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EDITORIAL
Nos últimos meses assistimos à realização de um
elevado número de atividades e obras, que merecem
destaque pela forma como contribuem para a construção de um Concelho mais dinâmico, mais coeso
e com melhores condições de vida.
Foi inaugurada a nova Escola Básica da Mata, numa
cerimónia que reuniu antigos e atuais professores
e auxiliares daquele estabelecimento de ensino. Foi
uma cerimónia simples, sem grande cobertura
mediática (facto a que já nos vamos habituando),
mas realizada com toda a humildade e dignidade
que o momento e a ocasião requeriam.
Trata-se de uma obra essencial para o desenvolvimento social de Estremoz, pois o futuro do nosso
Concelho depende dos homens e das mulheres que
hoje formarmos. Esta escola possui, agora, todos
os recursos capazes de prestar um serviço educativo de excelência às crianças que diariamente
a frequentam e, por isso, contribuirá fortemente
para as dotar de conhecimentos que lhes permitam
criar um futuro mais próspero para Estremoz. Estão
construídos os alicerces.
Lançámos recentemente o Concurso Público para
a execução das Infraestruturas da Zona Industrial
de Arcos. Apesar de esta obra ter sido abandonada
pelo executivo anterior e de estarmos hoje a pagar
pelos erros cometidos, pelo mesmo executivo, na
avaliação do preço a pagar pelos terrenos, sempre
defendemos que é um investimento prioritário e da
maior importância para o desenvolvimento económico do Concelho.
Recuperámos o processo e alterámos o plano de
pormenor, criando condições para o estabelecimento
de um forte e atrativo centro logístico e empresarial
na Zona dos Mármores, possibilitando o estabelecimento de pequenas, médias e grandes empresas
na Zona Industrial. O projeto foi candidatado aos
fundos comunitários e, logo que nos seja dado
conhecimento da sua aprovação, arrancarão as
obras de infraestruturação.
No período a que este boletim municipal diz respeito
avançaram no Concelho outras obras, algumas das
quais constituem antigas aspirações dos Estremocenses. Teve início a obra de recuperação da Praça
de Toiros e a sua adaptação a espaço multifunções,
que devolverá aquele espaço à cidade e à população,
criando novas valências e contribuindo para a recuperação do espaço em que se insere. Na outra
extremidade da cidade avançam a bom ritmo as
obras de construção do novo Quartel da GNR, uma
obra do Governo que sempre defendemos e com a
qual nos congratulamos, pois criará melhores condições de trabalho e contribuirá para a prestação de
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um melhor serviço à comunidade. No centro estamos a recuperar o Palácio dos Marqueses de Praia
e Monforte, o que permite, por um lado revitalizar a
imagem urbana e, por outro, dinamizar aquele espaço devoluto, através da criação de um equipamento
cultural ao serviço de todos.
Também na cidade criámos melhores condições de
segurança rodoviária e pavimentámos vários arruamentos. Nas freguesias demos continuidade ao
trabalho de recuperação de vários caminhos rurais,
que têm um importante papel no estabelecimento
de ligações entre o mundo rural, os principais aglomerados e a sede do Concelho, aproximando os
cidadãos dos empregos, das escolas e dos diversos
serviços de que diariamente necessitam.
As páginas deste boletim não são suficientes para
publicitar tudo aquilo que estamos a fazer para dar
ao Concelho de Estremoz tudo aquilo que merece.
Estremoz e os Estremocenses continuam a ser a
razão que nos move e por eles continuaremos a
trabalhar.
Apesar de saber que a situação económica não é a
mais favorável, desejo que todos os Estremocenses
tenham a possibilidade de comemorar este Natal,
com tudo aquilo a que têm direito, e que em 2013
todas estas dificuldades possam ser superadas.

O Presidente da Câmara
Luís Filipe Pereira Mourinha
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FESTAS DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
De 31 de agosto a 2 de setembro, realizaram-se em Estremoz
as tradicionais Festas da Exaltação da Santa Cruz.
Durante três dias Estremoz recebeu as habituais cerimónias
religiosas, quermesse, o tão apreciado fogo-de-artifício e os
concertos de Aurea, Mário Moita, Caravana e Padre Victor.

AUREA EM ESTREMOZ
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Foi a 31 de agosto que Aurea atuou em Estremoz.
Este concerto, esteve marcado para a FIAPE
2012, mas devido às condições climatéricas não
foi possível concretizar-se, tenho sido cedido pela
Câmara Municipal à comissão das Festas da
Exaltação da Santa Cruz.
Com centenas de fãs presentes, Aurea brilhou e
fez brilhar Estremoz.
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TURISMO EM ALTA:

ESTREMOZ TEM MAIS ENCANTO
Em termos turísticos, o verão de 2012 foi o melhor dos
últimos cinco anos, já que, de junho a setembro, foram
atendidos mais de 4600 visitantes, valor muito superior
ao verificado em períodos análogos desde 2008.
No período em referência, registou-se uma quebra no
número de visitantes entre 2008 e 2009, tendo o número
aumentado em 2010, para voltar a descer em 2011. Ainda
assim, à exceção do ano de 2009 (2775 visitantes), o
número de visitantes no período de férias de verão tem
sempre rondado os 4000, apenas se registando em 2012
esta notória subida do número de atendimentos.
Para tal muito têm contribuído as ações de promoção
desenvolvidas pelo Município, designadamente a presença na Bolsa de Turismo de Lisboa em 2012 e noutras
feiras nacionais e internacionais, bem como o desenvolvimento de vários suportes de divulgação turística,
exposições e outras atividades no Posto de Turismo, no
âmbito do programa “Estremoz tem mais encanto”.
O Município de Estremoz comemorou, no dia 27 de
setembro, o Dia Mundial do Turismo, entregando aos turistas
lembranças, para que mais tarde possam recordar a sua
visita ao nosso concelho.

