5 (cinco) abstenções.

APROVADA POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 24 (vinte e quatro) votos a favor
e 8 (oito) abstenções.
MOÇÃO CONTRA O DESPACHO
N.º 19264/2010, DO SECRETÁRIO
DE ESTADO DA SAÚDE;
proposta do Grupo Municipal da CDU;
APROVADA POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 23 (vinte e três) votos a favor
e 9 (nove) abstenções.
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO
DO EX-AUTARCA ROGÉRIO JOAQUIM
SOUSA VELEZ;
proposta do Grupo Municipal do PS;

PONTO NOVE: REGULAMENTO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
DEVOLVIDO À CÂMARA MUNICIPAL
DE ESTREMOZ PARA QUE PROCEDA
ÀS ALTERAÇÕES CONSTANTES DA
PROPOSTA APRESENTADA PELO GRUPO
MUNICIPAL DO PSD, PROPOSTA ESTA
APROVADA POR MAIORIA ,
com 15 (quinze) votos a favor, 13 (treze)
votos contra e 4 (quatro) abstenções.
PONTO DEZ: REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 24 (vinte e quatro) votos a favor,
1 (um) voto contra e 7 (sete) abstenções.
PONTO ONZE: REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTREMOZ;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO TREZE: ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO SETE: REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL
DO DESPORTO: ELEIÇÃO DE UM DEPUTADO MUNICIPAL,
ELEITO DIRECTAMENTE, EM REPRESENTAÇÃO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, E DE UM PRESIDENTE DE
JUNTA DE FREGUESIA EM REPRESENTAÇÃO DAS
FREGUESIAS DO CONCELHO;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
Deputado Municipal eleito em representação da
Assembleia Municipal:
ILÍDIO SEVERIANO MARGALHO SARAMAGO, DO MiETZ;

Presidente de Junta de Freguesia eleito em representação
das freguesias do concelho:
MARIANO JOÃO LOPES DIAS, PRESIDENTE DA JUNTA DE
FREGUESIA DE SANTO ESTÊVÃO.

APROVADO POR UNANIMIDADE.
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BOLETIM MUNICIPAL - EDIÇÃO 04
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGENS NO BAIRRO DA COBATA

INTERVENÇÃO NA RUA 31 DE JANEIRO

Devido às condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir e a problemas de drenagem, a Câmara
Municipal efectuou uma intervenção na Rua 31 de Janeiro, na qual desobstruiu o colector existente e reparou as
suas paredes laterais, criando assim melhores condições de escoamento das águas pluviais.

COLOCAÇÃO DE PILARES DE PROTECÇÃO NO ESTACIONAMENTO

36
12 JUNTO ÀS PORTAS DE ÉVORA

OBRAS MUNICIPAIS

DEZ a MAR

OBRAS MUNICIPAIS

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE S. DOMINGOS
A Câmara Municipal de Estremoz efectuou obras de requalificação do troço superior da Rua de S. Domingos, em Estremoz.
Esta obra incluiu a execução da rede pública de águas pluviais, a construção de um passeio e de um muro de suporte e
a regularização de um talude no início do troço intervencionado.
Trata-se de um obra realizada por administração directa e que representa um investimento de cerca de 40.000€ para o
município, que pretende assim criar mais condições de segurança rodoviária aos seus munícipes.

RECUPERAÇÃO DO POSTO DE VIAÇÃO E TRÂNSITO
A Câmara Municipal de Estremoz efectuou obras de limpeza e recuperação do antigo Posto de Viação e Trânsito de Estremoz.
Situado no centro da cidade, este espaço carecia de uma especial atenção, devido ao seu avançado estado de degradação,
situação agora resolvida.
36
Com esta e outras intervenções já efectuadas na cidade, Estremoz está mais branca, mais limpa e mais atractiva.
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BOLETIM MUNICIPAL - EDIÇÃO 04
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGENS NA FREGUESIA DE GLÓRIA

Na freguesia de Glória foram substituídas tubagens da rede de distribuição de água que se encontravam em muito mau estado, devido a incrustações
de calcário.
Esta intervenção contribuiu para a melhoria do abastecimento de águas e da qualidade de vida de cerca de 80 pessoas residentes naquela freguesia.

