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EDITORIAL
DESTAQUES

EDITORIAL
Caros Estremocenses
Tendo em conta a grave crise económica e social que
o nosso País atravessa, é inevitável falar da situação
financeira do Município de Estremoz, cujos contornos
são muito idênticos aos da situação nacional.
Com efeito, e tal como já tinha noticiado anteriormente, o Município de Estremoz tem vindo a ver
diminuídas as receitas provenientes do Orçamento
Geral do Estado, diminuição essa que ronda um
milhão de euros por ano.
Não se prevê que esta situação venha a sofrer
melhorias, pelo contrário, o acordo assinado pelo
Governo com o FMI e o BCE prevê ainda mais
reduções nas transferências e apoios às autarquias. Se fizermos as contas, o Município de
Estremoz perderá, até ao final do presente mandato,
cerca de quatro milhões de euros!
Trata-se de um valor considerável, mais ainda se
tivermos em consideração o elevado número de
investimentos e obras que estão a decorrer no concelho e das quais não podemos abdicar, pois contribuem para o nosso desenvolvimento sustentável e
para a melhoria da qualidade de vida de todos nós.
Independentemente destes cortes na receita proveniente dos fundos municipais e apesar do enorme
esforço que todos teremos de fazer, não iremos cruzar
os braços e continuaremos a lutar para construir
um concelho com mais futuro, mais atractivo e com
condições de fixação da população.
Para tal, contamos com o envolvimento de todos.
Para além do esforço que a Câmara Municipal terá
de desenvolver para conseguir concretizar os objectivos
que temos para o concelho, teremos naturalmente
que contar com a colaboração dos nossos fornecedores de bens e serviços, dos funcionários municipais e de todos os munícipes, no sentido de ser
possível manter a dinâmica que introduzimos neste
mandato e que está bem patente nas melhorias significativas que temos vindo a efectuar, com o objectivo de
recuperar o nosso concelho.
As obras e iniciativas que decorreram durante o
período a que este boletim municipal diz respeito
são um bom exemplo do enorme investimento
que estamos a fazer no concelho a todos os níveis:
ordenamento do território, ambiente, obras municipais, cultura, desporto, desenvolvimento económico,
turismo, educação e acção social…

Temos sentido grandes dificuldades na captação
de investimento e na realização de receitas, bem
como na contenção da despesa, em especial na
que se refere aos elevados encargos de funcionamento
que uma Câmara Municipal como a nossa possui.
Contudo, esperamos encontrar no actual Governo
um parceiro que consiga, para além de resolver
os problemas gerais do País, proporcionar mais
apoio às autarquias locais e, no que ao concelho de
Estremoz diz respeito, desbloquear as diversas situações pendentes e que, logo que resolvidas, poderão
ser geradoras de mais receita para o Município.
Temos de acreditar que é possível seguir em frente
e contribuir para o fim da crise que a todos afecta,
sob pena de regressarmos à inércia a que o
concelho esteve submetido e de não conseguirmos
nem contribuir para o seu desenvolvimento nem
contrariar o seu despovoamento.

O Presidente da Câmara

Luís Mourinha
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TAÇA DE PORTUGAL DE TIRO AO VÔO
Realizou-se nos dias 1, 2 e 3 de Abril a Taça de Portugal de Tiro ao Vôo. Tratou-se
de uma iniciativa organizada em parceria com o Clube de Caçadores de Estremoz,
uma vez que, em 2010, um representante deste Clube foi o vencedor da referida
Taça. A autarquia apoiou a iniciativa, uma vez que se tratou de uma prova de nível
nacional, com a participação de atletas estrangeiros, e que envolveu a vinda de
cerca de um milhar de pessoas a Estremoz.

DIA DO COMBATENTE - BATALHA DE LA LYS
Realizaram no dia 9 de Abril as Cerimónias do Dia do Combatente e o 93º Aniversário
da Batalha de La Lys.
Junto ao Monumento dos Combatentes, as cerimónias foram presididas pelo Comandante
do RC3, Coronel de Cavalaria Paulo Geadas, onde estavam presentes o Presidente da
Câmara, Luis Mourinha, o Presidente da Assembleia, Martinho Torrinha, assim como
os Presidentes de Junta e o Presidente de Honra do Núcleo, entre outros assistentes.
No Teatro Bernardim Ribeiro foi lançado um livro sobre a história dos 85 anos de
existência do Núcleo de Estremoz, e foi também o local onde o Major-General Martins
Marquilhas entregou ao Presidente do Núcleo a sua espada de General, que será
depositada num lugar de honra no Núcleo da Liga dos Combatentes.
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ARCEBISPO DE ÉVORA VISITA CÂMARA MUNICIPAL

Foi no passado dia 19 de Maio que D. José Alves, Arcebispo de Évora, visitou as instalações
da Câmara Municipal de Estremoz. Recebido pelo executivo e pelos funcionários da autarquia,
D. José Alves agradeceu o carinho dos Estremocenses nesta sua visita à cidade e recebeu da
autarquia uma imagem em mármore da Nossa Senhora da Conceição.

XVI CONCURSO DE COZINHA ALENTEJANA
A Câmara Municipal de Estremoz, com a colaboração da Confraria Gastronómica do Alentejo, organizou
o XVI Concurso de Cozinha Alentejana de Estremoz, que decorreu de 14 de Março a 8 de Abril do corrente ano.
A entrega dos prémios aconteceu após a cerimónia de inauguração da FIAPE 2011, no dia 21 de Abril, tendo os
restaurantes ficado classificados nas seguintes posições:
ENTRADAS
1º Prémio – “Zona Verde”
2º Prémio – “O Regional”
3º Prémio – “O Alentejano”
SOPA
1º Prémio – “Adega do Isaías”
2º Prémio – “João do Cantinho”
3º Prémio – “O Viajante”
PRATO
1º Prémio – “O Viajante”
2º Prémio – “O Regional”
3º Prémio – “O Alentejano”
SOBREMESA
1º Prémio – “O Regional”
2º Prémio – “Zona Verde”
3º Prémio – “João do Cantinho”
O Júri decidiu atribuir o Prémio Especial do Júri, pela Refeição Completa, ao Restaurante “Regional”, por possuir
três prémios nas quatro categorias e por, efectivamente, se ter tratado da melhor refeição completa do concurso.
O júri decidiu criar uma categoria para além das habituais neste concurso: Prémio Cozinha de Inovação.
Pretende esta categoria premiar os restaurantes que se caracterizam pelo respeito pela tradição gastronómica
alentejana, conjugado com a inovação e a originalidade necessárias à criação de novos produtos gastronómicos,
no âmbito da Cozinha de Autor.
Assim, tendo em conta o serviço e as ementas apresentadas a concurso, o júri decidiu ordenar os Prémios Cozinha
de Inovação da seguinte forma:
INOVAÇÃO
1.º Prémio – “Restaurante A Cadeia Quinhentista”
2.º Prémio – “Restaurante da Pousada Rainha Santa Isabel”
Com este concurso se provou, uma vez mais, que a cozinha alentejana apresenta grande qualidade, quer na cozinha
tradicional, quer na cozinha de inovação/cozinha de autor e na doçaria conventual.
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FIAPE VENCE “MELHOR EVENTO DO ANO”
NA 1ª GALA DO “JORNAL E”
Com o objectivo de reconhecer o mérito e os talentos empresariais, culturais, desportivos e organizativos da região Alentejo,
a Associação de Divulgação Informativa – Oficina das Notícias
e o Jornal ‘E’ organizaram a 1ª Gala do Jornal ‘E’, que decorreu no
dia 29 de Abril, no Teatro Bernardim Ribeiro, na qual a FIAPE 2010
foi distinguida com a categoria de “Melhor Evento do Ano”.
Na mesma gala o Presidente da Câmara, Luis Mourinha, foi
galardoado com o prémio na categoria de “Político do Ano”.
A Câmara Municipal de Estremoz agradece a todos os que votaram
e contribuíram para esta distinção, que muito orgulha o Município
de Estremoz e todos aqueles que, anualmente, colaboram na
organização da FIAPE.

ALUNOS PREOCUPADOS
COM QUESTÕES AMBIENTAIS
Os alunos do 8º Ano da Escola Secundária
Rainha Santa Isabel visitaram o Ecocentro de
Estremoz, a ETA das Chocas e a ETAR da cidade.
A Câmara Municipal acompanhou as visitas com
breves apresentações das diferentes temáticas
ambientais, tais como: abastecimento e tratamento
de águas para consumo, tratamento de águas
residuais e recolha e tratamento de resíduos.
A visita foi acompanhada pelos técnicos municipais
da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos.
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2º FORUM DA AGENDA 21 LOCAL
Realizou-se no dia 1 de Julho o 2º Fórum de Participação
da Agenda 21 Local em Estremoz, no qual foi apresentado
o Plano de Acção ao nível das freguesias, do Bairro e
do Concelho.
A Agenda 21 Local é 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.
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COMEMORAÇÕES DO DIA DA RAINHA SANTA ISABEL
Na sequência da nova imagem de promoção turística
do Concelho, que envolve o reconhecimento da figura
histórica da Rainha Santa Isabel, a Câmara Municipal
de Estremoz prestou-lhe mais uma homenagem
com as comemorações do Dia da Rainha Santa
Isabel, que se realizaram de 4 a 8 de Julho na Casa
de Estremoz.
Durante estes dias os visitantes da Casa de Estremoz
provaram o Bolo “Rainha Santa”, assim como tiveram
à disposição a Boneca “Rainha Santa Isabel”, produtos
vencedores dos concursos lançados pelo Município
de Estremoz.

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE EM ESTREMOZ
Desde o início do mês de Maio que se encontra a funcionar uma Unidade Móvel de Saúde, nos Montes isolados
das freguesias rurais do concelho de Estremoz.
Numa constante preocupação com a População
Idosa do Concelho, a Câmara Municipal de Estremoz
colocou em funcionamento, através de uma Parceria
estabelecida entre o ACES 1 – Centro de Saúde,
os Médicos do Mundo e o Centro Distrital da
Segurança Social, esta Unidade Móvel de Saúde.
A Unidade conta com o trabalho de uma equipa
multidisciplinar que integra profissionais da área
da Saúde e do Sector de Acção Social, de forma a
levar cuidados e serviços de proximidade à população idosa isolada de Estremoz.

