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Estremocenses,
Dirijo-me a vós, na reta final deste mandato, com a plena
convicção de que o concelho de Estremoz será, a partir de
agora, um território mais competitivo, capaz de gerar mais
empreendedorismo e detentor de um dinamismo económico
que o coloca no topo dos concelhos mais desenvolvidos do
Alentejo.
Para isso, muito tem contribuído o esforço que a Câmara
Municipal tem desenvolvido, através da criação de mais
e melhores condições para que as empresas se possam
estabelecer em Estremoz e, assim, gerar mais emprego
e maior poder económico para as famílias, contribuindo
para travar o envelhecimento populacional e o despovoamento do território.
Falo, como certamente já se aperceberam, da construção
das infraestruturas da Zona Industrial de Arcos, que já estão
concluídas e que garantem a possibilidade de várias empresas, de pequena, média ou grande dimensão, ali se instalarem e desenvolverem os seus produtos e negócios.
Trata-se de uma vitória da persistência deste executivo
municipal, que sempre acreditou no potencial desta zona
industrial e que, mesmo sem terem sido garantidos fundos
comunitários, apostou neste empreendimento. Ainda muito
antes de este executivo estar à frente dos destinos camará-
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rios, a Zona Industrial de Arcos sempre foi um
objetivo a concretizar. Ainda que este objetivo tenha
sido interrompido pelo executivo que nos antecedeu, nunca baixámos os braços e tudo fizemos para
que pudesse ser concretizado. Não sem antes ter
havido a tentativa, frustrada, de alguns partidos da
oposição em travar a sua construção. Simplesmente porque não eram estes os seus objetivos ou porque é sempre mais fácil para a oposição ser sempre
contra algo que se vislumbra ser um sucesso e, por
isso, há que tentar inviabilizar a todo o custo, ainda
que seja benéfico para as populações.
Não conseguiram. A freguesia de Arcos e o concelho de Estremoz têm agora uma grande área de
acolhimento empresarial, com uma dimensão e
com condições únicas para o estabelecimento das
empresas que aqui se vierem a querer instalar. A
localização desta zona industrial faz dela um pólo
de atração de empresas estremocenses, mas também de toda a Zona dos Mármores, podendo vir a
albergar empresas dos vizinhos concelhos de Borba e Vila Viçosa que procurem lotes de terreno com
maiores dimensões. Não tenho dúvidas que se trata
de um empreendimento que muito irá contribuir para acrescentar mais valor a um concelho que, só por
si, já é cheio de potencialidades.
Temos condições únicas para a produção de vinho
de qualidade e isso é comprovado pela existência
de vinte adegas com provas dadas a nível nacional e
internacional, sendo o sector vitivinícola aquele que
hoje mais emprego gera no concelho.
Os Bonecos de Estremoz estão a caminho de se tornar Património Cultural Imaterial da Humanidade e
com esta distinção conseguiremos assegurar a sua
salvaguarda e valorização, contribuindo também
para que mais empregos e desenvolvimento económico possam ser gerados em torno deste património que tão bem define o nosso carácter identitário.
A procura turística de Estremoz, dos seus monumentos, dos seus mercados, dos seus eventos, da
sua gastronomia e de tantos outros encantos continua a crescer. O número de visitantes voltou a subir em relação ao ano anterior, comprovando que a
cidade e o concelho possuem atrativos capazes de
gerar esta procura.
Temos em andamento o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, cujo contrato de financiamento já foi assinado com a Unidade de Gestão
do Programa Operacional Regional do Alentejo,
garantindo assim um investimento da ordem dos 6
milhões de euros no concelho, com a garantia de

85% desse valor assegurados por fundos comunitários. São várias as ações previstas neste Plano, ao
nível da reabilitação de edifícios e espaços públicos
urbanos em Estremoz, Evoramonte e Veiros, bem
como da mobilidade sustentável e da revitalização
de comunidades desfavorecidas, como é o caso do
Bairro de Santiago.
São todas estas potencialidades, às quais se junta
agora a Zona Industrial de Arcos, e muitas mais que
não enumerei mas que são por todos conhecidas e
reconhecidas, que fazem de Estremoz um concelho
com uma dinâmica ímpar no seio da região em que
se insere.
Da nossa parte, fica a garantia de que tudo continuaremos a fazer para dar mais qualidade de vida
aos estremocenses, para criar condições propícias
à realização de mais investimentos no nosso território e nas nossas gentes, e a desenvolver e apoiar a
concretização de iniciativas geradoras de mais visitantes.
Para que melhor conheçam aquilo que tem vindo a
ser desenvolvido para alcançar estes objetivos, convido-vos, como sempre, a folhear as páginas deste
Boletim Municipal e a descobrir aquilo que tem sido
a atividade do Município de Estremoz nos últimos
meses.

O Presidente da Câmara
Luís Filipe Pereira Mourinha
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SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE
INAUGUROU ETAR DE ESTREMOZ
O Secretário de Estado do Ambiente, Eng. Carlos Martins, inaugurou no dia 13 de abril, a nova Estação de Tratamento da Águas Residuais (ETAR) de Estremoz.
Esta nova infraestrutura resultou da obra de remodelação da ETAR, que existia no mesmo local, e que há vários anos se encontrava
obsoleta.
Esta remodelação, conseguida em tempo recorde, vai permitir que o Município consiga dar resposta às diretivas nacionais e comunitárias, em termos ambientais. Estremoz, ao sair das Águas do Centro Alentejo, conseguiu manter os preços da água e tem mantido a
qualidade dos serviços e, com esta nova ETAR, vai dar uma resposta ambiental mais eficaz.
Esta obra teve um investimento que ascendeu aos 2,3 milhões de euros e foi financiada pelo POVT/QREN a 85%.

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ ASSINOU CONTRATO DO
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Foi no dia 31 de maio, em Santa Maria da Feira, que se realizou a Sessão
de Assinatura de Contratos dos PEDU - Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, que contou com a presença do senhor Ministro do
Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e do senhor Ministro do
Ambiente, João Pedro Matos.
No caso concreto do PEDU do Município de Estremoz, representado na cerimónia pelo Vice-Presidente, Francisco
Ramos, está em causa um investimento
público no montante total previsto de
5.888.412€, cofinanciados a 85% por
fundos comunitários do Alentejo 2020.
O PEDU insere-se no âmbito do Regulamento do Plano Operacional de Sustentabilidade Energética e Uso dos Recursos
(POSEUR) e tem um horizonte temporal
de 2015 a 2020, sendo constituído por
três linhas de ação: o PARU - Plano de Ação para a Regeneração Urbana,
o PAMUS - Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável e pelo
PAICD - Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas.

No âmbito do PARU, estão previstas diversas ações de reabilitação de edifícios, públicos e privados, bem como intervenções em espaço público.
Neste caso particular, saliente-se a possibilidade dos particulares e das
instituições públicas e privadas poderem concorrer a um fundo de investimento, que será
criado após a aprovação do PEDU, podendo
assim efetuar obras de recuperação de edifícios, localizados nas áreas de reabilitação urbana (ARU) de Estremoz, Evoramonte e Veiros.
No âmbito do PAMUS serão realizados investimentos na área da mobilidade urbana sustentável, focados especialmente no desenvolvimento
de soluções que fomentem a adoção de modos
suaves de mobilidade (pedonal, bicicleta, veículos movidos a energia elétrica, etc.).
No caso do PAICD, a área de intervenção é
o Bairro de Santiago, uma vez que o mesmo
reúne os critérios exigidos pelo POSEUR para ser considerado como comunidade desfavorecida, estando previstas
diversas ações de reabilitação urbana e revitalização social, ambiental e
económica do bairro.
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ASAE
ESCLARECE DÚVIDAS
Integrado no programa da FIAPE 2016
decorreu, no dia 28 de abril, uma sessão
de Esclarecimento sobre “Segurança Alimentar e Livro de Reclamações”.
A abertura da sessão foi efetuada pelo Presidente da Câmara Municipal de
Estremoz, Luís Mourinha e contou com
a participação das oradoras Eng.ª Ana
Moura, da ID de Lisboa, e da Dra. Teresa
Costa, da IC de Lisboa da ASAE, sendo
o moderador o Dr. Fernando Santos Pereira, Subdiretor Geral da ASAE.
Esta iniciativa, organizada pela ASAE,
esteve aberta ao público, onde estiveram
presentes comerciantes da área alimentar, que puderam esclarecer todas as
dúvidas.

NOVO AUTOCARRO
AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO,
CULTURA E RECREIO
O Município de Estremoz adquiriu um novo autocarro,
que será utilizado ao serviço da educação, cultura,
desporto e tempos livres.
Esta aquisição veio permitir que o Município possa,
agora, transportar crianças e jovens em atividades
letivas, o que não era possível com os restantes autocarros existentes no Parque de Viaturas Municipais,
por imposição da legislação em vigor.
O autocarro está decorado com Bonecos de Estremoz,
dando assim a conhecer esta marca identitária da cultura estremocense, candidata à Lista Representativa do
Património Cultural Imaterial da Humanidade.