ESTACIONAMENTO DO PARQUE DESPORTIVO JÁ ESTÁ CONCLUÍDO

14
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CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO LOTEAMENTO DE SANTA VITÓRIA
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REPARAÇÃO DE CAMINHO MUNICIPAL 505

ENTRE HERDADE DA CHOURIÇA E SÃO BENTO DE ANA LOURA

REPARAÇÃO DE CAMINHO RURAL

ENTRE A FONTE DO IMPERADOR E A ESTRADA DA FOLGADA

REMOÇÃO DE CALDEIRAS E TRONCOS DE ÁRVORE DEGRADADOS
NO ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL

36
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BOLETIM MUNICIPAL - EDIÇÃO 04
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

TORNEIO DA MALHA

INTER/ASSOCIAÇÕES NA ZONA DOS MÁRMORES

Decorreu no dia 19 de Dezembro o Torneio Inter-Associações da Malha no Pavilhão
do Mercado Abastecedor de Estremoz, com a participação de 19 equipas, sendo
10 do concelho de Estremoz. Esta actividade resultou de uma parceria entre
o Centro de Cultura e Desporto da Matriz de Borba e a Câmara Municipal de
Estremoz.

CAMINHADA GORROS DE NATAL 2010
DOAÇÕES DE BOLOS REI
Integrada no projecto “Estremoz…Mexa-se!”, decorreu
no dia 12 de Dezembro, a caminhada dos Gorros de Natal
2010.
Aos participantes foram
solicitados Bolos-Rei, que
posteriormente foram entregues
pela Vereadora Sílvia Dias
aos responsáveis das Instituições de Solidariedade Social
Locais.
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PROJECTO
“PEIXINHOS”

RECEPÇÃO AO GOVERNADOR
E REPRESENTANTE INTERNACIONAL
DO ROTARY CLUB PORTUGAL

DEZ a MAR

DESPORTO

Todas as 4as e 5as feiras de
manhã, a Câmara Municipal
desenvolve nas Piscinas
Municipais o Projecto “Peixinhos”, dirigido às crianças
dos Jardins de Infância da
rede pública do Concelho
de Estremoz.
Esta iniciativa visa adaptar
os mais pequenos ao meio
aquático, transmitindo-lhes
as noções básicas da natação.
No passado dia 19 de Março de
2011, o Presidente do Município
de Estremoz, Luís Mourinha,
recebeu no Edifício da CME o
Governador e representanrte
internacional do Rotary Club
Portugal.

21ª MARATONA DE LISBOA / PONTE 25 DE ABRIL
Decorreu no passado dia 21 de Março, na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, a Mini-Maratona Vodafone,
com a participação de 68 Estremocenses que viajaram em dois autocarros cedidos pela Câmara
Municipal de Estremoz.

36
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PDM
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BOLETIM MUNICIPAL - EDIÇÃO 04
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

COZINHA DOS GANHÕES 2010

1 A 5 DEZEMBRO

DEZ a MAR

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
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CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO

DEZ a MAR

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Presidentes das Câmaras da Zona dos Mármores em confraternização.

Apresentação do “Prove Portugal”, com a presença do Senhor
Secretário de Estado de Turismo, Dr. Bernardo Trindade.

Na noite de 4 de Dezembro a Cozinha dos Ganhões
registou o maior número de visitantes de sempre.

