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Este projeto benecia a população escolar – crianças e 
jovens estudantes – mas igualmente o movimento 
associativo – social, cultural, desportivo e recreativo - 
parceiro do Município para a dinamização e para a 
prática desportiva. 

Com esta decisão, a Câmara Municipal de Arraiolos 
pretende dotar o concelho de uma estrutura desportiva 
de fácil acesso à comunidade escolar, o que é um 
objetivo a atingir com a sua localização.

O desenvolvimento desta iniciativa, para construção de 
uma piscina coberta, insere-se na ação municipal para o 
desporto, com a preocupação permanente de 
proporcionar o acesso de todos os cidadãos aos meios e 
instrumentos de ação desportiva, o que é, seguramente, 
um traço claro da identidade do exercício do Poder Local 
no concelho de Arraiolos. 

Em reunião realizada nos Paços do Concelho com o 
Arquiteto João Carvalho Teixeira foram analisadas as 
premissas para o projeto da nova Piscina Municipal 
coberta cuja localização será junto à Escola EB2,3/S 
Cunha Rivara, Jardim de Infância e EB1 de Arraiolos, em 
espaço contíguo ao Campo Cunha Rivara/Pista de 
Atletismo/Pavilhão Gimnodesportivo.

Considerando as necessidades das famílias, bem como 
as disposições de apoio à educação integradas na ação 
do Município de Arraiolos, no ano letivo de 2021/2022 a 
autarquia dará continuidade às medidas de apoio aos 
alunos do concelho, sendo este diferenciado em função 
das competências atribuídas aos municípios, quer no 
contexto da ação social escolar, quer da iniciativa da 
própria Câmara Municipal.

No ano letivo 2021/2022 a Câmara Municipal de Arraiolos 
ofereceu os cadernos de atividades aos 535 alunos do 
Agrupamento de Escolas de Arraiolos, abrangendo os 
níveis de ensino básico e secundário.

Os pais/encarregados de educação dos alunos do 5º ao 
12º ano adquiriram os cadernos de atividades e, 
posteriormente, solicitaram o respetivo reembolso, junto 
do Município. A medida, destinada a toda a 
comunidade escolar, pretende ajudar as famílias, apoiar 
o desenvolvimento social e complementar outros apoios 
existentes para a educação.

O Projeto terá incidência no Agrupa-
mento de Escolas do Concelho de 
Arraiolos e tem como objetivos a 
sensibilização e prevenção do 
insucesso escolar ao nível do pré-
escolar; a diminuição e prevenção 
da taxa de retenção e desistência 
nos anos curriculares abrangidos; a 
redução e prevenção da taxa de 
alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e secundário 
com níveis negativos (a pelo menos 
uma disciplina) dos anos curriculares 
abrangidos e, a capacitação e 
promoção ao nível do sucesso 
educativo e prossional dos alunos. 
Pressupõe-se o trabalho em rede, 
assegurando um sistema de intera-
ção entre a escola, famílias, institui-

No âmbito do Programa Intermunici-
pal de Combate ao Insucesso 
Escolar, a Câmara Municipal de 
Arraiolos, em parceria com a 
CIMAC, promove o Projeto Interagir 
Para Melhorar, concretizado através 
da candidatura a Fundos Europeus: 
Programa Operacional da Região 
do Alentejo (PORA).

Oferta de cadernos de atividades 
aos alunos do concelho

Câmara Municipal de Arraiolos
projeta nova piscina coberta

Interagir Para Melhorar - Combate ao insucesso escolar 

No desenrolar do Projeto serão 
desenvolvidas ações com a comuni-
dade educativa, identicando 
possíveis causas das problemáticas 
escolares, psicológicas e sociais, 
com o intuito de criar soluções 
alternativas e promover boas 
prát icas psicoeducat ivas,  em 
conjunto com os encarregados de 

ções e equipas que atuam no 
espaço concelhio, designadamente, 
o Núcleo Local de Inserção Social, 
Equipa de Intervenção Precoce e 
Equipa de Atendimento e Acompa-
nhamento Social Integrada. 

arap  M r ei lg ha or re at rnI

educação ou com os professores. O 
projeto é constituído por uma equipa 
multidisciplinar constituída por 
técnicos superiores das seguintes 
áreas de intervenção: Psicologia, 
Nutrição e Mediação e Intervenção 
Social.
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Por despacho de 27 de outubro de 2021, de acordo com o 
artigo 36º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, foi determi-
nada a distribuição de pelouros/funções.

As reuniões ordinárias da Câmara Municipal serão 
públicas, com periodicidade quinzenal e realizam-se às 
quartas-feiras, pelas 15h30, tendo sido a primeira no dia 
27 de outubro do corrente ano.

Atendimento e Distribuição de Pelouros

-  Higiene e Limpeza; 

-  Proteção Civil; 

-  Desenvolvimento Económico; 

Atendimento: Quintas-feiras

- Informação; 
-  Segurança; 

-  Obras Municipais; 

-  Parque de Máquinas e Viaturas; 

-  Planeamento; 

Presidente:

Vereadores:

Sílvia Cristina Tirapicos Pinto (CDU)

-  Educação. 

Atendimento: Terças-feiras

-  Armazéns; 

-  Fundos Comunitários; 

-  Água, Saneamento e Eletricidade. 

- Administração e Finanças; 

Jorge Joaquim Piteira Macau (CDU)

-  Cooperação Externa; 

-  Coordenação; 

-  Pessoal; 

O período de intervenção do público nas reuniões 
supracitadas terá lugar pelas 17 horas.

O atendimento dos eleitos, considerando a situação da 
Covid-19, será objeto de marcação prévia, por telefone: 
266 490 240 ou e-mail: geral@cm-arraiolos.pt

Atendimento: Quartas-feiras (nos dias de reunião de 
Câmara)

-  Mercados e Feiras; 

-  Sem pelouros. 

-  Cemitérios. 

Carla Gertrudes Ramires Romana (PS)

-  Jardins e Espaços Verdes; 
-  Cultura 

-  Trânsito; 

-  Desporto; 

-  Saúde; 
-  Associativismo. 

-  Juventude e Tempos Livres; 

-  Obras Particulares; 

Delna Bárbara C. dos Santos Lima (CDU)
Atendimento: Quintas-feiras

-  Ação Social; 

João Paulo Goulão Campos (CDU)
Atendimento: Terças-feiras

Realizaram-se no passado dia 26 de setembro as 
eleições para as autarquias locais.

Foram os seguintes os resultados eleitorais no concelho 
de Arraiolos:

Eleições Autárquicas 2021
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Decorreram alguns trâmites legais, incluindo a 
aprovação da Direção Regional de Cultura do Alentejo, 
que sempre nos acompanhou neste processo, e o 
período de consulta pública, que decorreu em junho de 

A Câmara Municipal de Arraiolos, enquanto entidade 
proponente neste processo de submissão de 
candidatura à Direção-Geral do Património Cultural, deu 
início ao processo há vários anos com adiamentos 
sucessivos por parte dos responsáveis do Ministério da 
Cultura. 