PROJETO “ALENTEJO BOM GOSTO”
APRESENTADO EM ESTREMOZ
A Turismo do Alentejo, ERT, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz, apresentou, no passado dia 1 de outubro, no Auditório da Casa de
Estremoz, o programa “Alentejo Bom Gosto”, aos
empresários da restauração.
Este programa tem como principal objetivo criar
um Guia de Restaurantes, que permita associálos à identidade local e que seja um elemento de

conquista de clientes e de maior notoriedade
pública.
Na apresentação do “Alentejo Bom Gosto”
estiveram presentes alguns empresários da restauração, local e regional, que consideraram o
programa como um apoio necessário, tendo em
conta a atual conjuntura de dificuldades que o
setor atravessa.
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FOI INAUGURADA A NOVA ESCOLA BÁSICA
DO 1º CICLO DA MATA
Foi inaugurada no dia 13 de setembro, a nova Escola Básica do 1º Ciclo da Mata, em Estremoz, com a
presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Luís Mourinha, a Diretora Regional da Educação do
Alentejo, Dra. Maria Reina Martin, o Presidente da
Assembleia Municipal, Martinho Torrinha, vereadores
da Câmara Municipal, presidentes das juntas de freguesia, entidades civis e militares, bem como antigos
e atuais professores e funcionários daquela escola.
Luís Mourinha agradeceu a presença de todos, em
especial à Sra. Diretora Regional, pelo bom entendimento que tem existido entre as duas entidades, apelando
aos professores para que estes mantenham e reforcem
o trabalho desenvolvido em prol da comunidade e do
sucesso educativo daqueles que serão o futuro do
nosso concelho.
A Diretora Regional agradeceu o convite e reforçou
a ideia de continuidade no apoio e na resolução de
situações futuras, enaltecendo o trabalho do Município de Estremoz na criação de condições dignas para
a comunidade educativa, como é o caso desta nova
escola.
Este novo equipamento representa um investimento
total de mais de 860 mil euros e foi comparticipado
pelo INALENTEJO à taxa de 85%.
Refira-se ainda que as novas instalações, construídas
no lugar do antigo edifício, que foi demolido durante o
processo, representam um investimento de cerca de
130 mil euros custeados diretamente pelos cofres da
autarquia. Trata-se de um valor bastante inferior àquele
que a autarquia teria que desembolsar (mais de 200
mil euros), caso tivesse optado pela recuperação do
antigo edifício, que padecia de graves anomalias
estruturais, colocando em risco a segurança de toda
a comunidade escolar.
Apesar das vozes que se levantaram contra a realização
desta obra, Estremoz e a comunidade educativa local
estão de parabéns, já que esta nova Escola vai agora
permitir que crianças, docentes, auxiliares, pais e
encarregados de educação tenham mais e melhores
condições de ensino, o que certamente contribuirá para
um maior sucesso escolar.
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LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA
DO NOVO QUARTEL DA GNR
No dia 1 de Outubro, no local da obra, realizou-se a Cerimónia de Lançamento da primeira pedra do novo Quartel
da Guarda Nacional Republicana de Estremoz.
A cerimónia foi presidida pelo Comandante Geral da
Guarda Nacional Republicana, Tenente General Luís
Newton Parreira, e contou com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Estremoz, Luís Mourinha, do Diretor-Geral de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério da
Administração Interna, Prof. Doutor João Alberto Correia
e do Presidente da Assembleia Municipal, Martinho Torrinha,
bem como de representantes de diversas entidades militares, religiosas e civis, de âmbito local e regional.
No seu discurso, o Presidente da Câmara falou do tempo
de espera para a concretização deste projeto, cerca de
20 anos, enaltecendo o facto do Governo Português o
concretizar numa altura em que é particularmente difícil
efetuar obras e investimentos desta natureza. Realçou
ainda a importância que este novo Quartel terá para a
cidade, para os Estremocenses e para os militares do
Destacamento Territorial de Estremoz, pois criará melhores condições de trabalho para o desenvolvimento da
sua missão.
O Diretor-Geral de Infraestruturas e Equipamentos do
MAI fez a apresentação do equipamento e das suas
valências, reforçando o contributo das mesmas para a
criação de melhores condições de segurança no concelho
de Estremoz.
Esta empreitada é da responsabilidade da Direção-Geral
de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério da
Administração Interna, representando um investimento
total de 2.449.699,29€ e tendo um prazo de execução
previsto de 10 meses. A obra está a cargo da empresa
Arlindo Correia e Filhos.
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INAUGURAÇÃO DO PARQUE DE
RECREIO INTERGERAÇÕES DE ARCOS
No passado dia 3 de novembro foi inaugurado e aberto ao público o Parque
de Recreio Intergerações, na Urbanização da Quinta das Pedras em Arcos.
Na cerimónia estiveram presentes o Presidente da Câmara, Luís Mourinha,
o Presidente da Junta de Freguesia de Arcos, António Maria Broa,
várias entidades locais e muitos habitantes da Freguesia de Arcos.
O Presidente da Junta agradeceu o apoio do Município na concretização desta obra, apelando à população para que utilize, aproveite
e respeite este novo espaço de recreio e lazer da Freguesia.
O Presidente da Câmara enalteceu o facto do projeto só ter sido
possível realizar graças à boa relação que sempre tem existido entre
as duas instituições envolvidas, salientando que um dos objetivos
do Município é a criação de melhores condições de vida para as
populações das freguesias rurais.
O Parque de Recreio Intergerações de Arcos foi projetado recorrendo a recursos técnicos municipais e a obra foi executada pela
Junta de Freguesia, através de um protocolo de apoio celebrado
com o Município de Estremoz, representando um investimento de
cerca de 40.000 euros.
Trata-se de uma intervenção que teve como principal objetivo
requalificar um espaço obsoleto, inicialmente pavimentado com
betuminoso e que servia apenas como espaço de ligação entre o
Bairro da Quinta das Pedras e a Rua da Estação.
Com esta obra, o espaço foi ordenado de forma a permitir manter a
funcionalidade inicial de ligação entre arruamentos, ao mesmo tempo
que permite a utilização recreativa e a estadia por parte de crianças,
pais e avós, uma vez que possui quatro equipamentos de recreio
infantil e outros quatro para a prática de exercício físico ao ar livre.
A introdução de vegetação resistente às nossas condições edafo-climáticas permitirá um menor gasto de água para rega e confere ao novo
espaço uma maior frescura e variação cromática ao longo do ano.
Privilegiou-se ainda a utilização do mármore como material de
construção das floreiras/bancos e outros elementos construídos,
no seguimento da política e estratégia do Município que pretende
dinamizar a economia local, através da promoção das potencialidades
endógenas do Concelho.
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FOI APROVADA A CANDIDATURA DO MUNICÍPIO
AO PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL
A Câmara Municipal de Estremoz aprovou, em
sessão extraordinária realizada no passado dia
27 de setembro, uma proposta de candidatura à
contração de um empréstimo no âmbito do PAEL.
O PAEL – Programa de Apoio à Economia Local é
uma iniciativa do Estado Português e é regulado
pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto e pela Portaria
n.º 281-A/2012, de 14 de setembro, tendo como
objetivo a regularização do pagamento de dívidas
dos municípios vencidas há mais de 90 dias e registadas na Direção-Geral das Autarquias Locais
(DGAL) à data de 31 de março de 2012.
Nestes termos, o Município de Estremoz candidatou a contração de um empréstimo, pelo
período de 14 anos, cujo montante é de 90% de
3.011.925,65€ (2.710.733,09€), valor correspondente aos pagamentos em atraso que a autarquia
tinha à data de referência (31 de março de 2012).
Após aprovação pela Assembleia Municipal e pelo
Governo, o contrato de financiamento foi assinado,
pelo Presidente da Câmara, no passado dia 16