SESSÃO DE TREINO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA
Decorreu no dia 24 de junho, uma Sessão de Treino
em Suporte Básico de Vida, para colaboradores do
Município de Estremoz.
O objetivo desta sessão foi proporcionar aos, cerca
de uma centena de participantes conhecimentos
para saibam agir em casos de Emergência Médica,
nomeadamente, saber efetuar corretamente Manobras de Reanimação.
Esta iniciativa foi uma organização do Município
de Estremoz, com o apoio do Centro Distrital de
Operações de Socorro de Évora, dos Bombeiros
Voluntários de Estremoz e Corpos de Bombeiros
do Distrito de Évora.
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ESTREMOCENSES
EM DESTAQUE
ESTREMOZ ESTÁ MAIS POBRE
FALECEU MÁRIO LAGARTINHO

Mário Augusto Raleira Lagartinho, o último oleiro de Estremoz,
faleceu no passado dia 4 de setembro.
Nascido em 1935, foi o Mestre oleiro proprietário da Olaria Regional, oficina extinta com a sua morte a 05 de Setembro de 2016.
Podemos considerar como fundador da referida oficina Mestre
Cassiano, oleiro de barro grosso vindo de Elvas, e que aprendeu o ofício de barro fino na Cerâmica Estremocense (sita na
Rua do Lavadouro), cujo proprietário era Mestre Emídio Viana.
Mais tarde, Cassiano, sentindo-se já à vontade com o ofício,
monta oficina própria na Rua do Afã (Bairro de Santiago).
Já idoso, consegue que um dos oleiros da Olaria Alfacinha,
José Ourelo, fique com a sua firma, para dar continuidade ao
trabalho por si iniciado.
É com Mestre José António Ourelo, que era seu primo, que
Mário Lagartinho dá os primeiros passos nesta arte, contando
apenas com doze anos de idade.
Começou primeiro com os trabalhos mais simples, aprendendo
posteriormente a modelar na roda.
Antes do falecimento de Mestre Ourelo, já Mário Lagartinho
partilhava as principais responsabilidades da oficina.
Mário Lagartinho chegou também a modelar nos anos 80,
bonecos ao modo de Estremoz, os quais aprendeu por simples observação dos modelos que lhe emprestavam para que
copiasse.
Segundo nos confidenciou, aprendeu a arte bonequeira pois
necessitava de rendimentos extra. Sua esposa participava na
pintura das figuras.
Por falta de tempo, deixou de os modelar ao fim de poucos
anos, mas deixou semente nos futuros Irmãos Ginja.
Quanto à olaria, Mestre Mário Lagartinho não deixou continuadores desta arte tão estremocense, pelo que a oficina morre
com ele.
Estremoz ficou mais pobre e, principalmente, a arte da olaria,
que terminou o seu ciclo nesta cidade.

LAZEVEDOPHOTO

JOÃO SARDO
ASSINOU CONTRATO
DE PROFISSIONAL
COM O BENFICA

CAROLINA MENDES

À CONQUISTA DA EUROPA

João Sardo assinou contrato com a equipa profissional de hóquei em
patins do SL Benfica.
No final da época passada, mais concretamente em Junho, o estremocense João Sardo assinou contrato profissional com a equipa de
hóquei em patins do SL Benfica. O contrato, válido para as próximas
duas épocas, com mais uma de opção, resulta de sete anos de formação no clube encarnado.
João Sardo iniciou a sua formação no hóquei em patins do CF Estremoz,
com passagem também pelo clube Autónomo do Externato São Filipe.
O jovem hóquista estremocense faz parte dos planos de Pedro Nunes
para a equipa principal dos encarnados e logo no seu primeiro ano
de sénior.
Na época transata, 2015/2016, o jovem estremocense foi utilizado na
equipa principal, no Campeonato da 1ª Divisão e também na Liga dos
Campeões, chegando mesmo a marcar em ambas as competições.

A Seleção Nacional de Futebol Feminino alcançou no dia 25 de outubro,
em Cluj, na Roménia, o acesso ao Campeonato da Europa de 2017, que
se realizará na Holanda, entre julho e agosto do próximo ano.
Da equipa liderada pelo selecionador Francisco Neto, faz parte a estremocense Carolina Mendes, que foi titular nos dois jogos do playoff de acesso
ao Europeu holandês.
Carolina Ana Trindade Coruche Mendes, nasceu em Estremoz, a 27 de
novembro de 1987, conta com 54 internacionalizações e nove golos marcados, na Seleção A, 21 internacionalizações e 15 golos, na Seleção Sub-19,
e uma internacionalização na Seleção Sub-18.
Carolina Mendes já representou o Elétrico de Ponte Sôr, o Desportivo de
Portalegre, o Estrela de Portalegre, o Ponte de Frielas e o 1º de Dezembro,
onde foi campeã nacional por duas vezes e onde conquistou duas taças
de Portugal. A estremocense envergou ainda as camisolas do Unió Esportiva Lestartit e do Sporting Comarca Llanos de Olivenza, em Espanha, do
ASD Riveira Romagna, em Itália, e do Rossiyanka, na Rússia. Atualmente
defende as cores do clube sueco Djurgardens.
Carolina Mendes foi ainda jogadora de hóquei em patins no clube estremocense Externato São Filipe, onde foi treinada pelo seu pai, o Professor
João Coruche Mendes.

DESTAQUES
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ESTREMOZ COMEMOROU O 25 DE ABRIL
Foram várias as atividades que aconteceram, entre os dias 24 e 25 de abril, integradas nas Comemorações do 25 de abril.
Nas vésperas do dia em que se comemora a liberdade, aconteceu o espetáculo, no Teatro Bernardim Ribeiro, ”Mário Moita e os Trovadores do Sul”
e logo pela manhã do dia 25, a Banda da Sociedade Filarmónica Artística Estremocense (União), apresentou os cumprimentos aos representantes
da Câmara Municipal de Estremoz, com uma arruada, seguindo-se, o já habitual, “Rodas e Rodinhas”.
Nas freguesias a data também se comemorou com diversas atividades, tais como: um Torneio de Futsal, uma caminhada, uma arruada com o içar da
bandeira e uma atuação musical (com os Grupos “Vozes de Ouro” da Academia Sénior de Estremoz, Grupo de Cantares “Rosas de Maio” de Veiros e
Grupo de Cavaquinhos de Evoramonte) em Veiros, com um Jogo da Malha na Glória e com o início das Festas em Honra de São Marcos, em Evoramonte.

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ ASSINA PROTOCOLO COM A SPA
O Município de Estremoz assinou no dia 11 de maio, um protocolo com a SPA – Sociedade Portuguesa de Autores.
No exercício da sua atividade, a SPA atua em representação
dos autores nacionais, que se inscrevem diretamente nos seus
serviços, bem como autores inscritos em sociedade de autores estrangeiras, com as quais a SPA mantém contratos de representação recíproca. Por outro lado, o Município desenvolve
regularmente espetáculos de diversa natureza, como forma de
incentivo à participação cultural da população em geral.
Com este protocolo os intervenientes pretendem regular os termos de obtenção de autorização, bem como definir os valores
de direitos de autor a pagar, sendo que o Município de Estremoz
beneficiará de um desconto de 10%, relativamente aos valores
constantes nas tabelas de valores mínimos de execução pública.
As autorizações concedidas referem-se exclusivamente para a
execução nos espaços do Município, das obras cujos autores a
SPA é representante.

ASSINATURA DO PROTOCOLO PARA
CRIAÇÃO DO MUSEU BERARDO DE
ESTREMOZ
Foi assinado, no passado dia 14 de julho, um Protocolo de Cooperação
entre o Município de Estremoz e a Associação de Colecções (Adc), representada por José Manuel Rodrigues Berardo.
A Ads, proprietária do “Palácio Tocha”, detém poderes de utilização
e representação do acervo da “Coleção Berardo”, que possui obras
de autores dos mais diversos contextos culturais e artísticos, a nível
nacional e internacional. A introdução dessa forte componente cultural
no concelho de Estremoz revelou-se um importante fator de sucesso,
para situá-lo entre os destinos de lazer de maior sofisticação, capaz
de atrair um turismo de qualidade, representando uma mais valia
económica.
O acordo prevê a realização de exposições de arte da “Coleção
Berardo”, no edifício “Palácio Tocha”, que passará a ser denominado
por “Museu Berardo Estremoz”, ficando a respetiva manutenção do
citado edifício, assim como o quadro do pessoal, da responsabilidade
da Câmara Municipal.
Tal como os outros museus, também este encerrará às segundas
feiras e está previsto fixar um dia mensal, no qual o acesso às exposições será gratuito para o público em geral.
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CONCURSO MISS PORTUGUESA TAMBÉM
ACONTECEU EM ESTREMOZ
No dia 19 de junho, foi eleita a Miss Estremoz
2016, numa iniciativa que decorreu na Praça
de Touros e que foi integrada no Concurso
Miss Portuguesa 2016.
As candidatas pisaram o palco e foram escolhidas pelo júri, composto por Nuno Rato, Presidente da Assembleia Municipal de Estremoz,
Isidro Brito, Presidente da Organização da
Miss Portuguesa e Simone Cristo, Membro da
Organização da Miss Portuguesa, que decidiu
eleger as seguintes candidatas:
- Miss Estremoz 2016 - Inês Medeiros
- 1.ª Dama de Honor - Eva Pereira
- 2.ª Dama de Honor - Patrícia Prates
Inês Medeiros tem representado o Município
em diversas ocasiões e esteve de visita a
Estremoz, com todas as candidatas a Miss
Portuguesa, onde deu a conhecer os encantos
da cidade que representou no Concurso Miss
Portuguesa, que teve lugar no final do mês de
julho, na Batalha.