Foi publicado a 14 de setembro no Diário da República, a 
inscrição do “Processo de confeção do Tapete de 
Arraiolos” no Inventário Nacional do Património Cultural 
Imaterial. 

O Tapete de Arraiolos, provando a 
sua importância e enraizamento 
popular  à  escala nac ional  e 
internacional, foi um dos vencedores 
dos prémios “Cinco Estrelas – 
Regiões 2021” na categoria de 
artesanato.

Livro do Ponto
No dia 9 de outubro teve lugar no Centro Interpretativo 
do Tapete de Arraiolos o lançamento do “Livro do Ponto”, 
o qual integra as comunicações proferidas no “Encontro 
Ponto – Textile Arts in Perspective” organizado pela 
Universidade de Évora, com o apoio da Câmara Munici-
pal de Arraiolos, da Escola de Artes Universidade de 
Évora e dos centros de investigação CHAIA, HERCULES, 
CIEBA, ia2S e da Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

Tapete de Arraiolos vence Prémio Cinco Estrelas

No âmbito da atribuição do referido 
prémio, Sílvia Pinto, Presidente da 
Câmara Municipal de Arraiolos, 
participou no evento on-line em que 
foram apresentados, publicamente, 
todos os vencedores nas várias 
categorias a concurso.

De referir que, na votação prévia 
com vista à atribuição deste prémio, 
foram registados cerca de trezentos 
e cinquenta mil votos de pessoas 
residentes em território português, o 
que é bem demonstrat ivo do 
prestígio do Tapete de Arraiolos.

Inscrição do “Processo de confeção do Tapete de Arraiolos” 
no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial

A Subdiretora-Geral do Património Cultural, Rita 
Jerónimo, emite o despacho onde declara a inscrição 
do “Processo de confeção do Tapete de Arraiolos” no 
Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. 
Só através desta inscrição é possível candidatar o 
Tapete de Arraiolos a Património Cultural da 
Humanidade, pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO.   

2021. 

Congratulamo-nos com este passo no reconhecimento 
do nosso património que contribui para a valorização 
do Tapete de Arraiolos e das bordadeiras, que 
permitiram manter a tradição e projetá-la para o 
futuro.
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O Município recebeu o Galar-
dão “Autarquia Solidária”, da 
Cidade Social, no âmbito do 
trabalho desenvolvido na área 
soc ia l ,  nomeadamente:  a 
Ocina Solidária, o apoio no 
realojamento de munícipes e, 
nesta fase de pandemia, o 
apoio COVID às Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social e População em Geral, no 
apoio económico ao Ensino 
Superior, Ação Social Escolar, 
Cartão do Munícipe, regalias 
para os Bombeiros da Associa-
ção Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Arraiolos, apoio à 
reabilitação de habitações 
degradadas e o apoio à natali-
dade e Instituições Particulares 
de Solidariedade Social. 

 

Recebe ainda o Certicado da 
Qualidade de Programas de 
Atividade Física para Séniores, 
através do trabalho desenvolvi-
do no projeto Viver Sénior, que 
tem como objetivo 
promover o envelhe-
c i m e n t o  a t i v o , 
potenciando áreas 
como a música, 
atividade física 
e a partilha 
/ conv ív io 
e n t r e  o s 
idosos.

A Câmara Municipal de Arraio-
los foi distinguida como “Municí-
p io  Amigo do  Despor to” , 
“Autarquia Solidária” e recebeu 
o Certicado da Qualidade de 
Programas de Atividade Física 
para Séniores no âmbito do 
Programa V iver  Sén ior.  A 
cerimónia ocorreu no dia 4 de 
setembro em Viana do Alentejo.

Pelo segundo ano consecutivo, o 
Município recebe a distinção 
“Município Amigo do Desporto”, 
que reconhece as práticas des-
portivas nas áreas do desporto 
e da atividade física.

Câmara de Arraiolos 
distinguida pela 
Cidade Social

Foi dado mais um passo no caminho da valorização de um dos doces 
tradicionais de Vimieiro: “O Nógado”.

A Câmara Municipal de Arraiolos, a Junta de Freguesia de Vimieiro, a 
Associação Jovem - “Jovens Vimieirenses em Movimento”, a Associação de 
Reformados e Pensionistas de Vimieiro, a Padaria Arimatea, a Padaria 
Marianita, a Confeitaria Galhardo e o Restaurante Novo Dia no seguimento 
das várias iniciativas efetuadas sobre este doce típico em Vimieiro, ligado às 
festividades cíclicas, nomeadamente o “Carnaval”, analisaram a 
informação recolhida e decidiram levar por diante a proposta da Câmara 
Municipal de Arraiolos para o registo de marca no INPI - Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial.

Neste contexto juntam-se vontades para que a receita antiga transportada 
para os nossos dias, mercê do testemunho verbal das gerações mais idosas, 
possa ter uma identidade consubstanciada na criação de uma marca, 
condicente com a sua singularidade.

Do “Nógado” chegam-nos relatos diversos sobre a sua receita, sendo que a 
transmissão de usos e costumes alicerçados em práticas ancestrais, ganham 
um espaço importante com relevo para as empresas locais.

Sílvia Pinto, presidente da Câmara Municipal de Arraiolos, armou que com 
esta ação se pretende “preservar os saberes e os sabores ligados à 
gastronomia e doçaria do concelho, bem como promover um doce 
tradicional que perdura na memória viva dos Vimieirenses, estabelecendo 
uma ponte entre o passado e o presente e potencializando um produto 
gastronómico da terra que pode constituir um incentivo à economia local”.

Nógado de Vimieiro será objeto de 
Registo de Marca no INPI
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A Câmara Municipal de Arraiolos representada pela sua 
presidente, Dra. Sílvia Cristina Tirapicos Pinto, e a 
Direção Regional de Cultura do Alentejo representada 
pela sua diretora, Dra. Ana Paula Amendoeira assinaram 
no dia 6 de agosto de 2021, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho de Arraiolos, um acordo de colaboração tendo 
como objetivo a criação de um centro cultural da música 
e do movimento larmónico, no edifício do antigo Palácio 
dos Condes de Vimieiro.

O acordo, entre outros objetivos, pretende contribuir 
para a preparação da inscrição no registo MatrizPCI 
(Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial) do 
movimento larmónico, criando parcerias alargadas em 
termos regionais e nacionais, dada a abrangência 
territorial desta prática cultural portuguesa, contribuindo 
a DRCA  com apoio técnico para a preparação de uma 
candidatura a integrar a lista do Património Cultural 
Imaterial da Unesco do movimento larmónico portu-
guês.