2º FORUM DADEAGENDA
“DEJECTOS
CÃO… 21
EMLOCAL
ESTREMOZ NÃO!!!”
Já reparou que os passeios da nossa cidade
estão repletos de dejectos de cães? Já
pensou nos perigos que esta situação
pode constituir para si e para todos os utilizadores do espaço público? Os dejectos
caninos prejudicam a higiene dos locais
públicos e podem ser veículos de transmissão de doenças graves.
A Câmara Municipal pede a sua colaboração para mantermos nos espaços
públicos da nossa cidade um ambiente
mais saudável…
“Traga sempre à mão um saco de
plástico para apanhar os dejectos do
seu cão…”
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
06/04/2011
A Câmara deliberou o seguinte:
Por maioria, com quatro votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores Francisco
Ramos, José Trindade e Sílvia Dias, com dois
votos contra dos Vereadores José Fateixa e
José Rebola e com uma abstenção do Vereador António Ramalho, nos termos da alínea e)
do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18
de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002
de 11 de Janeiro, aprovar os “Documentos de
Prestação de Contas - Ano Financeiro de 2010”
e, conforme o disposto na alínea c) do n.º 2 do
artigo 53.º do citado diploma legal, submeter
os documentos à apreciação e votação da
Assembleia Municipal.
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 José Fateixa, José
Rebola e António Ramalho aprovar o Protocolo
de cedência das Instalações do Pavilhão “C” do
Parque de Feiras de Estremoz, a celebrar entre
o Município de Estremoz e a ACORE – Associação
de Ovinos da Região de Estremoz, cujo objectivo
é a realização de leilões de gado, a promover
por esta Associação.
Por unanimidade, autorizar o recrutamento
excepcional de 1 trabalhador, para o posto de
trabalho de Assistente Operacional – Sapador
Florestal, por tempo determinado, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas
a termo resoluto, para efeitos dos artigos 93º
a 95º do Regime de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas a celebrar nos termos da
alínea g) do nº 1 do artigo 93º do RCTFP.
Por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Veiros um subsídio
no valor de 2.000,00€ (dois mil euros), para a
realização de obras de conservação da Igreja
de Nossa Senhora dos Remédios, em Veiros.
Por unanimidade, conceder um subsídio no
valor de 38.000,00€ (trinta e oito mil euros) à
Paróquia de Santo André para a realização das
Festas da Exaltação de Santa Cruz, bem como
a prestação do apoio logístico necessário.
Por unanimidade, aprovar uma proposta
relativa a “Acção Social Escolar/Auxílios
Económicos/Ano Lectivo 2011/2012”, a qual
estabelece que a atribuição de auxílios económicos a crianças e alunos carenciados dos
Jardins de Infância e do 1.º Ciclo do Ensino
Básico, se efectue nos seguintes termos:
1 - O auxílio económico a prestar aos alunos
destinar-se-á a despesas de alimentação, livros
e material escolar, de acordo com os artigos
15.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 399-A/84 de 28 de
Dezembro, durante o ano lectivo 2011/2012, será
atribuído da seguinte forma:
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Os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico
que frequentem estabelecimentos de
ensino no Concelho de Estremoz no ano
lectivo 2011/2012, serão agrupados por
escalão A e B. As crianças dos Jardins
de Infância serão contempladas, ou não,
conforme os dados económicos apurados
do seu agregado;
O escalão de apoio em que cada agregado familiar
se integra é determinado pelo seu posicionamento
nos escalões de rendimento para atribuição do
Abono de Família;
Têm direito a beneficiar dos apoios previstos os
alunos pertencentes aos agregados familiares
integrados no 1º (A) e no 2º (B) escalões de rendimentos determinados para efeitos de atribuição de
abono de família nos termos dos artigos 9º e 14º
do Decreto-Lei n.º 176/2003 de 2 de Agosto;
Assim, relativamente ao escalão A será atribuído
um subsídio no valor de 68 euros, para aquisição
de livros e material escolar;
No que concerne ao escalão B será atribuído um
subsídio no valor de 42 euros, também para aquisição de livros e material escolar;
Relativamente às crianças dos Jardins de Infância
ser-lhe-á atribuído um subsídio no valor de 40 euros
para material escolar;
A distribuição da verba será efectuada em três fases,
correspondentes a cada período. Na primeira fase
será atribuída 60% da verba, durante o 1.º período.
A segunda e terceira fases de atribuição de subsídio
decorrerá durante o 2.º e 3.º período, às quais
corresponderá 20% da totalidade;
A verba será entregue no Agrupamento de Escolas
de Estremoz, que fará a sua posterior gestão por
Jardins de Infância e Escolas de 1.º Ciclo, mediante
o número de alunos carenciados enquadrados no
escalão A e B;

2 - Todos os alunos que pretendam requerer
subsídio, têm que preencher um formulário
facultado pela Câmara Municipal de Estremoz, e remetido para o Agrupamento de
Escolas que posteriormente o reencaminhará para as Escolas de 1.º Ciclo e Jardins
de Infância do Concelho;
Por unanimidade, relativamente à empreitada
de “Reconstrução da Escola EB 1 da Mata
em Estremoz” aprovar o seguinte:
• Projecto;
• Programa de Concurso e Caderno de Encargos;
• Abertura de procedimento de concurso público;
• Nomeação do júri;
• Candidatura

Por unanimidade, emitir parecer prévio
favorável relativamente à necessidade de
celebração de contrato para prestação de
serviços de trabalho temporário para assegurar o desenvolvimento das actividades
de enriquecimento curricular (AECS) e
da componente de acompanhamento à
família (CAFS).
Por unanimidade, aprovar a proposta de
amortização da “Viatura Mitsubishi L200,
de Matrícula 63-62-ES” e submeter o documento à aprovação da Assembleia Muni-

cipal, bem como solicitar a este Órgão que a
aprovação seja tomada em minuta.
Por unanimidade, aprovar o apoio financeiro
de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) para
a realização da 4ª campanha de escavação
arqueológica em Évoramonte a realizar no
período de 1 a 27 de Agosto de 2011.
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 “Casa da
Cultura de Estremoz” do pagamento pela utilização do Teatro Bernardim Ribeiro nos dias 24,
25, 26, 27, 28 de Maio e no dia 4 ou 11 de Junho
do corrente ano, para realização do espectáculo
do grupo de teatro amador da Casa da Cultura
de Estremoz (TAE) – Crimes Exemplares.
Por unanimidade, aprovar a proposta de alteração
ao 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, no âmbito do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Associativo, atribuir
750,00 € à Liga dos Combatentes – Núcleo de
Estremoz, como apoio à actividade “Comemorações do Dia do Combatente e 93º Aniversário
da Batalha de La Lys”.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
20/04/2011
A Câmara deliberou o seguinte:
Por maioria, com seis votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores Graça
Figueira, Francisco Ramos, José Trindade,
José Ramalho e Sílvia Dias e com uma abstenção
do Vereador José Fateixa, aprovar a minuta
do contrato relativo ao concurso público para
prestação de ser viços de “Elaboração do
Projecto de Requalificação e Reconversão da
Praça de Touros de Estremoz”;
Por unanimidade, autorizar o recrutamento
excepcional de 7 trabalhadores, para os postos
de trabalho a seguir descritos, por tempo
determinado, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo,
para efeitos dos artigos 93.º a 95.º do Regime
de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
(RCTFP) a celebrar nos termos da alínea g) do
n.º 1 do artigo 93.º do RCTFP, considerando a
existência dos requisitos cumulativos previstos
no n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 12-A/2010, de
30 de Junho:
2 Postos de trabalho de Técnico Superior - Ciências do
Desporto;

1 Posto de trabalho de Técnico Superior - SIG - Cartografia;
1 Posto de trabalho de Técnico Superior - Licenciado em
Direito com inscrição em vigor na Ordem dos Advogados;
1 Posto de trabalho de Técnico Superior - Gestão
Urbanística;

25/06/2011 - Metamorphosis - Yolanda Soares:
Normal: 10,00 €;
Estudante: 5,00 €
Obs.: A receita de bilheteira reverte totalmente
para o produtor do espectáculo, a By The Music,
Produções Musicais, Lda.;

A Câmara deliberou o seguinte:

Por unanimidade, isentar a “Ginarte Associação Desportiva e Cultural de
Estremoz”, do pagamento da tarifa pela
utilização do Pavilhão A do Parque de
Feiras e Exposições de Estremoz, no dia
7 de Maio próximo, para realização do 2.º
Encontro Convívio da Associação;

Por unanimidade, cessar os Acordos de
Colaboração estabelecidos com a Associação
Juvenil de Estremoz e com a Associação Centro
Ciência Viva de Estremoz, celebrados em
20/07/2010, relativos ao Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo
do Ensino Básico;

1 Posto de trabalho de Técnico Superior - Acção Social;
1 Posto de trabalho de Assistente Técnico.

Por unanimidade, ratificar os Estatutos da
Associação Centro Ciência Viva de Estremoz;
Por unanimidade, assumir a contrapartida
nacional no valor de 460.000,00 € mais IVA à
taxa legal em vigor, relativamente à operação
designada por “Centro Ciência Viva de Estremoz
- Um Espaço Ciência”, apresentada à Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional
d o A l e ntejo, n o âmb i to d o Pr o gr ama
Inal e ntejo 2007/2013;
Por unanimidade, ratificar o Contrato de
Comodato celebrado em 14/04/2011, entre o
Município e a Associação Centro Ciência Viva
de Estremoz, relativo à cedência do imóvel
designado por “Convento de Santo António”,
sito em Estremoz, destinado exclusivamente
a nele instalar a sede da mencionada Associação e o Pólo de Estremoz da Universidade de
Évora, bem como ao desenvolvimento dos
seus objectos sociais, não lhe podendo ser
dado fim ou destino distinto;
Por unanimidade, cessar os Acordos de
Colaboração estabelecidos com a Associação
Juvenil de Estremoz e com a Associação Centro
Ciência Viva de Estremoz, celebrados em
20/07/2010, relativos ao Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º
Ciclo do Ensino Básico;
Por maioria, com cinco votos a favor
do Presidente da Câmara e dos Vereadores
Graça Figueira, Francisco Ramos, José Trindade
e Sílvia Dias e com duas abstenções dos
Vereadores José Fateixa e José Ramalho,
relativamente à Programação Cultural
a promover nos meses de Maio e Junho de
2011, estabelecer os seguintes preços:
14/05/2011 - Vamos Contar Mentiras - Octávio Matos
e Luís Aleluia:
Plateia e 1.º Balcão: 17,50 €;
Frisas, Camarotes e 2.º Balcão: 15,00 €;
Obs.: A receita de bilheteira é partilhada da seguinte forma:
10% - CME;
90% - C2E - Concepção e Comercialização de
Espectáculos, Lda.;
21/05/2011 - Mensagens Trocadas - Teatro do Imaginário
- Preço único: 3,00 €;
28/05/2011 - Música de Câmara Portuguesa - Ensemble
Contemporaneus:
Entrada livre (Integrado na Feira do Livro);
01/06/2011 - El Circo Malvarrosa - Teatro de Marionetas
La Estrella:
Entrada livre (Integrado na Feira do Livro);
04/06/2011 - Suspended Animation - The Huber
Marionettes - Preço único: 3,00 €;
12/06/2011 - Tempos de Fantasia - Coral Harmonia Preço único: 2,50 €;
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Por maioria, com quatro votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores
Francisco Ramos, José Trindade e Sílvia
Dias, com um voto contra do Vereador
José Fateixa e com duas abstenções dos
Vereadores Graça Figueira e José Ramalho, o seguinte:
Proceder à abertura de procedimento de
alteração do Plano de Pormenor do Campo
da Feira, nos termos da alínea a) do n.º 2
do artigo 93.º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT
- Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de
20 de Fevereiro), em conjugação com o
disposto no artigo 96.º do mesmo diploma;
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 74.º do RJIGT,
estabelecer um prazo de 30 dias para
conclusão da alteração e um prazo de 15
dias para o período de participação pública
a que se refere o n.º 2 do artigo 77.º do
mesmo regime jurídico, ambos contados
a partir da publicação do Aviso na 2.ª Série
do Diário da República;
Ao abrigo dos números 3 e 4 do artigo
96.º do mesmo regime jurídico, determinar que não será necessário efectuar
o procedimento de avaliação ambiental
previsto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15
de Junho, em virtude de se tratar de uma
pequena alteração ao Plano de Pormenor,
cuja aplicação não produz quaisquer efeitos
significativos no ambiente;
Também ao abrigo do n.º 1 do artigo 74.º
do já mencionado regime jurídico e através
de aviso, se proceda à publicação desta
deliberação na 2.ª Série do Diário da
República e à sua divulgação através da
comunicação social e da página internet
do Município de Estremoz;
Por unanimidade, ratificar o despacho do
Presidente da Câmara de 8 de Abril de
2011, que deferiu os pedidos de prorrogação
do prazo, por seis meses, para o início das
obras de construção nos lotes de terreno
números 127, 128 e 129 da Zona Industrial
de Estremoz;
Por unanimidade, deferir o pedido de
prorrogação do prazo, por seis meses, para o início das obras de construção no lote
de terreno número 15 da Zona Industrial
de Estremoz.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
04/05/2011