36
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BOLETIM MUNICIPAL - EDIÇÃO 04
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

SALDOS DE STOCKS - INVERNO 2011

O evento contou com a participação
de mais de duas dezenas de expositores do Concelho de Estremoz,
em diversas áreas comerciais, que
proporcionaram aos milhares de
visitantes a compra de bons produtos a preços reduzidos.
Para além de produtos em saldo,
a feira contou ainda com uma
excelente animação cultural, destacando-se a actuação de grupos
de dança locais e da Escola Silvina
Candeias de Portalegre
A Feira de Saldos de Stocks decorreu
de 4 a 6 de Fevereiro e é uma iniciativa da Câmara Municipal de Estremoz
que, desta forma, pretende dar
36
22 mais apoio ao comércio local.
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TURISMO

CONCURSOS RAINHA SANTA ISABEL
A Rainha Santa Isabel faz parte da memória colectiva
de todos os Estremocenses, quer devido à referência
que foi, a nível nacional, enquanto embaixadora dos
pobres e dos mais desfavorecidos, quer no que diz
respeito à sua passagem e permanência no castelo de
Estremoz, onde acabaria por falecer, a 4 de Julho de 1336.
A Câmara Municipal de Estremoz, como reconhecimento desse valor, criou dois concursos que procuram,
através da figura da Rainha, contribuir para a promoção
e para a valorização turística do concelho de Estremoz.
Um primeiro concurso diz respeito à criação de um bolo
que terá o nome de "Rainha Santa" e, no segundo
concurso, os artesãos do concelho de Estremoz terão
que criar um novo boneco que se chamará "Rainha Santa Isabel".
O resultado dos concursos serão divulgados durante a
FIAPE 2011.

ESTREMOZ TEM MAIS ENCANTO - BTL 2011

O Concelho de Estremoz esteve presente, no dia 27 de Fevereiro, no stand da Turismo do Alentejo instalado na Bolsa
de Turismo de Lisboa, BTL 2011.
Nesta acção promocional foi efectuada uma degustação de produtos regionais e vinhos, em simultâneo com uma
demonstração, pela artesã Maria Luisa Conceição, de como se faz um Boneco de Estremoz.

36
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SESSÕES DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS
SELECCIONADAS NOS APELOS 21

No âmbito da Agenda 21 Local, decorreram os “Apelos 21”, aos quais a comunidade local, bairros e freguesias, se puderam
candidatar, tendo sido seleccionados, pelos Apelos 21 Bairro, a candidatura do Bairro de Santiago e pelos Apelos 21 freguesias,
a candidatura das Juntas de Freguesia de Glória e de Santo André que, para além da ajuda financeira, irão receber apoio técnico
e organizativo da Equipa da Agenda 21.
No seguimento desse apoio foram realizadas, no mês de Janeiro e Fevereiro, sessões de participação, nas quais os moradores
puderam dar a sua opinião acerca dos projectos apresentados.
Os “Apelos 21” são uma iniciativa conjunta da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), da Câmara Municipal de
Estremoz e do Civitas21 – Comunidades Sustentáveis, no âmbito da Operação “Elaboração
e Implementação da Agenda 21 Local do Alentejo Central” financiada pelo INALENTEJO.

ALTERAÇÃO DO PDM POR ADAPTAÇÃO
AO PROT ALENTEJO
A Assembleia Municipal de Estremoz aprovou, na sessão
ordinária do dia 26 de Novembro de 2010, a proposta de
alteração do Plano Director Municipal de Estremoz por
adaptação ao PROTA (Plano Regional de Ordenamento
do Território do Alentejo), em cumprimento da alínea a)
do n.º 1 do artigo 97º do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de
Setembro, na sua actual redacção.
O procedimento de alteração do PDM por adaptação
teve como objectivo a adequação do plano municipal

ao PROTA, tendo sido alteradas as disposições constantes no PDM declaradas incompatíveis com o referido
plano regional, nomeadamente os artigos que permitissem a construção de edificações dispersas ou
isoladas em solo rural.
A alteração do PDM de Estremoz por adaptação ao PROT
Alentejo foi publicada no dia 9 de Dezembro de 2010,
na 2ª Série do Diário da República, produzindo efeitos
a partir do dia 10 de Dezembro de 2010.

