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Cumprir Abril!
46 anos de liberdade 
e democracia

Neste contexto a Câmara Municipal de Arraiolos considera que a criação 
das Regiões Administrativas, conforme determina a Constituição da Repú-

blica, é a resposta que se impõe, devendo ser abandonadas medidas 
governativas de descentralização ou de ctícia democratização das 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, sendo que a 
transferência de competências para as autarquias tentada pelo Governo é 
ineciente e inaceitável, sem a afetação dos meios nanceiros e técnicos 
necessários.

Com o “25 de Abril” chegou a liberdade e foi possível criar condições para 
iniciar a caminhada de construção dum país onde os direitos fundamentais 
do povo português fossem uma realidade.

Devemos ainda assim lembrar que no dia 25 de 
Abril de 1974 com a “Revolução dos Cravos” chegou ao 

m o regime ditatorial que durante 48 anos oprimiu o povo 
português.

Sílvia Pinto

A Presidente da Câmara 

A emergência ditada pela pandemia Covid-19 
colocou-nos um desao diferente, obrigando-nos a 
assinalar o “Dia da Liberdade”, com condicionalis-

mos decretados neste contexto, esperando que 
possa cessar o Estado de Emergência declarado 

no passado mês de março, o mais breve possível, 
como sinónimo da evolução positiva desta 

doença que assumiu proporções de calami-
dade pública. 

Mesmo que de forma diferente, no dia 25 de Abril de 2020 vamos come-
morar 46 anos de democracia e liberdade com a certeza de que é necessário 
continuar a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo, condi-
ção indissociável da dignidade da pessoa humana, exigindo a distribuição 
justa da riqueza criada pelo trabalho, ação fundamental para erradicar a 
pobreza e caminhar para um futuro melhor.

Também a  situação vivida com a  pandemia demonstra a necessidade de 
encontrar um rumo diferente, com políticas conducentes ao fortalecimento 
da democracia, dos diretos dos trabalhadores e das populações, garantindo 
uma sociedade mais fraterna e equitativa.

A realização de eleições livres e a aprovação da Constituição da República 
Portuguesa em 1976 foram parte integrante do processo de democratização 
do Estado, com relevância para o reconhecimento do direito à saúde, à 
educação, à habitação e com a instituição do Poder Local Democrático, 
evidenciando-se este como um pilar da democracia.

Saberemos assumir a nossa responsabilidade num quadro que integre 
novas competências e estaremos à altura da responsabilidade inerente à 
expectativa que através de eleições livres e democráticas foi depositada nos 
eleitos dos órgãos autárquicos municipais do nosso concelho.
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A Câmara Municipal de Arraiolos 
com base nas orientações da 
Direção-Geral da Saúde aprovou o 
Plano de Contingência do Município 
de Arraiolos por forma a antecipar e 
gerir o impacto do atual surto da 
doença COVID-19, que é provocada 
pela infeção pelo coronavírus SARS-
COV-2 .

O Plano de Contingência tem como 
principal  objet ivo preparar o 
Município para gerir o risco de 
infeção e enfrentar eventuais casos 
de doença, minimizando a sua 
transmissão e o seu impacto no 
município e na comunidade

Tendo em conta as últimas orienta-
ções, o município determinou até ao 
dia 9 de Abril, as seguintes medidas:

- Encerrar os Centro Interpretativos 
do Tapete de Arraiolos e do Mundo 
Rural, em Arraiolos e Vimieiro, 
respetivamente, face ao elevado 
número de visitantes sem conheci-
mento  do seu local de origem;

- Suspender todos os eventos / inicia-
tivas municipais.

A Câmara Municipal de Arraiolos 
recomenda, ainda, a todos os 
cidadãos que adotem, tendo em 
conta as direções emanadas pelo 
Governo,  as medidas de prevenção 
recomendadas, nomeadamente, o 
distanciamento social, higienização 
das mãos e etiqueta respiratória, em 
todas as circunstâncias e em 
aglomerados  de pessoas  de 
qualquer dimensão.

- Cancelar as atividades do gimno-
desportivo;

- Cancelar as atividades da Escola 
de Música;

Estas medidas estão sujeitas ao 
evoluir de toda a situação e de 
novas orientações da Direção-Geral 
de Saúde.

- Cancelar as atividades do projeto 
Viver Sénior;

Medidas Preventivas

COVID - 19

Estamos a chegar à primeira metade 
do atual mandato.
 