PSP DE ÉVORA COMEMOROU 141.º ANIVERSÁRIO EM ESTREMOZ
A cidade de Estremoz recebeu, no dia 1 de agosto, as
comemorações do 141º aniversário do Comando Distrital de Évora da Polícia de Segurança Pública (PSP).
No Salão Nobre dos Paços do Concelho decorreu a
cerimónia de entrega de condecorações a agentes da
força de segurança, que foram condecorados pelas
mais diversas situações relacionadas com a ordem
pública.
A cerimónia foi presidida pelo Diretor Nacional da
PSP, Superintendente Luís Manuel Peça Farinha, e
contou com a presença do Comandante Distrital de
Évora da PSP, Raul Glória Dias, e do Presidente da
Câmara Municipal de Estremoz, Luís Filipe Mourinha.

DESTAQUES
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DIA DA DEFESA NACIONAL
Decorreu no passado dia 3 de junho, no Regimento de Cavalaria n.º 3, a receção aos jovens participantes nas atividades do Dia da
Defesa Nacional, na qual esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Francisco Ramos.
A comparência ao Dia da Defesa Nacional é um dever militar que abrange todos os cidadãos portugueses de 18 anos de idade, e
que pretende sensibilizar os jovens para a temática da defesa nacional e divulgar o papel das Forças Armadas, a quem incumbe a
defesa militar da República Portuguesa.

REGIMENTO DE CAVALARIA N.º 3 COMEMOROU ANIVERSÁRIO

De 9 a 17 de setembro decorreram as Comemorações do 309.º Aniversário do
Regimento de Cavalaria n.º 3.
Foram várias as atividades que fizeram parte do programa comemorativo, tais
como: uma Marcha a Cavalo entre Elvas e Estremoz, um Passeio de automóveis
clássicos e um Passeio de BTT, uma Exposição Estática no Rossio Marquês
de Pombal, as habituais Cerimónias Militares, uma Reprise e a atuação da
Orquestra Ligeira do Exército.
Como é habitual, no âmbito das boas relações institucionais existentes com o
RC3, o Município de Estremoz apoiou logisticamente esta iniciativa.
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XLV CONGRESSO MUNDIAL
DAS ACADEMIAS DO BACALHAU FOI EM ESTREMOZ

Nos dias 9, 10 e 11 de setembro decorreu em Estremoz o XLV
Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, que envolveu
cerca de 300 compadres, provenientes de todas as zonas do
mundo, e contou com a presença, no Jantar de Gala, do Secretário de Estado das Comunidades, Dr. José Luís Carneiro.
Durante três dias Estremoz foi o anfitrião do evento, apresentando aos congressistas a cidade e as suas potencialidades, nomeadamente no que respeita à sua gastronomia,
aos seus vinhos, às suas tradições, ao seu património e à
sua atividade cultural.
Tratou-se de uma organização da Academia do Bacalhau de
Estremoz, com o apoio do Município.

PROGRAMA DA TVI
“VOCÊ NA TV” ESTEVE
EM ESTREMOZ
A equipa de reportagem do programa da manhã
da estação de Queluz de Baixo, esteve, no dia 3
de agosto, em Estremoz, a entrevistar Constantina Babau, a “Guardadora de Palavras” como
foi apelidada por Manuel Luís Goucha.
O conhecido apresentador da TVI, esteve na
Igreja de Santa Maria e deu destaque dessa sua
visita no seu blog “Cabaret do Goucha”, na qual
a guia de serviço foi a estremocense Constantina
Babau. A simplicidade e simpatia de Constantina
Babau, as muitas histórias que contou e as inúmeras que ficaram por contar, fizeram com que
o apresentador propusesse o nome desta estremocense para a rubrica do programa “Você na
TV”, “Estórias da Gente”.

DESTAQUES
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CICLO DE CONFERÊNCIAS
“JOVEM AGRICULTOR” ESTEVE EM ESTREMOZ
Aconteceu no dia 6 de outubro, no Parque de Feiras e Exposições de Estremoz, uma conferência, inserida no Ciclo de
Conferências “Jovem Agricultor”, na qual estiveram presentes
dezenas de agricultores, à procura de respostas e soluções.
Na sessão de abertura, Francisco Ramos, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Estremoz, anfitriã da iniciativa, ressaltou
a importância da agricultura no concelho de Estremoz e no
Alentejo, sublinhando que o Município tem apoiado, dentro das
suas possibilidades, diversos projetos dentro da área, destacando a importância do maior evento da região: a FIAPE.
Durante a sessão foram apresentados projetos e diferentes
formas de financiamento, terminando com um debate, onde
a plateia pôde colocar questões que lhes foram esclarecidas.
Esta conferência foi organizada pela AJAP – Associação de
Jovens Agricultores de Portugal e teve o patrocínio da Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo de Estremoz, Arronches e Monforte,
CA Seguros, Epagro e Magos irrigation systems, e o apoio do
Município de Estremoz.

ARTESÃO JOSÉ VINAGRE APRESENTOU UMA NOVA PEÇA
Mais uma peça que nasceu das mãos de José Vinagre e que fez
questão de mostrar ao Presidente da Câmara Municipal de Estremoz,
Luís Filipe Pereira Mourinha.
José Vinagre é natural da vila de Veiros, concelho de Estremoz.
Atualmente é um dos poucos artesãos que ainda dedica o seu tempo
a trabalhar a cortiça, matéria-prima abundante na região. Conta o
artesão que a primeira vez que pegou numa navalhinha e começou
a trabalhar a cortiça, foi quando tinha 12 ou 13 anos e era pastor.
Todas as peças que realiza possuem uma aproximação impressionante às originais que reproduz, constituindo autênticas fontes para
quem quer conhecer as alfaias.
O artesão reconhece o precioso auxílio e incentivo de Joaquim Vermelho, para continuar este trabalho de uma forma mais sistemática.
Participou em muitas edições da Feira de Artesanato de Estremoz e
colabora nas atividades do Museu sempre que solicitado.

2.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL
O 2º Congresso Internacional em Saúde Mental decorreu em Estremoz, nos dias 21 e 22 de
outubro.
Durante dois dias, na Igreja dos Congregados, a
Fundação Romão de Sousa, em co-organização
com a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Évora, organizaram o 2º Congresso
Internacional em Saúde Mental, subordinado ao
tema “The Neurobiology, Psychotherapy, Pharmacology Intervention Triangle – weighs, measures
and controversies”.
Esta iniciativa contou com o apoio da Câmara
Municipal de Estremoz e foi organizada pela Fundação José Romão de Sousa, sediada na Casa
de Alba, em São Bento do Cortiço.
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OBRAS MUNICIPAIS

MUNICÍPIO PROMOVEU LIMPEZA DO ESPAÇO ENVOLVENTE À TORRE DE EVORAMONTE
O Município de Estremoz realizou trabalhos de limpeza do espaço envolvente
à Torre/Paço Ducal de Evoramonte,
através da equipa de Sapadores Florestais Municipais.
Esta iniciativa melhorou a imagem de
um dos monumentos mais visitados do
Alentejo e um dos ex-libris do concelho
de Estremoz, classificado como Monumento Nacional.
Para além disso, o crescimento de
vegetação espontânea estava também
a comprometer a segurança contra
incêndios, nesta que é uma das zonas
mais vulneráveis do concelho, no limite
ocidental da Serra d'Ossa.
Esta iniciativa permitiu agora que, tanto
os turistas que visitam esta vila histórica
como os seus habitantes, pudessem
usufruir deste espaço e tirar partido do
extraordinário enquadramento paisagístico e cénico de Evoramonte.

ABATE DE ÁRVORES EM ESTADO DE DEGRADAÇÃO EM ESTREMOZ

REABILITAÇÃO DE CALÇADAS E CANTEIROS

40

Rossio Marquês de Pombal

OBRAS MUNICIPAIS
REPARAÇÃO DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE CALDEIRAS
NA AVENIDA CONDESSA DE CUBA

REPARAÇÃO DO PISO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ARCOS

CONSTRUÇÃO DO PISO DE DANÇA NO ROSSIO DE ARCOS

40

Construção do piso de dança no âmbito do projeto de reabilitação do Largo 1.º de Maio.

PÁG.

13

PÁG.

14

OBRAS MUNICIPAIS

PINTURA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
- CENTRO CULTURAL E FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL

ANTES

DEPOIS

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE À IGREJA EM SANTA VITÓRIA DO AMEIXIAL

DURANTE

40

DEPOIS

OBRAS MUNICIPAIS

CONSTRUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE ARCOS

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA ENTRADA PRINCIPAL DE SÃO LOURENÇO DE MAMPORCÃO

40
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OBRAS MUNICIPAIS

REPARAÇÃO DE CAMINHOS MUNICIPAIS EM SÃO BENTO DO CORTIÇO E SANTO ESTÊVÃO

CONSTRUÇÃO DE PONTÃO NA FREGUESIA
DE SÃO BENTO DO CORTIÇO

PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE VEIROS

40

CONCLUSÃO DA REMOÇÃO DO CAMINHO
DE FERRO NO CONCELHO DE ESTREMOZ

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

PÁG.
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DESINFESTAÇÃO
NA REDE DE SANEAMENTO
A Câmara Municipal de Estremoz procedeu, no mês
de julho, a trabalhos de desratização e desbaratização
à rede de esgotos da cidade.
Estes procedimentos são repetidos por várias vezes
ao longo do ano, em diferentes zonas da cidade,
evitando o descontrolo das pragas.
Apelamos a todos os munícipes que comuniquem
aos Serviços de Ambiente, sempre que verifiquem
a existência de ratos e/ou baratas na cidade, para
que os serviços possam aplicar o tratamento nesses
referidos locais.
Vamos todos colaborar por uma cidade mais limpa!