Sem prejuízo das várias funções e valências, deverão ser 
criados espaços e serviços culturais, auditório para 
realização de espetáculos musicais, preferencialmente, 
mas também de outro cariz cultural, espaço museológico 
subordinado à temática do movimento larmónico em 
Portugal, centro de investigação para o estudo das 
temáticas relacionadas com a música larmónica, 
Centro de documentação onde se reúna, organize e 
catalogue documentação sobre a história e movimento 
larmónico em Portugal, desde as suas origens até aos 
nossos dias, residências artísticas com o intuito de se 
criarem interações, trocas de experiência e novos 
caminhos que fortaleçam o movimento larmónico 
português, formação e ensino musical, sem substituir o 
tradicional papel das bandas larmónicas nesse 
domínio, criando-se um programa contínuo de work-

O presente acordo estabelece os termos e condições de 
colaboração no que concerne à concretização do 
projeto com diversas valências culturais, podendo vir a 
constituir-se como fundamental para a comunidade 
local, no plano cultural, mas também económico, e que 
assuma uma dimensão regional e nacional, tanto pela 
abrangência territorial da temática em questão como 
pela sua singularidade.

Palácio dos Condes de Vimieiro
Acordo de colaboração entre a DRCA e a CMA

shops, ateliers e formações especícas, outras valências 
e serviços complementares aos enunciados que, através 
da criação de uma programação e agenda cultural em 
continuidade, sirvam os propósitos gerais e especícos 
do projeto.
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Por iniciativa da Câmara Municipal 
de Arraiolos, o pintor Zé Gandaia, 
com a forma genial e talentosa que 
usa na sua arte, criou um mural onde 
honra a música nesta vila conhecida 
como “terra de músicos”.

Desde os alvores do século XX a 
Sociedade Musical União Vimieiren-
se e a Sociedade Filarmónica 1º de 
Abril Vimieirense proporcionam a 
fruição cultural e o acesso à música à 
população da Vila de Vimieiro.

A Vila de Vimieiro, que Túlio Espanca 
apelidou “Infanta da Planura”, tem 
na música larmónica um dos seus 
expoentes máximos.

As bandas larmónicas e os seus 
músicos, pontuam a sua apresenta-
ção em concertos e arruadas, com a 
alegria da música nas festas e 
romarias dedicadas a santos 
padroeiros, com dia certo para 
serem celebrados.

Pintura de Zé Gandaia homenageia 
Bandas Filarmónicas de Vimieiro

Esta ação representou mais um momento interessante 
para a interatividade com os utentes das Estruturas 
Residenciais para Idosos sujeitas a restrições impostas 
pela situação pandémica que temos vivido.

O  Grupo Coral da Associação de Reformados e 
Pensionistas de Vimieiro apresentou o seu repertório nos 
lares da Freguesia de Vimieiro em iniciativa realizada no 
passado dia 14 de outubro.

Grupo Coral da Associação de 
Reformados e Pensionistas de Vimieiro

O Núcleo de Dadores de Sangue da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos 
realizou nos dias 12 de setembro e 14 de novembro, 
colheitas de sangue, no concelho de Arraiolos.

Dia 12 de setembro:
- 62 dádivas (homens: 38 e mulheres: 24).

Nestas colheitas do Núcleo de Dadores Benévolos de 
Sangue da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Arraiolos, foram efetuadas as seguintes 
dádivas:

Primeira dádiva: 7 dadores.

- 51 dádivas (homens: 37 e mulheres: 14).
Dia 14 de novembro:

Primeira dádiva: 4 dadores.

Colheita de sangue



A Câmara Municipal de Arraiolos, a 
Junta de Freguesia de Arraiolos e a 
Direção Regional de Cultura do 
Alentejo promoveram durante o mês 
de agosto de 2021, o evento “Às 5.ªs 
Feiras no Castelo”.

O Primeiro espetáculo aconteceu dia 
5 de agosto com a Banda Moenga 
Blues, sediada no Vimieiro, resultado 

Nas suas várias edições, esta 
iniciativa que teve lugar nas quintas 
feiras de agosto, encheu a “Praça de 
Armas” do Castelo de Arraiolos com 
o encanto e a arte da música, a 
magia da palavra e a leve beleza da 
dança, merecendo o quente aplau-
so do público, ainda que as noites, 
sendo de verão, pedissem agasa-
lho. O evento “inclui nos seus 
objetivos a valorização do patrimó-
nio histórico e arquitetónico, promo-
vendo e disponibilizando formas de 
expressão artística diferenciada, a 
todos os arraiolenses e visitantes, 
com um ciclo de espetáculos diversi-
cado”. Aqui se celebraram a 
música e as canções, partilhando um 
modo de sentir o património histórico 
e cultural, visitando um lugar memo-
rável com enorme signicado na 
história secular do concelho.

5ªs Feiras no Castelo 

Conhecido pela sua irreverência e 
capacidade de comunicação, 
encanta pela forma única no seu 
tocar harmonioso e melodioso que 
t ransmite belas sonor idades, 
podendo incluir muitas inuências 
africanas, mas também de outras 
culturas do nosso universo.»

do (re)encontro de amigos, em 
tertúlias de garagem, onde o salutar 
convívio naturalmente derivava em 
momentos de índole musical. 

A 12 de agosto assistimos ao espetá-
culo de “Nanutu Sax”, saxofonista 
angolano, que tem "levado ao 
mundo os sons instrumentais deste 
país, de forma sui generis.

No dia 19 de agosto subiram ao 
palco “Mulheres do Sul” apresenta-
ção que reete a luta das mulheres e 
o “processo de transformação de 
mentalidade no período compreen-
dido entre 1920 e 1980 nos países 
Latino-Americanos. Adriana Quei-
roz, Luanda Cozetti na voz e Emiliano 
Fariña, guitarrista e Felipe Caneca, 
acordeonista, unem a sonoridade e 
a alma da península e da América 
do Sul à luta cantada por um mundo 
mais justo e livre.”

A iniciativa realizada na Praça do 
Município, em Arraiolos, dia 18 
de outubro de 2021, contou com a 
colaboração do Agrupamento 
de  Escolas de Arraiolos e a 
presença das técnicas da USF 
Matriz.

O Município de Arraiolos em 
estreita colaboração com a EAPN 
- Rede Europeia Anti-Pobreza, 
assinalou a X Edição da realiza-
ção da Focus Week Distrital de 
Luta contra a Pobreza, através do 
desenvolvimento de atividades 
que remetem para assinalar uma 
iniciativa conjunta de combate à 
pobreza. 

Com o envolvimento e participa-
ção da população do concelho 
de Arraiolos em prol da luta 
contra a pobreza e da promoção 
da inc lusão,  pretendeu-se 
estimular uma reexão sobre 
questões relativas aos grupos 
mais vulneráveis a situações de 
pobreza: os idosos, as crian-
ças/jovens, os desempregados, 
as minorias étnicas, as pessoas 
com deciência e outros. 

Dia Internacional 
para a erradicação
da pobreza
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Pa r a  a l é m  d a s  a r r u a d a s 
realizadas nas localidades, 
foram locais de atuação os 
centro de dia e residências de 
idosos.