de novembro, numa cerimónia que se realizou
em Lisboa, com a presença do Ministro Adjunto
e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas,
e na qual participaram representantes das 82
câmaras municipais cujas candidaturas foram
aprovadas.
Ao efetuar os pagamentos em atraso no valor do
empréstimo concedido, procura-se injetar dinheiro na
economia, substituindo dívida comercial e administrativa por dívida financeira, facto que irá aliviar
a situação económica de muitas empresas, além
de que os juros de mora legalmente previstos
para os pagamentos em atraso são substancialmente superiores aos encargos que irão decorrer
deste empréstimo.
O contrato de financiamento e todos os elementos referentes à candidatura do Município
de Estremoz ao PAEL podem ser consultados
na página da autarquia na Internet, no endereço
www.cm-estremoz.pt, área Gabinete do Munícipe/Documentos de Gestão/PAEL.

ANIVERSÁRIO DA LIGA DOS COMBATENTES
NÚCLEO DE ESTREMOZ

O Núcleo de Estremoz da Liga dos
Combatentes comemorou, no dia 11 de
novembro, o 94º aniversário do Armistício que pôs termo à Primeira Guerra
Mundial e, simultaneamente, celebrou
o 87º aniversário da sua fundação.
A comemoração, na qual esteve presente
o Vice-Presidente, Francisco Ramos e
a Vereadora do Desporto, Sílvia Dias,
foi realizada junto ao Monumento aos
Combatentes e baseou-se na deposição
de flores, na invocação religiosa, na
imposição de condecorações e um
momento dedicado à Paz.
Na sua intervenção, o Presidente do
Núcleo de Estremoz, Major Velez Correia,
agradeceu e enalteceu o apoio do Município na concretização de uma antiga
aspiração do Núcleo, a construção do
lar da liga dos combatentes, cujo projeto
já está em elaboração.
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REABILITAÇÃO DO PALÁCIO DOS MARQUESES
DE PRAIA E MONFORTE
Tiveram início no passado mês de setembro as
obras de reabilitação do Palácio dos Marqueses
de Praia e Monforte, no Largo Luiz de Camões.
A obra consiste na recuperação do edifício e na
sua adaptação a centro de exposições e ludoteca,

estando previsto um investimento de mais de
1.240.000€ cofinanciado a 85% pelo INALENTEJO,
no âmbito do Plano de Ação para a Regeneração
Urbana da Cidade de Estremoz.