Desde a tomada de posse em 
20/10/2017 a Câmara Municipal de 
Arraiolos vem desenvolvendo uma 
ação de continuidade, agindo em 
conformidade com as propostas 
apresentadas num projeto com 
provas dadas, envolvendo toda a 
população, todas as freguesias, 
aldeias e lugares do nosso concelho, 
direcionando cada programa, cada 
p r o j e t o  e  c a d a  a ç ã o  p a r a 
concretizar um objetivo primordial: 
ter mais qualidade de vida.

Em cada freguesia, em cada aldeia, 

Neste contexto rearma-se a 
determinação para intervir, desen-
volver e modernizar o concelho de 
Arraiolos, defender uma nova Lei 
das Finanças Locais para que a 
autonomia das autarquias seja uma 
realidade, bem como a defesa da 
“água pública” e a reposição das 
freguesias extintas.

Breve nota sobre o Mandato 

2017-2021

Realizou-se no edifício dos Paços do 
Concelho, o sorteio e a entrega dos 
prémios da iniciativa de Natal "A 
Tradição do Natal é no Comércio 
Local 2019". 

Foram sorteados 10 cupões em que 
cada prémio corresponde a 100 
euros em compras para serem 
utilizados exclusivamente nos esta-
belecimentos comerciais aderentes 
à presente iniciativa.

 A tradição do Natal 

é no comércio local

A Câmara Municipal de Arraiolos e 
as Juntas de Freguesia do concelho 
em colaboração com os comercian-
tes e as  farmácias do concelho, 
assegurarão o transporte ao domicí-
lio de bens alimentares, produtos de 
higiene e medicamentos às pessoas 
que se encontrem em situação de 
clara vulnerabilidade - consideradas 
como grupo de risco, nomeadamen-
te, Idosos (maiores de 65 anos), 
cidadãos portadores de deficiência, 
doentes e temporariamente incapa-
citados, que não possam ter apoio 
familiar.

Para tal deverão contactar os 
parceiros.

Apela-se à divulgação desta 
informação junto da população 
idosa e considerada como grupo de 
risco.

Apela-se também à população que 
fique em casa e que siga as orienta-
ções da Direcção Geral de Saúde e 
que cumpra o que foi decretado pelo 
Governo.

Plano de Prevenção 

em cada lugar do concelho de 
Arraiolos foram efetuadas interven-
ções tendo como objetivo a manu-
tenção, conservação e melhora-
mento de vias de comunicação e 
arruamentos para beneciar as 
acessibilidades, fundamentais à 
melhorias das condições de vida 
das populações.

Estão programadas, projetadas, 
terminadas ou em execução um 
conjunto de intervenções para 
encontrar as melhores soluções, com 
as respostas adequadas para as 
situações existentes,  corresponden-
do a um valor superior a 7 290 250,00 
� aplicado para o futuro melhor que 
juntos vamos construir.

As obras de melhoria de equipa-
mentos de util ização coletiva, 
espaços escolares exteriores e 
estabelecimentos de ensino, bem 
como nos espaços verdes, criaram 
melhores condições de uso destas 
estruturas pela comunidade.
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Novas regras foram estabelecidas 
no que toca à identicação dos 
nossos animais de companhia. A 
partir de 25 de Outubro de 2019 
passou a ser obrigatório o registo de 
todos os cães, gatos e furões numa 
única base de dados nacional: o 
Sistema de Informação de Animais 
de Companhia, abreviadamente 
designado por SIAC. 

Este novo sistema, SIAC, veio 
substituir as duas bases de dados 
anteriores existentes em Portugal, 
SIRA e SICAFE, e vai integrar os 
dados existentes em ambas, cando 
assim a informação acessível a 
todos, desde Médicos Veterinários 
até aos donos dos animais de 
companhia. Assim, todos os animais 
que já estavam registados em uma 
ou outra base de dados já estarão 
automaticamente registados no 
SIAC, não necessitando portanto de 
efetuar novo registo. 

O Médico Veterinário passa assim a 
ser responsável pelo registo desses 
animais diretamente no SIAC 
aquando da colocação do micro-
chip, assegurando dessa forma que 
a identicação do dono que 
imediatamente registada e associa-
da ao animal. Após este registo é 
emitido o Documento de Identica-
ção do Animal de Companhia 
(DIAC) que deve sempre acompa-
nhar o seu animal juntamente com o 
boletim sanitário.

No SIAC, além da identicação do 
animal e do seu titular ou detentor é 
feito também o registo sanitário 

Além das alterações anteriores 
referentes ao registo dos animais de 
companhia, este ano surgiu também 
um novo Boletim Sanitário de cães e 
gatos obrigatório, de exclusiva 

• Todos os cães, gatos e furões com 
microchip mas sem registo na 
nova base de dados deverão ter 
registomaprovado no prazo de 
um ano. 