Por unanimidade, ratificar o Despacho
nº 44/2011 do Presidente da Câmara, exarado
em 21/4/2011, 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): Nelson Davide Ferreira
Feiticeiro, classificado em 14º lugar, respectivamente, para desempenharem as funções
de Assistente Operacional, neste Município,
com início a 26 de Abril do presente ano.
Por unanimidade, ratificar o Despacho
nº 45/2011 do Presidente da Câmara, exarado
em 26/4/2011, 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): Luís Carlos Valente Chagas e
Maurício José Marmelo classificados em 15º
e 16º lugares, respectivamente, para desempenharem as funções de Assistente Operacional,
neste Município, com início a 27 de Abril do
presente ano.
Por unanimidade, aprovar a minuta do acordo
de Adesão à rede Mobi.e a celebrar com o Estado
Português, representado pelo Ministro da
Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
e pela Ministra do Ambiente, Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional,
cujo objectivo é incentivar a massificação da
utilização de veículos eléctricos, doravante
designados como “VE”, no Município de
Estremoz, tendo em vista a promoção da mobilidade eléctrica e a melhoria do ambiente e da
qualidade de vida dos cidadãos do município.
Por unanimidade, suspender o Protocolo de
Apoio celebrado com a Junta de Freguesia
de Evoramonte, relativo à execução da obra
de “Reconstrução do telhado do edifício do
antigo Paço do Concelho de Evoramonte”,
propriedade e sito na área territorial da mencionada Junta de Freguesia;
Por unanimidade, celebrar um Protocolo
de Apoio com a Junta de Freguesia de Evoramonte, relativo à execução da obra de
“Reconstrução do telhado do edifício Celeiro
Comum”, propriedade e sito na área territorial
da mencionada Junta de Freguesia;
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Por unanimidade, aprovar as Normas de
Funcionamento do Estremoz Férias 2011,
bem como o preço das respectivas inscrições;
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 Escola Secundária da Rainha
Santa Isabel do pagamento de taxas pela
utilização do Teatro Bernardim Ribeiro no dia
31/05/2011.
Por unanimidade, aprovar a Tabela de Tarifas
e Preços de Serviços para o ano de 2011

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
18/05/2011
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, aprovar a cedência a
título gratuito do direito de superfície
sobre a parcela de terreno com a área de
8.403,00 m2, pelo prazo de 20 anos renováveis, à Administração Regional de Saúde
do Alentejo IP, pessoa colectiva de direito
público nº 503148768, com sede em Évora, para o Centro de Saúde de Estremoz,
do prédio descrito na Conser vatória
do Registo Predial de Estremoz sob o número 01157/111291 e inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 2402, freguesia Estremoz
(Santa Maria), à qual foi atribuído o valor de
€ 339.508,85, não lhe podendo ser dado outro
fim nem ser transaccionado com terceira
pessoa ou entidade sem o consentimento
escrito da Câmara Municipal. O direito de
superfície extinguir-se-à se a superficiária
deixar de utilizar a área para os fins previstos ou no caso de as instalações nele
edificadas deixarem de ser propriedade
pública, assim como submeter a referida
cedência a ratificação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea
i) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Por unanimidade, aprovar a seguinte alteração à Tabela de Tarifas e Preços de 2011:
• Alínea b) do n.º 1 do Capítulo X (Taxas
Diversas) - Impressão de grandes formatos
(preço por m²) - 11,00€
Por unanimidade, aprovar as Normas de
funcionamento da Juvemoz 2011;
Por maioria com três votos a favor do
Vice-Presidente da Câmara e dos Vereadores
José Trindade e Sílvia Dias, com dois votos
contra dos Vereadores José Fateixa e José
Ramalho e com uma abstenção do Vereador
António Ramalho, ratificar o despacho proferido pelo Vice-Presidente da Câmara em
27/04/2011, através do qual foi aprovada a
Acta n.º 1 de Análise de Lista de Erros e
Omissões da empreitada de “Reconstrução
da Escola EB 1 da Mata em Estremoz”;
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Por maioria com três votos a favor do
Vice-Presidente da Câmara e dos Vereadores José Trindade e Sílvia Dias, com dois votos

40

BOLETIM MUNICIPAL - EDIÇÃO 05

contra dos Vereadores José Fateixa e
José Ramalho e com uma abstenção do
Vereador António Ramalho, ratificar o
despacho proferido pelo Vice-Presidente
da Câmara em 04/05/2011, através do
qual foi aprovada a Acta n.º 2 de Análise
de solicitação para prorrogação das
propostas do concurso público para a
empreitada de “Reconstrução da Escola
EB 1 da Mata em Estremoz”;
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 2011, isentar o Agrupamento de
Escolas de Estremoz do pagamento de
taxas pela utilização do Teatro Bernardim
Ribeiro no dia 09/06/2011, para a II Gala
de Entrega de Prémios de “A Bilha projecto
de arte 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 2011, isentar o Jardim de Infância
“Os Traquinas” do pagamento de taxas
pela utilização do Teatro Bernardim Ribeiro
no dia 02/07/2011, para a festa de final
de ano lectivo;
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 2011, isentar a Rádio Despertar
“Voz de Estremoz”, CRL do pagamento
de ta xas pela utilização do Teatro
Bernardim Ribeiro no dia 01/06/2011,
para a festa de aniversário;
Por unanimidade, ratificar o despacho
do Presidente da Câmara, exarado em
13/5/2011, que autorizou a isenção de
pagamento de bilhetes no Museu Municipal para todos os visitantes, no âmbito
do VirVer Museus de 12 a 18 de Maio;
Por unanimidade, aprovar a Candidatura
da Construção da E.B. 2,3 Sebastião da
Gama no âmbito do Programa INALENTEJO 2007-2013;
Por unanimidade, nos termos do n.º 3
do artº 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, na sua actual redacção,
ratificar o acto de outorga ao Presidente
da Câmara no contrato de urbanização
celebrado com Rosa Maria Serrano Martins
Reis para o prédio sito em Franjoso,
freguesia de Evoramonte.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
01/06/2011
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, nos termos do disposto
no n.º 2.9.10.1.2 (Controlo interno) do
POCAL (Plano Oficial de Contabilidade
das Autarquias Locais) aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, cancelar a conta bancária específica
para movimentos no âmbito da candida-

tura da Construção de um Pavilhão Multiusos ao PIQTUR;
Por unanimidade, aprovar uma Adenda ao contrato de empréstimo n.º 9015/006987/091,
celebrado com a Caixa Geral de Depósitos
em 13/12/2010, aprovado na reunião da
Câmara Municipal de 5 de Janeiro último,
através da alteração do teor das cláusulas
2.ª e 3.ª, por forma a que o valor do
empréstimo e distribuição pelos três projectos a financiar se harmonizem com os
valores resultantes da aplicação das taxas
de 80% aprovadas e com o disposto no
n.º 6 do artigo 39.º da Lei das Finanças Locais; As cláusulas contratuais são as seguintes:
“1 - ……………………..
2 - MONTANTE GLOBAL DO EMPRÉSTIMO:
Até € 494.348,59 (Quatrocentos e noventa e
quatro mil trezentos e quarenta e oito euros e
cinquenta e nove cêntimos) ……………….
3 - FINALIDADE – Financiamento dos
seguintes projectos de investimentos:
“Construção da Central de Camionagem”;
(€ 135.651,24)
“Intervenção nas Artérias Públicas Estruturantes”;
(€ 288.193,01)
“Construção de Eixos Rodoviários de Acesso à
Central de Camionagem”; (€ 70.504.34)”
Comunicar a deliberação a Sua Excelência o Senhor
Ministro de Estado e das Finanças;

Comunicar a alteração ao contrato à Caixa
Geral de Depósitos;
Por unanimidade, ratificar o Despacho n.º
49/2011, proferido pelo Vice-Presidente da
Câmara em 18/05/2011, relativo à “Reabilitação do Convento de Santo António e
sua Adaptação a Centro de Ciência”, através do qual foram aprovadas as peças do
procedimento, determinado efectuar um
procedimento de Concurso Público da
realização da correspondente empreitada
e nomeado o respectivo júri;
Por unanimidade, nos termos do disposto
no artigo 22.º, n.º 1, alínea a) e n.º 6, por
remissão do artigo 4.º, n.º 1, alínea b) do
Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho,
solicitar à Assembleia Municipal expressa
autorização para repartição de encargos
pelos anos económicos de 2011 e 2012, no
montante total estimado de 1.541.000,00 €
acrescido de IVA, no que concerne ao concurso
público para a empreitada de “Reabilitação
do Convento de Santo António e sua Adaptação
a Centro de Ciência” e que a deliberação
seja aprovada em minuta;
Por unanimidade, nos termos do disposto
no artigo 22.º, n.º 1, alínea a) e n.º 6, por
remissão do artigo 4.º, n.º 1, alínea b) do
Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho,
solicitar à Assembleia Municipal expressa
autorização para repartição de encargos
pelos anos económicos de 2011 e 2012, no
montante total estimado de 887.479,92 € acrescido de IVA, no que concerne ao concurso
público para a empreitada de “Reconstrução da Escola EB1 da Mata em Estremoz” e
que a deliberação seja aprovada em minuta;

Por unanimidade, aprovar a celebração de
um Protocolo com o Regimento de Cavalaria 3, relativo à utilização de residências do
imóvel sito no Rossio Marquês de Pombal
n.º 68, em Estremoz, denominado “Brigada
Militar”, que se encontrem desocupadas
quando o Município de Estremoz a elas
precisar de recorrer para alojar pessoas
ligadas a iniciativas por si promovidas ou
integradas em actividades desenvolvidas
em parceria com outras entidades, tendo
como contrapartida o financiamento, pelo
Município, de pequenas obras de recuperação
no mencionado imóvel até ao montante de
15.105,00 € acrescido de IVA à taxa legal
em vigor;
Por unanimidade, no âmbito do Projecto
“Axis Mundi”, com vista à 4.ª Campanha de
Escavação Arqueológica em Evoramonte,
o seguinte:
Celebrar um Protocolo de Colaboração com a
“Por tAnta - Associação de Arqueologia Ibérica”,
com vista a dar continuidade à concretização do
projecto de escavações referido, obrigando-se o Município a pagar uma subvenção no montante total de
2.500,00 € destinados a assegurar o vencimento
da arqueóloga de campo, a logística associada aos
trabalhos de escavação arqueológica e trabalhos
pontuais de restauro das cerâmicas recolhidas;
Celebrar um Protocolo de Colaboração com a
Freguesia de Evoramonte, que fornecerá, de 1 a 27
de Agosto, três refeições diárias (pequeno-almoço,
almoço e jantar) a cada elemento da equipa de escavação, obrigando-se o Município a pagar a despesa
total que comprovadamente a Freguesia tiver com o
fornecimento das refeições;