MAIS ECOPONTOS PERMITEM MELHORAR RECOLHA SELETIVA
O Município de Estremoz reforçou, em setembro, a recolha seletiva de resíduos urbanos no
concelho, com a instalação de
mais três baterias de ecopontos.
Os novos ecopontos foram colocados na Avenida Catarina
Eufémia, em Arcos, na Rua da
Restauração, em Estremoz e no
IP2, na saída para Portalegre
(junto ao Lar dos Combatentes).
Estes Ecopontos foram adquiridos no âmbito de uma candidatura ao POSEUR, apresentada pela
Gesamb e inserida no projeto de
reforço da rede de recolha seletiva da Gesamb.
A separar, Estremoz fica a ganhar!

MUNICÍPIO VOLTOU A LAVAR
OS CONTENTORES DO LIXO NO CONCELHO
À semelhança do que vem acontecendo periodicamente, a Câmara Municipal de Estremoz procedeu
à lavagem e desinfeção dos contentores do lixo no
concelho.
Recorrendo a uma viatura apropriada e alugada para
o efeito, efetuou-se a lavagem da totalidade dos recipientes existentes no concelho, cerca de 900.
Esta intervenção implicou um esforço económico
para a autarquia, pelo que apela-se aos munícipes
que tenham os devidos cuidados na deposição do lixo,
utilizando sempre sacos bem fechados e evitando
despejar matérias líquidas nos contentores.
Esta ação teve um carácter 40
de grande importância
porque, para além de evitar os maus cheiros, afastou
também a proliferação de microrganismos prejudiciais
à saúde pública, e deu cumprimento a um dos grandes
objetivos da Câmara Municipal de Estremoz, que consiste na manutenção de boas condições de higiene
urbana no concelho.

PÁG.
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ARRASOU EM 2016
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E JÁ TEM DATA PARA 2017

A 30.ª edição da Feira Internacional Agro Pecuária de
Estremoz, que decorreu de 27 de abril a 1 de maio, arrasou
as edições anteriores com mais um sucesso comprovado
pelos mais de 60 mil visitantes.
Com a presença de cerca de 450 expositores em diversas
áreas de atividade: pecuária, artesanato, maquinaria agrícola, comércio e indústria, produtos regionais, instituições
e ramo automóvel, a FIAPE apresentou um programa
cultural variado que superou as expetativas em termos de
visitas diárias.
A FIAPE 2017 já tem data marcada, sendo exatamente nos
mesmos dias deste ano, de 27 de abril a 1 de maio, com
a pequena alteração que terá início numa quinta-feira e
terminará numa segunda, dia 1 de maio, feriado nacional.
Este certame foi organizado pela Câmara Municipal de
Estremoz e pela Associação de Criadores de Ovinos da Região de Estremoz, com o apoio de diversas entidades.
Estremoz tem mais eventos… Estremoz tem mais encanto!

40

EVENTOS TEMÁTICOS
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CONCURSO DE COZINHA ALENTEJANA 2016
Decorreu de 6 de abril a 21 de abril o 21.º Concurso de Cozinha Alentejana de Estremoz, no qual participaram
10 restaurantes do concelho.
O júri do concurso foi constituído pelos seguintes elementos: Chef Mariano Correia, gerente do Turismo Rural Monte
dos Marmeleiros e formador na área da hotelaria e restauração; José Varunca de Sousa, empresário estremocense
e proprietário de dois restaurantes na área metropolitana de Lisboa e António Joaquim Louro, cozinheiro profissional.
Depois de realizadas as provas e avaliados os parâmetros definidos no regulamento do concurso,
o júri deliberou atribuir os seguintes prémios:

A Cadeia Quinhentista

REFEIÇÃO COMPLETA

Restaurante, Zona Verde
Ovos Mexidos com Espargos Bravos, Sopa de Beldroegas, Caldeirada de Borrego e Tarte de Requeijão

PRÉMIO INOVAÇÃO

Restaurante, A Cadeia Quinhentista
Palete de Sabores Alentejanos, Cação em Folhado, Coroa de Borrego com aromas da Serra D’Ossa,
Morcelas Doces e Queijadas do Convento das Maltesas

Alentejo à Mesa

ENTRADAS

1.º PRÉMIO - Restaurante, “Espaço Equestre, Lda” - com Crocante de Farinheira com Aveludado
de Ovos e Espargos sobre Cama de Grelos Salteados
2.º PRÉMIO - Restaurante, “Herdade das Servas” - Túberas ao Alho
3.º PRÉMIO - Restaurante, "Alentejo à Mesa" Páteo dos Solares - com Túberas à Brás

A Talha

SOPA

1.º PRÉMIO - Restaurante, Café “Alentejano” - com Açorda de Poejos com Bacalhau
2.º PRÉMIO - Restaurante, “A Talha” - com Cachola
3.º PRÉMIO - Restaurante, “Espaço Equestre, Lda” - com Sopa de Feijão Manteiga com Cardos

PRATO PRINCIPAL

1.º PRÉMIO - Restaurante, “Herdade das Servas” - Bochechas de Porco Preto com Esmagada de Batata
2.º PRÉMIO - Restaurante, "Alentejo à Mesa" Páteo dos Solares - com Cação com Açorda Real de Coentros
3.º PRÉMIO - Restaurante, “Pousada Rainha Santa Isabel” - com Feijoada de Javali dentro do Pão Alentejano

Manjar de Estremoz

SOBREMESA

1.º PRÉMIO - Café Restaurante, “O Emigrante” com Leite Frito de Estremoz
2.º PRÉMIO - Restaurante, “Manjar de Estremoz” com Bolo Real à Manjar
3.º PRÉMIO - “Pousada Rainha Santa Isabel” - Pudim de Água de Estremoz

Espaço Equestre, Lda.

Café Alentejano

Pousada Rainha Santa Isabel

Zona Verde

O Emigrante

Herdade das Servas

IV CONCURSO DE AZEITES FIAPE
No passado dia 7 de abril decorreram as provas do IV Concurso Regional de Azeites - Prémio FIAPE 2016, no qual concorreram 13 lagares, produtores e
embaladores de azeite virgem extra da região de Estremoz (concelho de Estremoz e concelhos limítrofes: Borba, Fronteira, Sousel e Redondo).
O Júri do Concurso foi constituído pelos seguintes jurados:
Maria João Cabrita, da Universidade de Évora; Mário Bernardo, enólogo;
Helder Peças, enólogo; Rui Coronha, enólogo.
Depois de efetuada a prova cega, o júri deliberou atribuir os seguintes prémios:

1.º Prémio - Courela do Zambujeiro
2.º Prémio - Cooperativa Agrícola de Olivicultores do Cano
3.º Prémio - OLIDAL
MEDALHAS DE OURO
- Casa de Sarmento;
- Coop. Agrícola de Olivicultores de Sousel;
- Monte da Colónia;
- João Portugal Ramos - Azeites;
- SICA

MEDALHAS DE PRATA
- Cooperativa Agrícola de Montoito;
- Cooperativa Agrícola de Olivicultores da Casa Branca;
- Coop. De Olivicultores de Borba;
- Coop. De Olivicultores de Estremoz
- VINEVES

40
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CONCURSO DE VINHOS FIAPE
O II Concurso de Vinhos FIAPE decorreu no passado dia 21 de abril, tendo
como objetivo premiar os melhores vinhos produzidos no Concelho de Estremoz, contribuindo desta forma para uma maior promoção e valorização
do sector que tem vindo a afirmar-se como uma das atividades mais importantes para a dinamização socioeconómica do concelho de Estremoz.
O júri foi constituído por 13 elementos, vários enólogos do concelho, da
região Alentejo e da Universidade de Évora, que depois de efetuada a
prova cega, deliberou atribuir os seguintes prémios:

VINHOS BRANCOS

Vinhos com 1 ano (produção 2014 ou 2015):

- 1.º Prémio e Medalha de Ouro Quinta Dona Maria - Dona Maria 2015

- Medalhas de Prata -

Encostas de Estremoz – Terras de Estremoz 2015
João Portugal Ramos – Pouca Roupa 2015
Miguel Louro – Apelido 2015
Portas de Santa Catarina – Colheita Selecionada 2015

- Medalha de Bronze -

Tiago Cabaço – Vinhas Velhas 2014

Vinhos com três anos ou mais (produzidos em 2013 ou antes):

- 1.º Prémio e Medalha de Prata Quinta Dona Maria – Amantis Reserva 2013

- Medalha de Bronze -

Tiago Cabaço – Vinhas Velhas 2013

VINHOS ROSÉ

Vinhos com 1 ano (produção 2014 ou 2015):

- 1.º Prémio e Medalha de Prata João Portugal Ramos – Pouca Roupa 2015

- Medalhas de Prata -

Quinta Dona Maria – Dona Maria 2015
Tiago Cabaço – .COM 2015

VINHOS TINTOS

Vinhos com 1 ano (produção 2014 ou 2015):