• Os gatos e os furões nascidos 
antes de 25 de outubro de 2019 
que não tenham microchip terão 
de ser registados nos próximos 
três anos (até 25 de outubro de 
2022).

• Todos os cães, gatos e furões 
nascidos depois de 25 de Outubro 
de 2019 terão de ser registados 
até 120 dias após o nascimento 
(aplicação de microchip até aos 4 
meses de idade);

• Os cães nascidos antes de 1 de 
julho de 2008 e que não tenham 
microchip devem colocá-lo até 25 
de outubro do próximo ano;            

obrigatório, ou seja, o registo da 
vacinação ant i - rábica,  sendo 
emitido novo documento atualizado 
cada vez que é feita a revacinação 
obrigatória. Poderão ser também 
registados no SIAC outras informa-
ções sanitárias relevantes como 
outras vacinações, esterilizações, 
etc, para que essa informação 
esteja disponível e acessível a 
qualquer Médico Veterinário ou 
outra entidade que dela necessite, 
até mesmo ao próprio dono.

Quanto aos prazos….

aquisição e utilização do Médico 
Veterinário. Os antigos boletins 
manter-se-ão válidos até 31 de 
Dezembro de 2021, data a partir da 
qual todos deverão ser substituídos 
pelo novo modelo. Este novo Boletim 
Sanitário de Cães e Gatos é seriado 
para que se possa efetuar a rastrea-
bilidade do mesmo, de forma a 
garantir a sua disponibilização e 
utilização apenas por Médicos 

Novas Regras para os Animais de Companhia

Além das al-
terações an-
teriores refe-
rentes ao re-
gisto dos ani-
mais de com-
panhia, este 
ano surgiu 
também um 
novo Boletim 
Sanitário de 
cães e gatos 
obrigatório, de exclusiva aquisi-
ção e utilização do Médico 
Veterinário. Os antigos boletins 
manter-se-ão válidos até 31 de 
Dezembro de 2021, data a partir 
da qual todos deverão ser 
substituídos pelo novo modelo. 
Este novo Boletim Sanitário de 
Cães e Gatos é seriado para que 
se possa efetuar a rastreabilida-
de do mesmo, de forma a 
garantir a sua disponibilização e 
utilização apenas por Médicos 
Veterinários.

Informação

A ANACOM-Autoridade Nacional de Comunicações vai 
proceder à alteração da rede de televisão digital terrestre 
(TDT) para possibilitar a introdução em Portugal do 5G.

Alterações na Rede TDT

Todos os que veem gratuitamente os canais RTP1, RTP2, RTP3, 
RTP Memória, SIC, TVI e Parlamento apenas terão que fazer a 
sintonia do seu televisor, usando o comando (do televisor ou do 
descodicador). 

A ANACOM tem uma linha de atendimento gratuita 800 102 
002, a funcionar entre as 9h00 e as 22h00, todos os dias, 
abrangendo ns de semana e feriados.

Pode obter mais informação em: 
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=410664

A TDT

tem novas

frequências
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A par da referida intervenção deverá ser melhorada a 
Rede de Esgotos e Águas Pluviais tornando mais eciente 
a recolha de águas pluviais, criação de rede 
diferenciada de águas pluviais e esgotos domésticos e 

O projeto tem como área de intervenção o perímetro 
urbano compreendido entre as Rua do Mato, Rua de 
Avis, Largo das Escolas, Rua dos Celeiros, Largos dos 
Celeiros, Travessa de São Francisco e Rua do Poço do Frei 
Gil.

A ação incidirá nos arruamentos, infraestruturas de rede 
de águas e esgotos, rede de águas pluviais, 
infraestruturas elétricas e de comunicações e rede de 
fornecimento de águas e combate a incêndios.

Com esta obra pretende-se melhorar a qualidade do 
espaço para residentes e utilizadores, nomeadamente, 
no aspeto visual mantendo as características rurais da 
zona, delimitar condições de circulação pedonal e 
otimizar acessibilidades para pessoas de mobilidade 
condicionada, criação de ensombramentos para 
habitações e via publica, delimitação e otimização de 
zonas de estacionamento e melhoria de iluminação 
noturna, através de instalação de iluminação mais 
eciente (LED).

A sessão integrada nas ações que a Câmara Municipal 
de Arraiolos designou “À conversa com a População” 
cumpriu o objetivo preconizado para este espaço de 
diálogo participativo com os munícipes.

A Câmara Municipal de Arraiolos e a Junta de Freguesia 
de Vimieiro convidaram a população desta Vila a 
participar na apresentação do Projeto de Requalicação 
Urbana de Vimieiro, em reunião com a presença do Eng. 
Vítor Marques e Eng. Fábio Amendoeira dos serviços 
técnicos municipais.

modernização da rede 
existente.