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,
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4
do Artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de
Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002
de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no
valor de 1.440,00 € ao Clube de Futebol de
Estremoz, como forma de apoio à deslocação de uma equipa de Hóquei em Patins
(escalão Infantil) para participação num
Torneiro Internacional que decorrerá em
Villefranche sur Saône (França), devendo o
Clube apresentar cópias dos documentos
comprovativos da realização das despesas
objecto do mencionado apoio;
Por unanimidade, no âmbito do Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Associativo,
atribuir 903,00 € à Associação Acolher
Mudanças, como apoio à realização do 2.º
Torneio de Futsal de Evoramonte;
Por unanimidade, nos termos do estipulado
no n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento de
Apoio ao Desenvolvimento Desportivo, fixar
os montantes a seguir indicados para cada
uma das tipologias elencadas no n.º 1 do
mesmo artigo, para 2011/2012:
Divulgação - 50 euros por actividade ou 150 por época
desportiva;
Inscrição - 10,00 euros por atleta/participante, no
limite de 100;
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Inscrição colectividade (filiação) - 100,00 euros
por colectividade;

vação do projecto de execução e as peças do
procedimento;

Seguro - 5,00 euros por atleta/participante, no
limite de 100;

Por unanimidade, ratificar o Despacho
n.º 57/2011, proferido pelo Presidente da
Câmara em 13/06/2011 e a Proposta para
Abertura de Procedimento n.º 571/2011 relativo
à “Reabilitação do Palácio dos Marqueses
de Praia e Monforte”, através do qual foram
aprovadas a abertura do procedimento de
concurso público, nomeação do júri, aprovação
do projecto de execução e as peças do
procedimento;

Policiamento - 100,00 euros por actividade/jogo,
no limite de 15;
Alimentação - 3,50 euros por dia por atleta/participante, no limite de 100;
Transportes - 0,50 euros por km, no limite de
1000 km;
Alojamento - 10,00 euros por dia por atleta/participante, no limite de 20;
Outros - A definir pelo Vereador do Pelouro de
acordo com a justificação apresentada;
Equipamento - Só serão elegíveis as candidaturas
que declarem garantir 40 % dos valores orçamentados, sendo que a CME comparticipará
até ao montante máximo de 60% do custo total,
com o limite de 700,00 euros por associação;
Os pedidos de apoio à aquisição de equipamento
devem ser acompanhados de três orçamentos
que incluam a taxa do IVA em vigor;

Por unanimidade, aprovar o Projecto
de Iluminação do Túnel da EN 381, na
Freguesia de Santa Maria, Concelho de
Estremoz;
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 Ramalho e
José Fateixa, aprovar uma Alteração ao
Plano de Pormenor da Zona Industrial
de Arcos.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
22/06/2011
A Câmara deliberou o seguinte:
Por unanimidade, aprovar a celebração
de um Protocolo com o Regimento de
Cavalaria 3, válido por dois anos, relativo
à utilização de residências do imóvel sito
no Rossio Marquês de Pombal n.º 68, em
Estremoz, denominado “Brigada Militar”,
que se encontrem desocupadas quando
o Município de Estremoz a elas precisar
de recorrer para alojar pessoas ligadas a
iniciativas por si promovidas ou integradas
em actividades desenvolvidas em parceria
com outras entidades, tendo como contrapartida o financiamento, pelo Município,
de pequenas obras de recuperação no
mencionado imóvel até ao montante de
15.105,00 € acrescido de IVA à taxa legal
em vigor;
Por unanimidade, ratificar o Despacho
n.º 53/2011, proferido pelo Presidente da
Câmara em 08/06/2011 e a Proposta para
Abertura de Procedimento n.º 562/2011
relativo à “Reabilitação da Praça de
Touros de Estremoz”, através do qual foram
aprovadas a abertura do procedimento de
concurso público, nomeação do júri, apro-

Por unanimidade, revogar a deliberação
tomada na reunião de 18 de Maio último,
referente à cedência a título gratuito do direito
de superfície sobre parcela de terreno à ARS
do Alentejo, na parte que respeita à sujeição
a ratificação da Assembleia Municipal da
referida cedência;
Por unanimidade, ratificar a Alteração ao
Acordo de Colaboração para a Requalificação
da Escola Básica Sebastião da Gama, em Estremoz;
Por unanimidade, ratificar a nomeação da
Técnica Superior, na área de arquitectura
Helga Maria Barroso Rodrigues Bizarro, como
interlocutora junto dos serviços locais da
Direcção-Geral dos Impostos para os
coadjuvar, nomeadamente na fixação do
Zonamento do IMI no Concelho de Estremoz;
Por unanimidade, isentar o Centro Social e
Paroquial de Santa Maria de Estremoz, do
pagamento da água consumida na sua sede,
sita na Rua General Humberto Delgado n.º 8,
em Estremoz, enquanto nesse local funcionar
o Centro de Estudos/Projecto de Funcionamento “De Mãos Dadas O FUTURO Constrói-se
HOJE”;
Por unanimidade, adquirir 58,00m² de
terreno pertencente ao Sr. Joaquim Inácio
Casaca, pelo valor de 60,00€ (sessenta euros)
por metro quadrado, o que perfaz o total de
3.480,00€, no âmbito da Empreitada de Beneficiação de Arruamento na Fonte do Imperador,
em Estremoz;
Por unanimidade, aprovar as Normas
de Funcionamento do certame “Saldos de
Stocks – Verão 2011” a ter lugar no Parque de
Feiras e Exposições de Estremoz, no período
de 9 a 11 de Setembro;
Por unanimidade, no âmbito do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Associativo, atribuir 250,00€ à Liga dos Combatentes – Núcleo
de Estremoz, como apoio à realização do “VI
Grande Torneio de Malha” em Estremoz;
Por unanimidade, no âmbito do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Cultural, atribuir
1.881,00€ à ARCA - Associação Recreativa e
Cultural de Arcos, como apoio à realização da
actividade “ Arcos Jovem 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 2011,
ratificar o despacho proferido pelo Presidente da Câmara em 02/06/2011, que isentou
a Casa da Cultura de Estremoz do pagamento
de taxas pela utilização do Teatro Bernardim
Ribeiro no dia 28/05/2011, para a exibição da
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peça de teatro “Errata”, assim como isentar
o pagamento das referidas taxas para o dia
23/06/2011 e autorizar a cobrança de um valor
de entrada na actividade a realizar.
Por unanimidade, aprovar o Plano Municipal
para a Mobilidade Eléctrica do Município de
Estremoz, que visa a instalação de áreas de
carregamento para a mobilidade eléctrica
nos seguintes espaços: Escola Secundária
Rainha Santa Isabel, Central de Camionagem
de Estremoz, Rossio Marquês de Pombal – lado
Norte, Rossio Marquês de Pombal (junto à
C. M. Estremoz) e Estaleiro Municipal;
Por unanimidade, ratificar o despacho
proferido pelo Presidente da Câmara em
11/06/2011, através do qual foi aprovada a Acta
n.º 1 de Análise de Lista de Erros e Omissões
do Concurso Público para a empreitada de
“Reabilitação do Convento de Santo António e
sua Adaptação a Centro de Ciência”.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
06/07/2011
Por unanimidade, ratificar o Despacho
n.º 63/2011, proferido pelo Presidente da Câmara, através do qual foi aprovada a adenda
ao contrato do empréstimo excepcionado a
longo prazo, nos termos do n.º 6 do artigo
39.º da Lei das Finanças Locais, a celebrar
com a Caixa Geral de Depósitos, no montante
global de € 494.348,58 e respectivo plano
financeiro, referente aos seguintes projectos
de investimento:
Construção da Central de Camionagem
(€ 135.651,24);
Intervenção nas Artérias Públicas Estruturantes
(€ 288.193,01);
Construção de Eixos Rodoviários de acesso à
Central de Camionagem (€ 70.504,33);
Por maioria, com cinco votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores Francisco Ramos, José Trindade, Paula Caeiro
e Sílvia Dias e com duas abstenções dos
Vereadores António Ramalho e José Ramalho,
ratificar o Despacho n.º 64/2011, proferido
pelo Presidente da Câmara, através do qual
foi aprovada a contratação do empréstimo de
financiamento reembolsável da contrapartida
nacional respeitante à operação “Empreitada
de Reconstrução da Escola EB1 da Mata em
Estremoz”, no âmbito do empréstimo quadro
(EQ) contratado entre a República Portuguesa
e o Banco Europeu de Investimentos (BEI) no
montante de 147.711,59 € e que o mencionado
Despacho, nos termos do disposto na alínea
a) do n.º 6 do artigo 64.º articulado com a alínea d) 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, seja submetido a ratificação
do órgão deliberativo municipal;
Por unanimidade, ratificar o Despacho
n.º 72/2011, proferido pelo Vice-Presidente
da Câmara, através do qual foi determinado
o seguinte:
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Efectuar um procedimento pré-contratual
por ajuste directo ao abrigo do critério material previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo
24.º do CCP aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, para realização de um espectáculo no âmbito da
Juvemoz 2011;
Convidar a empresa “Diferentes Ritmos
- Produtores Associados Espectáculos e
Eventos, Lda.”, por se ter verificado que o
convite não viola os limites previstos no
n.º 2 e no n.º 4 do artigo 113.º do CCP;
Que o procedimento seja conduzido pelo
Sector de Aprovisionamento.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTREMOZ DE
20/07/2011
Por unanimidade, ratificar os Despachos
n.os 81/2011, 82/2011, 83/2011, 84/2011,
85/2011, 86/2011, 87/2011, 88/2011 e
89/2011 do Presidente da Câmara, exarados em 07/07/2011, que determinaram
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,
n.º 115, de 16 de Junho de 2010 (Aviso n.º
12000/2010): Carlos Manuel Rodrigues
Pires Lopes, Maria de Jesus Carrapiço
Vieira, José Marcolino Pereira Monteiro,
Celestino Maria Temudo Correia Ramos,
Maria Conceição Gomes Vermelho Salomé Vieira, Teresa de Fátima Amaral Lopes,
Ilídia Maria Ferreira Duarte Pereira, Luís
Miguel Semedo Godinho e Isidro João
Passas Amaro, classificados em 17.º, 18.º,
19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º e 25.º lugares,
respectivamente, para desempenharem
as funções de Assistente Operacional,
neste Município, com inicio a 11 de Julho
do presente ano;
Por unanimidade, ratificar a adjudicação
da Empreitada de “Reconstrução da Escola EB1 da Mata em Estremoz” ao concorrente “Constrope - Construções, S. A.”
em consórcio com “Gigabeira - Instalações Especiais, Lda.”, nos termos da sua
proposta e de acordo com o relatório de
propostas, pelo valor de 737.178,16 €, com
um prazo de execução de 180 dias;
Por unanimidade, adjudicar a Empreitada
de “Reabilitação do Convento de Santo
António e sua Adaptação a Centro de
Ciência” ao concorrente “HCI - Construções,
S. A.”, nos termos da sua proposta e de
acordo com o relatório de propostas, pelo
valor de 1.537.502,74 €, com um prazo de
execução de 240 dias;
Por maioria, com seis votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores
António Ramalho, Francisco Ramos, José
Rebola, José Trindade e Sílvia Dias e com
uma abstenção do Vereador José Fateixa,