LOJA “PONTO JÁ” REABRIU EM ESTREMOZ
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Os jovens estremocenses podem novamente
contar com um ponto de informação e apoio: a
Loja Ponto JÁ.
Instalada no Centro Cultural Dr. Marques Crespo,
a Loja Ponto JÁ é resultado de uma parceria entre
o Instituto Português do Desporto e da Juventude
e a Câmara Municipal de Estremoz, sendo mais
um utensílio ao dispor dos jovens, que permite
estimular e apoiar a sua participação em atividades de carácter social, cultural e educativo,
incentivando e promovendo atividades e oportunidades aos jovens.
Os jovens podem ainda consultar a internet, utilizar
o espaço como sala de estudo e todo o equipamento informático existente na Loja.
Com esta reabertura, Estremoz tem mais qualidade
no apoio à juventude.
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OBRAS DE RECONVERSÃO DA PRAÇA
DE TOIROS JÁ COMEÇARAM
Foi assinado no dia 10 de outubro de 2012, o auto de
consignação da obra de reconversão da Praça de Toiros
de Estremoz, com o Consórcio Centrejo/Marmoles
Pascual.
O investimento total é de 1.788.443,13€ (acrescido de
IVA) e o prazo de execução da obra é de 240 dias, contados
a partir daquela data.
A empreitada consiste na “Reconversão da Praça de Toiros
de Estremoz e adaptação a Espaço Multifunções”, adequando o espaço às exigências de áreas e funcionalidades
de um recinto de espetáculos parcialmente coberto,
com a instalação de uma cobertura de proteção, e com
capacidade para receber 2000 pessoas sentadas.
Assim, sem descaracterizar a imagem atual do edifício,
nem a sua estrutura interior, a Praça de Toiros de Estremoz
possuirá a mais valia de, para além dos espetáculos tauromáquicos, poder ser utilizada na realização de concertos,
feiras, exposições, iniciativas desportivas, etc.
Esta obra contempla também a reabilitação do troço de
muralha adjacente à Praça (Baluarte de S. Pedro), a
demolição do anexo e construção de um novo edifício de
apoio, bem como a requalificação do espaço envolvente
e a sua articulação com o restante tecido urbano.
A obra é cofinanciada em 85% pelo INALENTEJO, no
âmbito do Plano de Ação para a Reabilitação Urbana da
Cidade de Estremoz.

ESTREMOZ HOMENAGEOU
O DR. ANDRÉ DE BRITO TAVARES
Realizou-se no passado dia 4 de novembro uma cerimónia
pública de homenagem ao Dr. André de Brito Tavares, organizada em conjunto pelo Núcleo da Liga dos Combatentes, pela
Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa e pela Câmara Municipal de Estremoz.
Conhecido como “o médico dos pobres”, o antigo combatente
da I Guerra Mundial, foi durante mais de vinte anos o médico das famílias mais carenciadas, sendo agora homenageado
com o descerramento de uma placa evocativa, na Rua 5 de
Outubro, na casa onde viveu grande parte da sua vida.
Durante a homenagem o Vereador da Cultura, Arquiteto José
Trindade, proferiu algumas palavras de agradecimento à família e ao grande samaritano que foi o Dr. André de Brito Tavares.
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PAVIMENTAÇÃO DO BECO DA RUA SÃO JOÃO DE DEUS

REPARAÇÃO DE CANDEEIRO DO ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL

REPARAÇÃO DE CALÇADA NO ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL
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REPARAÇÃO DAS BERMAS E VALETAS DO CAMINHO MUNICIPAL
DE ACESSO AOS CARDEAIS / SANTO ESTÊVÃO

CONSTRUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO NO MONTE DO PADEIRO EM S. BENTO DO CORTIÇO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO DO MONTE DA RAZÃO / ESTREMOZ
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PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA TOMÁS ALCAIDE

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA CONDESSA DE CUBA

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA AV. CAPITÃO MOUZINHO DE ALBUQUERQUE
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PAVIMENTAÇÃO NA RUA CAPITÃO MOUZINHO DE ALBUQUERQUE
E NA RUA DA MANUTENÇÃO MILITAR

PAVIMENTAÇÃO DE TROÇO DA RUA SÃO JOÃO DE DEUS

DESMATAÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À FOSSA SÉPTICA
DO CASTELO DE EVORAMONTE
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SALDOS DE STOCKS

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Realizou-se de 7 a 9 de setembro, mais uma edição da feira
“Saldos de Stocks de Verão 2012”.
Esta edição for realizada na Esplanada dos Congregados,
que se mostrou um espaço apelativo e ao gosto, não só dos
expositores, como também dos visitantes.
Mais uma vez o leque de produtos apresentados foi diversificado, constituindo uma oportunidade única para adquirir-los
a preços reduzidos.
Uma organização do Município de Estremoz e do comércio
local participante, com o objetivo de estimular o desenvolvimento económico do concelho, porque também nos eventos
e na sua atividade comercial, Estremoz tem mais encanto.
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

No passado dia 7 de outubro, comemorou-se o Dia de Portugal na Feira
Internacional Ganadera de Zafra.
A comitiva da Câmara Municipal de Estremoz foi recebida pela Alcaldesa
do Ayuntamiento de Zafra, Gloria Pons Tornelino, e pelos restantes membros
daquela entidade, sendo constituída pelo Presidente da Câmara, Luís
Mourinha, pelo Presidente da Assembleia Municipal, Martinho Torrinha,
pelo Presidente da Direção da ACORE e por representantes de outras
entidades estremocenses.
Após a cerimónia do içar das bandeiras, ao som dos Hinos de Espanha,
de Portugal e da Estremadura, executados pela Banda da Sociedade
Filarmónica Veirense, teve lugar uma visita ao recinto da feira, com
paragem no stand da Câmara Municipal de Estremoz, onde foi efetuada
uma degustação de produtos regionais.
Durante a visita ao recinto da feira, no picadeiro, os elementos da comitiva de Zafra e de Estremoz entregaram os prémios do Concurso Morfológico de Cavalos “Pura Raza Española”.
Mais uma iniciativa que fortaleceu as boas relações com Zafra, no âmbito da geminação que une estas cidades desde 1987.