Esta é uma ação prevista na ORU (Operação de 
Reabilitação Urbana) constituída como  um instrumento 
de estratégia para a reabilitação urbana e de 
qualicação das infraestruturas, dos equipamentos e 
dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva.

Rera-se que a Área de Reabilitação  Urbana de Vimieiro  
visa de um modo geral a requalicação e revitalização 
do tecido urbano  denido em programa estratégico 
com recurso a investimento público. 

O projeto envolve a 
criação de nova rede de 
fornecimento de água e 
de rede de combate a 
i n c ê n d i o ,  c o l o c a ç ã o  d e 
hidrantes para combate a incêndio e 
otimização do sistema de válvulas de corte.

 À conversa com a população – Vimieiro
 Projeto de Requalicação Urbana

Com a presença da Câmara Munici-
pal de Arraiolos, Agrupamento de 
Escolas de Arraiolos,  CIMAC, 
Lusoinfo e encarregados de educa-
ção, no Arraiolos Multiusos, dia 21 de 
janeiro, realizou-se o lançamento 
publico da Plataforma + Cidadania, 
iniciativa dirigida à comunidade 
escolar e cujo conteúdo abrange os 
alunos do 1º ciclo do Ensino Básico. 

No contexto deste projeto foram 
realizadas sessões de formação 

Esta iniciativa resulta da parceria 
entre o Município de Arraiolos e a 
CIMAC e é parte integrante da 
estratégia subjacente ao programa 
Intermunicipal de Combate ao 
insucesso Escolar, procurando ainda 
“contribuir para a redução e preven-
ção do abandono escolar precoce e 
promover a igualdade de acesso a 
uma educação de boa qualidade.” 

para os professores e para todos os 
alunos do 1º ciclo do concelho, de 
forma a apresentar as mais-valias 
desta plataforma para o processo 
educativo.

A “Plataforma favorece a realização 
de atividades lúdicas e dinâmicas, 
envolvendo os diversos atores da 
comunidade educativa, numa rede 
capaz de promover e desenvolver 

conhecimentos, competências e 
valores que ajudam as crianças a 
desempenhar um papel ativo na 
comunidade.” 

Rera-se que para além dos conteú-
dos programáticos referentes ao 1º 
ciclo, a plataforma promove tam-
bém o conhecimento sobre Cidada-
nia e Património Local dos diferentes 
Municípios aderentes.

 Plataforma + Cidadania Alentejo Central
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Está patente no Centro Intepretativo 
Mundo Rural Vimieiro uma exposi-
ção temporária com pinturas de 
António Luís Ramalho Arimatea, 
natural e residente no Vimieiro.

António Luís Ramalho Arimatea 
como auto-didata é detentor de uma 
obra vasta, hoje dispersa por todo o 
país, com imagens que guarda dos 
“mestres pintores” e das memórias 
que o Alentejo o fez viver. 

Foi executor de inúmeros painéis 
publicitários devido à sua facilidade 
de desenhar.

Nasceu em 1934, no Vimieiro, onde 
reside e integrou a equipa de 
cenograa do teatro Sá da Bandei-
ra, no Porto.

A exposição pode ser visitada até ao 
dia 3 de maio de 2020, no horário de 
funcionamento do CIMR: 10.00h - 
13.00h e 14.00h - 18.00h.  (Encerra no 
último m de semana de cada mês.)

Exposição de Pintura
Centro Interpretativo Mundo Rural Vimieiro

A atividade teve uma adesão 
interessada dos participantes cum-
prido o objetivo da sua realização.

Esta iniciativa 
foi promovida 
pe la  Equ ipa 
Local de Inter-
venção Preco-
ce, com a Santa 
Casa da Mise-
ricórdia de Arraio-
los e contou com o 
apoio da Câmara Municipal de 
Arraiolos e Instituto de Emprego e 
Formação Prossional.

Chefe por 1 dia

por 
Chefe

1 dia
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A exposição esteve patente no Centro Interpretativo do 
Tapete de Arraiolos entre 25 de outubro de 2019 e 16 de 
fevereiro de 2020 e resultou do trabalho do Atelier-
Museu Júlio Pomar/EGEAC com curadoria de Sara 
Antónia Matos e Pedro Faro. 