A  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Arraiolos, em parceria com o  
R a n c h o  E t n o g r á  c o  " O s 
Camponeses" de Arraiolos, 
promoveu durante o mês de 
outubro - mês do idoso - o evento - 
Anima Ruas - .

A iniciativa levou a alegria e a 
d i n â m i c a  d o  f o l c l o r e  à s 
l o c a l i d a d e s  d o  c o n c e l h o : 
V i m i e i r o ,  A r r a i o l o s ,  I l h a s ; 
Igrej inha,  Vale do Pereiro; 
Sabugueiro, S. Pedro, Santana; 
Aldeia da Serra, Carrascal, 
Bardeiras. 

Anima Ruas - Rancho Etnográco "Os Camponeses" de Arraiolos 

ArraiolosBardeiras

Vimieiro
Carrascal

S. Pedro da Gafanhoeira Santana do Campo

Sabugueiro

Aldeia da Serra

Vale do Pereiro

Igrejinha

Ilhas
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P’las Ruas do Concelho de Arraiolos
 

Bardeiras

Vimieiro

Carrascal

S. Pedro da Gafanhoeira

Sabugueiro

Santana do Campo

Aldeia da Serra

Vale do Pereiro

Igrejinha

Ilhas

Entre 31 de julho e 11 de 
setembro, as localidades de 
Aldeia da Serra, Bardeiras, 
Carrascal, Igrejinha, Ilhas, S. 
Pedro da Gafanhoeira, 
Sabugueiro, Santana do 
Campo, Vale do Pereiro e 
V i m i e i r o  r e c e b e r a m  a 
Banda F i la rmón ica  da 
Sociedade 1.º Abril Vimie-
rense e da Banda Filarmóni-
ca da Sociedade Musical 
União Vimierense.

A situação pandémica atual 
afetou a realização de 
eventos e festividades e 
como tal, a Câmara Munici-
pal de Arraiolos entendeu 
proporcionar à população 
um evento que decorreu 
"P'las Ruas do Concelho de 
Arraiolos". 

A iniciativa teve também 
como objetivo apoiar as 
F i larmónicas  do nosso 
concelho dando-lhe maior 
acesso ao exercício da 
atividade musical,  que 
quase paralisou devido à 
pandemia.

As arruadas permitiram aos 
m ú s i c o s  e  a o  p ú b l i c o 
reav ivar  memór ias  da 
participação das bandas 
larmónicas nos cortejos de 
oferendas, outrora realiza-
dos por ocasião das festas 
e m  h o n r a  d o s  s a n t o s 
padroeiros.
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Sílvia Pinto, a presidente reeleita, 
dirigindo-se aos presentes agradeceu 
a presença de todos e realçou a 
conança depositada no projeto 
autárquico sufragado, manifestando 
determinação na ação para “valorizar 
o território e melhorar a qualidade de 
vida no concelho de Arraiolos”, procu-
rando solução para os problemas e 
efetuando a promoção do desenvolvi-
mento e progresso locais. 

A par das respostas sociais e de 
incentivo à dinamização da economia 
local, a presidente da Câmara Munici-
pal, considerou fundamental a existên-
cia dum “Poder Local Democrático forte 
e próximo das populações para 
responder às suas necessidades, ao 
aprofundamento da democracia e a 
uma maior participação de todos para 
uma efetiva inclusão dos cidadãos nas 
decisões políticas, continuando a exigir 
a autonomia administrativa e nancei-
ra das autarquias, em consonância 
com as suas atribuições, considerando 
que eventuais alterações e transferên-
cia de novas competências devem ser 
acompanhadas dos meios nanceiros 
adequados.”

No Salão Nobre dos Paços do Concelho 
de Arraiolos, dia 15 de outubro de 2021, 
teve lugar a tomada de posse da 
Câmara Municipal e Assembleia 
Municipal, em conformidade com os 
resultados eleitorais de 26 de setem-
bro.

Município de Arraiolos - Tomada de Posse
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O ano de 2021, ainda que marcado pela pandemia, 
permitiu a realização de um conjunto de iniciativas para 
toda a população, respeitando as normas impostas pela 
DGS. 

O programa de Natal, que se iniciou no dia 3 de 
dezembro, integrou o Mercado de Natal, Espetáculos 
Musicais de Rua, Concertos de Natal na Igreja da 
Misericórdia em Arraiolos e na Igreja Matriz do Vimieiro. 
Promoveram-se ainda iniciativas dirigidas às crianças 
como a Animação Musical, Magia, a Ocina dos 
Brinquedos, a Roda dos Brinquedos, a Casa do Pai Natal, 
a Pista de Gelo e o Comboio de Natal.

A iniciativa da decoração da Árvore comunitária, 
exposta na Praça da República, contou com  a 
participação do Agrupamento de Escolas de Arraiolos, 
IPSS e Associações de Reformados do concelho.

“A tradição do Natal é no Comércio Local” realizou-se 
mais um ano consecutivo e teve a adesão do comércio 
local, com o objetivo de promover e dinamizar esta 
atividade no Concelho de Arraiolos.

Fica a esperança que neste novo ano 2022 possamos 
realizar todas estas iniciativas e muito mais, sem 
restrições. 

Para que todos fossem incluídos nas festividades de 
Natal, foi promovido um espetáculo musical com o coral 
da Escola Municipal de Música para todos os idosos 
institucionalizados realizado à porta das instituições.

A Agenda Cultural do Cineteatro do mês de dezembro 
englobou iniciativas de teatro, espetáculos musicais, 
lançamento de livros e ainda realização da Festa de 
Natal para as crianças do Agrupamento de Escolas de 
Arraiolos e Jardins de Infância do concelho, com a 
apresentação do musical: “A Bela e o Monstro”, tendo-se 
procedido ainda à entrega de presentes a todas as 
crianças envolvidas. 

Um Bem Haja a todos os Munícipes!

2021



2021
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2021

A 8 de dezembro realizou-se a iniciativa desportiva de 
Natal que contou com as atividades de “Trail Convívio 
Guiado - Caminhada e Passeio de BTT”. 

Iniciativa desportiva de Natal

A Câmara Municipal de Arraiolos apoiou o evento 
organizado pela Associação de Jovens Fora Figo, Clube 
de BTT Furões do Alentejo e Núcleo de Cicloturismo de 
Arraiolos, que contou com 38 participações.

Os participantes contribuíram com agasalhos ou 
produtos de higiene para apoiar a Associação Ser 
Mulher.
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A Lurdes Alves partilhou, na 
primeira pessoa, o seu teste-
munho identicando o seu 
percurso e como tem vindo a 
superar os seus medos e as 
barreiras. 

Abordou assuntos relativos à 
deciência e alertou para  a 
defesa dos direitos e do bem 
estar, com o propósito de se 
criar, cada vez mais, um mundo 
inclusivo e equitativo para 
todas as pessoas com deciên-
cia, seja ela física ou mental.

