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MÊS DA JUVENTUDE. 
Em março comemora-se a Ju-
ventude e o Município realizou 
um conjunto de iniciativas a 
pensar nos mais jovens.

SER MULHER. 
A Câmara Municipal
de Arraiolos, mantém
o protocolo com 
a Associação Ser Mulher, 
para prestar apoio
a vítimas de violência
doméstica.

VACINAÇÃO. 
A Câmara Municipal de Arraiolos 
adaptou o espaço de vacinação
para os mais pequenos.

FÉRIAS DA PÁSCOA. 
Na sequência da interrupção 
letiva nos dias 13 e 14 de 
abril, o Município de Arraiolos 
realizou o Projeto Férias 
da Páscoa.

CARNAVAL. 
O Município de Arraiolos 

comemorou o Carnaval de 
2022 com um concurso de 

Máscaras.

“JOVENS SOMOS NÓS”. 
O Município de Arraiolos em 

parceria com o Centro de 
Respostas Integradas,

promoveu uma peça 
de teatro.

BEBEETHOVEN. 
No passado dia 29 de maio,
o Município de Arraiolos
promoveu a iniciativa “teatro
para bebés”.
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a Câmara Municipal de 
Arraiolos está 

determinada a apoiar 
as populações, as pessoas 
e as empresas na retoma 

da economia 
e das atividades 

associativas

São significativos os desafios que se colocam à Câmara Municipal 
de Arraiolos nestes primeiros meses de 2022, face à necessidade 
de recuperar os efeitos da pandemia, num quadro de dificuldades  
evidenciadas na situação social e da desvalorização dos salários 

e pensões, a par do aumento da inflação, retirando poder de compra aos 
trabalhadores.

Num contexto adverso mantém esta autarquia a determinação em 
responder às questões fundamentais da população.

Um dos aspetos prementes será a inversão da evolução demográfica 
negativa, defendendo uma ação de planeamento coerente e responsável 
que permita impulsionar as condições de vida existentes, tornando ainda 
mais atrativos os aglomerados urbanos - vilas, aldeias, lugares – bem como 
o espaço rural. 

Numa situação de adversidades sociais decorrentes das dificuldades 
económicas evidentes, a Câmara Municipal de Arraiolos está determinada 
a apoiar as populações, as pessoas e as empresas na retoma da economia 
e das atividades associativas, bem como num plano diferenciado dar 
o seu contributo aos grandes desafios do país e mundiais, nomeadamente 
as alterações climáticas, realidade que carece de resposta na área do 
“planeamento, de capacitação e de mobilização para uma ação climática 
com justiça social e territorial que garanta equidade intergeracional, pelo 
que na sequência do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas do Alentejo Central, a CIMAC, com o apoio dos EEA Grants está 
a promover o projeto – ADAPTA LOCAL CIMAC – que suporta a elaboração 
de Planos Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas para todos 
os municípios da região, devendo ser implementado o conselho local 
de adaptação, com o envolvimento de entidades sectoriais locais, para 
apresentação de vulnerabilidades atuais e futuras e discussão de medidas 
de adaptação.”

A população do concelho de Arraiolos pode confiar na Câmara Municipal 
de Arraiolos para dinamizar a economia local. Defender o ambiente 
e valorizar o território, perspetivando um futuro melhor.

RECUPERAR DOS EFEITOS DA PANDEMIA 
– VALORIZAR O TERRITÓRIO!

SÍLVIA PINTO
Presidente da Câmara Municipal

PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Arraiolos. DESIGN GRÁFICO: Carlos Jorge/Regiset Artes Gráficas SA. FOTOGRAFIAS: Município de Arraiolos. 
IMPRESSÃO: Regiset Artes Gráficas SA. TIRAGEM: 3500 exemplares.  Distribuição Gratuita. DEPÓSITO LEGAL: 330390/11. CONTACTOS: Município 
de Arraiolos | Praça do Município, 27, 7040-027 | T. 266 490 240 | E. geral@cm-arraiolos.pt

FICHA TÉCNICA
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“OS COLOS DA VIDA”

CONCERTO:  
DUARTE 
“NO LUGAR DELA”

G
raça Amante, docente do 1º ciclo 
do Ensino Básico, apresentou o 
seu livro “Os Colos da Vida”, no Ci-
neteatro de Arraiolos no dia 16 de 

janeiro e em Vimeiro dia 21 de março, 
tendo ainda realizado um “Momento de 
poesia e reflexão” a 13 de maio, na Bi-
blioteca Municipal de Arraiolos.
De acordo com as palavras da poetisa, 
este é um livro “de afetos que agradece  
a todos, a luz, que é a própria vida. É um 
conjunto de poemas de amor e fé ou ape- 
nas a história de uma mulher que após 
concluir 50 anos registou 50 páginas da 
sua vida, desenhando 5000 palavras de 
agradecimento, sonho e expectativa.”
De forma eloquente, a autora partilhou a 
sua poesia com o público presente, tra- 
zendo com “Os colos da vida” emoção a 
estas iniciativas. 

nDuarte trouxe de novo a sua música e a sua voz ao Cineteatro de Arraiolos, no dia 11 de março, com o concerto integrado nas 
iniciativas que assinalaram o Dia Internacional da Mulher.
Duarte, com quarteto de corda, trouxe o seu álbum “No Lugar Dela” a uma sala cheia, que aplaudiu o seu trabalho.
Refira-se que o álbum teve pré-produção de José Mário Branco (1942-2019), tendo o músico afirmado sobre este disco: “Não vamos 
dizer que é um disco de fado só porque gravámos três fados. Não vai ser um disco de fados, embora seja um fadista a cantarolá-lo”. 
O fadista considerou este álbum como “um disco de combate. Um disco de combate à malícia dos dias. Conceptual e fundamentado 
num exercício empático”.
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ASSINALADO PELA 
OFERTA DE DOCES 

TRADICIONAIS

D
e forma a assinalar a época festiva do Carnaval, a Câmara Municipal fez a 
entrega dos referidos doces tradicionais na Santa Casa da Misericórdia de 
Arraiolos, Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro, Associação de Reformados 
de Igrejinha, Centro Social e Paroquial de Arraiolos, Bombeiros Voluntários 

de Arraiolos, USF Matriz, Posto da GNR, Associação de Reformados de Santana do 
Campo, Associação de Reformados de Sabugueiro, Centro Social e Paroquial de S. 
Pedro da Gafanhoeira e Lar Solar dos Avós em Vimeiro.
Esta iniciativa constitui ainda um modo diferente de comemorar o Carnaval e si-
multaneamente, apoiar a economia local, devido à pandemia. 

CARNAVAL
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E
ntre 11 de março e 22 de maio este-
ve patente no Centro Interpretativo 
do Tapete de Arraiolos a Exposição 
“Os Signos do Quotidiano: Gestos, 

Marcas e Símbolos no al-Ândalus”, pro- 
duzida pelo Campo Arqueológico de Mér- 
tola em colaboração com o Museu de 
Mértola. 
A exposição teve como objetivo mostrar 
o significado da informação contida nos 
objetos do quotidiano da civilização is- 
lâmica, revelando diversos aspetos das  
vivências das pessoas que os utilizaram. 
Tratou-se de decifrar e tornar compre- 
ensíveis símbolos, mensagens, marcas, 
sinais, gestos e crenças que configura-
vam o imaginário e a materialidade dos 
habitantes do al-Ândalus. 

“OS SIGNOS DO QUOTIDIANO: 
GESTOS, MARCAS E SÍMBOLOS 
NO AL-ÂNDALUS”

A exposição teve 
como objetivo 
mostrar o significado 
da informação 
contida nos objetos 
do quotidiano da 
civilização islâmica

MÊS 
DA
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E
m março comemora-se a Juventu-
de e o Município realizou um con-
junto de iniciativas a pensar nos 
mais jovens, concentrando as ativi- 

dades nos dias 25, 26 e 27 de março.
A sexta-feira à noite foi dedicada ao 
Quizz Friday Night composto por 5 equi-
pas a disputarem questões de cultura  
geral sobre o concelho de Arraiolos, sen- 
do que os vencedores receberam vou-
chers, que podem ser utilizados no comér- 
cio local, potenciando a economia local. 
Procurou-se realizar atividades abran-
gentes, que conseguissem despertar o 
interesse para as diferentes áreas. Rea-
lizaram-se workshops de auto maqui-
lhagem, defesa pessoal e showcooking. 
O cinema, “Jumanji O Nível Seguinte”, 

e o teatro, “Era uma vez um livro”, tam-
bém fizeram parte da programação e 
ocuparam o fim de semana, ambos rea-
lizados no Cineteatro de Arraiolos. 
Pela primeira vez apostou-se na reali-
zação da Lanparty, que consiste num 
evento de sensibilização, intervenção e 
diversão, onde os alunos experimentam 
diversos jogos com o intuito de sensi-
bilizar e promover hábitos equilibrados, 
no que diz respeito à sua vivência online, 
dando destaque aos benefícios que o 
mundo digital lhes proporciona, tais co- 
mo: competências pessoais, sociais e 
escolares. 
Dinamizaram-se ainda iniciativas que con- 
taram com a parceria de coletividades / 
associações do concelho de Arraiolos. 