28
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LIMPEZA DE SARJETAS
NA CIDADE
A Câmara Municipal de Estremoz procedeu à limpeza de
sarjetas na cidade.
Esta ação foi desenvolvida em várias etapas, uma vez que
as sarjetas, numa primeira fase, tiveram que ser limpas
e desentupidas e, numa segunda fase, lavadas com água
com bastante pressão.
Esta iniciativa permite que as ruas estejam mais higienizadas,
evitando a acumulação de lixos e maus cheiros.
Apelamos a todos os munícipes que evitem deitar lixo para
as sarjetas e, caso verifiquem que alguma se encontra
entupida, comuniquem aos serviços municipais, para que
os mesmos possam resolver a situação e assim manter a
cidade mais limpa e mais segura.
Estes trabalhos contaram com o apoio dos Bombeiros
Voluntários de Estremoz.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO
DE CONTENTORES
A Câmara Municipal de Estremoz procedeu, uma vez mais,
à lavagem e desinfeção dos contentores do lixo no concelho,
recorrendo a uma viatura apropriada e alugada para o efeito.
Sendo esta intervenção um esforço económico para a
autarquia, apela-se aos munícipes os devidos cuidados na
deposição do lixo, utilizando sempre sacos bem fechados e
evitando despejar matérias líquidas nos contentores.
Esta iniciativa reveste-se de grande importância para dar
cumprimento a um dos grandes objetivos da Câmara
Municipal de Estremoz, que consiste na manutenção de boas condições de higiene urbana no concelho.

OBRAS PARTICULARES TÊM “SANEAMENTO NA HORA”
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A Divisão de Ordenamento do Território e Urbanismo do Município de
Estremoz dispõe do serviço de Saneamento na Hora, aplicado a todas
as operações urbanísticas.
Este serviço permite ao interessado, na realização de uma operação urbanística, saber de imediato se o seu processo está corretamente instruído.
Relembramos que todas as quartas-feiras, das 14h00 às 17h30, há atendimento
técnico presencial nos serviços da DOTU, onde poderá esclarecer e receber
todo o apoio necessário à instrução e enquadramento da sua pretensão.
Os formulários dos requerimentos para as diversas operações urbanísticas,
estão disponíveis no site www.cm-estremoz.pt, na área do Gabinete do
Munícipe.

ESTREMOZ COMEMOROU

O DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE
A Câmara Municipal de Estremoz comemorou no dia
12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude.
Para assinalar a data, o Município de Estremoz disponibilizou, para os jovens dos 12 aos 25 anos, entradas
gratuitas nas Piscinas Municipais, no Museu Municipal
e no Museu Rural.
O Centro de Ciência Viva de Estremoz também aderiu a
esta iniciativa e procedeu da mesma forma.
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ESTREMOZ FÉRIAS
Durante o mês de agosto continuaram as atividades
do Estremoz Férias, que proporcionaram aos
mais novos momentos de convívio e diversão.
Para além dos ateliers, as crianças e jovens fizeram
visitas às piscinas das Galveias e de Fronteira.

29ª FESTA DA MALHA
Decorreu no passado dia 16 de setembro, em Borba,
a 20ª Festa da Malha, com a participação de 163 equipas,
num total de 326 jogadores.
De Estremoz participaram 20 equipas do Escalão Sénior, uma
do Escalão + 65 Masculino (vencedora do 4º lugar) e uma
equipa do Escalão Feminino, num total de 22 equipas.

28
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MINI MARATONA PONTE VASCO DA GAMA

CAMINHADAS

ESTREMOZ MARCOU PRESENÇA, NO DIA 30 DE SETEMBRO,
NA MINI MARATONA PONTE VASCO DA GAMA.

28

O projeto anDAR é uma iniciativa da Câmara Municipal de
Estremoz, no âmbito do desporto, que tem como objetivo principal
aliar a solidariedade à prática desportiva. Foram desenvolvidas
as seguintes atividades:
CAMINHADA “SÃO BENTO DO CORTIÇO”
17 PARTICIPANTES (9 DE SETEMBRO)

CAMINHADA “SANTO ESTEVÃO”

40 PARTICIPANTES (16 DE SETEMBRO)

CAMINHADA “VEIROS”

46 PARTICIPANTES (7 DE OUTUBRO)

CAMINHADA “SÃO BENTO DO AMEIXIAL”
27 PARTICIPANTES (14 DE SETEMBRO)

CAMINHADA “SANTA VITÓRIA DO AMEIXIAL”
26 PARTICIPANTES (28 DE OUTUBRO)

CAMINHADA “CONTINENTE MODELO”
20 PARTICIPANTES (11 DE NOVEMBRO)
OUTRAS CAMINHADAS

CAMINHADA “MINI MARATONA PONTE VASCO DA GAMA”
53 PARTICIPANTES (30 DE SETEMBRO)
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DESPORTO COM VIDA
NA PISCINA
Teve início em a 13 de agosto o projeto “Desporto
Com Vida” e, até ao final da época balnear,
todas as crianças dos 3 aos 6 anos de idade
que frequentaram o recinto da Piscina Municipal, beneficiaram de atividades lúdicas e
desportivas na piscina infantil.
Tratou-se de uma atividade organizada
e coordenada pelo Município de Estremoz,
com o apoio do Instituto do Desporto e da
Juventude, através de um projeto de ocupação
de tempos livres de longa duração.