Poderá consultar mais informações sobre esta alteração ao PDM no nosso site
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www.cm-estremoz.pt
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ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA ZONA
INDUSTRIAL DE ARCOS
A Câmara Municipal de Estremoz deliberou, na
reunião ordinária de 17 de Novembro de 2010,
proceder à alteração ao Plano de Pormenor Zona
Industrial de Arcos, ao abrigo do disposto na
alínea a) do n.º 1 do Artigo 93º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual redacção, que determina que os planos de pormenor
podem ser objecto de alteração, em virtude da
evolução das condições económicas, sociais, culturais e ambientais que lhes estão subjacentes e
que fundamentam as opções definidas no plano.
Assim, tendo em conta que se verifica um claro
desajustamento do plano actual à evolução que
se tem verificado na dinâmica económica e empresarial do concelho de Estremoz, a proposta de
alteração corresponde essencialmente a um aumento
do número de lotes, no sentido de permitir dar
resposta não só à instalação de indústrias de
maior dimensão, como também de pequenas e
médias empresas.
Para mais informações consulte o site “www.cm-estremoz.pt”.

ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA AO PDM
– ÁREA ENVOLVENTE À ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
A Assembleia Municipal de Estremoz aprovou, na sessão
ordinária de 25 de Fevereiro de 2011, a proposta de alteração simplificada do Plano Director Municipal de Estremoz,
em conformidade com o disposto no ao abrigo do
número 1 do artigo 97.º- B do Decreto-Lei n.º 380/99, de
22 de Setembro, na sua actual redacção.
A área abrangida pela refuncionalização da zona envolvente à antiga Estação Ferroviária, estava, à luz do
PDM em vigor, classificada como “Espaço Canal” e
Área de Servidão Administrativa. Todavia, tratando-se
de uma área onde deixaram de vigorar as servidões
e restrições de utilidade pública, em virtude da desactivação/supressão do caminho-de-ferro, e estando
inserida no perímetro urbano da cidade de Estremoz,

considerou-se estarem reunidos os pressupostos para
se proceder a uma alteração ao PDM, na figura de alteração
simplificada. Com efeito, de acordo com o quadro legal
em vigor, a integração daquela área deve fazer-se por
analogia e de forma a conceber uma unidade harmoniosa, pelo que para a área em questão passam a ser
aplicadas as normas em vigor para a categoria “Espaços
Urbanos” (artigos 52.º e 53.º do Regulamento do PDM).
Refira-se que o procedimento de alteração simplificada
ao PDM era condição essencial para a concretização
das acções previstas para a referida área, no âmbito da
regeneração urbana – construção do arruamento estruturante,
central de camionagem e operações de loteamento.

36
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COMEMORAÇÕES DO DIA ÁRVORE
A Câmara Municipal de Estremoz, para celebrar
o Dia Mundial da Árvore, distribuiu pelas
escolas do 1º ciclo e pré-escolar árvores
para serem plantadas pelos mais novos,
acompanhados pelos respectivos professores.
Para além disso, na Mata Municipal, decorreu
uma iniciativa que envolveu os alunos da
EB1 e Jardim-de-Infância da Mata, e que
constou da plantação de azinheiras naquele
espaço verde da cidade, com o apoio dos
serviços municipais.
As pequenas árvores foram cedidas pelo
Governo Civil do Distrito de Évora,
através da Autoridade Florestal Nacional.
À tarde na Biblioteca Municipal o Gabinete
Técnico Florestal Intermunicipal organizou
uma apresentação sobre vegetação autóctone
das florestas portuguesas, direccionada
aos alunos do 1º ciclo.
Com esta iniciativa a Câmara Municipal
aproxima as crianças da natureza e envolve-as
na preocupação com o meio ambiente,
garantindo um futuro mais sustentável.

PLANTAÇÃO DE ÁRVORES
NA AVENIDA 9 DE ABRIL
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Estamos a substituir os troncos e árvores
degradadas na Avenida 9 de Abril por novos
exemplares de espécie mais adquada às
nossas condições climatéricas.