MÊS 
DA
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DE MÁSCARAS 
DE CARNAVAL 2022

O Município de Arraiolos comemo-
rou o Carnaval de 2022 com um 
concurso de Máscaras  direciona-
do para Creches, Jardins de Infân- 

cia da rede solidária, Agrupamento de  
Escolas de Arraiolos e utentes das IPSS 
do concelho de Arraiolos.
Foram distribuídas máscaras base a to- 
dos os participantes e constituiu-se um 
júri, que avaliou os trabalhos. Participa-
ram cerca de 50 máscaras de 15 insti-
tuições diferentes do concelho. 
Consagraram-se vencedores do concur- 
so de Máscaras de Carnaval 2022, as 
seguintes instituições:
 1º Escalão: Jardim de Infância 
 da Santa Casa da Misericórdia 
 de Arraiolos – Sala Vermelha
 Tema: “Leão – O Rei da Selva”
 
 2º Escalão: EB1 de Igrejinha 
 – turma J
 Tema: “O mar”
 
 3º escalão: EB 2/3, S Cunha 
 Rivara - (ET2) turma 8º C
 Tema: “Olá Olé”

 4º escalão: Associação 
 de Reformados Pensionistas 
 e Idosos de Igrejinha
 Tema: “Sobreira Grande 
 – Árvore Portuguesa 2022”

A cada escalão foi atribuído um prémio, 
que se traduziu numa visita/passeio, a 
designar por cada um dos grupos ven-
cedores, com direito ao pagamento de 
uma entrada numa atividade integrada 
nesse mesmo passeio ou visita.
A Exposição com as máscaras partici-
pantes no Concurso  “Máscara de Carna- 
val 2022” decorreu na Biblioteca Muni-
cipal de Arraiolos de 7 a 31 de março. 

CONCURSO

CULTURA
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IX FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO DO ALENTEJO
A IX edição do FITA - Festival Internacional de Teatro do Alentejo decorreu entre os dias 5 e 14 de maio de 2022.  

Os espetáculos de teatro “Ao Crescer quero ser” da Companhia Cia Animateatro e “Barrio Caleido Scopio” da Companhia 
Teatro de La Vuelta do Equador, marcaram presença no Cineteatro de Arraiolos, nos dias 6 e14 de maio, respetivamente. 
O Festival que percorreu cerca de 10 vilas e cidades do Alentejo faz parte de duas redes internacionais de festivais iberoa-

mericanos, juntamente com outros 52 festivais. 

“O PAPEL DA ARTE NA RECUPERAÇÃO PÓS-COVID”
nIntegrado nas iniciativas que assina- 
laram as Comemorações do Dia Mun- 
dial do Teatro 2022, realizou-se no dia 
27 de março, na Biblioteca Municipal 
de Arraiolos o debate “O Papel da Ar- 
te na Recuperação Pós-covid”.
O evento, organizado pelo TEatro En- 
saio com a colaboração da Câmara  
Municipal de Arraiolos, contou a par-
ticipação de Inês Leite (Diretora TEa-

tro Ensaio, Atriz/Encenadora), Joana 
Godinho (Música, Professora, Direto-
ra Bolsa D´Originais), Pedro Estorni-
nho (Diretor Artístico TEatro Ensaio, 
Escritor/Encenador) e Tiago Mendes 
(Médico de Família).
Inês Leite leu a mensagem oficial do 
Dia Mundial do Teatro, promovido 
pela UNESCO, apresentou o novo nú-
mero da revista “Ensaios de Teatro” 

e introduziu o debate que se focou na 
importância da arte, da experiência e 
fruição artística na relação do indiví-
duo e da comunidade com o mundo 
e o papel decisivo que esta pode ter 
a nível da saúde física e mental, da 
cultura, da educação e sociedade, 
numa época em que sentimos ainda 
diariamente o impacto da pandemia 
COVID-19.
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BEBEETHOVEN

nNo passado dia 29 de maio, 
o Município de Arraiolos 
promoveu a iniciativa “teatro 
para bebés”. 
No Cineteatro Arraiolos, 
a Companhia de Teatro 
Lua Cheia trouxe-nos 
“BebeeThoven”.
O evento realizou-se 
no âmbito do Mês da Família 
e teve a participação de cerca 
de 17 bebés. Sobre a temática 
deste trabalho disse-nos 
o Teatro Lua Cheia: “Se 
a alegria fosse um hino, teria 
o sorriso de um bebé. Se todas 
as horas de brincadeira 
fossem eternas, seriam fugas 
em compasso composto, 
cheias de stacattos e rondós 
de cores livres. Nesta música, 
que é a vida, podemos ser 
nós os maestros e, 
os silêncios que vivem 
em nós, terem o som 
dos pensamentos.”

VOZES 
DA NOSSA 
TERRA
O 24.º Encontro de Vozes da Nos-

sa Terra realizou-se no passado  
dia 13 de maio.  Após 6 anos de in- 
terregno, o encontro voltou a pi-

sar o palco do Cineteatro, depois das 
obras de reabilitação. A iniciativa já con- 
ta com 28 anos de existência e dá opor-

tunidade à população do concelho de 
partilhar a sua arte. Recorde-se que, Vo- 
zes da Nossa Terra, nasceu da ideia de 
Emídio Leitão e José Manuel Godinho, 
que nos fizeram acompanhar neste lon-
go percurso e que nos deixaram a sua 
paixão pelo Fado. 
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No decorrer da noite contámos com a  
agradável participação de Henrique Lei- 
tão, na guitarra portuguesa e Carlos Lei- 
tão, na guitarra de fado, presentes des- 
de a realização do primeiro encontro. 
Nomes como Rosário Alexandrino, José  
Franco, Júlia Almas, Maria da Concei-
ção Picão, Carlos Lopes,  Sílvia Pinto, 
Guilhermino Pinto, Carlos Leitão, Hen-
rique Leitão e António Abel Rosado pi-
saram o palco nesta edição do evento 
Vozes da Nossa Terra, espaço de encon- 
tro de pessoas que partilham o gosto de  
cantar e apreciar o Fado.
A Câmara Municipal pretende promo- 
ver e valorizar o Fado, Património Ima-
terial da Humanidade dando continui-
dade à realização deste evento com pe- 
riodicidade anual. 

A iniciativa já conta 
com 28 anos 
de existência e dá 
oportunidade à 
população do 
concelho de partilhar 
a sua arte.
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VISITA TÉCNICA À FONTE DA ARREGAÇA 
E CASTELO DE ARRAIOLOS

DIA INTERNACIONAL 
DA SÍNDROME DE ANGELMAN

N
o seguimento dos contactos efe- 
tuados pela Câmara Municipal 
de Arraiolos com a Direção Re- 
gional de Cultura do Alentejo foi  

efetuada uma visita técnica a este con-
celho no âmbito das intervenções pre-
vistas na Fonte da Arregaça e no Caste-
lo de Arraiolos.
Pretende-se garantir que as obras te-
nham um suporte técnico adequado ao 
contexto da sua realização, bem como a 
emissão dos pareceres necessários na  
reabilitação da Fonte da Arregaça e re- 
qualificação do espaço adjacente e aces- 
so, candidatura aprovada no âmbito da 
medida 10.2.1.6 Renovação de Aldeias 
do PDR2020) e da recuperação da Tor-
re do Relógio do Castelo de Arraiolos.
Foram ainda solicitados pareceres sobre 
a alteração de localização do quadro 
elétrico dentro do Castelo de Arraiolos, 

bem como sobre a passagem de um ca- 
bo de fibra ótica, no âmbito do projeto 
“Wi-fi Turismo Alentejo@Central” e en-
terramento dos diversos cabos existen-

tes (eletricidade e telecomunicações). 
Estas ações qualificam e valorizam o 
Castelo de Arraiolos e o nosso patrimó-
nio histórico.

nA ANGEL – Associação de Síndrome de Angelman de Portugal associou-se uma vez mais ao Dia Internacional da Síndrome de 
Angelman (SA), que se assinalou dia 15 de fevereiro, em diversos países a nível mundial, com o movimento da iluminação dos edi-
fícios em azul.
O Município de Arraiolos como vem sendo habitual, associa-se a esta ação de sensibilização e consciencialização, a nível internacio-
nal, através da iluminação do Edifício da Biblioteca Municipal com a cor azul.
É importante dar a conhecer e promover uma maior visibilidade sobre os sintomas associados a esta doença rara, para que haja um 
diagnóstico mais célere e, em consequência, uma abordagem de tratamento correta e mais imediata de cada caso.
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PROTOCOLO 
ASSOCIAÇÃO 
SER MULHER

nA Câmara Municipal  
de Arraiolos, mantém 
o protocolo com a Associação 
Ser Mulher, para prestar apoio 
a vítimas de violência 
doméstica.
Esta estrutura de atendimento 
foi designada como ETAV 
(Estrutura Técnica 
Territorializada de Apoio 
à vítima) – Ser Mulher, sendo 
uma estrutura técnica, 
composta por psicóloga, 
assistente social e jurista, 
territorializada.
A equipa desloca-se 
ao Concelho de Arraiolos 
à 3ª quinta-feira de cada mês 
de modo a prestar, no local, 
o apoio necessário, apoio esse 
que é, sempre, gratuito 
e confidencial.
Os contactos para marcação 
presencial ou online 
de atendimento psicológico, 
social e jurídico são 
o telemóvel 967 039 526 
ou o e-mail 
sermulher.etav@gmail.com.
“Viver sem Violência é um 
direito Humano”