ratificar o despacho que o Presidente da
Câmara proferiu em 13/07/2011 e através do
qual foi aprovada a Acta n.º 1 de Análise à Lista
de Erros e Omissões do Concurso Público
para a Empreitada de “Reabilitação da Praça
de Touros de Estremoz”;
Por unanimidade, ratificar a assinatura do
Protocolo de Colaboração celebrado entre o
Município e as entidades Médicos do Mundo,
Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Estremoz, Centro de Saúde de
Estremoz e Centro Distrital de Segurança
Social de Évora, cujo objecto é a intervenção
na comunidade através de trabalho realizado
com a Unidade Móvel de Saúde de Médicos
do Mundo;
Por unanimidade, aprovar a celebração do
“Protocolo Simplex Autárquico” entre o Município e a Agência para a Modernização
Administrativa e que consiste na execução
de um conjunto de medidas de simplificação
administrativa que o Município se compromete a desenvolver e aplicar, bem como a
divulgar as boas práticas de simplificação e
contribuir para a sua replicação, nomeadamente em colaboração com outros municípios e com organismos da administração
central;
Por unanimidade, isentar a Sr.ª D. Asta-Rose
Alcaide do pagamento de taxas pelos actos
necessários à exumação dos restos mortais
de Tomás Alcaide e que a data do aniversário
da sua morte, 9 de Novembro de 2011, seja
dignamente comemorada com a deposição
dos seus restos mortais na base do monumento que em Estremoz perpetua o seu
nome;
Por maioria, com seis votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores António
Ramalho, Francisco Ramos, José Rebola,
José Trindade e Sílvia Dias e com um voto
contra do Vereador José Fateixa, aprovar a
celebração de um Protocolo de Apoio com a
Junta de Freguesia de Arcos, que tem por
objecto regulamentar as relações entre as
partes outorgantes relativamente à cedência
de 200 litros de gasóleo para a viatura adstrita
aos serviços de reparação e conservação de
caminhos em terra batida, bem como à recolha
de lixos grossos na freguesia de Arcos;
Por unanimidade, ratificar o despacho
proferido pelo Presidente da Câmara em
07/07/2011 e através do qual foi concedida a
isenção do pagamento da entrada na JUVEMOZ,
no dia 8 de Julho, a quem apresentou o bilhete
do dia 22 de Abril, ou a pulseira/passe da
FIAPE 2011;
Por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção
Provisória das obras de urbanização relativas ao Loteamento denominado “Monte
da Estrada”, sito na Freguesi a de Glória e licenciado pelo Alvará n.º 2/2003,
ficando a respectiva caução com o valor de
10.548,00 €.

ABR a JUL

DESTAQUES
Por unanimidade, proceder à venda, por hasta pública, dos lotes de terreno, pertencentes ao Loteamento Municipal denominado "Courela
do Poço", sito em Santa Vitória do Ameixial:

- EDITAL -

HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA COURELA
DO POÇO, EM SANTA VITÓRIA DO AMEIXIAL
Nº LOTE

1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23

ÁREA TOTAL
DO LOTE (m2)

366,00
256,70
244,35
232,00
166,46
166,46
166,46
166,46
165,67
165,67
165,67
165,67
155,40
171,70
171,70
171,70
171,70
171,70

CONSTRUÇÃO PRINCIPAL

ANEXOS

Implantação
Máxima

Construção
Máxima

Utilização

Nº Fogos
(máx.)

Implantação

Utilização

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

200,00
175,00
175,00
175,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.
Moradia Uni./Bif.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

12,00
12,00
12,00
12,00
------------------------------------------------------12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Casa Matança
Casa Matança
Casa Matança
Casa Matança
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casa Matança
Casa Matança
Casa Matança
Casa Matança
Casa Matança

VALOR BASE
LICITAÇÃO

€ 6.165,64
€ 4.324,37
€ 4.116,32
€ 3.908,27
€ 2.804,19
€ 2.804,19
€ 2.804,19
€ 2.804,19
€ 2.790,88
€ 2.790,88
€ 2.790,88
€ 2.790,88
€ 2.617,87
€ 2.892,46
€ 2.892,46
€ 2.892,46
€ 2.892,46
€ 2.892,46

Os lotes de terreno a seguir indicados destinam-se à construção de indústria do tipo 3 ou 4, armazém ou edifício misto:

Nº LOTE

5
6
8
17

ÁREA TOTAL
DO LOTE (m2)

324,75
296,90
166,46
165,67

CONSTRUÇÃO PRINCIPAL

ANEXOS

Implantação
Máxima

Construção
Máxima

Utilização

Nº Fogos
(máx.)

150,00
150,00
133,20
132,81

265,00
265,00
200,00
200,00

Armazém
Indústria Tipo 3 ou 4
Edif. Misto
Edif. Misto

------------1
1

Implantação

150,00
------93,20
93,20

Construção

Utilização

265,00
------93,20
93,20

Armazém
------Comércio
Comércio

VALOR BASE
LICITAÇÃO

€ 5.470,74
€ 296,90
€ 2.804,19
€ 2.790,88

Condições:
A praça realizar-se-á na sede da Junta de
Freguesia de Santa Vitória do Ameixial,
no dia 6 de Setembro, iniciando-se pelas
19 horas;
Não se aceitam propostas escritas;
A licitação será efectuada a partir do valor
base de licitação, sendo admitidos apenas
lanços de € 50,00 e múltiplos de 50;
A adjudicação em hasta pública será
provisória até a respectiva aprovação
em reunião da Câmara Municipal de
Estremoz;
Os arrematantes têm que prestar caução
no valor de 10 % do preço global da licitação, no dia útil seguinte à realização
da praça, que funcionará como sinal,
revertendo para o Município em caso de

desistência ou não aceitação das condições do Regulamento Municipal para
Atribuição de Lotes bem como das normas
construtivas a que estão sujeitas as
construções. A caução será devolvida
depois de assinado o contrato promessa
de compra e venda a celebrar;
As condições de pagamento são as seguintes: 30% na data da celebração do contrato
promessa de compra e venda, e os restantes 70% quando for celebrada a escritura
definitiva de compra e venda;
Os arrematantes ficam obrigados a
cumprir as normas construtivas previstas
no loteamento, aprovado nas reuniões
da Câmara Municipal realizadas nos
dias 16 de Outubro de 2002, 6 de Agosto
de 2003 e 7 de Julho de 2004;

Os arrematantes ficam, também, obrigados a cumprir o disposto no Regulamento
Municipal de Atribuição de Lotes;
A hasta pública será publicitada, com a
antecedência mínima de dez dias úteis,
nos Jornais E e Brados do Alentejo, na
Rádio Despertar e através da afixação de
editais;
As informações e esclarecimentos necessários serão prestados na Divisão de
Administração Geral e Financeira e/ou
no Sector de Património, Inventário e
Cadastro, sito no Edifício dos Paços do
Concelho, dentro do seguinte horário:
09:30 h às 12:30 h e das 14:30 h às 17:30 h;
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DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESTREMOZ
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/04/2011
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Acta da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Estremoz, realizada no
dia 25 de Fevereiro de 2011;
APROVADA POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 23 (vinte e três) votos a favor
e 10 (dez) abstenções.
Voto de pesar pelo falecimento de Mário
Lagartinho, antigo atleta e treinador de
hóquei em patins do Clube de Futebol de
Estremoz;
proposta do Grupo Municipal do PSD;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
PONTO DOIS: documentos de prestação de
contas – ano financeiro de 2010;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 20 (vinte) votos a favor, 7 (sete) votos
contra e 6 (seis) abstenções.

PONTO TRÊS: regulamento do programa
de apoio ao desenvolvimento desportivo;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO QUATRO: taxa de amortização de
bens – viatura mitsubish l200, de matrícula
63-62-es;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO SETE: eleição de um Presidente
de Junta de Freguesia e seu substituto,
também Presidente de Junta de Freguesia,
para participar no XIX congresso da
associação nacional de municípios portugueses, a realizar em coimbra no dia 9 de
julho de 2011;
novo assunto incluído na Ordem do Dia,

proposto pela Mesa da Assembleia
Municipal de Estremoz.
APROVADO POR UNANIMIDADE;

PONTO CINCO: proposta de alteração
ao regimento da assembleia municipal
de estremoz;
proposta da Comissão Permanente da
Assembleia Municipal de Estremoz;

Presidente de Junta de Freguesia eleito na qualidade de participante ao Congresso da ANMP:
JOSÉ JOAQUIM MONTIJO DIAS, DO PS,
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
SÃO DOMINGOS DE ANA LOURA;

APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO SEIS: sessão ordinária da assembleia
municipal a realizar em junho de 2011 –
deslocalização para as freguesias do
concelho;
proposta da Comissão Permanente da
Assembleia Municipal de Estremoz;

Presidente de Junta de Freguesia eleito na qualidade de substituto ao Congresso da ANMP:
SÉRGIO GRAÇA MARINA CARVALHO, DO
PS, PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA
DE SÃO LOURENÇO DE MAMPORCÃO.

APROVADO POR UNANIMIDADE.

SESSÃO ORDINÁRIA DE ESTREMOZ DE 17/06/2011
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

Acta da sessão ordinária da Assembleia
Municipal de Estremoz, realizada no dia 15
de abril de 2011;

PONTO DOIS: concurso público para a
empreitada de “reconstrução da escola
eb1 da mata em Estremoz” – artigo 22º
do d.l. 197/99 de 8 de junho: repartição de
encargos do valor do contrato pelos anos
económicos de 2011 e 2012;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;

APROVADA POR MAIORIA ABSOLUTA,

com 25 (vinte e cinco) votos a favor
e 6 (seis) abstenções.
Voto de pesar pelo falecimento do senhor
José Dionísio Alves Marçal, provedor da
santa casa da misericórdia de Estremoz;
proposta do Grupo Municipal do PS;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

Voto de pesar pelo falecimento do Major
Francisco Rafael Grave, Presidente da direcção
dos bombeiros voluntários de estremoz;
proposta do Grupo Municipal do PS;
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APROVADO POR UNANIMIDADE.

APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO TRÊS: concurso público para a
empreitada de “reabilitação do convento
de Santo António e sua adaptação a

centro de ciência” – artigo 22º do d.l. 197/99
de 8 de junho: repartição de encargos do
valor do contrato pelos anos económicos de
2011 e 2012;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

PONTO QUATRO: estatutos da associação
Centro Ciência Viva de Estremoz;
proposta da Câmara Municipal de Estremoz;
APROVADO POR UNANIMIDADE.