DEZ a MAR

CULTURA

ITINERÂNCIAS 2010
Com o objectivo de promover,
com regularidade, actividades
culturais nas freguesias rurais,
foram desenvolvidas as seguintes
iniciativas:
SÃO DOMINGOS DE ANA LOURA

11 de Dezembro

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

VEIROS

17 de Dezembro

Orfeão Tomaz Alcaide

CONCERTO DE REIS
No passado dia 8 de Janeiro realizou-se, na Casa de Estremoz, um Concerto de Reis com o grupo “Vozes do Imaginário”.
Este projecto musical é o trabalho de um grupo de mulheres que interpretam e divulgam o reportório
das polifonias femininas da tradição portuguesa.
A Câmara Municipal de Estremoz pretendeu com esta iniciativa manter viva a tradição e a magia das
datas festivas que, anualmente, terminam com o Dia de Reis.

MÚSICA TRADICIONAL DO ALENTEJO “SONS DO VAGAR”

Realizou-se no dia 11 de Dezembro, no Salão da Junta de Freguesia da Glória, um concerto
de música tradicional intitulado “Sons do Vagar”.
Os "Sons do Vagar" juntaram um instrumentista e duas vozes femininas que deram
corpo a uma ideia que pretendeu ser uma singela manifestação de apreço e reconhecimento
da música tradicional do Alentejo.
Este espectáculo foi uma organização da Câmara Municipal de Estremoz em parceria
com a Junta de Freguesia de Glória.
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SEMANA DA LEITURA
Decorreu no mês de Março
a Semana da Leitura, iniciativa que tem contribuído
significativamente para a
valorização da leitura junto
das crianças, dos jovens e da
população adulta, propiciando
a aproximação da comunidade ao livro e à leitura.
Esta iniciativa envolveu a autarquia, através da Biblioteca
Municipal, a Escola Secundária Rainha Santa Isabel e
o Agrupamento de Escolas
de Estremoz.

EXPOSIÇÕES

A BIBLIOTECA VAI À ESCOLA
“A Biblioteca vai à escola”
é um projecto de parceria
entre a Biblioteca Municipal
de Estremoz e a Biblioteca
Escolar/Centro de Recursos
Educativos (BE/CRE) do
Agrupamento de Escolas de
Estremoz, tendo como objectivo
a dinamização da leitura.
Esta actividade decorreu
nos dias 10, 11 e 12 de Janeiro,
envolvendo diversas turmas
da Escola Básica do 1º Ciclo
da Mata.

“A Cor e a Preto e Branco”
– pintura de Fernando Cruz e fotografia de Irene
Gonçalves
05 de Dezembro a 16 de Janeiro
“Presépios de Artesãos de Estremoz”
– Trabalhos de 15 artesãos do Concelho de Estremoz
08 de Dezembro a 15 de Janeiro
“Evoramonte no Séc.XX”
– Imagens do Arquivo Fotográfico Municipal
recolhidas pelo Professor Joaquim Vermelho
15 de Dezembro a 03 de Janeiro
“Os Anos 10 do Séc. XXI na Colecção de Desenho”
– Trabalhos de artistas diversos
22 de Janeiro a 13 de Março

A GUERRA DO TABULEIRO DE XADREZ
No dia 31 de Janeiro, na Biblioteca
Municipal de Estremoz, realizou-se
o teatro infantil “A Guerra do Tabuleiro de Xadrez”.
Inserido no projecto "Livro Grande
dos Poemas Pequenos", esta
peça com autoria de Manuel
António Pina, abordou os temas
da Tolerância, da Guerra e da Paz.
Esta iniciativa foi uma organização da Biblioteca Municipal,
com produção da Associação
Cultural do Imaginário.
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Durante o período a que se refere esta publicação,
a Rede de Museus de Estremoz contou com
uma série de exposições temporárias das quais
destacamos:

“Fragmentos”
– Escultura de Ana Oliveira, Clara Almada e Roberto
Miquelino
30 de Janeiro e 05 de Março
“A Barca dos Sentidos”
– Pintura de Oliveira Tavares e Escultura de João
Sotero
06 de Fevereiro a 23 de Abril
“Outros… da Figura à Abstracção”
– Artes Plásticas de Carlos Godinho, Leandro
Sidoncha, Marina Mourão, Vitor Moinhos e Zé Neto
12 de Março a 16 de Abril
“I Mostra de Artes Plásticas de Estremoz”
– Trabalhos de Artístas diversos.
20 de Março a 23 de Abril