O Dia Internacional da Pessoa 
com Deciência teve na sua 
organização a participação da 
Lurdes Alves, que exerce a sua 
atividade prossional na Biblio-
teca Municipal de Arraiolos, 
contando também com a 
colaboração das técnicas da 
APPACDM, Lúcia Amaral e Ana 
Marcão, bem como da  Joana 
Santos, técnica de Coaching.

A Câmara Municipal de Arrai-
olos continuará a trabalhar 
para a inclusão social e para 
todas as outras causa sociais. 

Dia Internacional da 
Pessoa com Deciência

Carlos Leitão proporcionou “à sua 
população o concerto que fechou a 
porta da trilogia - “Do Quarto”, “Sala 
de Estar” e “Casa Vazia” - sendo 
também motivo para, juntos, cele-
brar o fado, a memória e o futuro.”

No passado mês de dezembro, 
Carlos Leitão conhecido por todos e 
considerado “nosso”, pela sua 
ligação a esta terra,  com a sua voz 
incontornável, presenteou-nos no 
dia 11 com o concerto "O Caminho é 
por aqui", uma produção VS Mana-
gement by Musicpipas-Arte, Lda, 
com o apoio do Programa Garantir 
Cultura e da Câmara Municipal de 
Arraiolos.

No dia 12 voltou ao Cineteatro 

Carlos Leitão - entre o fado e os livros

Arraiolos para falar de emoções 
através de dois contos, um infantil 
onde se reete a sua ligação e 
amizade pelas suas gentes e pelo 
Alentejo -  “Blue a gata de olhos 
verdes” - e “Santo Covid” - passado 
em Lisboa, na típica Alfama.

Os dois livros de Carlos Leitão, 
fadista e cantautor, resultam do 
trabalho realizado em tempos de 
pandemia, que tanto privou a 
cultura. 

Neste evento, a Câmara Municipal 
esteve representada pelo Sr. 
Vereador João Campos, que fez 
uma breve introdução sobre o 
evento e felicitou o autor Carlos 
Leitão.

“Tapete Uma História 
Sem Tempo”, espetácu-
lo de Teatro, Música e 
Dança com participa-
ção da comunidade de 
Arraiolos e do Rancho 
Etnográco “Os Cam-
poneses” de Arraiolos 
estreou a 3 de dezem-
bro no Cineteatro de 
Arraiolos. 

A co-produção entre o 
TeatroEnsaio e o Muni-
cípio de Arraiolos relata a história do 
“Tapete de Arraiolos”, nas suas 
diversas vertentes, registando teste-
munhos da comunidade, na primeira 
pessoa,  sobre a sua relação con-

temporânea com os tapetes de 
Arraiolos, bem como da história do 
“Tapete de Arraiolos” através dos 
tempos.

Tapete uma História sem Tempo
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As atividades decorreram com as condici-
onantes emanadas pela DGS e sofreu 
algumas alterações de  funcionamento 
devido à pandemia.

A CPCJ – Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens, abordou o tema dos 
Direitos da Criança através de uma peça 
de teatro com fantoches, de uma sessão 
informativa e com a dinamização de 
jogos. 

O projeto Diversidades foi desenvolvido 
ao longo do ATL de Verão, em parceria 
com a Casa João Cidade. Cada grupo 
dinamizou jogos direcionados para o 
tema da Diferença, construindo elemen-
tos que compuseram a peça de teatro 
nal, apresentada no Cine-Teatro de 
Arraiolos.
 

Realizaram-se sessões de sensibilização 
sobre comportamentos aditivos com o 
Grupo de Intervenção Regional no Álcool 
e Saúde. Recorreram a simulações de 
situações de risco e outras dinâmicas. 

As ações de informação dinamizadas 
com as crianças alertaram-nas para 
temáticas fundamentais no quotidiano e 
consciencializaram-nas para o que as 
rodeia.  

Neste ATL de Verão 2021, a Câmara 
Municipal de Arraiolos apostou no 
desenvolvimento de novas parcerias com 
várias instituições, de modo a sensibilizar 
as crianças para temáticas importantes 
no crescimento enquanto cidadãos. Os 
assuntos foram abordados através de 
métodos que captassem a atenção dos 
mais novos, adequado às respetivas 
faixas etárias. 

No sentido de apoiar as famílias em 
tempo de férias escolares, a Câmara 
Municipal de Arraiolos promoveu os 
programas “Verão dos Pequeninos’2021” 
e “ATL de Verão’2021” dirigidos às crian-
ças  dos 3 aos 13 anos, distribuídos por 
vários grupos. A programação das 
atividades integrou áreas diversas, 
nomeadamente animação, expressão 
plástica e desporto, entre outras. 

A Associação Ser Mulher realçou a 
importância da prevenção da igualdade 
de género, através da dinamização de 
jogos nos vários grupos.

Outra vertente desta ação municipal foi a 
possibilidade dada aos estudantes 
universitários e outros jovens para 
colaborar através do "Programa Jovens 
+".

ATL de Verão
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No âmbito da Festa da Juventude 2021, o Município de 
Arraiolos, através do compromisso celebrado com o 
Centro de Reabilitação Integrada de Évora, promoveu 
com suporte logístico da Unidade Móvel do IPDJ e 
equipa técnica do Centro de Respostas Integradas, 
ações de sensibilização e de esclarecimento subordina-
da à temática dos comportamentos aditivos. Esta 
abordagem assente numa lógica de riscos e promoção 
de consumos responsáveis entre os frequentadores do 
espaço, onde foram, igualmente disponibilizados 
materiais informativos, preservativos e realizados testes 
de alcoolémia.

Festa da Juventude

Devido à atual situação pandémica, a realização da 
Festa da Juventude decorreu de acordo com as normas 
impostas pela DGS – Direção Geral da Saúde, incluindo 
nesse contexto, diversas atividades on-line.

Porém, tendo ocorrido a situação de luto nacional pelo 
óbito do Dr. Jorge Sampaio, Presidente da República 
entre 1996 e 2006, foram adiadas algumas atividades 
deste evento.

O evento realizado com tais condicionalismos teve uma 
adesão signicativa.



A Câmara Municipal de Arraiolos informa todos os 
Munícipes que se encontram abertas as Candidaturas 
ao Programa “Vale de Eciência” - Aviso02/C13-i01/2021.

O programa “Vale Eciência” enquadra-se num conjunto 
de medidas que visam combater a pobreza energética e 
reforçar a renovação dos edifícios, a nível nacional, 
possibilitando o aumento do desempenho energético e 
ambiental dos mesmos, do conforto térmico e das 
condições de habitabilidade, saúde e bem-estar das 
famílias, contribuindo para a redução da fatura energéti-
ca e da pegada ecológica. 