ABR a JUL

REABILITAÇÃO URBANA

RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DE TOIROS

DR

A reabilitação da Praça de Toiros e do
espaço envolvente insere-se na parceria
para a regeneração urbana da cidade
de Estremoz, estando previsto um
investimento total de cerca de dois
milhões de euros, co-financiados a
80% pelos fundos comunitários.
Trata-se de uma obra que incide na recuperação da centenária Praça de Toiros
de Estremoz, devolvendo-lhe a actividade
tauromáquica e, simultaneamente,
dotando-a de condições para a realização de diversas iniciativas de carácter
social, cultural e desportivo, numa
perspectiva de multifuncionalidade
deste espaço (espectáculos, congressos,
conferências, exposições…).
Paralelamente à recuperação do edifício, será reabilitado o troço de muralha
entre as Portas de Santa Catarina e o
limite do largo da Praça de Toiros (Baluarte dos Reguengos), será construído um
edifício de apoio com restaurante e os
espaços envolventes terão tratamento
40
paisagístico.
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ARRUAMENTO ESTRUTURANTE, CENTRAL DE CAMIONAGEM
E EIXOS RODOVIÁRIOS DE ACESSO

Avançam a passos largos as empreitadas de
construção do arruamento estruturante do
remate urbano leste da cidade, a construção
da nova Central de Camionagem e dos eixos
rodoviários de acesso.
As três operações estão incluídas no plano
de acção da parceria para a regeneração
urbana e são co-financiadas pelos fundos
comunitários a 80%.
A nova avenida da cidade permitirá uma
maior fluidez do trânsito, em especial de
16
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viaturas pesadas, bem como uma ligação
mais facilitada entre o centro da cidade e a
zona industrial.
Ao longo de toda a extensão do arruamento
será criada uma ciclovia que permitirá, no
futuro, efectuar a ligação entre a Mata
Municipal e o Bairro de Mendeiros. Está ainda
a ser estudada a forma como esta ciclovia se
articulará com as variantes previstas a nascente
da cidade (parque de feiras, estádio municipal
e zona industrial).

ABR a JUL

REABILITAÇÃO URBANA
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RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO
A recuperação do Convento de Santo António
insere-se no programa Corredor Azul da Rede de
Cidades para a Competitividade, representando
um investimento de mais de um milhão e quinhentos mil euros, co-financiados a 80% pelos
fundos comunitários.
Para além da recuperação do edifício, será
efectuada a sua adaptação a Centro de Ciência
Viva, que será deslocado da sua actual localização (Convento das Maltezas), proporcionando
desta forma uma maior interactividade dos visitantes com os recursos geológicos, devido à sua
integração na pedreira de Santo António.
A obra contempla a construção de um novo edifício,
na envolvente do Convento, que possuirá, para
além de diversos espaços expositivos, um auditório e um compartimento balançado sobre a
pedreira de Santo António, com piso transparente,
que permite a visualização da sua profundidade e
um maior contacto com os processos de extracção
do mármore.
Trata-se de uma obra que será realizada em conjunto
com a Associação Centro de Ciência Viva de
Estremoz, que terá a responsabilidade de obtenção
dos fundos necessários para a construção do
novo edifício, bem como da organização dos
espaços de exposição.

18
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REABILITAÇÃO DO PALÁCIO MARQUESES DE PRAIA E MONFORTE
O Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte, vulgarmente conhecido por “Círculo Estremocense”, é
um edifício do século XVII, considerado por muitos
especialistas como um dos melhores exemplares
alentejanos da arquitectura civil do período Barroco.
Depois de adquirido e incluído no plano de acção
da parceria para a regeneração urbana, foi
desenvolvido um projecto para a sua recuperação,
que inclui a adaptação do palácio a novas valências: a criação de uma Ludoteca Municipal e de
uma horta pedagógica no piso inferior, e uma
Galeria de Arte Contemporânea no piso superior.
A recuperação do pátio do edifício permitirá
ainda a realização de actividades culturais de
pequena dimensão, que contribuirão para a
dinamização do novo equipamento municipal.
O custo total do investimento, incluindo a aquisição,
ronda os dois milhões de euros e tem previsto
um co-financiamento comunitário de 80%.
Pátio Principal

PISO 1

PISO 0
Ludoteca
Hall de entrada
Horta Pedagógica
Áreas de Serviço
Pátios

Galeria de Arte
Cafetaria e Esplanada
Área Plantada
Áreas de Serviço

QUADRO DE REPROGRAMAÇÃO DA REGENERAÇÃO URBANA
APROVAÇÃO INICIAL
OPERAÇÕES

REPROGRAMAÇÃO

BENEFICIÁRIOS

OBSERVAÇÕES
Investimento
Elegível

FEDER

(%)

Investimento
Elegível

FEDER

(%)

OP A – Reabilitação da Antiga Estação Ferroviária

Rede Ferroviária Nacional, REFER, EP

227.500,00 €

114.068,50 €

50,14%

0

0

0%

Operação suprimida por desistência dos promotores

OP B – Reabilitação de Espaço Museológico Museu Ferroviário

Fundação Museu Nacional Ferroviário

1.584.700,00 €

794.568,58 €

50,14%

0

0

0%

Operação suprimida por desistência dos promotores

OP C – Arranjo do espaço exterior ao Museu Ferroviário (Parque Urbano)

Município de Estremoz

700.000,00 €

50,14%

0

0

0%

Operação suprimida no âmbito da adequação. Candidatura não
admitida

OP – D - Centro Intergeracional Re-Encontro

Centro Social Paroquial de Santo André

447.300,00 €

224.276,22 €

50,14%

430.055,00 €

344.044,00 €

80,00%

OP E – Mercado Municipal – Edifício Comercial e Espaço Público Contíguo Estremoz

Município de Estremoz

887.474,00 €

444.979,46 €

50,14%

776.414,48 €

621.131,58 €

80,00% do Investimento elegível para o montante aprovado na

OP F – Intervenção nas artérias públicas estruturantes

Município de Estremoz

2.363.026,00 €

1.184.821,24 €

50,14%

1.921.286,73 €

1.537.029,38 €

80,00%

Operação com contrato celebrado a 24/03/2011. Alteração do
investimento elegível e da taxa da taxa de co-financiamento

OP G – Construção de Central de Camionagem

Município de Estremoz

800.000,00 €

401.120,00 €

50,14%

904.341,61 €

723.473,29 €

80,00%

Operação com contrato celebrado a 24/03/2011. Alteração do
investimento elegível e da taxa da taxa de co-financiamento

OP H – Construção de Eixos Rodoviários de Acesso à Central de Camionagem

Município de Estremoz

750.000,00 €

376.050,00 €

50,14%

470.028,88 €

376.023,10 €

80,00%

Operação com contrato celebrado a 24/03/2011. Alteração do
investimento elegível e da taxa da taxa de co-financiamento

OP I – Requalificação do espaço público do Rossio Marquês de Pombal e largos
adjacentes

Município de Estremoz

2.000.000,00 €

1.002.800,00 €

50,14%

OP J – Ciência na Rua

Centro Ciência Viva de Estremoz

210.000,00 €

105.294,00 €

50,14%

OP K – Afirmação sub-regional de Estremoz (Estremoz Marca)

Município de Estremoz

500.000,00 €

250.700,00 €

50,14%

0

0

0%

Operação suprimida no âmbito da adequação. Candidatura não
admitida

OP M – Gestão e Animação da Parcena

Município de Estremoz

500.000,00 €

250.700,00 €

50,14%

0

0

0%

Operação suprimida no âmbito da adequação. Candidatura não
admitida

OP N – Recuperação e Reequipamento do Teatro Bernardim Ribeiro

Município de Estremoz

345.749,51 €

276.599,61 €

80%

Nova Geração de projectos

OP O – Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte – Aquisição e Reabilitação

Município de Estremoz

1.909.636,35 €

1.527.709,08 €

80%

Nova Geração de projectos

OP – P Requalificação e reconversão da Praça de Touros de Estremoz

Município de Estremoz

2.665.320,00 €

2.132.256,00 €

80%

Nova Geração de projectos

OP Q – Obras de Conservação e Restauro na Igreja de S.Francisco

Fábrica da Igreja Paroquial de Santo
André

68.107,37 €

54.485,90 €

80%

Nova Geração de projectos

OP R – Recuperação do Claustro do Convento das Maltesas, em Estremoz

Santa Casa da Misericórdia de Estremoz

293.062,00 €

234.449,60 €

80%

Nova Geração de projectos

9.994.001,93 €

7.995.201,54 €

80%

TOTAIS

10.970.000,00 €

350.980,00 €

5.500.350,00 €

50,14%

0
210.000,00 €

0
168.000,00 €

Operação em execução financeira. Reajustamento do
Investimento elegível e da taxa de comparticipação
Operação aprovada e com execução financeira. Reajustamento
operação

0,00%
80%

Operação suprimida no âmbito da adequação. Candidatura não
admitida
Operação com contrato celebrado a 31/03/2011. Alteração da
taxa de co-financiamento
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INTERVENÇÕES NO MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ
No mês de Maio foram efectuadas obras de recuperação
da cobertura do Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho,
em Estremoz.
Com o passar do tempo, a
Câmara Municipal verificou
que era necessário efectuar
intervenções, nomeadamente
na demolição de 51 m2 da
cobertura existente e substituí-la por telha cerâmica, tipo
romana, que vai permitir ao
Museu receber, com toda
a segurança, os seus visitantes.

BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
DO MUSEU DA ALFAIA AGRÍCOLA

A intervenção compreendeu o assentamento de calhas no pavimento,
assentamento de depósito para resíduos sólidos, bem como a pintura
do interior das Instalações Sanitárias.

CONSTRUÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DO
LOTEAMENTO EM SANTA VITÓRIA DO AMEIXIAL

Durante o último trimestre procedeu-se ao assentamento de lancil em mármore, à execução dos
sumidouros e respectiva ligação ao colector de águas residuais pluviais e à execução das camadas,
40sub-base e base, em aglomerado britado de granulometria extensa, dos pavimentos da
20 faixa de rodagem e passeios.
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REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ALÇADO LATERAL
DIREITO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

RECONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA DA CALÇADA DA FRANDINA

A Câmara Municipal de Estremoz está a efectuar uma intervenção que consiste na execução
de um muro de suporte de terras, para consolidação de talude existente na Travessa do
Outeiro, junto ao espaço envolvente ao reservatório da Calçada da Frandina.

RECUPERAÇÃO DO LAGO DO JARDIM MUNICIPAL

40
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REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2,3 SEBASTIÃO DA GAMA

APLICAÇÃO DE MASSAS ASFÁLTICAS EM S. LOURENÇO DE MAMPORCÃO
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INTERVENÇÕES EM EVORAMONTE

- Recuperação de vários caminhos rurais
- Manutenção da envolvente à Torre/Paço Ducal
- Recuperação do pavimento e iluminação pública do caminho de acesso ao Castelo
- Recuperação do pavimento em vários arruamentos

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NO CENTRO DA CIDADE

A intervenção consistiu na retirada das 17 luminárias existentes, com a
colocação de lanternas novas, equipadas com lâmpadas de 150W de vapor de
sódio, permitindo o aumento de luminosidade na zona intervencionada.

BENEFICIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DE SÃO BENTO DO AMEIXIAL
A intervenção constou de picagem de paredes, abertura e fecho de vãos,
assentamento de revestimento de mármore nas Instalações Sanitárias para
os urinóis, bem como o assentamento de azulejos.

40
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Sessão de inauguração da FIAPE 2011
Decorreu de 21 a 25 de Abril mais uma
edição da FIAPE – Feira Internacional de
Agro-Pecuária de Estremoz, este ano a
comemorar os seus 25 anos de existência.
A Cerimónia de Inauguração, que contou com a presença de Sua Excelência,
O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Prof.
Doutor António Serrano, decorreu no
auditório do Parque de Feiras e Exposições da cidade, tendo contado com
a participação de mais de uma centena
de convidados e público assistente.
Mais um sucesso organizado pela
Câmara Municipal de Estremoz e pela
Associação de Criadores de Ovinos da
Região de Estremoz com o apoio de
diversas entidades.
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Oferta de lembranças ao Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas e ao Alcaide de Zafra.

Visita da comitiva à feira
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Actuação de grupos culturais concelhios animou as tardes da feira.
Milhares de pessoas visitaram a FIAPE 2011

Concerto de “Quim Barreiros”

40
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Espaço Jovem animou as madrugadas.

Lançamento do cartão 65+.

Concerto com os “Virgem Suta”
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BOLO PREMIADO
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TURISMO

BONECO PREMIADO
A Rainha Santa Isabel faz parte
da memória 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
procuraram, através da figura da
Rainha, contribuir para a promoção
e para a valorização turística do
concelho de Estremoz, que resultaram na criação de um bolo
“Rainha Santa” e de uma Boneca
de Barro “Rainha Santa Isabel”.
Estes produtos encontram-se à
venda em diversos estabelecimentos comerciais em Estremoz.
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ESTREMOZBIKE 2011

No dia 17 de Abril decorreu em Estremoz o ESTREMOZBIKE 2011. Este novo
evento "EstremozBike", nasceu da junção da Maratona de BTT e diversas
actividades físicas desportivas para toda a família, tendo em comum a paixão
pelas bicicletas.
Uma organização da Câmara Municipal de Estremoz, do Regimento de Cavalaria nº 3, do Sobe e Desce Team e da Rota d'Ossa.

RODAS E RODINHAS 2011
Decorreu no dia 17 de Abril mais uma edição
do “Rodas e Rodinhas”.
O público-alvo desta iniciativa foram as
crianças do 1º ciclo, que se fizeram acompanhar pelas suas “rodinhas” (patins, triciclo,
bicicleta ou trotineta e capacete) e em
conjunto com os técnicos da Câmara
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Municipal, efectuaram actividades,
circuitos e animações.
“Rodas e Rodinhas” foi uma organização da Câmara Municipal de
Es tremoz, inserida no evento
ESTREMOZBIKE 2011.
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ENTREGA DE FAIXAS AOS CAMPEÕES REGIONAIS

A equipa do Futebol Clube de Estremoz consagrou-se campeã Distrital da 1ª Divisão A. F. E. –
Época 2010/2011.
A equipa recebeu uma faixa comemorativa da vitória, que foi entregue pelo Presidente Luís
Mourinha ao Presidente do clube, Paulo Rosado.

CAMINHADAS

TORNEIO DE MALHA

ESTREMOZ MEXA-SE!

Decorreu no dia 29 de Maio, no Alandroal, um Torneio da
Malha integrado nos Jogos da Zona dos Mármores, no
qual participaram as Câmaras de Estremoz, Alandroal
e Vila Viçosa.
Estremoz ganhou o 1º e 3º lugar, ficando o 2º para Vila
Viçosa e o 4º para o Alandroal.
Esta iniciativa foi uma organização dos Jogos da Zona
dos Mármores.

- CAMINHADA “SANTA MARIA” – 65 PARTICIPANTES (3 DE ABRIL)
- CAMINHADA “GLÓRIA” – 83 PARTICIPANTES (10 DE ABRIL)
- CAMINHADA “EVORAMONTE” – 110 PARTICIPANTES (17 DE ABRIL)
- CAMINHADA “ARCOS” – 60 PARTICIPANTES (7 DE MAIO)
- CAMINHADA “SANTO ESTEVÃO” – 56 PARTICIPANTES (15 DE MAIO)
- CAMINHADA “SÃO LOURENÇO” – 60 PARTICIPANTES (22 DE MAIO)
- CAMINHADA “SÃO DOMINGOS DE ANA LOURA” – 43 PARTICIPANTES (29 DE MAIO)
- CAMINHADA “SEL” – 100 PARTICIPANTES (2 DE JUNHO)
- CAMINHADA “PORTAS SANTA CATARINA” – 50 PARTICIPANTES (12 DE JUNHO)
- CAMINHADA “Santa Vitória do Ameixial” – 37 PARTICIPANTES (3 DE JULHO)

OUTRAS
- CAMINHADA A FAVOR DA CERCIESTREMOZ – 120 PARTICIPANTES (1 DE MAIO)
ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA “ROTA D’OSSA”
COM APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

- CAMINHADA “PIRILAMPO MÁGICO” – 100 PARTICIPANTES (20 DE MAIO)
ORGANIZAÇÃO DA CERCIESTREMOZ E DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

- CAMINHADA “PELA SERRA D’OSSA” – 70 PARTICIPANTES (10 DE JUNHO)
ORGANIZAÇÃO JOGOS DA ZONA DOS MÁRMORES

- CAMINHADA “VILA VIÇOSA” – 24 PARTICIPANTES (18 DE JUNHO)
ORGANIZAÇÃO JOGOS DA ZONA DOS MÁRMORES

ESTREMOZ FÉRIAS 2011
De 4 de Julho a 26 de Agosto decorreu o "Estremoz Férias 2011".
A ocupação dos jovens nas
férias de verão é uma preocupação dos pais e da autarquia,
principal motivo que levou a Câmara
Municipal de Estremoz a criar o
projecto "Estremoz Férias".
As actividades são pedagogicamente acompanhadas, por um
lado garantindo a segurança
das crianças e jovens e, por
outro, incutindo-lhes uma motivação para a prática desportiva,
protecção do ambiente, entre
outras actividades.
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Zona Digital no pavilhão A

Workshop “I Maratona de Fotografia”

30

“Xutos & Pontapés”

40
Mais de 5000 pessoas no concerto dos “xutos & Pontapés”
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Actuação das bandas de garagem
Decorreu nos dias 8 e 9 de Julho mais uma edição da
Juvemoz - Festa da Juventude de Estremoz. Este ano o
evento contou com mais de 6 000 participantes, que puderam
usufruir de diversas actividades lúdicas, desenvolvidas

por toda a cidade, bem como de concertos, discoteca
e exposições no Parque de Feiras da cidade.
A Juvemoz 2011 foi uma organização da Câmara Municipal
de Estremoz.

“I MARATONA DE FOTOGRAFIA”
Integrada na Juvemoz 2011, decorreu nos dias 8 e 9 de Julho a I Maratona de Fotografia.
Durante a maratona os participantes aprenderam as técnicas base da fotografia analógica e digital.

40
Pedro Almeida

Eduardo Pereira

Liliana Cunha
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VIR VER MUSEUS
De 12 a 18 de Maio decorreu o Vir
Ver Museus, a semana dos Museus
do concelho de Estremoz, com
organização da Rede de Museus do
Concelho de Estremoz e da Câmara
Municipal de Estremoz.
Participaram neste evento, o Museu
Municipal de Estremoz Prof. Joaquim
Vermelho, o Centro de Ciência Viva de
Estremoz, o Museu Rural de Estremoz,
o Museu do Bombeiro, o Museu Militar
do Regimento de Cavalaria 3, o Museu
de Arte Sacra da Paróquia de Santo
André e o Museu Casa Agrícola José
Matos Cortes.
Nestes locais foram desenvolvidas
diversas actividades que tiveram
uma boa aceitação por parte dos
diferentes públicos.

MÚSICA DA SEMANA SANTA
Decorreu no dia 16 de Abril,
um recital de Órgão e Cravo,
na Igreja de São Francisco
integrado nas comemorações
da Semana Santa.
Pelo Estremocense Rafael
Reis, no órgão barroco e pela
italiana Patrizia Giliberti, no
cravo, foram interpretadas
peças de compositores como Giovanni Pecchi, Cesário
Gussago, Carlos Seixas e
Severo Guissani, culminando
com uma actuação do coro
infantil constituído por crianças
que frequentaram a actividade
“À Descoberta da Música”
durante as férias da Páscoa.

HOMENAGEM A ANTÓNIO TELMO
No passado dia 7 de Maio a Câmara Municipal de Estremoz homenageou António Telmo, um dos mais originais
filósofos do nosso tempo que conjugou tradições como a filosofia aristotélica, a filosofia hebraica, a língua
portuguesa e o pensamento poético, a noção de firmamento e o culto dos heróis.
Na mesa estavam presentes o Presidente da Câmara Municipal, Luis Mourinha, o Presidente da Assembleia Municipal,
Martinho Torrinha, o Vereador da Cultura, José Trindade, a Professora Maria Antónia, viúva do homenageado e
amigos João Fortio, Professor António Simões e Dr. Pedro Sinde, que fizeram intervenções e relembraram sobretudo
o homem e o amigo que conheceram e do qual guardam muitas recordações.

40
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TESTEMUNHOS D’ ÁGUA
Integrada nas comemorações do Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios
decorreu de 16 de Abril a
15 de Maio, no Posto de
Turismo, uma exposição
intitulada “Testemunhos
d’ Água”.
Esta exposição teve como
objectivo sensibilizar o
público para a diversidade
e vulnerabilidade do património, bem como para o
esforço envolvido na sua
protecção e conservação
em especial no que diz respeito
ao património hidráulico da
cidade.

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

“HISTÓRIA VIVA”

- Pintura de Franco Charais
25 de Abril a 30 de Julho

“OS SONS DA BIGORNA”

- Desenho e pintura de José Macedo
08 de Maio a 12 de Junho

“30 ANOS DE FOTOGRAFIA”

- Colecção de fotografias de Rosely Nakagawa
15 de Maio a 30 de Julho

“ECOS”

- Exposição de Pintura Colectiva do Grupo ARTEFACTO
integrado por Teresa Trigalhos, Elsa Oliveira, Zoran e Carlos Gargaté.
11 de Junho a 23 de Julho

“ARTE PASTORIL ALENTEJANA”

- Exposição que integra peças do Museu Rural de Estremoz e
de coleccionadores particulares do Alentejo.
15 de Junho a 15 de Julho

“OS MEUS BONECOS DE ESTREMOZ”

- Exposição de bonecos de Estremoz da escultora Noémia Cruz.
1 de Junho a 28 de Agosto

“MÁSCARAS 1000 – GRAMÁTICA DE UM APRENDIZ”

- Exposição do espólio constituído por mais de mil máscaras da
autoria do actor e artesão António Jorge.
1 de Julho a 15 de Agosto

“CONTEMPORANEIDADE”

- Exposição de fotografia de Nuno Calvet.
24 de Julho a 18 de Setembro
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NOITE DE FADOS NO GADANHA
Com organização da Câmara Municipal de
Estremoz decorreu no dia 12 de Junho, junto
ao Lago do Gadanha, um espectáculo intitulado
“Uma Viagem pelo Fado”, com os artistas José
Gonçalez e António Pinto Basto, acompanhados
pelos músicos Jorge Silva na Guitarra, Miguel
Monteiro na Viola e António Barros na Viola
Baixo e Acordeão.