“SER MULHER. 
E SE PENSAR 
EM SI?”
I

ntegrado nas Comemorações do Dia 
Internacional da Mulher decorreu no 
passado dia 8 de março, na Biblioteca 
Municipal de Arraiolos, a sessão “Ser 

Mulher. E se pensar em si?”, a convite 
da Junta de Freguesia de Arraiolos. A 
sessão contou com a presença da Dra. 
Isabel Lobato, Radioterapeuta Coorde-
nadora da Unidade de Radioterapia do 
Hospital Espírito Santo de Évora e Pre-
sidente da Associação Oncológica do 
Alentejo. A Associação tem como ob-
jetivo o apoio aos doentes oncológicos, 
aos seus familiares e cuidadores, com 
vista à promoção do seu bem estar e 
qualidade de vida.

A sessão contou com 
a presença da Dra. 
Isabel Lobato, 
Radioterapeuta 
Coordenadora 
da Unidade 
de Radioterapia 
do Hospital Espírito 
Santo de Évora 
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DO ENSINO
SUPERIOR

APOIO AOS 
ESTUDANTES

N
o passado dia 13 de abril reali-
zou-se no Cineteatro de Arraiolos  
a cerimónia de atribuição de apoios 
aos estudantes do ensino superior 

do concelho de Arraiolos. O apoio cor-
respondente ao ano letivo 2021/2022 
foi cerca de 45.000,00 €, em conformi- 
dade com o respetivo Regulamento Mu- 
nicipal para Atribuição de Apoios Econó- 
micos a Estudantes do Ensino Superior. 
Durante a sessão estiveram presentes 
pais e alunos, Sílvia Pinto, Presidente da  
Câmara Municipal e João Campos, Ve-
reador da Ação Social, que desejaram 
os maiores êxitos aos alunos presentes, 
referindo que o sucesso na formação 
universitária será determinante no seu 
futuro profissional.
Com esta ação a Câmara Municipal de Ar-
raiolos apoia e promove a melhoria con- 
tínua das condições socioeconómicas das  
famílias e contribui para o aumento da 
qualificação dos jovens do concelho.
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“JOVENS SOMOS NÓS”
S

endo o Alentejo a região do país 
onde o comportamento de risco 
nos jovens a nível das dependên- 
cias tem os números mais eleva- 

dos, o Município de Arraiolos em par-
ceria com o Centro de Respostas Inte-
gradas, promoveu a apresentação de 
uma peça de teatro, onde se aborda-
ram estas temáticas.
A peça de teatro “Jovens somos nós” 
foi construída pelas alunas do Curso 
Profissional Artes do Espetáculo / In- 
terpretação da Escola Secundária An-
dré de Gouveia, escrita por jovens e para 
os jovens e, contemplou temas como 
violência no namoro, utilização abusi-
va das redes sociais e videojogos, dis-
túrbios alimentares e comportamen-
tos aditivos.
Assim, de uma forma lúdica e descon-
traída, conseguiu-se chegar junto do pú- 

blico mais jovem, nomeadamente cer- 
ca de 160 alunos do 9º ano e secundá- 
rio do Agrupamento Escolas de Arraio- 
los, acompanhados dos seus profes-
sores. Todos assistiram à peça, com in- 
teresse, motivação e participação en-
tusiasta. Contámos também com a pre- 

sença das enfermeiras da Unidade de 
Cuidados na Comunidade de Arraiolos.
O resultado da referida ação deixou a 
Câmara Municipal de Arraiolos com 
a convicção de que os jovens saíram 
da iniciativa mais conhecedores des-
tas realidades. Que assim continuemos 
juntos a caminhar para um futuro com 
informação, consciência e aprendiza-
gem, pois a educação é fundamental 
para o sucesso!
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DESPORTO ADAPTADO
C

onsciente dos benefícios da práti- 
ca desportiva ao nível da condição 
física, reforço da confiança e auto- 
estima, no dia 19 de março, o Mu-

nicípio de Arraiolos promoveu atividades 
desportivas no âmbito do desporto adap-
tado, onde desenvolveu diversas moda- 
lidades, com equipamentos e acompa-
nhamento adequado às diferentes ne-
cessidades. 
Tendo como objeto principal o fator de  
integração social da pessoa com defi- 
ciência e baseando-se nos princípios 
orientadores de uma política de despor-
to para todos, realçando a sua importân- 

cia aos níveis de integração social indivi-
dual e/ou coletivo das pessoas com de-
ficiência, contámos com a participação 

de alguns alunos da escola CERCIMOR 
e as respetivas famílias, sendo todos eles 
munícipes do Concelho de Arraiolos. 

APOIO À REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS 
PARA ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS
nNeste ano de 2022, o Município já viu concluídos cerca 
de 4 processos de Apoio à Reabilitação de Habitações De-
gradadas para Estratos Sociais Desfavorecidos. 
A Câmara Municipal preocupada com a existência, no con-
celho, de habitações sem condições mínimas de habitabi- 
lidade, bem como a ausência de recursos financeiros, por 
parte de alguns agregados familiares, residentes no con-

celho, impedidos de suportar o custo das obras necessá-
rias às suas residências, propõe contribuir para a qualida-
de de vida da população. 

(para mais informações consulte o regulamento disponí-
vel no site do Município de Arraiolos www.cm-arraiolos.pt 
ou no balcão único de atendimento do Município)
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19 - MAIO | MÊS DO CORAÇÃO 
nO Município de Arraiolos e a Unidade de Cuidados na Comunidade de Arraiolos (UCC), assinalaram o mês do cora-
ção, com um conjunto de propostas para a promoção e sensibilização de um estilo de vida saudável, com desporto, 
alimentação saudável e atividades de relaxamento e lazer.

FESTIVAL DO DESPORTO E DA SAÚDE

A Câmara Municipal de Arraiolos 
realizou nos dias 21 e 22 de maio, 
um vasto programa de ações 
dirigidas à comunidade, abran-

gendo diferentes sectores, no âmbito 
das iniciativas integradas no “Mês de 
Maio – Mês do Coração”.
Neste contexto assumiu particular re-
levância o “Festival do Desporto e da  
Saúde”, com o objetivo de promover e  
fomentar a prática desportiva e a sua 
importância para hábitos de vida sau-
dáveis e melhor qualidade de vida, de- 
terminantes como prevenção para pro- 
blemas de saúde.
Este evento teve como finalidade pro-

porcionar um momento desportivo e 
de convívio destinado a populações es- 
peciais e comunidade em geral assi-
nalando, desta forma, o mês da família 
e do coração. 
Contámos com a colaboração da Uni-
dade de Cuidados para a Comunidade 
de Arraiolos e participação do Lusitano  
Clube Desportivo Arraiolense, Associa- 
ção Casa das Artes de Arraiolos, Pro- 
jeto Viver Sénior, Projeto Ginástica In-
fantil, Grupo de Hip-Hop da Junta de Fre- 
guesia de Vimieiro, Grupo de Hip-Hop 
da Associação Unidos de Santana do 
Campo e Grupo Auto Astral – Capoeira.
A atividade física e motora foi propor- 

cionada com diferentes géneros de ati- 
vidades, nomeadamente, o Aquafitness 
Glow Party, Gincanas do Coração, Des- 
porto Adaptado, Aula de Fitness, Aula de 
Pilates, Aula de Yoga e Sarau Gímnico.
Considerando a importância da alimen- 
tação para a saúde foi efetuado um 
“Rastreio e Avaliação de Nutrição”.
Refira-se que, ao assinalar o “Mês de 
Maio – Mês do Coração”, pretendeu-se 
desenvolver um conjunto de ativida-
des que alertaram a comunidade para 
a importância da promoção da saúde, 
através da adoção de estilos de vida 
saudáveis e da deteção e controlo dos 
fatores de risco cardiovasculares. 
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SHOWCOOKING INTERGERACIONAL