TEATRO BERNARDIM RIBEIRO - ESPECTÁCULOS

DEZ a MAR

CULTURA

A RAINHA DAS NEVES
Decorreu no dia 30 de Janeiro, no
Teatro Bernardim Ribeiro, o espectáculo de Teatro musical “A Rainha das
Neves”.
Com música de Rogério Medeiros e
interpretado pelo Ensemble Contemporâneus, este conto musical foi
baseado na história homónima de
Hans Christian Andersen.
Esta iniciativa foi uma organização
da Câmara Municipal de Estremoz
com produção do Ensemble
C o n temporâneos.

FIL’MUS
No dia 19 de Fevereiro o Teatro
B e r n ar dim Rib e ir o r e c e b e u o
espectáculo FIL´MUS, numa sessão
de 'cinemamusicofonia', onde a
imagem se associa à música interpretada ao vivo: cinco artistas
pintaram de sons as cores (ou o
preto e branco) de uma tela especial - a da Sétima Arte.

SE O MUNDO FOSSE BOM,
O DONO MORAVA NELE
No passado dia 5 de Fevereiro, no Teatro
Bernardim Ribeiro, realizou-se uma peça
de teatro intitulada “Se o mundo fosse
bom, o dono morava nele”.
A partir de textos de Ariano Suassuna,
Januário de Oliveira e Gil Vicente, este
foi um espectáculo integral, onde até o
público foi convocado a participar, numa
fusão de actores, bonecos e músicos.
Esta iniciativa foi uma organização da
Câmara Municipal de Estremoz com
produção do CENDREV.

GOOGUÉS PARA OS PÉS
A 27 de Fevereiro realizou-se no Teatro
Bernardim Ribeiro um espectáculo
de dança e música para bébés intitulado “Googués para os pés”.
O objectivo era que cada participante
descobrisse na acção o despertar
para o mundo do movimento, dança
e música.
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TEATRICES 2011

“Teatrices” é um projecto da Câmara
Municipal de Estremoz que, durante
o mês de Março, aproveitando as
comemorações dos dias mundiais
da Poesia e do Teatro, desenvolveu
um programa cultural diversificado
e abrangente em homenagem a estas
duas áreas.
Os espectáculos exibidos foram:
- 3 em Lua de Mel
- O Tamanho da minha Altura
- Falar a Verdade a Mentir
- Comunidade de Mulheres
- Ay Carmela!

- 3 em Lua de Mel

- Falar a Verdade a Mentir

- O Tamanho da minha Altura

CARNAVAL 2011
Apesar do mau tempo, o “Carnaval
Cidade de Estremoz 2011” saiu
à rua no dia 6 de Março, com
a realização do habitual corso
carnavalesco, no Rossio Marquês
de Pombal, com o presença de
13 grupos apeados e 10 carros
alegóricos, num total de mais
de 500 foliões.
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 e de várias entidades locais.
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- Comunidade de Mulheres

- Ay Carmela!

DEZ a MAR

EDUCAÇÃO

ALUNOS DO 1º CICLO CANTAM AS JANEIRAS
À CÂMARA MUNICIPAL

No dia 6 de Janeiro, Dia de Reis, os alunos das Escolas Básicas do
1º Ciclo da Mata e do Caldeiro cantaram as Janeiras ao Presidente da
Câmara, Luís Mourinha e ao Vereador da Educação, Francisco Ramos,
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Estremoz.

CARNAVAL DAS ESCOLAS 2011

Com a participação de cerca de 900 alunos, decorreu no dia 3 de Março, o desfile de
Carnaval das Escolas do Concelho, abrindo oficialmente as comemorações do “Carnaval
Cidade de Estremoz 2011”.
As várias escolas do Concelho deram asas à sua imaginação, com base no tema
"Ecosfera", proporcionando às muitas centenas de visitantes diversas perspectivas
sobre as questões relacionadas com a preservação e salvaguarda dos ecossistemas,
apelando para um uso equilibrado dos recursos naturais.
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reuniu no passado dia 24 de Março de 2011, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Estremoz, o Conselho Municipal
de Educação, presidido pelo Vereador do Pelouro da Educação, Francisco Ramos, tendo estado presentes 16 dos
seus representantes.
Os objectivos deste Conselho Municipal consistiram na apresentação e discussão de temas inerentes à formação/educação,
nomeadamente a análise geral sobre a forma como está a decorrer o ano lectivo 2010/2011, sobre a metodologia para o
estabelecimento da Rede Escolar dos Cursos Profissionais do Ciclo de Formação 2011/2014 e sobre a Feira das Escolas 2011.