A exposição “Júlio Pomar: Ver, Sentir, Etc. – Obras do 
acervo do Atelier-Museu Júlio Pomar”, no espaço 
museológico do Centro Interpretativo do Tapete de 
Arraiolos,  mostrou obras de várias épocas e 
apropriando-se do título de um texto escrito pelo artista 
em 1951, chamou à atenção para a importância da 
familiarização com a obra de arte, da participação da 
experiência estética na formação do conhecimento e 
dos atos percetivos – particularmente ver e sentir - nesse 
processo. Escreve Júlio Pomar, no referido texto de 1951: 
“É corrente ouvir perguntar: “Como hei-de eu ver este 

Exposição “Júlio Pomar: Ver, Sentir, Etc.” 
Obras do acervo do Atelier-Museu Júlio Pomar 

Rera-se que a exposição integrou a atividade do 
Atelier-Museu que em 2015, começou o seu programa de 
itinerâncias levando “portas fora” a obra de Júlio Pomar, 
tendo criado parcerias com várias instituições no sentido 
de levar a obra do autor a outras regiões do país, 
descentralizando-a assim da capital, Lisboa.

quadro - ou esta escultura? - Como hei-de eu sentir esta 
pintura ou esta estátua?” “Embora em diversas épocas o 
conhecimento sensível e perspetivo tenha sido 
desvalorizado face ao raciocínio e ao conhecimento 
intelectual, nas últimas décadas do século XX, as teorias 
críticas procuraram reavaliar o papel do corpo na 
cognição, pensando-o como uma completude (uma 
continuidade com descontinuidades) e envolvendo-o 
como receptor e gerador no processo cognitivo.”

O Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos recebe 
até 24 de maio a exposição de  Gonçalo Pena "Dordio 
Zinco", a qual teve inauguração no passado dia 6 de 
março.

Exposição - "Dordio Zinco" 

A Exposição foi produzida com apoio da Câmara 
Municipal de Arraiolos e em colaboração com a Córtex 
Frontal - Residência de arte e investigação.
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O Futebol Clube de Santana do 
Campo ao assumir-se como agente 
catalisador para o desenvolvimento 
local e desportivo apresentou várias 
candidaturas ao IPDJ/Alentejo, que 
as indeferiu, apesar da premência 
da obra e do preenchimento dos 
requisitos impostos.

Na cerimónia de inauguração a 
Direção do Futebol Clube de Santa-
na do Campo agradeceu os apoios 
recebidos de empresas e particula-
res, bem como do apoio fundamen-
tal da Câmara Municipal de Arraio-
los e da Junta de Freguesia de 
Arraiolos, que estiveram presentes 
no evento.

Foi inaugurado no dia 22 de feverei-
ro o relvado sintético no Campo 
“Aliança do Povo-Heróis do 25 de 
Abril”, melhorando as condições 
para a prática desportiva em 
Santana do Campo, constituindo um 
contr ibuto importante para a 
evolução e qualidade da atividade 
física e permitindo o desenvolvimen-
to desportivo, com o alargamento 
da modalidade de futebol a outros 
escalões em Santana do Campo.

Santana do Campo 
Relvado Sintético

No encerramento realizou-se o tradicional jan-
tar/convívio que contou com as presenças do Presidente 
da Assembleia Municipal e Vereador da Câmara 
Municipal para entrega de prémios de presença a todos 
os intervenientes e os prémios aos primeiros classica-
dos.

Proporcionou ainda, uma luta renhida entre todas as 
equipas, destacando-se no nal e por ordem classicati-
va as seguintes equipas:

1º - Fernando Adrega / António Canelas, 2º- José Pereira / 
Joaquim Alves e 3º - José Cara Linda  / José Silva

Simultaneamente disputou-se a 2.ª edição da Taça do 
Clube que teve como vencedores: Vitor Direitinho / 
Custódio Alexandrino que venceram na nal Gregório 
Anico / Simão Barreiros

Decorreu na sede do Clube, no nal no ano mais um 
torneio de sueca intitulado “Outono 2019”.

CLUBE DESPORTIVO DOS 
CAÇADORES DE ARRAIOLOS

No torneio participaram  14 equipas proporcionando a 
todos os seus elementos uma alegre e salutar convivên-
cia, que eram os seus objetivos principais.

Próximo evento : 3 º Torneio Vila de Arraiolos realiza-se 
integrado nas atividades da comemorações do 25 de 
Abril de 2020.

Escalão Juvenil (15 aos 18 anos): 1.º - Daniel Lobo

No passado dia 11 de janeiro, realizou-se no Arraiolos 
Multiusos o torneio de ténis de mesa, organizado pelo 
Grupo Desportivo São Pedrense, em parceira com a 
Câmara Municipal de Arraiolos, com objetivo de 
divulgar a modalidade junto da população. 

Escalão Jovem (até 14 anos): 1.º - Martim Correia,  2.º - 
João Dinis Candieira

Escalão Sénior (a partir 18 anos):1.º  - Henrique Riço, 2.º - 
Luís Senhora, 3.º - António Calhau

Ténis de Mesa

O torneio contou com a participação de 21 atletas de 
vários escalões, tendo sido obtida a seguinte 
classicação: 
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Em sessão solene realizada no dia 5 
de janeiro de 2020, a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Arraiolos comemorou o seu 
86º aniversário.