11º PASSEIO DA ECOPISTA

N
o dia 15 de maio o Município de 
Arraiolos assinalou o dia Interna-
cional da Família com um Show-
cooking no Complexo Desportivo 

da Manizola. O evento contou com a pre- 
sença do Projeto Viver Sénior e teve co- 
mo objetivo promover a intergeraciona-
lidade, momentos de lazer, de partilha, 
interação e proximidade entre as famí- 
lias participantes, celebrando assim com 
os seus familiares este dia através da 
elaboração de um lanche saudável e, ao 
mesmo tempo, promover uma tarde de 
convívio e degustação do mesmo. Este 
evento contou também com a presença 
e colaboração da Associação Fora Figo.

nNo dia 7 de maio realizou-se o 11º Pas-
seio pela Ecopista, após dois anos em que 
todos estiveram privados destas e outras 
iniciativas. Foi com muita satisfação que 
a Câmara Municipal de Arraiolos voltou 
a realizar este passeio. Foram marcados 
dois percursos, de 8 e 13 km, com início 
na Praça do Município e como destino a 
Barragem da Oleirita. 
No mesmo dia, e sendo este realizado 
no mês do coração, unimo-nos à Unida-
de de Cuidados na Comunidade de Ar-
raiolos para fazer, em conjunto, com os 
participantes da caminhada, um coração 
humano, como forma de alertar a popu-
lação para a problemática das doenças  
cardiovasculares e, ao mesmo tempo, 
promover a prática de exercício físico, um 
hábito tão importante para a promoção 
de uma vida saudável.
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COLHEITAS DE SANGUE nO Núcleo de Dadores Benévolos de Sangue da Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos 
vem desenvolvendo a sua atividade regular no sentido de 
dar o contributo necessário à disponibilidade deste recur-
so fundamental nos cuidados de saúde.
A ação meritória e voluntária na recolha do maior número 
de unidades de sangue possível é fundamental para que 
as reservas existentes possam ser suficientes, em cada 
momento, nos hospitais.
Neste contexto o Núcleo de Dadores Benévolos de Sangue 
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Arraiolos agradece a todos quantos colaboram com assi-
duidade em cada colheita.

VA
CI

NA
ÇÃ

O A Câmara Municipal 
de Arraiolos adaptou 
o espaço de vacinação 
para os mais pequenos 
proporcionando-lhes 
um ambiente mais leve, 
descontraído e alegre, 
oferecendo entretenimento 
e entrega de pequenas 
lembranças. Amenizando 
eventuais consequências, 
esperamos ter contribuído 
para a sua imunização que 
se quer forte e duradoura.

 O SEU CONTRIBUTO PODE FAZER A DIFERENÇA ENTRE A VIDA E A MORTE



20 INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS EDUCAÇÃO 

nTeve lugar dia 9 de fevereiro a entrega de Prémios de Mérito Escolar, atribuídos pela Câmara Municipal de Arraiolos, em confor-
midade com o Quadro de Excelência, disponibilizado pelo Agrupamento de Escolas de Arraiolos e com o que está estabelecido no 
respetivo regulamento do Município. 
Foram também entregues o “Prémio Borralho dos Reis”, “Prémio Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos”, “Prémio Caixa de Crédito 
Agrícola de Arraiolos” e “Quadro de Excelência”.
A cerimónia contou com a presença da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos, Sílvia Pinto, dos Srs. Professores Her-
menegildo Pateiro e Dina Costa da Direção da Escola Cunha Rivara, do Sr. Provedor Luís Chinelo da Santa Casa da Misericórdia de 
Arraiolos e do Sr. Miguel Coelho representante da Caixa de Crédito Agrícola de Arraiolos.

PRÉMIOS MÉRITO ESCOLAR

ADESÃO AO PROJETO COLOR ADD, 
PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVOO Município de Arraiolos, no sen- 

tido de contribuir para a promo- 
ção de uma sociedade inclusi-
va e não discriminatória, ade-

riu uma vez mais ao projeto color 
ADD.
A ação, dinamizada pela ColorADD.
Social, é destinada ao 3º ano do 1º 
ciclo do Ensino Básico do Concelho, 
e consiste numa atividade de sensi- 
bilização e rastreio ao daltonismo, 
para além do rastreio de acuidade 
visual.
O Município de Arraiolos ofereceu a  
todos os alunos participantes um Kit 
ColorADD - Saco/mochila + sebenta 
+ caixa de 12 lápis Viarco/ColorADD.
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PROJETO
FÉRIAS 

DA PÁSCOA

N
a sequência da interrupção letiva 
nos dias 13 e 14 de abril, o Municí-
pio de Arraiolos realizou o Projeto 
Férias da Páscoa de forma a asse-

gurar o acompanhamento das crianças, 
salvaguardando assim a necessidade das 
famílias. O projeto destinou-se a alunos 
do 1º ciclo, e promoveu um conjunto de 
atividades lúdico-pedagógicas que pro-
porcionaram diferentes experiências e  
conhecimentos, visando o prazer na apren- 
dizagem.
Neste sentido, o Município promoveu ain- 
da um intercâmbio com o ATL da As-
sociação Social Unidos de Santana do 
Campo – ASUSC – partilhando os pro-
gramas de ambos os projetos com os 
dois grupos de crianças. Valorizou-se a  
promoção de atividades como cinema,  
visita a uma exposição e respetivo atelier 
pedagógico, jogos tradicionais e confe-
ção de bolos tradicionais da Páscoa. Fo-
ram 2 dias de muita brincadeira e boas 
aprendizagens.
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DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA
N

o decorrer da semana de 16 a 20 
de maio decorreu, no Agrupamen- 
to de Escolas de Arraiolos, as 
celebrações do Dia Internacional 

da Família que anualmente se come-
mora a 15 de maio. O objetivo da cele-
bração deste dia é aproximar a família 
e a escola, promovendo uma relação 
de maior proximidade e harmonia en-
tre estes agentes educativos.  
Resultante desta aproximação, o “Pro- 
jeto Interagir para Melhorar” propõe a 
criação do Grupo de Pais e Famílias, 
aberto a todos os familiares que quei-
ram partilhar experiências e dúvidas. 
Este grupo é dinamizado pelas técni-
cas do Projeto intervindo em áreas da 
psicologia, nutrição e assistência/me-
diação social. O objetivo deste grupo 
é criar um espaço e momento para os  
familiares, onde todas as perguntas ou 
partilhas são úteis e importantes,  faci- 
litando e despoletando conversas, te-
mas e situações que podem ser pen-
sados e debatidos em grupo.
O “Projeto Interagir para Melhorar” do 
Município de Arraiolos surge de uma 
parceria com a CIMAC. Este Projeto foi 
desenhado numa dinâmica colabora- 

tiva entre a Câmara Municipal e o Agru- 
pamento de Escolas de Arraiolos com 
o objetivo da Promoção do Sucesso Es- 

colar, promovendo o desenvolvimento 
integrado de competências cognitivas, 
emocionais e sociais.

EDUCAÇÃO 
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DO 2º ANO 
DO 1º CICLO

PROVAS 
DE AFERIÇÃO 

N
os passados dias 15 e 20 de junho 
a Câmara Municipal de Arraiolos 
promoveu um conjunto de ativida-
des que assegurou a retirada dos 

alunos de 1º, 3º e 4º anos do espaço es-
colar, da EB1 de Arraiolos, para permitir 
a realização das Provas de Aferição dos 
alunos do 2º ano do 1º ciclo, por forma 
a que pudessem decorrer com a devida 
tranquilidade e concentração. 
Para o efeito, os serviços da Câmara 
Municipal de Arraiolos | DASEC - Divi-
são Ação Socioeducativa e Cultural pro-
moveram, para os alunos de 1º, 3º e 4º 
ano, no dia 15 de junho a visualização da 
peça de teatro “O Mestre e o Já, Faz em: 
e tudo a Magia levou”, com António Es-
panhol e Diogo Duro, no Cineteatro de 
Arraiolos e no dia 20 de junho, os técni-
cos do Desporto e dos Projetos educati-
vos, deste Município, dinamizaram uma 
Gincana no Arraiolos Multiusos.
Foi preocupação da Câmara Municipal de 
Arraiolos colaborar com o Agrupamen-
to de Escolas de Arraiolos permitindo o 
cumprimento das indicações do Minis-
tério da Educação com a realização das 
provas dos alunos do 2º ano do 1º ciclo 

nas datas indicadas, assegurando-lhe o 
transporte das freguesias onde residem 
e estudam para a EB1 de Arraiolos e as 
condições necessárias que as avaliações 

exigem. E ainda, dar resposta aos res-
tantes alunos que frequentam este es-
tabelecimento de ensino e que manteve 
a decorrer a sua normal atividade.
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A Câmara Municipal de Arraiolos in- 
tegra a Plataforma + Cidadania 
Alentejo Central, desenvolvida pela 
CIMAC, enquanto medida de com-

bate ao insucesso escolar. O desafio é 
lançado pela entidade promotora da ini-
ciativa, que coloca os alunos no jogo de 
tabuleiro digital. O propósito é que todos 
contribuam para uma melhor pontuação 
para a sua turma.  
São objetivos deste evento: projetar um 
intercâmbio entre as escolas; partilhar 
experiências culturais e de conhecimen- 
tos entre as crianças; impulsionar a uti- 
lização das TIC na aprendizagem; pro-
mover a consciência cultural, social e po- 
lítica da comunidade e potenciar a parti-
cipação dos alunos e das famílias na co- 
munidade local.
Nestas Olimpíadas da Cidadania e do 
Património, os alunos das turmas de 3º 
e 4º ano do 1º Ciclo, participaram em jo-
gos pedagógicos online. Na 1ª fase, a EB1 

do Sabugueiro conseguiu consagrar-se 
a vencedora com 77 293 pontos.
Na segunda fase do Evento Intermunici-
pal realizou-se a 3 de junho as Olimpía-

das da Cidadania e do Património, onde 
foram reunidas as turmas vencedoras 
da 1ª fase, uma por cada município e en-
frentaram as partidas online. 