HÁBITOS DE SONO - PALESTRA COM A PROF. DRA. TERESA PAIVA

Decorreu no dia 28 de Março, no Teatro Bernardim Ribeiro, uma Palestra
com a Professora Doutora Teresa Paiva, autora dos livros “Bom sono,
boa vida” e “Os mistérios do sono”.
Com a presença do Vereador do Pelouro da Educação, Francisco Ramos
e das coordenadoras do Projecto “Sono-Escolas” Teresa Paiva e Helena
Rebelo Pinto, foram apresentados os objectivos do referido projecto, com
colaboração da Saúde Escolar do Centro de Saúde de Estremoz.
Esta iniciativa foi uma organização do Externato S. Filipe com parceria
da Câmara Municipal de Estremoz, do Centro de Ciência Viva e da Escola
36 Secundária Rainha Santa Isabel.
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ACÇÃO SOCIAL

ENCONTRO DE MEMÓRIAS 2010

No dia 17 de Dezembro realizou-se mais uma edição do
“Encontro de Memórias” no
Parque de Feiras e Exposições
de Estremoz. “À Mesa com o
Natal de Outros Tempos” foi o
nome dado ao almoço convívio
que contou com a presença de
cerca de 1000 participantes de
todo o Concelho.
O Encontro de Memórias é uma
organização da Câmara Municipal
de Estremoz e conta com o
apoio do Programa Operacional Potencial Humano (POPH),
através do CLDS Zona dos
Mármores (C on t ra to Lo cal
de D esenvolvimento Social).
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ACTIVIDADES DA ACADEMIA SÉNIOR

Reabertura do Teatro Bernardim Ribeiro

Visita ao “Portugal dos pequenitos”
em Coimbra

Em directo para o programa “Portugal no coração”, RTP1

Saldos de Stocks 2011
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“O cantar das Janeiras” ao Executivo
Municipal, pelo atelier “O clube da
Agulha”

PRESÉPIO DE RUA EM EVORAMONTE
De 19 de Dezembro a 6 de
Janeiro esteve disponível ao
público o habitual presépio
de rua, no centro histórico de
Evoramonte.
Este presépio teve a particularidade de as figuras terem
sido produzidas pelos Evoramontenses e as faces das peças
serem réplicas dos seus próprios
rostos.
Esta iniciativa foi uma organização
da Junta de Freguesia de
Evoramonte, com o apoio da
Câmara Municipal de Estremoz.

NOTÍCIA EM DESTAQUE
OBRAS PARTICULARES

CONSTRUÇÕES ILEGAIS
A Câmara Municipal de Estremoz informa
que entrou em vigor, no passado dia 3 de
Março, uma alteração ao Código Penal, imposta
pela Lei n.º 32/2010, de 2 de Setembro.
De acordo com este aditamento (art.º 278.º-A,
sobre violação de regras urbanísticas),
quem proceder a obras de construção,
reconstrução ou ampliação de imóveis que
incidam sobre via pública, terreno da Reserva
Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional,
bem como domínio público ou terreno prote-

gido por qualquer disposição legal, e esteja consciente da desconformidade da sua conduta com
as normas urbanísticas aplicáveis, é punido
com pena de prisão até três anos ou multa.
Assim sendo, e uma vez que poderá a Câmara
Municipal ser também acusada de crime pela
não fiscalização destas situações ilegais,
serão mandadas demolir todas as obras
que se encontrem naquelas condições ou
que venham a ser construídas em situação
de ilegalidade.
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