- 1.º Prémio e Medalha de Prata Miguel Louro – Apelido 2015

- Medalha de Prata -

Tiago Cabaço – Vinhas Velhas 2014

- Medalhas de Bronze -

Herdade da Anta – Quinta do Camões 2014
Monte Branco – Alento 2014
Portas de Santa Catarina – Colheita Selecionada 2014

Vinhos com três anos ou mais (produzidos em 2013 ou antes):

- 1.º Prémio e Medalha de Ouro Monte Branco – Monte Branco 2012

- Medalhas de Ouro -

Quinta Dona Maria – Grande Reserva 2010
Tiago Cabaço – Blog 2011

- Medalhas de Prata -

Encostas de Estremoz – Touriga Nacional 2009
João Portugal Ramos – Vila Santa Reserva 2013
Margarida Cabaço – Monte dos Cabaços 2008
Monte Seis Reis – Syrah 2013
Quinta Dona Maria – Amantis Reserva 2011

- Medalhas
de Bronze 40

Artur Ferro – Cultural 2010
Encostas de Estremoz – Touriga Franca 2009
Herdade da Anta – Quinta da Anta 2012
Herdade da Anta – Quinta da Anta 2013
João Portugal Ramos – Quinta da Viçosa 2012
Marcolino Sebo – Visconde de Borba Reserva 2011
Portas de Santa Catarina – Reserva 2012
Quinta Dona Maria – Dona Maria 2013

ENTREGA DE DIPLOMAS DE
RECONHECIMENTO AOS
FUNDADORES DA FIAPE
Na comemoração da 30.ª edição da FIAPE, o Município de
Estremoz reconheceu e agradeceu, aos primeiros participantes da Comissão Organizadora da 1.ª edição da FIAPE
– Feira Internacional de Agro-Pecuária de Estremoz, que decorreu de 1 a 10 de maio de 1987. Foram eles: João António
Primo Carrapiço, Alberto Caldeira Ferreira da Silva, André
de Brito Tavares, José Filipe Rosado Fonseca, José Miguel
Marquês, José António Mira Parreira, Firmino Comprido e
Arquimínio José Lopes.
Tal empenho permitiu perpetuar o certame até aos dias de
hoje, promovendo assim o desenvolvimento social e económico do concelho de Estremoz e as suas potencialidades
endógenas.

EVENTOS TEMÁTICOS
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SALDOS DE STOCKS DE VERÃO

Decorreu de 9 a 11 de setembro, no Parque de Feiras e Exposições de Estremoz,
a feira “Saldos de Stocks de Verão 2016”.
O certame, à semelhança de edições anteriores, integrou um leque diversificado
de comerciantes locais e constituiu uma oportunidade única para a aquisição de
produtos a preços reduzidos.
Uma organização do Município de Estremoz e do comércio local participante,
que teve como objetivo estimular o desenvolvimento económico do concelho.

MERCADO DO LAGO

O Lago do Gadanha voltou a receber centenas de visitantes, no dia 9 de
julho, com mais uma edição do Mercado do Lago.
Com cerca de trinta expositores, com um leque diversificado de produtos para venda, o Mercado do Lago voltou a reunir apreciadores de
artesanato e de arte, em torno de um dos ex-libris da cidade.
A noite começou com uma apresentação de karaté da Escola de Silvina
Candeias, seguindo-se o espetáculo de moda “A arte da vida é a vida
com arte”, que inspirado pelo tema “Cinema e Fantasia”, exibiu a arte

40

nas áreas dos penteados artísticos, face painting, body painting e
tatuagens de corpo, sendo as roupas da responsabilidade do estilista estremocense João Ramos. A animação contou com a atuação da
Ginarte e com Danças de Flamenco pela Associação Triana de Évora.
O espetáculo “A arte da vida é a vida com arte” foi uma organização de
Cristina Marçal, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz, organizadora do Mercado do Lago 2016.
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FESTIVAL DA RAINHA - ESTREMOZ VOLTOU A REVIVER O PASSADO

Decorreu nos dias 21 e 22 de maio o Festival da Rainha – III Feira Medieval de Estremoz.
Pelo terceiro ano consecutivo o Castelo de Estremoz reviveu o passado, retornando à época medieval.
O cortejo, com mais de 400 figurantes, percorreu as ruas da cidade e uma vez mais fez animou
o Mercado tradicional de sábado, anunciando que durante dois dias, Estremoz seria palco de
reis e rainhas.
Foram milhares os que assistiram aos diversos espetáculos que compunham o programa,
desde danças, música, espetáculos de fogo, falcoaria, torneios a pé e a cavalo, para além da
feira com a participação de artesãos, mercadores, tabernas e muita animação.
Esta iniciativa foi uma organização do Município de Estremoz e da Escola Secundária Rainha Santa
Isabel de Estremoz (Curso Técnico de Turismo e Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural).

40

DESPORTO E JUVENTUDE

RODAS E RODINHAS 2016

Integrado nas Comemorações do 25 de abril decorreu mais uma edição do projeto Rodas
e Rodinhas.
Cerca de 200 crianças, dos 3 aos 10 anos, “rodaram” no Rossio Marquês de Pombal, transformando a manhã desportiva num momento cheio de alegria e boa disposição.
Todos os participantes receberam uma T-shirt como recordação.
Esta iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal de Estremoz.

ANDAR! - CAMINHADAS
“CAMINHADA SURPRESA”

São Bento do Cortiço e Santo Estevão - 103 caminhantes (15 de maio)

“CAMINHADA DA ESPIGA”

União das Freg. de Estremoz (Santa Maria e Santo André) – 30 caminhantes (26 de maio)

“CAMINHADA PELA NATUREZA”
Glória – 30 caminhantes (5 de junho)

“CAMINHADA DA PRIMAVERA”

S. Lourenço de Mamporcão e S. Bento de Ana Loura – 32 caminhantes (10 de junho)

“CAMINHADA DA JUVENTUDE”
Arcos – 26 caminhantes (12 de junho)

“CAMINHADA PELA UNIÃO”

S. Bento do Ameixial e Santa Vitória do Ameixial – 37 caminhantes (19 de junho)

“CAMINHADA AVÓS E NETOS”

Estremoz – 26 caminhantes (24 de junho)

“CAMINHADA À DESCOBERTA DAS AZINHAGAS”
Evoramonte – 20 caminhantes (18 de setembro)

OUTRAS:
“CAMINHADA DO PIRILAMPO MÁGICO E NIGHTRUN”

80 caminhantes (25 de maio) | Organização da CerciEstremoz e Rota d’Ossa

“NIGHTRUN SOLIDÁRIA” – 100 caminhantes (20 de abril)

Organização da CPCJ de Estremoz, Rota D’Ossa e Câmara Municipal de Estremoz

“MINI MARATONA EDP” – Ponte Vasco da Gama – 39 caminhantes (2 de outubro)
“CONVÍVIO DO COZIDO DE GRÃO” –

150 caminhantes (9 de outubro)
Org.: da União de Freguesias de S. Lourenço de Mamporcão e S. Bento de Ana Loura
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DESPORTO E JUVENTUDE

ESTREMOZBIKE 2016

Aconteceu no dia 17 de abril de 2016 mais uma edição do EstremozBike, uma das provas BTT mais concorridas a Sul do Tejo.
De volta à cidade de Estremoz, o evento foi mais uma jornada de BTT que incluiu também a primeira prova da Taça
de Portugal de XCM.
Os desafios foram para todos os gostos: Mini-Maratona – Meia-Maratona e o de 30km – Maratona Curta, outro de
52km – um de 80km e um percurso de 95km, para a Taça de Portugal (apenas para atletas federados), tornando possível desbravar os trilhos da Serra D’Ossa e ligar os castelos de Estremoz e Evoramonte numa aventura épica de BTT.
Esta iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal de Estremoz, das Associações Rota D'Ossa e Sobe e
Desce Team, da Federação Portuguesa de Ciclismo e de várias entidades locais.

“VAMOS BRINCAR NA MATA” COMEMOROU DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Dia 4 de junho decorreu na Mata Municipal de
Estremoz, a atividade “Vamos Brincar na Mata”.
Esta iniciativa destinou-se a crianças dos 3
aos 10 anos, com o objetivo de comemorar
o Dia Mundial da Criança e proporcionou, a
centenas de crianças, uma tarde cheia de atividades, desde a Construção de Instrumentos Musicais a partir de resíduos, ao contacto
com plantas, à pintura de peças de barro, atividades desportivas, pinturas faciais, jogos e
passeios a cavalo.
Uma organização da Câmara Municipal de
Estremoz e da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens em Estremoz, com o apoio
do Centro de Ciência Viva de Estremoz, do Intermarché de Estremoz, da Casa Agrícola, da
Gesamb e do RC3.

DESPORTO E JUVENTUDE
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ESTREMOZ FÉRIAS DE VERÃO

De 4 de julho a 12 de agosto decorreu mais uma
edição do projeto “Estremoz Férias de Verão”.
Pretendeu-se de uma forma lúdico - pedagógica, dar
continuidade ao desenvolvimento integral da criança,
que é trabalhado ao longo do ano letivo, e apoiar a
família, no sentido de terem ocupação para as crianças.
Os mais pequenos usufruíram de várias atividades,
que decorreram ao ar livre, nas Piscinas Municipais,
no Pavilhão Municipal e nos Campos de Ténis, no
Centro Cultural, no Museu, na Loja Ponto Já, no
Parque de Feiras e na Casa de Estremoz.