ESTREMOZ RECEBEU CONFERÊNCIA SOBRE CAÇA MAIOR
No passado dia 22 de setembro, no Auditório do Parque de Feiras e Exposições de
Estremoz, realizou-se a conferência “Caça
Maior no Alentejo: Perspectivas”, organizada pelo Clube Português de Monteiros,
Associação Nacional de Caça Maior, com o
apoio da Câmara Municipal de Estremoz e
da Turismo do Alentejo, E. R. T.

DUATLO PELO SISTEMA SOLAR
Em colaboração com a Escola
de Triatlo Santo António de
Évora e a Associação de BTT
de Estremoz “Sobe e Desce”,
realizou-se nos dias 13 e
14 de outubro o Sol-Duatlo
de Estremoz, uma prova de
corrida e BTT, onde quer os
atletas quer o público participaram em diversas atividades
científicas.
Os prémios foram entregues
pela Vereadora do Desporto,
Sílvia Dias e pelo Presidente
da Câmara Municipal, Luís
28
Mourinha.
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“AMARELO” ESPETÁCULO INFANTIL NO TEATRO
BERNARDIM RIBEIRO
Realizou-se no dia 16 de setembro, no Teatro Bernardim Ribeiro,
um espetáculo infantil intitulado “Amarelo”, com a atriz Catarina
Requeijo.
Um espetáculo para crianças, dos 3 aos 6 anos, e famílias onde se
contaram histórias que a cor amarela pode contar.
Esta iniciativa, pertence ao Serviço Educativo do TEIAS – REDE
CULTURAL DO ALENTEJO, com organização do Município de
Estremoz, com coprodução da Truta, Maria Matos Teatro Municipal,
Centro Cultural Vila Flor e cofinanciado pelo INALENTEJO/QREN/EU.

ESPETÁCULO “GENTES DA MINHA TERRA” EM ESTREMOZ
O espetáculo “Gentes da Minha Terra” esteve em Estremoz no dia
22 de setembro, no Teatro Bernardim Ribeiro, pela Companhia de
Dança Contemporânea de Évora.
Um espetáculo de bailado, a partir de fados de Amália Rodrigues,
que homenageou essa grande figura da música portuguesa, no
momento em que a cultura nacional afirmou o Fado como Património
da Humanidade.
Esta iniciativa, pertence ao TEIAS – REDE CULTURAL DO ALENTEJO,
com organização do Município de Estremoz e cofinanciado pelo
INALENTEJO/QREN/EU.

TEATRO “O MENINO QUE QUERIA SER PRESIDENTE”
No dia 4 de novembro, no Teatro Bernardim Ribeiro, a Sociedade
de Instrução Guilherme Cossoul apresentou em Estremoz a peça
“O Menino que queria ser Presidente”.
A história começou simplesmente assim: uma bola de futebol,
uma mãe, um pai e um filho. Pessoas normais! Mas este filho tinha
um sonho: ser futebolista... e Presidente! Futebolista, porque se for
famoso e tiver dinheiro pode ajudar a família e quem precise, e
Presidente, porque assim poderá acabar com todas as injustiças
no mundo.
A dramatização contou com a participação do ator estremocense
Cláudio Henriques.

ESPETÁCULO “DA COR DA ÁGUA” EM ESTREMOZ
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No dia 10 de novembro, no Teatro Bernardim Ribeiro, realizou-se
o espetáculo de Jorge Salgueiro “Da cor da Água – No tempo em
que as mulheres não entravam nas tabernas”.
A partir das cinco canções e árias de ópera mais populares que
falam de bebidas alcoólicas, Jorge Salgueiro construiu cinco prelúdios e a ideia de um espetáculo alicerçado nos próprios músicos
como intérpretes, não só do seu instrumento mas também da
dramaturgia.
Esta iniciativa, pertence ao TEIAS – REDE CULTURAL DO ALENTEJO,
com organização do Município de Estremoz e cofinanciado pelo
INALENTEJO/QREN/EU.
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CORETO ACOLHEU NOITES DE VERÃO
Durante o mês de agosto o Coreto Municipal acolheu o projeto “Há Música
no Coreto”, no qual se realizaram os seguintes espetáculos:
CONCERTO DE VERÃO – 4 de agosto
Sociedade Filarmónica Luzitana
Um concerto para todos os públicos, em homenagem ao verão.
BROADWAY & HOLLYWOOD – 11 de agosto
Ensemble Contemporaneus
Concerto para o público em geral com os melhores sucessos da Broadway e Hollywood.
HÁ SARDINHAS E CARAPAUS – 18 de agosto
Ginarte
Espetáculo de música, luz, movimento, sardinhas e vinho tinto.
TANGO VELHO, TANGO NOVO – 25 de agosto
Lusitango
Um espetáculo de música e dança que viajou até à Argentina, ao som de Astor Piazzola.

TEATRO BERNARDIM RIBEIRO
ABRIU TEMPORADA COM ÓPERA
No passado dia 8 de setembro, a Contemporaneus
abriu a temporada com ópera, numa produção com o
Município de Estremoz, onde apresentaram La princesse jaune, de Camille Saint-Saëns, e The Wandering
Scholar, de Gustav Holst.
Estas duas óperas, foram reorquestradas propositadamente para a ocasião por Antonio Risueño e o
Ensemble Contemporaneus foi dirigido pelo maestro
João Paulo Santos. A encenação ficou a cargo de Fernanda
Lapa, a cenografia de Rui Alexandre e o desenho de
luzes de Paulo Sabino. Os solistas foram Inês Simões
(soprano), Marco Alves dos Santos (Tenor), João Merino
(Barítono) e Nuno Dias (Baixo).