A presente iniciativa tem como objetivo contribuir para a 
mitigação de situações de pobreza energética, através 
da atribuição a famílias economicamente vulneráveis e 
em situação de potencial pobreza energética, um vale 
no valor de 1.300� (mil e trezentos euros), acrescidos de 
IVA à taxa legal em vigor, para que estas possam usar em 
fornecedores aderentes ao Programa para a aquisição 
de serviços, materiais ou equipamentos que permitam 
melhorar o desempenho energético da sua habitação 
permanente. 

É elegível a pessoa singular titular de um contrato de 

A sessão abordou a importância da reutilização de 
água, na atividade de regadio e outras passíveis de 
incluir a produção de ApR.

A Câmara Municipal de Arraiolos foi antriã da 
apresentação pública do “AQUA-VINI Susten-
tável”,  cujo projeto integra a produção e 
utilização de água para reutilização (ApR) na 
atividade vitivinícola no Alentejo, sendo que o 
mesmo decorre no concelho de Arraiolos,  na 
vinha da Herdade do Monte da Ravasqueira.

O evento que decorreu dia 18 de novembro de 
2021 no Cineteatro Arraiolos, teve mais de 
duas dezenas de participantes presenciais e 
on-line (via streaming), visa promover e 
“contribuir para a circularidade na gestão da 
água e para a proteção dos recursos hídricos 
na região”.

A Presidente da Câmara Municipal de Arraio-
los, Sílvia Pinto saudou os participantes na 
sessão de abertura, manifestou a disponibili-
dade da autarquia para apoiar estas iniciati-
vas e felicitou os parceiros pelo projeto piloto, que está a 
ser desenvolvido entre a Águas Públicas do Alentejo, a 
AdP Valor, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, o 
Centro Operativo e de Tecnologias de Regadio (COTR) e 
a Herdade da Ravasqueira.

O Projeto AQUA-VINI Sustentável, prevê a reutilização a 
partir da ETAR de Arraiolos Poente, com  o seu encami-
nhamento para reforço do armazenamento de água na 
charca usada para rega da vinha da Herdade da 

Programa “Vale Eciência”

Projeto “AQUA-VINI Sustentável” apresentado em Arraiolos

eletricidade que reúna simultaneamente as seguintes 
condições:

(a) Seja beneciária da Tarifa Social de Energia Elétrica 
(TSEE) à data de submissão da candidatura, e que 
tal seja evidenciado na fatura da eletricidade da 
habitação permanente;

(c) Não tenha sido beneciária do programa Vale 
Eciência.

Os documentos obrigatórios por candidatura do bene-
ciário encontram-se no ponto 9 do Regulamento. Toda a 
informação necessária assim como o Formulário de 
Candidatura, sobre o Programa “Vale de Eciência” 
encontra-se no site do Fundo Ambiental (www.fundoam-
biental.pt).

Qualquer dúvida, pode entrar em contacto com o GADE - 
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico da 
Câmara Municipal de Arraiolos.

(b) Seja proprietária e resida permanentemente na 
habitação para a qual se candidata ao Vale Eciên-
cia;

A metodologia adotada no desenvolvimento do presen-
te projeto “permitirá que a reutilização da água seja 
realizada de forma segura e adaptada ao uso concreto, 
assente numa avaliação do risco e garantindo, por isso, 
uma relação custo-ecácia equilibrada e competitiva 
(abordagem t-for-purpose).”

Ravasqueira, gerida pela Sociedade Agrícola D. Diniz, 
S.A. 

Francisco Narciso, Presidente do Conselho de Adminis-
tração na AgdA-Águas Públicas do Alentejo, realçou a 
importância do projeto para a “missão das  AgdA no 
cumprimento de metas para a sustentabilidade ambien-
tal”.
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No passado dia 5 de novembro o Cineteatro 
Arraiolos recebeu a “Festa Sénior” iniciativa 
integrada nas atividades que assinalaram “o mês 
do idoso”.

A exposição de pintura do projeto CLDS, as 
atividades do Projeto Sénior, nomeadamente a 

poesia, a música e a demonstração de ginástica 
preencheram a tarde da população sénior, que se 
manifestou reconfortada pelo reencontro (ainda 
que limitado pela pandemia) com as atividades 
lúdicas promovidas pela Câmara Municipal de 
Arraiolos.

Festa Sénior

  21 INFORMAÇÃO MUNICIPAL



No âmbito da Rede Intermunicipal 
de Bibliotecas do Alentejo Central  a 
qua l   i n tegra  as  b ib l io tecas 
municipais de: Alandroal, Arraiolos, 
Borba, Estremoz, Montemor-o-Novo, 
Mora, Mourão, Portel, Redondo, 
Reguengos de Monsaraz, Vendas 

Uma “Pausa com Taças Tibetanas” 
foi uma iniciativa da Biblioteca 
Municipal de Arraiolos dinamizada 
por Ana Rita Palmiro, onde se 
propunha proporcionar aos partici-
pantes os benefícios das taças 
tibetanas!  

A “Massagem Taças de Som” 
estimula a criatividade e a motiva-
ção, cria uxo energético, fortalece 
as forças de auto cura e provoca 
alegria de viver, une a harmonia 
entre o corpo, espírito e alma, refere 
Ana Rita Palmiro.

A Biblioteca Municipal de Arraiolos 
realizou no dia 6 de novembro  a 
ação “Jogos de Tabuleiro”, no 
âmbito do Projeto “Ler e Crescer em 
Família”.

A atividade dinamizada pela “B de 
Brincar” demonstrou a importância 
dos jogos de tabuleiro como ferra-
mentas para aprender “a respeitar 
regras, a respeitar o outro, a lidar 
com as emoções e a serem criati-
vos”.

Com ideia e organização da Pixela-
depto e Goodstaff, a iniciativa 
contou com a parceria dos CTT – 
Correios de Portugal e permitiu às 
populações locais usufruir  de 
eventos culturais ao ar livre em 
segurança e de forma gratuita. O 
evento percorreu 26 municípios com 
“uma noite por cidade, um lme 
português diferente por sessão”. 

A Cine-caravana viajou no passado 
dia 4 de setembro até ao Castelo de 
Arraiolos, onde exibiu o lme “José e 
Pilar”, de Miguel Gonçalves Men-
des. 

Em 26 de novembro de 2020 reabriu 
a Estação dos CTT em Arraiolos, 
ação assinalada pela Câmara 
Municipal de Arraiolos, após um 
largo período sem este serviço 
público essencial ao funcionamento 
da rede postal.

Se a reabertura da estação de 
Arraiolos dos CTT devida à ação da 
população que manifestou o seu 
desacordo com o encerramento 
deste serviço, conjuntamente com os 
órgãos representativos das autarqui-
as locais do município, constituiu 
uma melhoria do serviço público de 
correios, vericamos, entretanto, 
alterações signicativas no serviço 
postal de distribuição.

A eliminação de postos de trabalho e 
o recurso a empresas privadas e ao 
trabalho precário, acompanhados 
da redução de dias de distribuição, 

são medidas levadas a efeito pela 
administração dos CTT, a par da 
concentração dos serviços nos 
Centros de Distribuição Postal.