24.º FESTA DA MALHA
Decorreu no passado dia 18 de
setembro, em Vendas Novas, a
24.ª Festa da Malha, na qual participaram 11 equipas estremocenses, envolvendo 22 elementos.
As equipas estremocenses não
se classificaram nos primeiros
lugares, mas é de louvar o empenho e a dedicação por um desporto tradicional, que envolveu
189 equipas e 378 desportistas.
Esta iniciativa foi uma organização da Câmara Municipal de
Vendas Novas e da CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central, com o apoio dos
Municípios participantes.
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TURISMO

EXPOSIÇÃO SOBRE OS 90 ANOS DA ELEVAÇÃO DE ESTREMOZ A CIDADE
Esteve patente ao público, de 3 de setembro
a 2 de outubro, a exposição “Estremoz - 90
anos de cidade”.
Esta exposição teve como objetivo dar a
conhecer a evolução de Estremoz ao longo
dos últimos noventa anos, nas mais diversas
áreas de atividade, desde que foi elevada à
categoria de cidade, a 31 de agosto de 1926.
A ideia de elevar Estremoz ao nobre estatuto de cidade remonta desde a época de D.
Afonso III, tendo o mesmo acontecido nos
reinados de D. Sebastião, D. Pedro III e D. Pedro V, mas tal só acabaria por suceder em
1926, por ação do deputado Dr. Santos
Garcia, que apresentou no parlamento um
projeto de lei que daria a Estremoz a distinção de Cidade.
Têm sido 90 anos de crescimento e hoje
Estremoz é reconhecida como uma cidade
dotada de encantos, procurada por muitas
pessoas por possuir atrativos para aqui viver
e investir, bem como para visitar, como o
atestam milhares de turistas anualmente.

MARCHA JUVENIL
DO MUNICÍPIO PARTICIPOU
NAS MARCHAS POPULARES
No dia 25 de junho Estremoz teve uma noite animada
de Marchas Populares!
O Município fez-se representar por uma Marcha
Infantil e Juvenil, que contou com a participação
de mais de 40 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 2 e os 16 anos, que desfilaram
sob o lema “Estremoz tem mais encanto”.
E a noite teve mesmo mais encanto com muita cor
e alegria numa Praça quase lotada.

40
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EXPOSIÇÕES NO POSTO DE TURISMO
“Mater”

Exposição individual de Sónia Godinho

16 de abril a 8 de maio

“Castelos Medievais”

Trabalhos dos alunos do 5.º ano de escolaridade
da Escola Básica Sebastião da Gama de Estremoz

10 de maio a 29 de maio

A Arte no Jardim de Infância
Exposição de trabalhos de crianças do ensino
pré-escolar do concelho de Estremoz

16 a 23 de junho

“Trabalhos de Pintura dos Alunos
da Academia Sénior de Estremoz”
Mostra dos trabalhos do atelier de pintura
da Academia Sénior de Estremoz

9 a 31 de julho

“Trabalhos de Maria Colaço”
Trabalhos de pintura em diversos materiais,
especialmente em tecido

8 de outubro a 6 de novembro

TURISMO CONTINUA EM ALTA
NO CONCELHO DE ESTREMOZ

O ano de 2016 continua a registar um forte crescimento turístico no concelho de Estremoz, tendo já superado, no final
de outubro, o número de visitantes registado no ano anterior
até dezembro, ou seja, 13.000.
Nos meses de maior movimento turístico, junho a setembro,
foram atendidos mais de 6.500 visitantes no Posto de
Turismo de Estremoz e registaram-se mais de 6.000 visitas
na Galeria Municipal, 1.500 no Palácio Marqueses de Praia e
Monforte e 2.500 no Museu Municipal. Destaque ainda para
a Igreja de Santa Maria, que apenas no mês de agosto foi
40
visitada por 4.500 turistas.
O turismo continua em alta no concelho de Estremoz, devido às suas enormes potencialidades e à elevada diversidade
de produtos turísticos de qualidade que tem à disposição de
quem o visita, tais como os seus monumentos, mercados,
gastronomia, vinhos, produtos agroalimentares, mármores
e artesanato.
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CULTURA

FESTAS DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ 2016
De 2 a 4 de setembro realizaram-se em Estremoz as
tradicionais Festas da Exaltação da Santa Cruz.
Durante três dias Estremoz desfrutou das habituais
cerimónias religiosas, fogaças, rifas, quermesse, restaurantes, concertos, bailes e o tão apreciado fogo de
artifício.
Do programa destacamos as cerimónias religiosas, as
atuações das Bandas Filarmónicas, dos espetáculos
de dança, de folclore e das atividades desportivas, assim como os concertos, gratuitos, que animaram as
noites com os artistas Sons do Minho, José Alberto
Reis e Davis Antunes & The Midnight Band.
As festas da Exaltação de Santa Cruz foram uma organização da Paróquia de Santo André, com o apoio da
Câmara Municipal de Estremoz.

DIRETOR DO CRESPIAL VISITOU MUSEU MUNICIPAL
No passado dia 7 de junho o Município de Estremoz, representado pela Vereadora Sílvia Dias,
recebeu a Diretora da Direção Regional da Cultura do Alentejo, Dra. Ana Paula Amendoeira e o
Diretor do CRESPIAL (Centro de Categoria 2 da
UNESCO para o Estudo e Salvaguarda do Património Imaterial da América Latina), Dr. Fernando
Villafuerte Medina, para uma visita no âmbito da
candidatura da Produção de Figurado em Barro
de Estremoz.
Para além da visita à coleção de Bonecos de
Estremoz do Museu Municipal Prof. Joaquim
Vermelho, foram feitos alguns contactos com os
barristas e abordadas diversas temáticas relativas à candidatura.
O Diretor da CRESPIAL ficou surpreendido com as
potencialidades de Estremoz, nomeadamente os
Bonecos, o Museu, o Património e a Gastronomia.

OUTUBRO FOI O MÊS DA MÚSICA
EM ESTREMOZ
01 de outubro – “Jardins do Passado”
Ópera do Ensemble Contemporaneus | Salão da Junta de Freguesia de Arcos
08 de outubro – “Fado com Sandra Correia”
Espetáculo de Fado com Sandra Correia | Teatro Bernardim Ribeiro
22 de outubro – “26º Encontro de Coros”
Organização do Orfeão de Estremoz Tomaz Alcaide | Igreja de São Francisco

22 de outubro – “Viver Variações - A História da Minha Vida”
Peça de teatro sobre a vida de António Variações | Teatro Bernardim Ribeiro

CULTURA

PÁG.

29

ESPETÁCULOS
“CONCERTO DA PRIMAVERA”

Concerto de Primavera pela Sociedade Filarmónica Luzitana
16 de abril
Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte

“MÁRIO MOITA E DOS TROVADORES DO SUL”
Espetáculo Integrado nas Comemorações do 25 de Abril
25 de abril
Teatro Bernardim Ribeiro

“CONCERTO DA PRIMAVERA”

“MÚSICA EM TEMPOS DE GUERRA”

Espetáculo do Ensemble Contemporaneus, onde foi interpretado
um ciclo de canções para ensemble e soprano, autoria de Nuno
Sequeira Rodrigues
7 de maio
Teatro Bernardim Ribeiro

“CONCERTO NA IGREJA DE SANTA MARIA”

Concerto com o “Orfeão Tomaz Alcaide” e “Con Brio Choral Society”
24 de maio
Igreja de Santa Maria

“MÁRIO MOITA E OS TROVADORES DO SUL”

“LUX ROAD TRIP”

Mostra de Curta Metragens Portuguesas
3 de junho
Teatro Bernardim Ribeiro

“A MÃE QUE CHOVIA”

Espetáculo do Ensemble Contemporaneus
4 de junho
Teatro Bernardim Ribeiro

“BONECOS DE SANTO ALEIXO”

Espetáculo com os “Bonecos de Santo Aleixo – Auto da Criação
do Mundo” do CENDREV
11 de junho
Teatro Bernardim Ribeiro

“CONCERTO NA IGREJA DE SANTA MARIA”

“CENAS PARA DOIS”

Espetáculo de Variedades com Laura Barbosa e Paulo Ferreira
2 de julho
Teatro Bernardim Ribeiro

“QUARTETO DE CORDAS COM FLAUTA”
Concerto do Ensemble Contemporaneus
11 de setembro
Torre do Paço Ducal em Evoramonte

“CONCERTO DO DIA DOS AVÓS”

Concerto do Dia dos Avós, pela Sociedade Filarmónica Luzitana
26 de julho
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

“CENAS PARA DOIS”

“HELICON SINGERS
E ENSEMBLE DE GUITARRAS”

Espetáculo de música inspiradora de vários sítios do mundo para
coro e guitarras (jazz e clássica)
18 de agosto
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

“HELICON SINGERS E ENSEMBLE DE GUITARRAS”
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EXPOSIÇÕES
Artesãos de Estremoz evocam o 500º aniversário
da Beatificação da Rainha Santa Isabel”
A mostra alude ao quinto centenário da Beatificação da
Rainha Santa Isabel, pelo Papa Leão X.