ITINERÂNCIAS 2011
ARCOS – 6 de Maio

Encontro de Poetas Populares da Assoc. Fil. Alentejana

SÃO BENTO DO AMEIXIAL – 7 de Maio

SANTO ANDRÉ – 18 de Junho

Grupo de Dança e Cantares da Academia Sénior de Estremoz

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

ARCOS – 8 de Maio

SÃO DOMINGOS DE ANA LOURA – 24 de Junho

Sociedade Filarmónica Artística Estremocense

Orfeão Tomaz Alcaide

VEIROS – 27 de Maio

SÃO DOMINGOS DE ANA LOURA – 25 de Junho

Ginarte

Grupo Folclórico “A Convenção” de Evoramonte

SÃO BENTO DO AMEIXIAL – 28 de Maio

SÃO BENTO DO CORTIÇO – 2 de Julho

Encontro de Poetas Populares da Assoc. Fil. Alentejana

Grupo Folclórico “A Convenção” de Evoramonte

SÃO VITÓRIA DO AMEIXIAL – 3 de Junho

VEIROS – 9 de Julho

Orfeão Tomaz Alcaide

Sociedade Filarmónica Luzitana

ARCOS – 4 de Junho

SÃO LOURENÇO DE MAMPORCÃO – 23 de Julho

Encontro de Poetas Populares da Assoc. Fil. Alentejana

Ginarte

SÃO BENTO DO CORTIÇO – 10 de Junho

SANTA MARIA – 30 de Julho

Rancho Folclórico “As Azeitoneiras” de S. Bento do Cortiço
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SANTA MARIA – 12 de Junho

Orfeão Tomaz Alcaide

Rancho Folclórico “Rosas de Maio” da Casa do Povo de Veiros
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VAMOS CONTAR MENTIRAS
No dia 14 de Maio, no Teatro Bernardim Ribeiro decorreu uma peça de Teatro de
Comédia intitulada “Vamos Contar Mentiras” com Luís Aleluia e Octávio Matos.
Teve como cabeças de cartaz os populares actores OCTÁVIO MATOS (o Avelino de
“Cenas de um Casamento” – SIC) e LÚIS ALELUIA (o inesquecível Menino Tonecas de
tantos anos de sucesso na RTP), secundados por outros actores com papéis de importância relevante no contexto da história, esta peça é acima de tudo um merecido Tributo
que a Produtora C2E, em conjunto com o elenco Artístico, prestam a dois dos mais
conceituados nomes do Teatro de Comédia Nacional: Raúl Solnado e Armando Cortez.
Esta adaptação da peça retratou a confusão vivida em casa de um casal, na noite em
que os mesmos comemoram 15 anos de casados.

MENSAGENS TROCADAS

DR

No dia 21 de Maio, no Teatro Bernardim Ribeiro decorreu uma peça de Teatro intitulada
“Mensagens Trocadas” da Associação Cultural do Imaginário.
“Mensagens Trocadas” foi a nova criação teatral da Associação Cultural do Imaginário,
com base em textos de José Manuel Jara, onde a dicotomia das realidades e aparências
da vida quotidiana foram propostas como elementos de reflexão. O espectáculo teve
encenação de Isabel Bilou, contou com a interpretação de Diogo Picão, Luis Rufo,
Maria Conceição Pires e Maria João Alface, cenografia de Paulo Nuno Silva, sonoplastia
e iluminação de Wladimiro Garrido e edição vídeo de Sandrine Costa.
Mais uma organização da Câmara Municipal de Estremoz.

PEÇA DE TEATRO “ERRATA”
Realizou-se no dia 28 de Maio, no Teatro Bernardim Ribeiro uma peça de teatro intitulada “Errata” do TAE, Teatro Amador de Estremoz.
A estreia da peça “Errata: Onde se lê: Matei-a porque me pertencia. Deve ler-se: Matei-a
porque não me pertencia”, oscila entre a narração de um detective que conheceu a
personalidade de diversas criminosas e se encontra a terminar o relatório de investigação
destas presidiárias. É no interior da prisão que se vão conhecendo os crimes e “neuroses”
destas personagens, num jogo de ambiguidades com muita ironia.
Este espectáculo foi realizado a partir do livro Crimes Exemplares, de Max Aub, e foi o
resultado de um trabalho desenvolvido pelo Teatro Amador de Estremoz (TAE), com
o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

TEMPOS DE FANTASIA

DR

Decorreu no dia 12 de Junho, no Teatro Bernardim Ribeiro, um espectáculo de música
do universo Disney intitulado “Tempos de Fantasia”.
Este projecto reuniu melodias que devolveram à memória dos mais velhos a alegria
de ser criança, e para os mais novos o reviver, através da música, das histórias do
seu encanto eternizadas pelas vozes de Phil Collins, Michael Bolton, Mariah Carey,
Whitney Houston, Elton John, entre outros e difundidas por todo o mundo através de
filmes da Disney.

ENTRE DILUVIOS
Realizou-se no dia 4 de Junho, no Teatro Bernardim Ribeiro, um espectáculo intitulado
“Entre Diluvios” do Teatro de Objectos La Chana.
Considerada uma das melhores companhias espanholas de Teatro de Objectos, o La
Chana Teatro tem procurado, ao longo de mais de 20 anos, uma forma muito própria
de contar histórias, as suas histórias, tendo sempre como protagonistas o objecto,
a palavra, o espaço e a interpretação.
Esta iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal de Estremoz com produção da
Bienal Internacional de Marionetas de Évora.
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BOLETIM MUNICIPAL - EDIÇÃO 05
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

YOLANDA SOARES APRESENTOU - 7 METAMORPHOSIS
No passado dia 25 de Junho
realizou-se em Estremoz
um espectáculo de Yolanda
Soares intitulado “7 Metamorphosis”.
Yolanda Soares escolheu
7 locais onde desvendou 7 dos
seus "segredos abertos",
uma verdadeira metamorfose
estilística que começou no
Fado e acabou no rock progressivo e sinfónico, com
uma sensacional característica lírica e clássica.
Estremoz recebeu o único
espectáculo de Yolanda
Soares no Alentejo.

NOITES DE VERÃO
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CULTURA

FEIRA DO LIVRO 2011
Decorreu de 28 de Maio a 1 de Junho a XII Feira do Livro, na Esplanada dos Congregados
(Antiga Praça do Peixe).
Foram várias as actividades que decorreram
nestes dias, tais como: espectáculos musicais
com os Solistas do Ensemble Contemporaneus, com o Grupo de Cantares da Academia
Sénior de Estremoz e com a Sociedade Filarmónica Artística Estremocense; lançamento
do livro “Alentejo a Ocra e Cal: a inquietação
do sossego” de Constantino Palma; espectáculos de dança com os Grupos “D4F” e “Os
Traquinas”; teatros e contos destinados aos
mais jovens, “Quem lendas conhece… o amor
acontece” por Zé Fortio e Ana Maria Caldeira,
“Solidão: Quando a Porta se fecha e Resto eu”
do Teatro Performance, “El Circo Malvarrosa”,
pelo Teatro de Marionetas La Estrella (Inserido
na 12ª Bienal Internacional de Marionetas de
Évora e Teatro - “A Loja Das Mães”, pelos alunos
do 1º Ano do curso técnico de apoio à infância
da EPRAL.
XII Feira do Livro, mais um sucesso a registar.

DIA DA CRIANÇA
Decorreram no dia 1 de Junho as
comemorações do Dia Mundial da
Criança, com diversas actividades que
divertiram os mais pequenos.
Integrada na XII Feira do Livro, realizou-se
uma peça de teatro intitulada “El Circo
Malvarrosa”, do Teatro de Marionetas
La Estrella.
O palhaço Bombalino, o anão Capodimonti, Coloso Cartoni e a Menina
Papelina, Arístides Manobianca, Maurício e Martinica e Dona Rosa Picor
compuseram um circo surpreendente
que fez as delícias de grandes e pequenos.
Também as actividades desportivas
preencheram a manhã dos pequenos
atletas, que participaram nos jogos
organizados pela Câmara Municipal de
Estremoz.
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FEIRA DAS ESCOLAS 2011
Decorreu nos dias 7 e 8 de
Abril, no Parque de Feiras e
Exposições de Estremoz mais
uma edição da Feira das Escolas.
Tratou-se de mais uma aposta
ambiciosa, com o intuito de
contribuir para a implementação de uma educação de qualidade, promovendo a igualdade
de oportunidades, com vista ao
desenvolvimento humano integral, feito de individualidade,
sentido de responsabilidade e
de comunidade.
Mais uma edição, mais um
grande sucesso.

NOVA ESCOLA NA MATA
A Escola Básica do 1.º Ciclo da Mata funciona num
edifício que foi construído nos anos quarenta do século
passado, que se apresenta bastante degradado, para
além de não conseguir dar resposta às exigências
educativas dos dias de hoje.
Por estas razões, a Câmara Municipal de Estremoz
decidiu proceder à total demolição do edifício existente,
substituindo-o por uma nova construção escolar,
capaz de garantir excelentes níveis de ensino e de
aprendizagem ao 1.º ciclo do ensino básico.
A nova Escola da Mata contará com seis salas de aulas,
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uma sala polivalente, biblioteca e área destinada aos
professores. O espaço exterior possuirá uma zona de
recreio coberta, parque infantil, campo de jogos e uma
horta pedagógica.
A empreitada de reconstrução da Escola da Mata já
foi adjudicada e representa um investimento de cerca
de 740.000€, dos quais 80% são co-financiados pelo
INALENTEJO. O prazo de execução é de seis meses,
prevendo-se a sua entrada em funcionamento no ano
lectivo de 2012/13.

ABR a JUL

ACÇÃO SOCIAL

WORKSHOP “CIDADÃO QUE CUIDA, COMUNIDADE
QUE FAZ CRESCER”
Integrado na 6ª Semana da Prevenção dos Maus Tratos Infantis,
realizou-se dia 23 de Maio um workshop intitulado “Cidadão Que
Cuida, Comunidade Que Faz Crescer”.
A sessão, que foi presidida pelo Vereador do Pelouro da Acção
Social, Francisco Ramos, teve como objectivo promover a consciencialização das comunidades para a problemática dos maus
tratos infantis, em torno da perspectiva da Prevenção.
Esta acção foi promovida pela Associação “Chão de Meninos” e
organizada pela Câmara Municipal de Estremoz.

FESTA DE FIM DE ANO LECTIVO DA ACADEMIA SÉNIOR
A Academia Sénior de Estremoz realizou no passado dia 14 de Julho, o
encerramento do ano lectivo 2011/2012, no Centro Cultural Dr. Marques Crespo.
A noite foi animada pelos próprios alunos que fizeram uma pequena
demonstração das actividades desenvolvidas ao longo do ano lectivo.
A Academia Sénior de Estremoz é um projecto da Câmara Municipal de
Estremoz que tem como objectivo o combate ao isolamento e à exclusão
social dos idosos, dinamizada ao nível da Rede Social e no âmbito do
Contrato Local Desenvolvimento Social para a Zona dos Mármores.
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