Jorge Macau, em representação da 
Câmara Municipal de Arraiolos 
felicitou os Bombeiros Voluntários de 
Arraiolos pelos seus oitenta e seis 
anos de atividade.

Rera-se que a “ação municipal de 
apoio aos Bombeiros Voluntários, 
concretiza-se com ações efetivas, 
destacando-se no ano de 2019 a 
publicação do Regulamento de 
Concessão de Regalias Sociais aos 
Bombeiros da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários 
Arraiolos; o protocolo para aquisi-
ção de uma ambulância para 

Sessão Solene - 86º Aniversário dos BVA

Foi rearmada a disponibilidade da 
Câmara Municipal de Arraiolos para 
apoiar a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Arraiolos e o Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Arraiolos mantendo 
ou assinando novos protocolos e 
apoiando sempre que esteja em 
causa a cr iação de melhores 
condições para cumprimento do 
propósito de prevenção e socorro 
das populações.

melhoria do serviço de socorro às 
populações, quer no transporte de 
doentes ou sinistrados, quer em 
missões de prevenção e, o apoio 
com uma verba superior a 136 000,00 
� para a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Arraiolos.”

Ambiente - Câmara de 
Arraiolos sensibiliza 
para recolha seletiva

Rera-se que estas visitas permitem 
“dar a conhecer o trabalho realiza-
do, sensibil izar/alertar para a 
importância da separação dos lixos 
urbanos e identicar a importância 
da sua correta gestão.”

Neste contexto, a Câmara Municipal 
de Arraiolos que integra o Sistema 
Intermunicipal de Valorização e 
Tratamento de Resíduos Urbanos do 
Distrito de Évora (SIRU), promoveu 
uma visita dos funcionários munici-
pais à Gesamb, tendo como objetivo 
a sensibilização/informação para a 
importância da recolha seletiva, 
bem como  para a redução da 
produção de resíduos.

A Gesamb recolhe na sua área de 
intervenção cerca de 87.564 tonela-
das de resíduos por ano e procura 
responder aos novos desaos na 
defesa  do ambiente.

De realçar a ação municipal onde a 
Câmara Municipal de Arraiolos 
desenvolve a campanha “Arraiolos 
+ Limpo” com o objetivo de sensibili-
zar a população para a importância 
da recolha seletiva dos resíduos 
urbanos, “sendo que a sua gestão 
correta é determinante para defen-
der o meio ambiente” como referiu a 
Presidente da Câmara, Sílvia Pinto, 
sendo que a autarquia rearma a 
importância do projeto que “tem 
permitido aumentar a recolha de 
vidro, papel e embalagens, com o 
incremento de boas práticas na 
defesa do ambiente, o que é deter-
minante como contributo para a 
sus tentabi l idade ambienta l” , 
acrescentou.
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A Câmara Municipal de Arraiolos e a Junta de Freguesia 
de São Pedro da Gafanhoeira (União das Freguesias de 
Gafanhoeira (São Pedro e Sabugueiro), zeram a 
apresentação à população de S. Pedro da Gafanhoeira 
do Projeto de Recuperação e valorização de um troço da 
Ribeira de Vide.

Neste contexto foi programada uma ação de plantação 
de árvores que teve a adesão de mais de duzentos 
voluntários, população e movimento associativo local - 
Associação de Reformados de S. Pedro da Gafanhoeira, 
Associação de Caçadores de Santana do Campo, 
Clube Desportivo da Malha "Os Pioneiros", Gafanhori - 
Clube de Orientação da Gafanhoeira, Grupo 
Desportivo S. Pedrense, Sociedade Recreativa de S. 
Pedro da Gafanhoeira, Centro Social e Paroquial de S. 
Pedro da Gafanhoeira e ainda do Clube contra a 
Preguiça.

Rera-se que está prevista a instalação no próximo 
verão de um passadiço em madeira numa extensão de 
cerca de 330 m, com o objetivo de aproximar a 
população da ribeira promovendo o seu usufruto lúdico, 
conhecimento e valorização. 

O projeto tem por objetivo a renaturalização da galeria 
ripícola da ribeira que, para além da função ecológica 
que representa, é importante na mitigação dos 
fenómenos extremos relacionados com as alterações 
climáticas, sobretudo em zonas habitadas.
Representa também um potencial paisagístico e 
recreativo enquanto espaço de estadia, lazer e fruição 
da natureza que se pretende recuperar, para que este 
seja um espaço público de qualidade.