OLIMPÍADAS DA CIDADANIA 
E DO PATRIMÓNIO 
EB1 DO SABUGUEIRO/CONCELHO DE ARRAIOLOS CONSAGROU-SE A VENCEDORA COM 77 293 PONTOS
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A Câmara Municipal de Arraiolos as- 
sinalou este Dia Mundial da Crian-
ça com a apresentação de um fil- 
me no Cineteatro de Arraiolos, com 

todas as crianças dos Jardins de Infân-
cia e EB1’s de todo o concelho. Seguiu-
-se um lanche convívio com animação e 
dança, para além da habitual lembran-

ça que as crianças sempre esperam e 
adoram receber neste dia.
A escolha do programa deste ano foi fei- 
ta de maneira diferente, o Município pro-
pôs selecionar, com a participação das 
escolas, nomeadamente com o contribu- 
to dos professores, educadores e alunos, 
3 propostas exequíveis de comemora-

ção do Dia Mundial da Criança com base 
na apetência e interesse deste público.
Foi uma experiência muito interessante, 
envolvendo assim as instituições rela-
cionadas com a educação – JI’s e EB1’s 
– numa programação participada, onde 
os alunos, de forma democrática, propu- 
seram e validaram a ação do município. 

OLIMPÍADAS DA CIDADANIA 
E DO PATRIMÓNIO 

CR
IA

NÇ
A
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A 
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Foi uma experiência 
muito interessante, 
envolvendo assim 
as instituições 
relacionadas com 
a educação 
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CAMPANHA QUERO ÁRVORES

O Projeto Além Risco, parceiro da Câmara Municipal de Arraiolos, distribuiu árvores em Arraiolos no passado dia 20 
de fevereiro, na Praça da República. Esta iniciativa prevê a plantação de mais de 50.000 árvores em dois anos, no 
distrito de Évora, como forma de mitigar os efeitos das alterações climáticas na qualidade térmica do ambiente 
urbano. Estima-se que cerca de 20.000 árvores sejam plantadas pelos cidadãos através destas campanhas. 

nNos dias 16 a 21 de março esteve presente a Unidade Especial de Recolha de Resíduos Perigosos (UER2P), serviço de recolha 
disponibilizado pela GESAMB, concebido com o propósito de recolher, em segurança, os resíduos que são demasiado perigosos 
para serem colocados no lixo comum. A Unidade foi acompanhada por um técnico dedicado para o esclarecimento de dúvidas, 
aconselhamento e que recebeu visitas dos cidadãos interessados.

UNIDADE ESPECIAL DE RECOLHA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
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A Missão Cascas Solidárias, a decor-
rer no âmbito do RE-Planta, abran-
ge as populações residentes nos 12 
municípios de Évora, que integram 

a GESAMB: Alandroal, Arraiolos, Borba,  
Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora,  
Mourão, Redondo, Reguengos de Monsa-
raz, Vendas Novas e Vila Viçosa. 
Neste contexto, o Município de Arraiolos 
enquanto parceiro no projeto RE-Planta 
participa nesta ação que, para além das 
boas práticas ambientais, tem uma com-
ponente de solidariedade social. 
Em conformidade com o projeto, cada ci- 
dadão deve produzir o seu próprio adubo 
orgânico, a partir dos seus resíduos ali-
mentares, adquirindo um compostor do-
méstico.
Nesta fase piloto existem, no total, 28 
compostores comunitários colocados em  
zonas de maiores aglomerados habita-
cionais nos 12 municípios servidos pela 
GESAMB, tendo sido efetuada uma cam-
panha porta a porta no raio de abrangên-
cia da localização do mesmo, com a pro-
motora do projeto a esclarecer as boas 
práticas de compostagem e a entregar um 
balde que será usado para a recolha e 
transporte dos resíduos orgânicos até à 
ilha de compostagem comunitária.
Esta ação visa abranger os residentes que 
não têm terreno, nem jardim, mas que 
também pretendam fazer a reciclagem 
do seu lixo orgânico e, simultaneamente, 
estarem a contribuir para o apoio solidá-
rio a Instituições Particulares de Solida-
riedade Social (IPSS).
Esse valor monetário será calculado em 
função da quantidade de resíduos orgâ-
nicos desviados de aterro e em função do 
número de equipamentos domésticos e  
comunitários entregues. A equação é sim- 
ples: quanto mais pessoas aderirem à prá- 
tica da compostagem, mais significativo 
será o apoio prestado às instituições se-
lecionadas.
Nesta primeira fase, o apoio será entregue 
às seguintes instituições: ASCTE - Asso-
ciação Sociocultural Terapêutica de Évo-
ra; CerciEstremoz e CerciMor.
Em Arraiolos, o compostor comunitário foi 
instalado na Rua Comandante Caixeiro, 
junto ao parque canino.

MISSÃO CASCAS 
SOLIDÁRIAS 

PROJETO 
RE-PLANTA 
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CAMINHADA PELA IGUALDADE
nIntegrado nas Comemorações do Dia da Mulher realizou-se a Caminhada pela Igualdade no dia 11 de março. O 
percurso de aproximadamente 8km teve início no Estádio Municipal Cunha Rivara e terminou na Praça da República 
e contou com a presença de 27 participantes. A Câmara Municipal ofereceu, de forma simbólica, uma t-shirt no 
início da caminhada e uma flor no fim. 

DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA 
E O DIA MUNDIAL DA SAÚDE
A Câmara Municipal de Arraiolos e a Unidade de Cuidados na Comunidade de Arraiolos assinalaram o Dia Mundial da Ati-

vidade Física e o Dia Mundial da Saúde promovendo um conjunto de atividades, que decorreu durante a semana de 4 a 9 
de abril, com o Projeto Viver Sénior e a população nas diversas localidades do concelho.
A ação envolveu atividade física e motora - postura e massa corporal – bem como a sensibilização para questões de saúde 

– tensão arterial, glicemia, alimentação .
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N
o passado dia 26 de maio come-
morou-se o Feriado Municipal da 
Quinta-feira da Ascensão, na Bar-
ragem do Divor, Igrejinha. 

Iniciou-se o evento com o convívio pis-
catório organizado pelo Clube da Pesca 
Desportiva de Arraiolos. Em simultâneo, 
decorreu a Caminhada da Espiga, orga-
nizada pelo Município, partindo da Praça 
do Município até à Barragem do Divor. 
Na Barragem contámos com um con-
junto de atividades desportivas – canoa- 
gem, equitação, laser tag, paintball e pas- 
seios de bicicleta elétrica - transversal 
a todas as faixas etárias, porém identifi-
cou-se uma maior adesão de crianças e 
jovens. Ainda, o Lusitano Clube Despor-
tivo Arraiolense disponibilizou serviço de  
bar. Já no período da tarde, o Clube da 
Malha de Arraiolos “Os Malhadores” pro- 

porcionou o Torneio de Malha. O habitual 
bailarico popular voltou a marcar presen- 
ça nas comemorações do Feriado Muni- 

cipal, com o Duo Fábio e André, realizan- 
do-se, ainda, a atuação do Grupo de Can- 
tares da Casa das Artes de Arraiolos.

QUINTA-FEIRA 
DA ASCENSÃO
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25 DE ABRIL
C

omemorar o “25 de Abril” será sem- 
pre o exprimir confiança nos valo-
res da liberdade e da democracia, 
para criar uma política que respon-

da às reais aspirações dos portugueses, 
ultrapassar dificuldades e intervir para 
modernizar e desenvolver o nosso conce- 
lho e o país.