MÊS DA MÚSICA - OUTUBRO 2012
Para celebrar o Dia Internacional da Música, a Câmara Municipal
de Estremoz, como já vem sendo habitual, dedicou o mês de outubro
à música, e organizou, em parceria com algumas coletividades do
concelho, o seguinte programa cultural.
MÚSICA DE CÂMARA IBÉRICA
6 de outubro
Teatro Bernardim Ribeiro
Ensemble Contemporaneus
UNIÃO E DEZ4LINH4DOS
13 de outubro
Teatro Bernardim Ribeiro
Sociedade Filarmónica Artística
Estremocense e Banda “Dez4linh4dos”
VOLTA AO MUNDO
EM 10 INSTRUMENTOS
14 de outubro
Teatro Bernardim Ribeiro
Companhia Marimbondo e Associ’arte
I ENCONTRO DE BANDAS JUVENIS
DE ESTREMOZ
20 de outubro
Teatro Bernardim Ribeiro
Sociedade Filarmónica
Artística Estremocense
ENCONTRO DE COROS
20 de outubro
Igreja dos Congregados
Orfeão de Estremoz “Tomaz Alcaide”
CONCERTO DA SOCIEDADE
FILARMÓNICA LUZITANA
21 de outubro
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Estremoz
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MUNICÍPIO DE ESTREMOZ HOMENAGEOU JOAQUIM VERMELHO
Decorreu no dia 23 de setembro, mais uma homenagem a Joaquim Vermelho, na
evocação dos dez anos após a sua morte.
Na companhia de amigos e familiares, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Luís
Mourinha, falou da saudosa amizade que viveu com Joaquim Vermelho e que, apesar
da sua ausência, ele e sua obra, jamais serão esquecidos pelos Estremocenses.
O Vereador da Cultura, José Trindade, no seu discurso, leu um poema escrito pelo
homenageado em memória a Sebastião da Gama, cujo conteúdo em muito descreve
o homem e a forma de estar na vida do ilustre estremocense que foi Joaquim Vermelho.
Uma placa comemorativa do 10º aniversário da sua morte foi descerrada no Museu
Municipal.

CONFERÊNCIA SOBRE AS ORIGENS DOS BONECOS DE ESTREMOZ
Na Biblioteca Municipal de Estremoz, no dia 29 de
Setembro, decorreu a conferência "Possíveis fontes
para os Bonecos de Estremoz: imagens de costumes",
pela Prof.ª Drª Ana Rodrigues e com a presença do
Vereador da Cultura, José Trindade.
Nesta iniciativa foram propostas algumas fontes, que poderão ser a potencial origem de determinados Bonecos
de Estremoz, facto particularmente relevante para estudiosos, colecionadores e admiradores desta arte popular.

1º ENCONTRO DE BANDAS JUVENIS DE ESTREMOZ
Integrado no Mês da Música realizou-se no dia 20 de
outubro, no Teatro Bernardim Ribeiro, o I Encontro
de Bandas Juvenis de Estremoz, com a participação
da Banda Juvenil da União (anfitriã), da Banda Juvenil
de Alvide (Cascais) e da Banda Juvenil do CCA (Alandroal).
Esta iniciativa foi uma organização da Sociedade Filarmónica Artística Estremocense, com o apoio da Câmara
Municipal de Estremoz.
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EXPOSIÇÕES
“EXTREMOZ… PASSADO NO PRESENTE”

Fotografias do passado e do presente de Estremoz
14 a 31 de agosto
Posto de Turismo de Estremoz

“UM OLHAR SOBRE EVORAMONTE”

Trabalhos premiados no concurso de fotografia “Um olhar sobre Evoramonte”
15 de agosto a 9 de setembro
Torre de Menagem do Castelo de Evoramonte
Organização da Associação Acolher Mudanças

EXTREMOZ… PASSADO NO PRESENTE

Fotografias do passado e do presente de Estremoz

“A FÉ E AS OBRAS DA MISERICÓRDIA”

Telas com as obras e materiais da misericórdia
17 a 19 de agosto
Praça dos Aviadores - Evoramonte
Organização da Santa Casa da Misericórdia de Evoramonte

“AMOSTRA ETNOGRÁFICA DE MARIA JOSÉ CAMÕES”
Figuras em gesso da Estremocense Maria José Camões
1 a 30 de setembro
Posto de Turismo de Estremoz

EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS EM MINIATURA

Mostra de Miniaturas pertencentes à Associação de Veículos Clássicos de Estremoz
9 de setembro a 4 de outubro
Salão da Junta de Freguesia de Santa Maria
Organização da Junta de Freguesia de Estremoz (Santa Maria)

AMOSTRA ETNOGRÁFICA
DE MARIA JOSÉ CAMÕES

Figuras em gesso da Estremocense Maria José Camões

“VEIROS & COMPANHIA”

Desenhos do ilustrador Ricardo Cabral
8 a 30 de setembro
Largo da Igreja Matriz de Veiros

“JOAQUIM VERMELHO VIDA E OBRA”

Exposição biobibliográfica de Joaquim Vermelho
24 de setembro a 26 de outubro
Biblioteca Municipal de Estremoz

JOAQUIM VERMELHO VIDA E OBRA

Exposição biobibliográfica de Joaquim Vermelho

“PATRIMÓNIO CULTURAL DE ESTREMOZ”

II Mostra de Artes Plásticas de Estremoz
30 de setembro a 18 de novembro
Sala de Exposições Temporárias do Centro Cultural Dr. Marques Crespo

“SELEÇÃO DE DESENHOS DA COLEÇÃO DO MUSEU
MUNICIPAL DE ESTREMOZ”