S. Pedro da Gafanhoeira
Plantadas 1200 árvores na 
Ribeira de Vide
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Sei dizer o que quero

Que o medo

Sou mulher

e não mudo o meu caminho

bem vindo se trouxer
Contra mim o que vier

Eu aprendo ao viver 
Sem vergonha de vencer

O prazer ganha força
Eu não minto mas desarmo

Sou mulher

Igualdade e desalinho

 

Sei mostrar o que sinto
E lutar corpo a corpo
Eu não minto e não escondo 
Que o desejo é maior 

Sou mulher
E agarro o que vier

Sem gemer vou colher-te 

Sem esquecer

E querer dar-te um nome 

Meu menino

Boca a boca 

O baton e o meu destino

Ao morrer vou chamar-te 

De 8 a 23 fevereiro 2020 realizaram-
se as “Semanas do Porco” integra-
das na Mostra Gastronómica do 
Concelho de Arraiolos.

Ao longo do ano a Câmara Munici-
pal de Arraiolos promove os pratos 
típicos e a gastronomia tradicional 
de Arraiolos e do Alentejo com este 
evento ligado à cozinha da região.

As semanas temáticas decorrerão 
ao longo do ano, culminando com 
21ª. Mostra Gastronómica, o 13º. 
Festival da Empada e Feira do 

Mostra Gastronómica 2020 

Dia Internacional

da Mulherda Mulher8

Tapete de Arraiolos, no Arraiolos 
Multiusos de 30/10/2020 a 8/11/2020.

As mais de duas de dezenas de 
estabelecimentos de restauração 
aderentes integram nas suas 
ementas o melhor da cozinha Alente-
jana percorrendo os sabores que os 
ciclos da natureza determinavam, 
tradicionalmente.

Rera-se a presença do porco na 
“Empada de Arraiolos ®” e nos 
“Pasteis de Toucinho”, produtos de 
presença relevante à nossa mesa.

Uma caminhada e a realização de 
uma “aula de biodança” integraram 
a s  a t i v i d a d e s  d e s p o r t i v a s , 
promovidas pela Câmara Municipal 
de Arraiolos, no contexto das 
iniciativas para assinalar o Dia 
Internacional da Mulher.

Rera-se que o dia 8 de março foi 
instituído como Dia Internacional da 
Mulher, pelas Nações Unidas, sendo 
que hoje como ontem, é preciso 
armar a igualdade, garantindo os 
direitos no trabalho, na família e na 
sociedade.   
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Esta iniciativa que se realizou na vila de Vimieiro no 
passado 3 de março, visa a promoção das tradições 
locais, através da  iniciativa “Ao Sabor das Tradições”, o 
nógado é um doce típico do Carnaval em Vimieiro, cuja 
receita é transmitida oralmente.

A Câmara Municipal de Arraiolos tendo em conta as 
tradições locais vem realizando atividades de promo-
ção da gastronomia e da doçaria nas diversas freguesi-
as, dando maior ênfase aos sabores tradicionais.

A confeção deste “nógado de carnaval” teve lugar num 
quadro de valorização da gastronomia tradicional 
ligada às festividades cíclicas.

 

“Mega Nógado” de Carnaval - Vimieiro

A iniciativa assentou numa parceria entre a Câmara 
Municipal com a Freguesia de Vimieiro, Associação 
Jovens em Movimento-Vimieiro, Associação de Reforma-
dos e Pensionistas de Vimieiro, Padaria Arimatea, 
Padaria Marianita, Padaria Barrocas, Confeitaria 
Galhardo e Restaurante Novo Dia.

Francisco Fortio, presidente da Junta de freguesia de 
Vimieiro realçou a “colaboração das associações e 
empresas da freguesia na iniciativa”, o que contribui 
para dinamizar e incentivar atividades intergeracionais, 
de forma a transmitir saberes, consolidar e estabelecer 
laços entre a tradição e os nossos dias.
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O Terras sem Sombra  esteve em Arraiolos nos dias 29 de 
fevereiro e 1 de março e integrou a autista checa 
Monika Streitová e a pianista portuguesa Ana Telles. 

A “arte tapeteira de Arraiolos”  teve ponto de encontro 
no Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, com 
“uma viagem ao Tapete de Arraiolos orientada pelo 
historiador Rui Miguel Lobo e pelo historiador de arte - e 
também director-geral do Terra sem Sombra - José 
António Falcão.”

Terras sem Sombra visa dar a conhecer a um público 
alargado, através do património, da música e da 
conservação da natureza, um território que sobressai 
pelos valores ambientais, culturais e paisagísticos e 
apresenta um dos melhores índices de preservação da 
Europa. 