As comemorações do “48º Aniversário 
do 25 de Abril” foram um momento para 
festejar a liberdade, viver a democracia 
e defender os direitos dos trabalhadores 
e das populações.
As comemorações integraram um con-
junto de iniciativas que decorreram nos 
meses de abril e maio de 2022, onde se 

destacaram as ações promovidas pela 
Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e 
Movimento Associativo com relevo para 
as atividades desportivas, culturais e de 
animação. Em cada freguesia e localida- 
de as iniciativas decorreram com eleva-
da participação.
Foi neste contexto que tiveram lugar os 

COMEMORAÇÕES
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convívios desportivos onde os participan- 
tes tiveram oportunidade de desfrutar 
das caminhadas, dos jogos tradicionais, 
dos passeios de cicloturismo e das gin-
canas de bicicletas, bem como de outras 
modalidades desportivas.
Em S. Gregório/Carrascal o convívio des- 
portivo assinalou as obras de requalifi- 
cação no campo de jogos, permitindo aos  
participantes a oportunidade de usu-
fruir do “novo” campo, participando num 
convívio de futebol e realizando alguns 
lançamentos às novas tabelas de bas-
quetebol. 
As ações de carácter cultural, a música e 
as canções, as exposições e apresenta-
ção do livro “Elas estiveram nas prisões 
do fascismo”, da União de Resistentes 
Antifascistas Portugueses, tiveram lugar  
na Biblioteca Municipal de Arraiolos e no 
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Cineteatro de Arraiolos. Refira-se ain- 
da a iniciativa “Oficina Arte Postal” e a 
recriação histórica “Revolução de Abril” 
que deram conteúdo a uma abordagem 
diferenciada nestas cerimónias evocati-
vas do “25 de Abril”.
O “24º Encontro de Vozes da Nossa Ter-
ra” permitiu também o regresso ao pal-
co da noite de fados com a participação 
aberta a munícipes e/ou residentes no 
concelho de Arraiolos.
No dia 25 de Abril um desfile onde se 
saudou o “25 de Abril” e a cerimónia do 
içar da bandeira nos Paços do Concelho 
integraram os festejos. No Salão Nobre 
dos Paços do Concelho de Arraiolos te- 
ve lugar a Sessão Solene evocativa do 
48º Aniversário do “25 de Abril de 1974”, 
na qual usaram da palavra a Sra. Presi-
dente da Assembleia Municipal, a Sra. 
Presidente da Câmara Municipal de Ar-
raiolos e as eleitas na Assembleia Mu-
nicipal Lara Coelho (CDU), Paula Pasta- 
neira (PS) e Joana Carreiras (PSD). As in- 
tervenções foram antecedidas de um mo- 
mento musical protagonizado por Hele-
na Lourenço (voz) e Mauro Dilema (piano).

ATIVIDADE MUNICIPAL 

No dia 25 de Abril 
um desfile onde 
se saudou o “25 de 
Abril” e a cerimónia 
do içar da bandeira 
nos Paços do 
Concelho integraram 
os festejos. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS 
RECEBEU SANDRA PEREIRA, DEPUTADA 
DO PCP NO PARLAMENTO EUROPEU

A Deputada do PCP no Parlamento 
Europeu, Sandra Pereira, visitou o 
concelho de Arraiolos no âmbito 
da sua intervenção sobre a seca 

que assola Portugal.
A Câmara Municipal de Arraiolos expôs 
a situação vivida no concelho, realçan-
do a importância das propostas inseri-
das no Plano Diretor Municipal – PDM, no  
que concerne às questões da água, quer 
de regadio, quer para responder ao abas- 
tecimento público, sendo que relativa-
mente ao abastecimento público, a au-
tarquia reafirma as medidas propostas 
às AgdA – Águas Públicas do Alentejo.
A Autarquia nas suas propostas, nomea- 
damente no PDM e Plano de Ação/Agen- 
da XXI Local, ciente da necessidade de 
desenvolvimento do concelho na área da 
agricultura, bem como da gestão dos 
recursos hídricos, para além da Barra-
gem Fargela (Vimieiro) propõe a cons-
trução da Barragem de Tera e nova Bar- 
ragem sobre a Ribeira do Divor.

O Município defende para o concelho,  
desde há muito tempo, a criação dum 
plano no sentido de “definir uma estra- 
tégia racional de gestão e utilização  
dos recursos hídricos, em articulação  
com o ordenamento do território, con- 
servação e proteção do ambiente, por  
forma a potenciar o desenvolvimento  
económico e social autossustentado, o  

equilíbrio biológico e a estabilidade geo- 
lógica.”
Neste encontro com a Deputada do PCP 
no Parlamento Europeu, Sandra Perei-
ra, foi efetuada uma visita junto à Ribeira  
da Fargela, sobre a qual deverá ser cons- 
truída uma barragem, há muito reivin- 
dicada, prevista e com projeto de execu- 
ção aprovado, destinada a abastecimen- 
to de água para rega, visando beneficiar 
cerca de 763 hectares, nomeadamente 
de milho e girassol.
Refira-se que a gestão dos recursos hí-
dricos é fundamental, bem como uma 
política de investimento na captação 
de águas de superfície, para responder 
ao abastecimento público, mas também  
para repor lençóis freáticos e manter cau- 
dais que protejam e salvaguardem a si-
tuação ambiental. 
Primordial é ainda o adequado uso da 
água e a defesa da gestão pública para 
garantir o desenvolvimento e valoriza-
ção do nosso território. 

Neste encontro, foi 
efetuada uma visita 
junto à Ribeira da 
Fargela, sobre a qual 
deverá ser construída 
uma barragem, há 
muito reivindicada, 
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PROTOCOLOS COM JUNTAS DE FREGUESIAS

A
pós um frutífero processo de 
negociação com as Freguesias 
do concelho, foram assinados 
os Autos de Transferências de 

Recursos para o exercício das com-
petências transferidas por lei para as 
Freguesias.
Como forma de minimizar os impac-
tos negativos da recente legislação de  
transferência de competências para 
as Freguesias, a Câmara Municipal 
propôs a estas e à Assembleia Muni- 
cipal não transferir um conjunto de 
competências por considerar que fa- 
zem todo o sentido continuar a ser ge- 
ridas diretamente pelo município.
As competências transferidas foram 
aquelas que ao longo dos últimos 
mandatos têm sido delegadas nas 
Freguesias ao abrigo de contratos de 
execução.
Para fazer face a estas competências 
transferidas por Lei a Câmara Muni-
cipal garantiu um aumento, em mé-
dia, de 30% do valor transferido para 

consenso, se consideraram essenciais  
para a salvaguarda do interesse públi- 
co, da promoção da coesão territorial,  
da melhoria da qualidade dos servi- 
ços prestados às populações e a racio- 
nalização dos recursos disponíveis.

cada Freguesia, valor este que será 
atualizado anualmente.
A Câmara Municipal e as Freguesias  
acordaram uma proposta de transfe- 
rência de recursos, com vista ao exer- 
cício de competências que, por amplo  

nSílvia Pinto, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Arraiolos, recebeu no dia 6 de 
junho nos Paços do Concelho, a Sra. De-
putada do PSD, Dra. Sónia Ramos, eleita 
pelo Distrito de Évora. A delegação do  
PSD integrou os dirigentes da JSD/Ar-
raiolos e da Concelhia deste partido. Fo- 
ram debatidos assuntos referentes à Lei 
7/2002, que prevê a constituição do Cen-
tro para a Promoção e Valorização do Ta-
pete de Arraiolos, entidade em que a lei 
atribui a competência para certificação 
do Tapete de Arraiolos. 
A Câmara Municipal entregou  à Sra. De-
putada um dossier com documentação 
referente ao processo de certificação  do 
“Tapete de Arraiolos”.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS 
RECEBE DEPUTADA DO PSD
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1ª. REUNIÃO DA COMISSÃO 
MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA 
DE FOGOS RURAIS (CMGIFR)

R
ealizou-se no dia 14 de abril de 
2022, a primeira reunião ordiná- 
ria da Comissão Municipal de Ges- 
tão Integrada de Fogos Rurais do 

Município de Arraiolos, novo órgão de 
operacionalização do Sistema de Ges-
tão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) 
à escala municipal.
A reunião teve como primeiro ponto da  
ordem de trabalhos a instalação da Co- 
missão e a apresentação dos membros 
que a integram.

Destaque de seguida para a aprovação, 
por unanimidade, do Plano Operacional  
Municipal (POM) para o ano 2022, com 
o qual, a autarquia de Arraiolos preten- 
de contribuir para que o combate aos 
incêndios rurais seja mais eficaz, mais 
organizado, e que todos os intervenien- 
tes tenham um documento operacional 
com informação atualizada, com o ob-
jetivo de facilitar as resoluções que de- 
vem ser tomadas no decurso das ope-
rações.



36 INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS JUVENTUDE

JOVENS + nO Município voltou a dar oportunidade aos jovens de participarem nas atividades que decorrem 
no concelho de Arraiolos. Pretende-se proporcionar à população jovem a ocupação saudável dos 
tempos livres, contribuindo para o desenvolvimento do espírito de cidadania e da capacidade de 
participação social e cívica destes na comunidade. Pretende-se estreitar os laços existentes entre 
os jovens e o seu meio quotidiano, incentivando a sua capacidade de intervenção e participação 
social no mesmo, num leque diversificado de iniciativas, contribuindo simultaneamente para o afas-
tamento dos mesmos em relação a comportamentos de risco. 
O projeto “Jovens +”, através da criação de mais oportunidades, pretende traduzir-se em jovens 
mais ativos, mais participativos e mais integrados, desenvolvendo assim algumas campanhas, no-
meadamente a campanha “O Tapete Está na Rua 2022” e a “Campanha de Verão 2022”. 