Exposição inserida na “Trienal de Desenho- Desenha 2012”
7 de outubro a 11 de novembro
Sala de Exposições Temporárias do Museu Municipal de Estremoz

“ALENTEJO EM MINIATURA”

Trabalhos em madeira do artesão Manuel Serrano
6 de outubro a 18 de novembro
Posto de Turismo de Estremoz

PATRIMÓNIO CULTURAL DE ESTREMOZ
II Mostra de Artes Plásticas de Estremoz

“INTROSPECÇÃO NO ALENTEJO”

Exposição de fotografia realizadas no âmbito da Master Class Internacional
13 de outubro a 30 de novembro
Castelo de Evoramonte

“MEMÓRIAS DOS CAMPOS”

Trabalhos do artesão António Coelho
13 de outubro a 17 de novembro
Sala de Exposições do Centro Cultural Dr. Marques Crespo
Organização da Associação Filatélica Alentejana

ALENTEJO EM MINIATURA

Trabalhos em madeira do artesão Manuel Serrano
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ESTREMOZ COLOCOU
DE NOVO A “CIÊNCIA NA RUA”

DIA DO DIPLOMA NA ESCOLA
SECUNDÁRIA EM ESTREMOZ

A 6ª edição do CIÊNCIA NA RUA decorreu no dia 15 de setembro
em Estremoz, cidade que foi uma vez palco de inúmeras experiências interativas e espetáculos, onde a CIÊNCIA e a ARTE se
juntaram para viver a Química no nosso dia a dia, num Festival de
Ciência de características únicas!
Esta iniciativa foi uma organização do Centro de Ciência Viva de
Estremoz com a colaboração da Câmara Municipal de Estremoz.

A Escola Secundária Rainha
Santa Isabel de Estremoz
celebrou no passado dia
28 de setembro, no seu auditório, o Dia do Diploma,
com a entrega de certificados
e a entrada de alunos no
Quadro de Excelência.
Esta iniciativa, segundo
o Presidente da Câmara
Municipal, Luís Mourinha,
é de louvar, sendo uma
referência e um exemplo a
seguir pelos novos alunos.

ALUNOS ESTREMOCENCES RECEBERAM
MATERIAIS ESCOLARES
A Câmara Municipal de Estremoz e a Associação Cultural
e Recreativa dos Marinheiros do Concelho de Estremoz
(ACRMOZ), entregaram em setembro 140 quilos de material escolar, recolhidos à entrada de duas superfícies
comerciais da cidade.
A ACRMOZ efetuou a recolha dos materiais, ficando a autarquia responsável pela distribuição dos mesmos, pelos
alunos do ensino público pré-primário e 1º ciclo do concelho
de Estremoz.
O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Francisco Ramos,
louvou a iniciativa da Associação, que ajudou as escolas e
os encarregados de educação, não deixando de agradecer
à população, que uma vez mais se mostrou generosa e
solidária.

PROTOCOLOS REALIZADOS COM AS FREGUESIAS PARA APOIO ÀS ESCOLAS
Freguesias do Concelho

Valor pago no ano letivo 2011/2012

Valor atribuído no ano letivo 2012/2013

ARCOS

17.740,00€

EVORAMONTE

11.780,00€

11.740,00€

GLÓRIA

13.760,00€

13.860,00€

SANTA MARIA

46.620,00€

46.260,00€

7.820,00€

7.680,00€

SANTO ANDRÉ

0,00€

0,00€

SANTO ESTÊVÃO

0,00€

0,00€

SÃO BENTO DO AMEIXIAL

0,00€

0,00€

SÃO BENTO DE ANA LOURA

0,00€

0,00€

SÃO BENTO DO CORTIÇO

8.940,00€

8.980,00€

SÃO DOMINGOS DE ANA LOURA

5.320,00€

5.500,00€

SÃO LOURENÇO DE MAMPORCÃO

9.054,06€

0,00€

VEIROS

5.880,00€

5.860,00€

126.914,06€

117.720,00€

SANTA VITÓRIA DO AMEIXIAL
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TOTAL DO VALOR ATRIBUÍDO

17.840,00€
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DIA INTERNACIONAL DO IDOSO

No dia 1 de Outubro, Dia Internacional do Idoso, a turma de cantares
“Vozes na Idade do Ouro”, do Grupo de Cantares da Academia Sénior,
visitou e animou os utentes do Centro de Bem Estar Social de Estremoz.

SENIORES DO CONCELHO EM MOVIMENTO
Tiveram início no mês de outubro as aulas
semanais de motricidade, denominadas
"IDADE VS MOVIMENTO".
Estas aulas fazem parte da Academia Sénior
de Estremoz, direcionadas a todos os Seniores
do concelho que se veem reduzidos na sua
mobilidade e que integram respostas de Lar,
ou Centro de Dia, nas freguesias rurais.
Na sede do concelho, no Centro Cultural de
Estremoz, funciona a disciplina de motricidade,
"A minha hora de exercício" e é direcionada a
todos os Seniores que a queiram integrar.

EXPOSIÇÃO “POBREZA É FICAR INDIFERENTE”
EM ESTREMOZ
De 15 a 19 de outubro, nas montras do
comércio local, esteve apresentada a
exposição “Pobreza é ficar Indiferente”
com fotografias de Pedro Taborda.
As fotografias retrataram as diferentes
fases da pobreza, numa altura em que
o país atravessa uma grave crise económica, em que a falta de emprego e
de recursos financeiros e materiais
das famílias está a agravar a situação
de pobreza e de exclusão social, servindo esta exposição para alertar a
sociedade para o problema, ao qual
ninguém deve ficar indiferente.
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