O programa terminou com a “iniciativa de salvaguarda 
da biodiversidade (1 de março) tendo como tema a 
bolota e as suas virtudes numa apresentação feita no 
Moinho de Pisões”, com José Mira Potes (engenheiro 
zootécnico), Teresa Rita Barrocas (empresária) e Ana 
Fonseca (investigadora).

Festival Terras sem Sombra em Arraiolos

Transportes Públicos – Ilhas

Para o público em geral, no período escolar, os 
autocarros da Rodoviária Nacional passam por dentro 
da localidade das Ilhas.

Mantêm-se as paragens na EN (junto aos semáforos) e 
são criadas mais duas paragens, uma na Rua da 

Teve início no dia 2 de janeiro de 2020 um novo percurso 
nos circuitos de transportes escolares e públicos que 
incluem a Ilha da Boavista e a Ilha do Castelo com as 
paragens devidamente  sinalizadas.

As viaturas estão identicadas com uma placa de 
informação indicando: “Ilhas” .

Boavista outra na Rua Sub-Tenente Piteira.

- Público em geral/horários habituais.

- Alunos no período escolar:
 Ilhas/Escola Cunha Rivara | 08.05 e 13.12 horas

- Escola Cunha Rivara/Ilhas | 13.30 + 14.18 + 17.00 + 
17.50
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Com mais de 900 atletas em representação de 146 
clubes, vindos de 17 países,  o GAFANHORI - Clube de 
Orientação da Gafanhoeira realizou nos dias 29 de 
fevereiro e 1 de março de 2020 o  “Meeting Internacional 
de Orientação de Arraiolos”.

A Câmara Municipal de Arraiolos e a União de 
Freguesias da Gafanhoeira e Sabugueiro apoiaram este 
evento que contou ainda com a colaboração de diversas 
entidades e com o movimento associativo local.

O clube, com sede em S. Pedro da Gafanhoeira, dedica-
se a esta modalidade desde a sua fundação  e participa 
com regularidade nos eventos do calendário da 
Federação Portuguesa de Orientação. 

O Meeting Internacional de Orientação de Arraiolos 
contou com várias etapas das quais se destacaram a 
Distância Média (pontuável para o WRE - world ranking 
event) no sábado e a Distância Longa no domingo. 

O programa integrou uma prova de Orientação de 
Precisão, pontuável para a Taça de Portugal e a etapa de 
Sprint noturno em São Pedro da Gafanhoeira. 

Na sexta feira foi possível através do Model Event visitar 
terrenos similares aos do evento principal.

A prova que decorreu em locais de grande beleza 
natural na “charneca” alentejana teve como diretores 
do evento: Raquel Costa e Tiago Ribeiro; cartógrafos: 
Mario Rodriguez, Inês Catalão, Raquel Costa, traçadores 
de percursos: Luís Santos, Raquel Costa, Gregório Piteira, 
supervisor FPO: Crispim Júnior e supervisor FPO: 
Orientação de Precisão: Inês Domingues. 

Gafanhori - Meeting Internacional de Orientação



Vimieiro e a Associação Dupla Personalidade.

O  “Desle de Carnaval”  percorreu as principais ruas do 
Centro Histórico de Arraiolos, passando pelas Rua Mello 
Mexia, Rua Cunha Rivara, Travessa do Rossio, Largo 25 
de Abril, Travessa do Algarvio e Rua Alexandre 
Herculano.

Na Praça do Município a animação contou com a 
participação da “Tripa Associação”, sendo que para 
além dos grupos populares ou participantes individuais, 
integraram o desle reformados, aposentados e 
pensionista das associações do concelho, comunidade 
escolar e elementos do projeto sénior.

Para assinalar a tradição carnavalesca, no dia 21 de 
fevereiro teve lugar em Arraiolos um desle de carnaval, 
com início junto à Igreja Matriz de Arraiolos.

Este é um período caracterizado pela animação, onde os 
bailes tradicionais se reinventam em desles de 
“mascarados”, de trajes e fantasias imaginárias, 
resultantes do trabalho desenvolvido, sobretudo, pelas 
associações e pela comunidade escolar.

 

A iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal de 
Arraiolos com a colaboração do Agrupamento de 
Escolas de Arraiolos, Centro Infantil Augusto Piteira, 
Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos do 
Concelho, Santas Casas da Misericórdia de Arraiolos e 
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Arraiolos
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Vimieiro



Obras
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Arruamentos

Arruamentos

Construção de Polidesportivo - Carrascal

Construção Campo de Padel - Vimieiro

Construção Parque Canino - Arraiolos

Construção Campo de Padel - Arraiolos

Arruamentos
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