Tais ações levaram a atrasos na 
distribuição de correio, com grave 
prejuízo para as pessoas, para as 
empresas, para as associações e 
outras entidades sediadas no 
concelho de Arraiolos. 

Considerando a situação descrita, a 
Câmara Municipal de Arraiolos 
deliberou, por unanimidade:

-  Manifestar o seu desacordo com o 
não cumprimento da obrigação 
dos CTT da distribuição postal 
diária;

-  Manifestar a sua solidariedade 
com os trabalhadores na reivindi-
cação de manutenção das suas 
condições de trabalho e remunera-
tórias;

Tomada de Posição - Defesa do 
serviço postal e de distribuição postal diária

Ação: Youtube e inuência nos adolescentes

Neste contexto teve lugar no 

Novas, Viana do Alentejo e também 
a Biblioteca Pública de Évora têm 
vindo a decorrer na Biblioteca 
Municipal de Arraiolos diversas 
atividades, nomeadamente ligadas 
à utilização segura da “internet”.

passado dia 2 de outubro, na 
Biblioteca Municipal de Arraiolos, a 
ação “Youtube e a inuência nos 
adolescentes” dinamizada pela 
EDUGEP, dirigida a famílias e com o 
objetivo de contribuir para uma 
utilização responsável do Youtube. 

-  Exigir o cumprimento das obriga-
ções de prestação do serviço 
postal universal, da responsabili-
dade dos CTT, o qual integra a 
oferta de “serviços postais em todo 
o país, com uma qualidade deter-
minada e a preços acessíveis, de 
forma a responder às necessida-
des de comunicação das pessoas e 
empresas.”

- Exigir respeito pela dignidade das 
povoações do interior ao invés de 
provocar cada vez mais o seu 
isolamento, sendo incumbência 
dos CTT assegurar um serviço 
público de qualidade, contributo 
para a coesão social e territorial de 
que o País precisa, dando cumpri-
mento ao seu contrato com o 
Estado Português. 

Ação: Jogos de TabuleiroCine-CaravanaIniciativa: Uma Pausa 
com Taças Tibetanas
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Para assinalar esta data e, no 
âmbito das comemorações 
do mês do idoso a decorrer 
no concelho de Arraiolos, a 
Câmara Municipal promo-
veu no Estádio Cunha Rivara 
de Arraiolos, um conjunto de 
exercícios ao ar livre e online, 
“para melhorar a força e 
aumentar a tolerância ao 
esforço dos participantes”, 
incluindo sessões de siote-
rapia, com a colaboração do 
ACES Alentejo Central.

No dia 28 de outubro assina-
lou-se o “Dia Mundial da 
Terceira Idade”, tendo como 
objetivo promover, informar 
e sensibilizar para situações 
especicas da população 
sénior, bem como da impor-
tância de cuidar das ques-
tões do envelhecimento e da 
necessidade de proteger e 
cuidar da população mais 
idosa. 

As atividades direcionadas 
para os idosos do projeto 
“Viver Sénior” e “Projeto 
CLDS” bem como a toda a 
população sénior do conce-
lho de Arraiolos contaram 
com centena e  meia  e 
participantes.

Fisioterapia on road  - “Dia Mundial da Terceira Idade” 

Estas coletividades foram palco do 
encontro “Estórias D’Aqui”, uma 
iniciativa que contou com a presen-
ça de dezenas de populares e 
resultou em momentos de união e 
partilha das chamadas histórias “à 
volta da fogueira”.

Em coprodução do Teatro Ensaio 
com a Câmara Municipal de Arraio-
los a iniciativa "Estórias D’Aqui" 
esteve na  Sociedade Recreativa da 
Aldeia da Serra,  sede da Associa-
ção Social Unidos de Santana do 
Campo e Sociedade Recreativa de 
S. Pedro da Gafanhoeira no mês de 
novembro.

Estórias D’ Aqui 
Aldeia da Serra - Santana do Campo - S. Pedro da Gafanhoeira
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Durante o mês de Novembro os restau-
rantes do concelho acolhem a Mostra 
Gastronómica e conjugam os sabores 
da história secular do concelho de 
Arraiolos.

Nesta Mostra Gastronómica encontra-
mos os melhores vinhos do concelho, a 
nossa doçaria conventual e os produtos 
locais de valor intrínseco e ligação  
natural ao Alentejo.

A Câmara Municipal de Arraiolos ciente 
da importância de fomentar e dinami-
zar a atividade económica, considera 
que a realização desta iniciativa é um 
contributo determinante no caminho 

Os “showcookings” com degustação 
tiveram a participação do Chefe 
André Cotovio (Espetadinhas de 

Integraram o programa um conjunto 
de atividades, nomeadamente 
sobre a cozinha tradicional, merca-
do de produtos locais e a animação 
musical.

A Festa Gastronómica teve lugar 
dias 6 e 7 de novembro em Arraiolos. 

Mostra Gastronómica

Conhecer, promover e divulgar a nossa 
história é um contributo para consolidar 
a nossa identidade cultural.

Para quem nos visita esta é uma oportu-
nidade para conhecer o que de melhor 
tem a nossa terra -  o Tapete de Arraiolos 
- a Gastronomia - o Património monu-
mental edicado - e a cultura do 
concelho, bem como os espaços 
museológicos – Centro Interpretativo do 
Tapete de Arraiolos e Centro Interpreta-
tivo Mundo Rural Vimieiro .

que é necessário percorrer, para atingir 
o objetivo de criar melhores condições 
para o emprego e para a população.

Festa Gastronómica

- Sessão de abertura - Sílvia Pinto - 
Presidente da Câmara Municipal 
de Arraiolos;

Borrego| Queijadas de Vimieiro) e 
José Domingos Franco (Empadas).
Integrou ainda o programa o 
colóquio “Gastronomia, Turismo e 
Desenvolvimento Local” com as 
seguintes comunicações:

- O papel dos produtos locais no 
desenvolvimento territorial - José 
Casas Novas - pela Confraria, 
Gastronómica do Alentejo;

- A importância da gastronomia no 
turismo - Filipe Simões - Pousada 
Nossa Senhora da Assunção - 
Moderação: Jesuína Rosalino - 
Confraria Gastronómica do Alen-
tejo.
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“A Sobreira Grande” ergue-
se entre os caminhos rurais 
da Freguesia de Santa Justa 
(Vale do Pereiro), na Herda-
de da Parracha, sendo que 
pelo seu porte alberga vida, 
desperta sentimentos e 
surpreende-nos com o diâmetro da 
copa, mas também pela forma como 
é querida, estimada e conhecida 
pela comunidade. No verão a sua 
sombra dá guarida a homens e 
animais e outrora acolhia a cocaria 
do rancho e era lugar para o acarro 
do rebanho.