TRANSFORMA – PROGRAMA PARA UMA 
CULTURA INCLUSIVA NO ALENTEJO

N
o dia 6 de junho, no Arraiolos Mul-
tiusos, realizou-se o 2º de uma sé- 
rie de três workshops previstos no 
âmbito da implementação do pro-

jeto de Mediação Cultural no Alentejo 
Central, decorrente do Transforma.
Este projeto prevê a implementação de 
3 eixos de intervenção:
 1 – Idosos;
 2 – Jovens; 
 3 – Minorias éticas.
Sem alterar o enfoque ou diminuir a aten- 
ção que a população mais envelhecida 
do concelho necessita, a Câmara Muni- 
cipal de Arraiolos irá neste projeto traba-
lhar em prol da população mais jovem. 
O referido projeto permite-nos criar fer-
ramentas para analisar e intervir junto 
do público jovem, nomeadamente no que 
respeita a problemáticas associadas ao 
abandono e absentismo da população jo- 
vem, em idade escolar, sobretudo nas fa- 
ses de pré-adolescência e adolescência.
Ao longo do dia contou-se com a pre-
sença da Drª Inês Barahona e Drª Te-
resa Seabra que testemunharam a sua 
experiência e saber. Contou-se ainda com 
a presença de cerca de 30 participantes 
oriundos de 10 municípios, da CIMAC da 
Burilar. 
Existiram momentos bastante partici-
pativos, destacando-se a atividade com 
grupos intermunicipais no momento sín- 
tese-conclusão dirigido pela equipa da 
Burilar, entidade que se encontra a de-
senvolver esta fase do modelo de inter-
venção no âmbito da Mediação Cultural. 
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TAPETES 
DE ARRAIOLOS 
O Tapete de Arraiolos viajou até ao 

Dubai e esteve presente no Pavi-
lhão de Portugal na Expo Dubai 
2020, de 21 a 27 de março de 

2022. Divulgou-se o país, nas vertentes 
económicas das empresas e dos produ-
tos, da cultura e ciência, passando pelo 
turismo e gastronomia, considerando-o 
um destino para visitar, investir, traba-
lhar e viver. 
A par de outras manifestações de arte, 
saberes e tradições, bem como da divul- 

gação e promoção do nosso país e das 
suas potencialidades em áreas diferen-
ciadas, o Tapete de Arraiolos é um digno 
representante de Portugal, integrando a 
estratégia e os objetivos para este evento.
A Câmara Municipal de Arraiolos acei-
tou o desafio da AICEP - Agência para o  
Investimento e Comércio Externo de 
Portugal – onde representou e divulgou 
o concelho de Arraiolos, passando uma 
imagem de marca, assente na tradição, 
na cor e no saber.
Foi com grande satisfação que a Câma- 
ra Municipal de Arraiolos conduziu o pú-

blico visitante numa viagem, que levou 
ao encontro da nossa história, retratada 
através do vídeo promocional apresen-
tado, da publicação que foi distribuída, 
onde estavam representadas as paisa-
gens, o património histórico e gastronó- 
mico, o enoturismo, os alojamentos tu- 
rísticos e as casas de tapetes de Arraio-
los, bem como a demonstração “ao vivo” 
da confeção do Tapete de Arraiolos.
É desejo da Câmara Municipal de Arraio- 
los que a troca de contactos e informa-
ção que foi passada venha a contribuir 
fortemente para o desenvolvimento sus- 
tentável e harmonioso de todo o concelho.

PRESENTES NA EXPO DUBAI 2020



38 INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS TURISMO

SEMANAS GASTRONÓMICAS
nAo longo do ano decorrem, nos estabelecimentos de restauração aderentes, as semanas temáticas integradas na 
Mostra Gastronómica  do Concelho de Arraiolos, culminando com  a 21ª Mostra Gastronómica no início do outono, 
entre 28 de outubro e 6 de novembro de 2022. Nesta iniciativa marcam presença os pratos típicos da cozinha arraio-
lense e alentejana.
Num contexto de preservação da nossa gastronomia, tivemos no mês de fevereiro as semanas gastronómicas do 
porco, em abril as semanas gastronómicas do borrego, em junho as semanas gastronómicas das migas, seguindo-
-se as semanas gastronómicas das sopas alentejanas em julho/agosto. Mais de duas dezenas de restaurantes em 
todas as freguesias aderiram a esta iniciativa.

O Município de Arraiolos esteve pre-
sente na BTL - Bolsa de Turismo 
de Lisboa, de 16 a 20 de março, 
para promover, dinamizar e divul-

gar o concelho de Arraiolos. O evento 
teve os primeiros dias dedicados a pro-
fissionais do sector seguindo-se a aber-
tura ao público. 
O stand do Município de Arraiolos con-
tou com a presença de tapeteiras, casas 
de tapetes e produtos locais. Divulgou-
-se ainda eventos a realizar no concelho de  
Arraiolos, nomeadamente, O Tapete Está 
na Rua 2022 e a Mostra Gastronómica. 

BTL
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nOs Italianos da Waymatters trouxeram 
a Arraiolos, no passado dia 16 de maio, o 
evento que contou com vários carros clás-
sicos de coleção. Neste evento apenas 
destinado a senhoras houve oportunida-
de para apresentar breves apontamen-
tos da gastronomia local e proporcionar 
uma visita guiada ao Centro Interpreta-
tivo do Tapete de Arraiolos. Do progra-
ma constou também a visita à Sobreira 
Grande, em Vale do Pereiro.
Este programa é organizado em vários 
países convidando à descoberta dos mais 
belos destinos turísticos. O concelho de 
Arraiolos passou a integrar os progra-
mas de 2022, que incluí visitas à Escócia 
e à Borgonha em França.

ARRAIOLOS RECEBEU O EVENTO “LES DAMES EN ROUTE”

E
m cerimónia realizada no dia 2 de 
junho de 2022, no Parque de Feiras e 
Exposições de Reguengos de Mon-
saraz, a Vereadora Delfina Lima, em 

representação da Câmara Municipal de 
Arraiolos, recebeu o prémio “Cinco Es-
trelas Regiões” atribuído ao Tapete de 
Arraiolos, na categoria de Artesanato.
A distinção atribuída ao Tapete de Arraio- 
los é demonstrativa da importância cul-
tural, patrimonial, histórica e também 
comercial, deste produto artesanal ge-
nuíno, com origem em Arraiolos. 
Refira-se que esta é a 5ª edição do pré-
mio, cujo objetivo é dar a conhecer o que 
“cada região portuguesa tem para ofere- 
cer de melhor em categorias como gas-
tronomia, aldeias e vilas, recursos natu- 
rais, monumentos e património, além dos 
negócios locais que se diferenciam pela 
sua qualidade, sendo para tal utilizada a 
metodologia do Prémio Cinco Estrelas, 
que este ano envolveu a participação de 
425.000 consumidores portugueses.”
Débora Silva realçou que “o Prémio Cin- 
co Estrelas tem uma metodologia pró-
pria, incluiu nesta edição 114 ícones e 
112 marcas como sendo - 5 Estrelas - e  

pode representar uma mais valia no de- 
senvolvimento económico de cada região.”
Os premiados da região Alentejo no dis-
trito de Évora foram: Categoria aldeias 
e vilas – Monsaraz; Praias – Praia Flu-

vial de Monsaraz; Artesanato – Tapete 
de Arraiolos; Festas, Feiras e Romarias 
– Festa da Vinha e do Vinho de Borba; 
Astroturismo – Dark Sky Alqueva; Ser-
viços Ópticos – Óptica Avaneza.