“Da Memória”

Exposição Individual de Manuel Serrano

De 29 de julho a 13 de novembro
Galeria Municipal D. Dinis

De 15 de abril a 24 de julho
Galeria Municipal D. Dinis

“Cor+Som”

Exposição dos americanos Pat Badt e Scott Sherk

De 12 de agosto a 12 de setembro

“Mundividência no feminino”

Artesanato de Francisca Carreiras, Guilhermina Maldonado
e Maria Rita Cadete

De 14 de maio a 17 de julho

Castelo de Evoramonte

“.com# @migo’s”

Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

Mostra coletiva de um conjunto de artistas plásticos
de obra figurativa, selecionados pelo pintor
estremocense Carlos Godinho

“Paisagens Noturnas”

De 3 de setembro a 27 de novembro

Exposição de Astrofotografia de Duarte Freire

Sala de Exposições do Museu Municipal de Estremoz

De 21 de maio a 28 de agosto
Sala de Exposições Temporárias do Museu Municipal

“Brinquedo Português”
“Exposição dos trabalhos dos alunos da
Academia Sénior de Estremoz”

Mostra dos trabalhos elaborados durante o ano letivo 2015/2016

Exposição Individual de Hélder Máximo Martins

De 1 de outubro a 15 de janeiro
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

De 24 de junho a 17 de julho
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

“Uma Biblioteca em Estremoz”
Exposição Individual de Rui Pimentel

De 23 de julho a 18 de setembro
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

500 anos beatificação da
Rainha Santa Isabel

Exposição de Rui Pimentel

O Brinquedo Português

Exposição “.COM#@MIGO’S”

“Exposição dos trabalhos dos alunos
da Academia Sénior de Estremoz”

Exposição “Da Memória”
de Manuel Serrano

CULTURA
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ATIVIDADE “À DESCOBERTA DO MEGALITISMO
NO CONCELHO DE ESTREMOZ”
“À DESCOBERTA DO MEGALITISMO
NO CONCELHO DE ESTREMOZ”
é o nome da atividade que o Museu
Municipal ofereceu ao público em
geral e às Escolas do 1.º, 2.º e 3.º
ciclos.
Esta atividade decorreu durante
o verão e consistiu numa visita à
exposição temporária “Património
Megalítico do Concelho de Estremoz”, na construção da maquete
de uma Anta e na visita à Anta de
Entre Águas na Serra D’Ossa.
Esta iniciativa associou-se ao Centro de Ciência Viva de Estremoz,
resultando em visitas guiadas que
deram a conhecer a turistas um
pouco do Património Megalítico e
alguns aspetos da história geológica da Serra D’Ossa.

NOITE DE GLAMOUR NO PELOURINHO
O Pelourinho de Estremoz recebeu uma “Noite de Glamour”!
A noite de 20 de agosto foi embelezada por um desfile de moda cheio de cores, luzes, sons e muito glamour.
A apresentação deste “Fashion Show” esteve a cargo de Filipe Salgueiro que, para além das modelos a desfilar, teve
o prazer de apresentar a Miss Estremoz e as suas damas de honor, bem como Inês Ramos, cantora e modelo que
participou no programa “Rising Star”, e o grupo estremocense Ginarte.
Esta iniciativa foi uma organização de Cristina Marçal, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz, da marca
COTRIL e da Loja Sonhos de Noiva.
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ESTREMOZ COMEMOROU O DIA
INTERNACIONAL DOS MUSEUS

Coleção de bonecos de Estremoz do Museu Municipal

O Município de Estremoz celebrou, a 18 de maio, o
Dia Internacional dos Museus, este ano sob o tema
“Museus e Paisagens Culturais”.
Para assinalar este dia, a entrada no Museu Municipal foi gratuita e houve uma visita guiada à Anta de
Entre Águas, na Serra D’Ossa, que envolveu a comunidade chamando a atenção para a importância
do património megalítico no concelho de Estremoz
e para a história das comunidades locais.
No dia 21 de maio, o Município de Estremoz associou-se a mais uma edição da Noite dos Museus,
com a inauguração da exposição de Astrofotografia
“Paisagens Noturnas” de Duarte Freire.

MARIA ISABEL BORRALHO LANÇOU LIVRO INFANTIL
“Uma Sombrinha Cor-de-rosa” foi o nome do livro
que Maria Isabel Borralho lançou, no dia 21 de maio,
na Biblioteca Municipal de Estremoz.
Maria Isabel Xarepe Martins Borralho, natural de
Estremoz, educadora de profissão, com 30 anos
de serviço dedicados à infância e a contar histórias
diariamente, materializou finalmente uma dessas
narrativas, em que o universo infantil é revisitado e
a importância da comunicação entre gerações é salientada.
“Uma Sombrinha Cor-de-rosa” é um livro para as
crianças que um dia serão adultos e para os adultos
que recordam com carinho, a criança que foram e
que ainda existe dentro de si.
Esta iniciativa foi uma organização da autora com o
apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

ENCONTRO DE BANDAS
NO ANIVERSÁRIO DOS
145.º ANOS DA UNIÃO

Integrado no Mês da Música decorreu, no dia 1 de
outubro, um Encontro de Bandas, no Pelourinho de
Estremoz.
A Sociedade Filarmónica Artística Estremocense
celebrou o seu 145.º aniversário e para comemorá-lo organizou, em parceria com a União das Freguesias de Estremoz (Santa Maria e Santo André), um
Encontro de Bandas que, em conjunto com a Banda
Musical de Tavira, proporcionou um espetáculo que
reuniu dezenas de apreciadores.

CULTURA
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CHEIRA A REVISTA
Decorreu no Dia da Cidade, a 5 de maio, um espetáculo
intitulado “Cheira a Revista”, pelo Núcleo de Teatro Independente do Alandroal.
Num dia que tradicionalmente se dedica à apanha da Espiga,
a noite envolveu cores e cheiros caraterísticos dessa celebração tipicamente portuguesa.
O Núcleo de Teatro Independente do Alandroal homenageou

LÚCIA CÓIAS APRESENTOU NOVO
LIVRO DE POESIA: “ROSAS BRANCAS”
Lúcia Cóias lançou, no passado dia 3 de setembro, o livro de
poesia “Rosas Brancas”.
Lúcia Cóias, de 81 anos, é professora na Academia Sénior de
Estremoz, no Clube da Agulha, e tem
como grande paixão a escrita.
“Rosas Brancas” é o segundo
livro da poetisa.
O evento, organizado pela autora, com o apoio da
Câmara Municipal de Estremoz, foi abrilhantado
com a atuação do Grupo
de Cantares da Academia
Sénior de Estremoz.

os atores e atrizes, já falecidos, que “criaram” a Revista
Portuguesa, não permitindo que a mesma caísse em esquecimento.
O espetáculo foi uma organização da União das Freguesias
de Estremoz (Santa Maria e Santo André) e teve o apoio
do Município.
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MARCHAS POPULARES ANIMARAM PRAÇA DE TOIROS

No dia 25 de junho Estremoz marchou!
O evento teve início junto à Câmara Municipal de
Estremoz, com um desfile, com cerca de uma dúzia
de marchas convidadas, das quais oito são do
concelho de Estremoz, envolvendo 300 marchantes
que encantaram a noite, na Praça de Touros.
Uma noite alegre e colorida que animou as centenas de pessoas que acompanharam os marchantes, terminando a noite com a degustação
de sardinhas assadas, oferecidas pela União das
Freguesias de Estremoz (Santa Maria e Santo
André), entidade organizadora do evento.
Esta iniciativa contou com o apoio da Câmara
Municipal de Estremoz.

AÇÃO SOCIAL
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ACADEMIA SÉNIOR ENCERROU MAIS UM ANO LETIVO COM ANIMAÇÃO
Foi no dia 29 de junho que decorreu a
Festa de Encerramento do Ano Letivo
da Academia Sénior de Estremoz.
O espetáculo contou com a participação do Grupo do Clube da Agulha
da Academia Sénior de Estremoz, do
Grupo de Cantares da Academia Sénior de Estremoz – “Vozes na Idade do
Ouro”, do Grupo de Dança da Academia Sénior de Estremoz – “Happy Life”,
do Grupo de Teatro da Academia Sénior de Estremoz, do Grupo de Poesia
e Conto da Academia Sénior de Estremoz, e Fadistas convidados.
A festa foi bastante divertida, não só
para quem assistiu, mas também para os próprios alunos.

ACADEMIA SÉNIOR DE ESTREMOZ CONTINUA
NA DESCOBERTA DO CONHECIMENTO

Os alunos da Academia Sénior de Estremoz, para
além das aulas nos diferentes ateliers, regulamente fazem visitas a locais de interesse, relacionadas com a área em que estão inscritos e assim
dinamizam a aprendizagem.
Exemplo disso foi a visita da turma de Agricultura

Biológica e Técnicas de Propagação de Plantas
que visitou, no dia 1 de abril, o Jardim Botânico
de Lisboa e o Moinho de Maré da Mourisca.
São dias diferentes na descoberta do conhecimento, com muito convívio e boa disposição.
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EDUCAÇÃO

JARDINS DE INFÂNCIA
TERMINARAM ANO LETIVO
NO JARDIM MUNICIPAL
No dia 17 de junho, no Jardim Municipal de
Estremoz, decorreu um intercâmbio entre os
Jardins de Infância do concelho.
A festa sinalizou o final do ano letivo, tendo os
mais pequenos participado em diversas atividades, entre as quais o conto de uma história
(pela Biblioteca Escolar do Agrupamento de
Escolas), atelier de artes decorativas (dinamizado pela Academia Sénior de Estremoz), e os
jogos do saca rabos, polícias e ladrões, malha,
argolas, estafeta e esqui, dinamizados pelo
Gabinete de Desporto do Município.
A iniciativa foi organizada pelo Agrupamento
de Escolas e teve o apoio logístico do Município
de Estremoz.