A Câmara Municipal de 
Arraiolos apresentou a 
candidatura da “Sobreira 
Grande” ao concurso de 
Árvore Europeia do Ano 
2022, com o apoio da sua 
proprietária Dra. Maria 
Isabel Eusébio Pinto. 

A Câmara Municipal de Arraiolos 
decidiu aderir à iniciativa com o 
propósito de valorizar o território e o 
montado de “sobro e azinho”, 

enquanto património natural da 
nossa paisagem transtagana, onde 
subiste uma atividade agrossilvo-
pastoril importante para o ambiente 
e para a biodiversidade, a qual urge 
preservar e que constituem um 
importante recurso para a economia 
da região e do país.

Organizado pela Environmental 
Partnership Association (EPA), este 
concurso tem por objetivo destacar 
a importância das árvores antigas 
na herança cultural e natural, que 

Arraiolos “Árvore Europeia do Ano 2022” 

O concurso que elege a 
Árvore Europeia do Ano 
2022, desenvolve-se em 2 
fases. Na primeira, são 
selecionadas as 10 árvores 
portuguesas que cam 
disponíveis para votação 
nacional no portal dedicado 
ao concurso em Portugal, 
organizada pela UNAC – 
União da Floresta Mediter-
rânica. 

As votações irão decorrer entre os 
dias 25 Novembro e 5 de Janeiro de 
2022, até às 23h59 (hora portugue-
sa), e serão efetuadas através de 
voto eletrónico no seguinte site: 
https://portugal.treeoftheyear.eu

A Sobreira Grande é a única 
candidatada do Alentejo, pelo que 
apelamos a todo/as alentejano/as a 
votarem na árvore que melhor 
representa a nossa paisagem e a 
nossa cultura.

deve merecer toda a nossa 
atenção e proteção.

Na cerimónia realizada no dia 3 de 
setembro, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, a Câmara Municipal 
de Arraiolos congratulou o Cavaleiro 
João Torrão pela sua prestação nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, 
assim como toda a equipa da 
Coudelaria do Monte Velho. O 
Cavaleiro, treinado por Coralie 

Município de Arraiolos congratula 
o Cavaleiro João Torrão e a 
Coudelaria do Monte Velho

No âmbito do Fora de Cena – 
Programação Cultural em Rede, e 
em colaboração com o Comando 
Distrital de Évora da GNR bem como 
com os técnicos dos Municípios, a 
CIMAC procedeu à conceção e 
produção de 14 guias roteiro 
bilingues – um por cada Município 
do Alentejo Central – para serem 
utilizados pelos militares da GNR no 
apoio ao turista e visitante, que 
procurem informações junto desta 
força de segurança. 

Guard & Guid

Baldrey, representou Portugal na 
disciplina de Dressage, integrando 
a equipa nacional com o cavalo 
lusitano “Equador MVL”, puro-
sangue lusitano, da Coudelaria do 
Monte Velho. A equipa portuguesa 
terminou a nal em oitavo lugar, 
trazendo para Portugal o diploma 
olímpico.
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As quadras e as décimas são a forma mais usual de 
apresentação desta arte popular, enraizada em 
costumes seculares e fundamento de manifestações 
inspiradoras de múltiplos eventos tradicionais.

Apresentação do livro 
“Caminhos e Carreiros”

No dia 28 de novembro teve lugar, no Centro Social 
Recreativo de Cultura e Desporto de Igrejinha, a 
apresentação do livro “Caminhos e Carreiros” de José 
Inácio Mirador Peixe – poeta popular.

Rera-se que a poesia popular ocupa um lugar 
importante no contexto da nossa cultura e constitui um 
património inestimável, onde a tradição das cantigas e 
das  décimas tem  lugar de destaque.

Arraiolos - CED para gatos 
errantes

Com o aumento do número de gatos existentes nas 
ruas, a “CED - Captura, Esterilização e Devolução” 
caracteriza-se como uma resposta para evitar o 
aumento desmedido de gatos errantes e, simultane-
amente, intervir para evitar situações graves para a 
saúde pública. Esta campanha já conta com a 
esterilização de cerca de meia centena de gatos, no 
concelho de Arraiolos, que se identicam através do 
corte na orelha esquerda. 

A Câmara Municipal de Arraiolos, através do serviço 
veterinário, realizou uma campanha de esterilização 
de gatos, que deambulam pelas ruas do concelho. 

A "Ready to Shoot" lmou em 
Arraiolos, no espaço - Casas 
Caiadas Open House

A escolha de Arraiolos para este evento revela a 
importância dos projetos desenvolvidos no nosso 
território e o investimento feito pelo setor privado, bem 
como a utilização criteriosa do espaço urbano, 
determinante para obter uma interação positiva na 
circulação pedonal na via pública com preservação do 
edicado do Centro Histórico de Arraiolos.

Exposição “Trovisco:          
Arte Têxtil”

Inaugurada às 18.00h do dia 21 de outubro de 2021, 
estará patente no CITA - Centro Interpretativo do Tapete 
de Arraiolos.

A exposição “Trovisco: Arte Têxtil”, com curadoria do 
Prof. Filipe Rocha da Silva, e na qual se apresentam obras 
da autoria de alunos dos cursos de licenciatura, 
mestrado e doutoramento da Escola de Artes da 
Universidade de Évora está patente até 13 de fevereiro 
de 2022.

1º Lugar - José Espanhol e José Franco

2º Torneio convívio de Padel

2º Lugar - Duarte Moura e Nuno Silveiro
3º Lugar - Bernardo Adrega e Miguel Casa Velha

Este torneio ocorreu no campo de Padel do Complexo 
desportivo da Manizola e contou com um total de 13 
equipas, ou seja, 26 participantes. A classicação nal 
foi:

No âmbito da Festa da Juventude 2021 a Câmara 
Municipal de Arraiolos apoiou um grupo de jovens 
munícipes na realização do 2º Torneio de Padel, o qual 
constituiu um contributo positivo para a prática da 
modalidade no concelho.
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Hip-Hop- Espetáculo de Dança

Com o Cineteatro lotado (nas condições expressas pela 
DGS) atuou neste evento o Grupo de Cantares da Casa 
das Artes de Arraiolos, para além das classes de dança 
convidadas.

A Associação Social Unidos de Santana do Campo, com 
a colaboração da Câmara Municipal de Arraiolos 
realizou no dia 30 de outubro um espetáculo de dança 
hip-hop para assinalar o 16º Aniversário da classe de 
dança “NRG”.



Obras
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Remodelação - Vimieiro

Obras de conservação Reservatório de Água - Santana do CampoColocação de piso - 

Remodelação Largo de Santa Clara - SabugueiroBeneciação de Caminho - Vale do Pereiro

Infraestruturas Loteamento das Borqueiras - Sabugueiro Construção de Passadiço e Ponte Ribeira de Vide - S. Pedro da Gaf.

Arruamentos - Aldeia da SerraArruamentos - Vimieiro
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