PRÉMIO CINCO ESTRELAS REGIÕES 
DISTINGUIU O TAPETE DE ARRAIOLOS
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ESTÁ NA RUA 2022
TAPETE
A sessão de abertura do “O Tapete 

está na Rua 2022” foi presidida pela 
Sra. Presidente da Câmara Muni-
cipal de Arraiolos, Sra. Presidente 

da Assembleia Municipal de Arraiolos, 
Sra. Diretora da Direção Regional da 
Cultura do Alentejo, Sra. Reitora da Uni-
versidade de Évora e Sr. Representante 
da Entidade Regional de Turismo.
Sílvia Pinto, presidente da Câmara Mu-
nicipal, realçou o conjunto de ações que 
se traduzem em parcerias com as Ca-
sas de Tapetes, com o Agrupamento de 
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Escolas de Arraiolos, com a Universida-
de de Évora e com outras instituições 
para proteger o futuro do Tapete, bem 
como preservar este bem patrimonial 
de valor inestimável para o concelho e 
para o país, atividade conhecida em Ar-
raiolos há mais de cinco séculos.
“O Tapete está na Rua 2022” decorreu 
entre 8 e 12 de junho tendo como obje-
tivo promover – salvaguardar, divulgar e 
dar a conhecer – os “saberes e saberes  
fazer”, que numa região, as gentes sou-
beram ou puderam expressar, e que é mais 
valia necessária e indispensável a todo 
e qualquer processo de desenvolvimen-
to integrado, seja qual o âmbito a que 
circunscreve (local, regional, nacional).
O evento promovido pela Câmara Muni-
cipal de Arraiolos integrou um conjunto 
de atividades culturais, nomeadamente 
exposições, animação cultural, colóquios 
e debates, com especial destaque para 
a “Mostra de Tapetes de Arraiolos”  no 
Centro Histórico da Vila.
Esta iniciativa pretende dinamizar a eco- 
nomia local e dar a conhecer o artesa-
nato, a gastronomia e outros produtos 
locais, bem como salvaguardar, preser-
var e divulgar a qualidade e diversidade 
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da identidade arraiolense e alentejana, 
valorizando o nosso artesanato mais ge- 
nuíno “O Tapete de Arraiolos”.
A valorização do Tapete de Arraiolos e a 
promoção desta arte teve um espaço pri-
vilegiado no encontro “Património Cul- 
tural Imaterial no Alentejo: Da Recolha 
e Inventariação à UNESCO”, mais um 

passo no caminho para a inscrição do 
“Tapete de Arraiolos” como Património 
Imaterial da Humanidade. 
O evento que é um contributo para a 
defesa do “Tapete de Arraiolos”, de for-
ma a que as empresas produtoras e as 
bordadeiras do nosso concelho possam 
exercer a sua atividade com dignidade, 

integrou um programa para cumprir os 
objetivos de valorização do património 
histórico e cultural, promovendo e dis-
ponibilizando formas de expressão ar-
tística singulares, a todos os arraiolen-
ses e aos que nos visitam, num ciclo de 
espetáculos diferenciado e que procura 
novos e diversificados públicos. 
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A “Sobreira Grande” localizada jun-
to à aldeia de Vale do Pereiro, no 
concelho de Arraiolos, foi eleita 
“Árvore Portuguesa do Ano 2022” 

e representou Portugal no concurso Ár-
vore Europeia do Ano sendo-lhe atribuí-
do o terceiro lugar do pódio. 
A Câmara Municipal de Arraiolos e a 
proprietária fizeram-se representar na 
cerimónia de entrega dos prémios – Ár-
vore Europeia 2022, em Bruxelas. 
Vale do Pereiro é uma pequena aldeia 
cuja área envolvente corresponde à típi-
ca paisagem alentejana. Entre os cami-
nhos rurais ergue-se a “Sobreira Gran-
de”, em pleno montado alentejano. 
A sobreira com mais de 300 anos al-
berga vida, desperta sentimentos e sur-
preende-nos com o diâmetro da copa, 
mas também pela forma como é queri-
da, estimada e conhecida pela comuni-
dade. No verão a sua sombra dá guarida 
a homens e animais, acolhendo a coca-

SOBREIRA GRANDE 
– ÁRVORE EUROPEIA DO ANO
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“A TRADIÇÃO 
DO NATAL É 
NO COMÉRCIO 
LOCAL”

nPelo quarto ano consecutivo 
realizou-se a iniciativa 
“A Tradição do Natal é no 
Comércio Local” com o objetivo 
de promover e dinamizar 
o comércio local do Concelho 
de Arraiolos nesta quadra festiva. 
Aderiram à iniciativa deste ano 
66 estabelecimentos comerciais.
Nesta edição, considerando 
o período difícil que o comercio 
tradicional atravessa, neste 
contexto de pandemia, deliberou 
o executivo do Município de 
Arraiolos, manter a medida 
adicional de apoio a este sector, 
acrescentando aos 10 vales 
de compra no valor de 100,00€, 
um vale de compra, por cada 
estabelecimento aderente, no 
valor de 50,00€. Refira-se que 
foram emitidos 39 574 cupões.
Após sorteio dos cupões, teve 
lugar no Pavilhão Arraiolos 
Multiusos a entrega dos prémios 
dia 14 de março de 2022.

ria do rancho e é lugar para o acarro dos 
rebanhos.  
A candidatura ao concurso foi apresen- 
tada pela Câmara Municipal de Arraio-
los com o apoio da sua proprietária Dra. 
Maria Isabel Eusébio Pinto. A Autarquia 
decidiu aderir à iniciativa com o propósi-
to de valorizar o território e o montado 
de “sobro e azinho”, enquanto patrimó-
nio natural da nossa paisagem. A candi- 
data alentejana consagrou-se a única 
árvore a representar o Alentejo no con-
curso, em que as votações decorreram  
através do voto eletrónico. A votação mais 
participada deste concurso nacional deu 
a vitória à “Sobreira Grande” com 3.317 
votos. O concurso “Tree of the Year” 
valoriza a importância das árvores no 
património natural e cultural da Europa, 
bem como os ecossistemas que estas 
providenciam e procura distinguir a ár-
vore que tenha uma história enraizada 
na vida e no trabalho das pessoas e da 
comunidade que a envolve.
A UNAC – União da Floresta Mediter-
rânica, entidade promotora do evento, 
considerou que a “Sobreira Grande” é uma 
“ilustre representante da resiliência e 
resistência dos montados e dos produ-
tores florestais ao tempo e às adversi-
dades. Incluindo-se aqui as alterações 
climáticas, a ausência continuada de po- 
líticas públicas que defendam convenien- 

temente este setor e as suas caracterís-
ticas peculiares de gestão e rendimen-
to, cujos resultados ocorrem sempre a 
muito longo prazo e a luta de uma ma-
téria-prima natural de excelência num 
mercado que poucas vezes concretiza 
em valor a vontade que os consumido-
res têm em defender o ambiente, a na-
tureza e a biodiversidade.”
A 15 de fevereiro realizou-se a entre- 
ga do prémio “Árvore Portuguesa do Ano  
2022” junto à grande vencedora, a “So-
breira Grande”. Este evento contou com 
a presença de António Gonçalves Ferrei-
ra, Presidente da UNAC, Dra. Maria Isa- 
bel Eusébio Pinto, proprietária da so-
breira e Dra. Sílvia Pinto, Presidente da 
Câmara Municipal. A cerimónia da en-
trega do prémio teve a colaboração da 
União de Freguesias de S. Gregório e 
Santa Justa, contando com a participa-
ção do Grupo de Cantares da Casa das 
Artes de Arraiolos, num tributo à comu-
nidade local e à valorização do monta-
do. Sílvia Pinto realça que “esta iniciati-
va permite a valorização do património 
e do montado” e enalteceu o orgulho e a  
honra nesta iniciativa por parte da co-
munidade local, agradecendo a colabo-
ração de todos. A Autarquia tem intenção 
de criar um circuito pedonal para que to- 
dos possam ver a árvore gigante, preva- 
lecendo sempre o interesse de protegê-la.
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SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA - IGREJINHA

CONSTRUÇÃO DE MURO - ARRAIOLOS

PAVIMENTAÇÕES - S. PEDRO DA GAFANHOEIRA

PAVIMENTAÇÕES - SABUGUEIRO

PAVIMENTAÇÕES - SABUGUEIRO

ARRANJOS URBANÍSTICOS NA RIBEIRA DE VIDE - S. PEDRO DA GAFANHOEIRA

PAVIMENTAÇÕES - S. PEDRO DA GAFANHOEIRA

APOIO AO ASSOCIATIVISMO - CALCETAMENTO - SABUGUEIRO

PAVIMENTAÇÕES - SABUGUEIRO

CONSTRUÇÃO DE MURO – ALDEIA DA SERRA

PASSADIÇO - S. PEDRO DA GAFANHOEIRA

PAVIMENTAÇÕES - SABUGUEIRO
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nA Operação tem em vista a adaptação da edificação existente para Centro Comunitário.
Um Centro Comunitário, é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, onde se prestam serviços e desenvolvem ativi-
dades que, de uma forma articulada, tendem a constituir um polo de animação com vista à prevenção de problemas sociais e à 
definição de um projeto de desenvolvimento local, coletivamente assumido.
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PAVIMENTAÇÕES - SANTANA

PAVIMENTAÇÕES - SANTANA

REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DE VIMIEIRO

PAVIMENTAÇÕES - VALE DO PEREIRO

AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VIMIEIRO

PAVIMENTAÇÕES - SABUGUEIRO

PAVIMENTAÇÕES - VALE DO PEREIRO

REQUALIFICAÇÃO URBANA - VIMIEIRO

CENTRO COMUNITÁRIO DAS ILHAS
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www.cm-arraiolos.pt

ÀS QUINTAS 
NO CASTELO

AGOSTO

VIMIEIRO
FEIRA ANUAL

AGOSTO | 5 . 6 . 7
FESTA
DA JUVENTUDE

SETEMBRO
9 . 10 . 11