MOSTRA DE PRODUTOS DE ESTREMOZ
NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
A convite do deputado do PSD, eleito pelo círculo eleitoral do distrito de Évora, António
Costa da Silva, a Assembleia da República recebeu no passado dia 5 de maio, dia
de Feriado Municipal, uma Mostra e Degustação de produtos regionais produzidos

40
no concelho de Estremoz.
Marcaram presença nesta iniciativa 15 comerciantes, que
levaram até àquela que é considerada a Casa da Democracia, o que de melhor se faz
no concelho, em matéria de queijos, enchidos, vinhos e doces. O Clube do Cavaquinho
da Escola Sebastião da Gama animou musicalmente uma tarde que contou com a
presença de deputados de todos os quadrantes políticos.

EDUCAÇÃO
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MUSEU RECEBEU ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA RAINHA SANTA
ISABEL PARA APRENDER A ARTE DE FAZER O BONECO DE ESTREMOZ
No ano letivo transato três turmas do 9.º ano, da Escola
Secundária Rainha Santa Isabel, aprenderam a arte de
fazer um Boneco de Estremoz.
Esta iniciativa esteve inserida na disciplina de Educação
Visual, na qual tiveram uma atividade de Museologia
e Património Cultural e Artístico, em que visitaram o
funcionamento do Museu, conheceram a história dos
Bonecos, aprenderam a técnica e fizeram uma “Primavera”. A cor foi tema de estudo durante as aulas e a
pintura da Primavera deu aos alunos a possibilidade de
colocar em prática o que aprenderam.
Ensinar aos jovens uma arte única, candidata à Lista
Representativa de Património Cultural Imaterial da
Humanidade, é uma forma de dar continuidade a uma
identidade que caracteriza a cidade de Estremoz.

BANDEIRA ECO ESCOLAS PASSOU PELO MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

No dia 10 de outubro o Agrupamento de Escolas de Estremoz
entregou, através da professora responsável pelo projeto “Eco-Escolas” e pelos alunos envolvidos, o certificado emitido pela
Associação Bandeira Azul da Europa, de “Município Parceiro
Eco-Escolas 2016” à Câmara Municipal de Estremoz.
A Escola Básica Sebastião da Gama foi galardoada com a
Bandeira Verde Eco-Escolas 2016, no passado dia 30 de
setembro, em Aveiro, reconhecendo o trabalho desenvolvido

por professores, alunos, direção, técnicos de educação e au40
xiliares, pais e encarregados de educação, autarquia e restantes envolvidos, que ajudaram a construir este galardão, e
que diariamente colaboram para uma escola e comunidade
mais sustentáveis.
De referir que a Câmara Municipal de Estremoz é parceira
neste projeto desde 2008 e que muito se orgulha por este
reconhecimento.
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BIBLIOTECA

QUINTAS DE ENCANTAR PARA CRIANÇAS DOS JARDINS DE INFÂNCIA
O projeto “Quintas de Encantar” são sessões de leitura,
destinadas a crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo das escolas do concelho, animadas/encenadas com livros, objetos,
fantoches, etc. e têm como objetivo conquistar “pequenos”
leitores ao transmitir-lhes a magia dos livros de uma forma
lúdica, encenada e animada.
Esta atividade acontece na Biblioteca Municipal e as histórias
contadas são enquadradas em temas atuais que transmitem
ensinamentos, hábitos e tradições aos mais pequenos.
Para mais informações e marcações contacte a Biblioteca
Municipal pelo 268339225.

CONTOS À SEXTA NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Todas as últimas sextas feiras de cada mês,
as famílias e todo o público em geral, podem
assistir a sessões de leitura animadas e encenadas com livros, fantoches, objetos, etc,
porque a leitura e os livros não se esgotam
no contexto da sala de aula e as famílias devem ter um papel ativo no desenvolvimento
das suas crianças.
Para mais informações e marcações contacte
a Biblioteca Municipal pelo 268339225.

DESFILE LITERÁRIO
EM ESTREMOZ
No dia 25 de outubro, no Claustro da Câmara Municipal de Estremoz, aconteceu um Desfile Literário, subordinado ao tema “Ler é Conhecer Novos Mundos”,
envolvendo a população e a comunidade escolar.
Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca Escolar.
Em todo o mundo, este período é aproveitado para
reforçar a visibilidade das bibliotecas escolares e a
consciencialização acerca do seu valor nas aprendizagens.
O Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares estabeleceu o dia 27 de outubro como Dia da Biblioteca Escolar e, em Estremoz, as Bibliotecas
Escolares, a Biblioteca Municipal e o Centro de
Ciência Viva uniram-se para realizar uma atividade colaborativa designada Desfile Literário, para
promover a leitura e os livros de uma forma lúdica,
com a participação direta dos alunos.

BIBLIOTECA

PROJETO “HISTÓRIAS
QUE SE CRUZAM” ANIMA
LARES DO CONCELHO
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A Câmara Municipal de Estremoz, através da Biblioteca Municipal, colocou ao dispor dos utentes das
instituições de 3ª idade do concelho, um conjunto
de serviços em torno do Livro e da Leitura, de forma
a enriquecer as valências no âmbito da animação
e lazer.
O projeto, de nome “Histórias que se Cruzam”,
pretende assim proporcionar momentos de troca de
experiências/vivências explorados a partir de histórias contadas, recontadas, vividas ou lidas.
As atividades giram em torno de datas festivas/comemorativas, experiências vividas e tradições.

ADELINA CHARNECA APRESENTOU O LIVRO “POESIA DE SILÊNCIOS”
No dia 18 de junho, na Biblioteca Municipal de Estremoz decorreu a apresentação do livro
“Poesia de Silêncios”, de Adelina Charneca.
Adelina Maria Garrido Charneca nasceu em S. Bento do Ameixial, fez o seu primeiro ano escolar em Evoramonte e partiu para Lisboa com a família, sem nunca ter esquecido o Alentejo.
“Escrevo como forma de libertação, de ser gente com sentido, de fazer acontecer e dizê-lo,
de sentir com os sentidos sempre despertos para o belo e apaixonante.
E trago comigo os sabores e os cheiros das cozinhas do Alentejo, as carnes curadas cozinhadas em grandes panelas de um peso inusitado colocadas estrategicamente ao redor de
um lume que ardia numa enorme chaminé, das ervas aromáticas do forno a lenha de onde
vinha um esplêndido aroma a pão quente acabado de cozer sorvendo o azeite derramado
sobre ele, o sabor das tibornas (tiborna é pão acabado de cozer com azeite e açúcar por
cima) que comia sentada ao lume, trago muito do Alentejo dentro de mim talvez um Alentejo
que só existe no meu imaginário mas é este o Alentejo da minha meninice aquele de que
tenho saudades, aquele que podia ter sido e não foi, o Alentejo do mistério que ficará para
sempre por desvendar.” Adelina Charneca.

ESCRITOR CARLOS CANHOTO EM ESTREMOZ
Decorreu no dia 24 de outubro, em Estremoz, um encontro com o escritor Carlos Canhoto, que apresentou a sua obra literária.
Carlos Canhoto é natural de Pavia, trabalha como funcionário público na Câmara Municipal de Mora e tem como paixão a escrita. Escreve essencialmente para crianças, tendo
já sido distinguido, em 2006, com o Prémio Literário, área Juvenil “Maria Rosa Colaço”,
da Câmara Municipal de Almada, com o original “O Monte Secou”, e em 2007 recebe a
Medalha de Mérito Municipal – Cultural, atribuída pela Câmara Municipal de Mora.
Esteve em Estremoz, no auditório da Escola Básica Sebastião da Gama e na Biblioteca
de Municipal de Estremoz, a convite do Agrupamento de Escolas de Estremoz e da
Biblioteca Municipal, integrado nas atividades do Mês das Bibliotecas Escolares.

PRÓXIMOS

EVENTOS
2016 e 2017

4ª FEIRA DE MIMINHOS
DE NATAL

ÁRVORE DE NATAL
HUMANA

ENCONTRO
DE MEMÓRIAS

ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL

ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL

PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES

10 DE DEZEMBRO
(ESTREMOZ)

10 DE DEZEMBRO
(ESTREMOZ)

SALDOS DE STOCKS
28 A 30 DE JANEIRO 2017

PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES

(ESTREMOZ)

III TRAIL CIDADE
DE ESTREMOZ
12 DE MARÇO 2017

15 DE DEZEMBRO
(ESTREMOZ)

RAID HÍPICO

18 DE MARÇO 2017
ESTREMOZ

ESTREMOZ

DR

ESTREMOZBIKE

FIAPE

PARTIDA E CHEGADA:
ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL

PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES

23 DE ABRIL 2017
(ESTREMOZ)

27 DE ABRIL A 1 DE MAIO 2017
(ESTREMOZ)

FESTIVAL
DA RAINHA

20 E 21 DE MAIO 2017
CASTELO DE ESTREMOZ

(ESTREMOZ)

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.CM-ESTREMOZ.PT

tem mais encanto

