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ÀS 5.ªS FEIRAS 
NO CASTELO 2022. 
A Praça de Armas do Castelo 
de Arraiolos recebeu mais uma 
edição do evento “Às 5.ªs feiras 
no Castelo”.

ALMOÇO DE CONVÍVIO 
DO MÊS SÉNIOR. 
Animação musical, convívio 
e muita empatia foram 
os ingredientes do almoço 
no primeiro encontro 
do programa Viver Sénior.

INAUGURAÇÃO EB1 VIMIEIRO. 
Inaugurada a 12 de setembro 
a Escola Básica de Vimieiro.

ESTA DA JUVENTUDE. 
Nos dias 9, 10 e 11 de 
setembro de 2022 a Câmara 
Municipal de Arraiolos 
promoveu a Festa da 
Juventude.

ARRAIOLOS 
S. BOAVENTURA. 

A Praça do Município acolheu 
mais uma edição do evento 

Arraiolos S. Boaventura, 
de 8 a 10 de julho.

INAUGURAÇÃO 
DO PARQUE INFANTIL 

DE SANTANA DO CAMPO. 
A 16 de julho de 2022 foi 

inauguraram o novo parque 
infantil de Santana do Campo.

21ª MOSTRA 
GASTRONÓMICA, O 13.º 
FESTIVAL DA EMPADA 
E A FEIRA DO TAPETE 
DE ARRAIOLOS. 
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Que este seja o regresso 
do Natal com a família 

e com os amigos.
Ao assinalar esta quadra 

festiva renovamos a 
esperança num mundo 

onde prevaleçam a paz e 
a dignidade humana.

A Câmara Municipal de Arraiolos deseja um “Bom Natal”  
e um “Próspero Ano Novo” a todos os munícipes, fazendo 
votos que o ano de 2023 seja um tempo para prosseguir 
o objetivo de criar um concelho com mais condições, para 

termos um futuro melhor,  quer para cada um de nós, quer enquanto 
comunidade.

Que este seja o regresso do Natal com a família e com os amigos.
Ao assinalar esta quadra festiva renovamos a esperança num mundo 
onde prevaleçam a paz e a dignidade humana.

Concluímos o primeiro ano deste mandato autárquico, com  
as dificuldades inerentes ao período de retoma da vida social 
e económica, no pós pandemia, mas com a determinação em cumprir 
os objetivos sufragados pelos Arraiolenses,  para “valorizar 
o território e melhorar a qualidade de vida”, promovendo 
o associativismo, valorizando as potencialidades económicas 
e os recursos do concelho, bem como os valores culturais e desportivos, 
dinamizando e  intervindo para desenvolver a nossa terra.

Em cada decisão saberemos honrar os compromissos com 
a população, que terá na Câmara Municipal de Arraiolos o parceiro 
para impulsionar as medidas necessárias na ação social, reforçar 
o movimento associativo e responder às necessidades locais, mas 
também para incrementar o investimento e a atratividade do concelho 
de Arraiolos, das nossas freguesias, vilas, aldeias e lugares.

Neste Natal de 2022 prosseguimos com convicção o objetivo de levar 
por diante a concretização de medidas capazes de elevar o bem estar 
das populações e construir um futuro de progresso.

BOAS FESTAS!

FELIZ NATAL 
E UM BOM ANO 2023!

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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EM ARRAIOLOS, COM 
HENRIQUE LEITÃO

O músico Henrique Leitão apresen-
tou a 8 de julho no Cineteatro de 
Arraiolos o concerto “Singularida-
des da Guitarra Portuguesa: Histó-

ria, Repertório e Técnica”.
O alentejano, de “coração bordado em  
Arraiolos”, como se auto-intitula, apresen- 
tou um programa inusitado em que con- 
versou, tocou, cantou e desenhou, sem 
nunca perder de vista a guitarra portu-
guesa, instrumento que entrou na sua 
vida aos 14 anos e que nunca mais largou. 
Na voz e na guitarra portuguesa, parti-
lha a sua vida num quadro recheado de 
amizades e cumplicidades.
O concerto insere-se na programação 
“Onde a Vida Acontece”, projeto cofinan-
ciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 
e União Europeia, através do FEDER. O 
Município de Arraiolos é parceiro da en- 
tidade promotora, a Pedra Angular – Asso- 
ciação de Salvaguarda do Património do 
Alentejo, com sede nesta região.

DESCOBRIR 
A GUITARRA 

PORTUGUESA 
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ETHNO PORTUGAL

UMA HOMENAGEM A CHICO BUARQUE

D
e 8 a 18 de julho Arraiolos recebeu 
a residência artística de jovens mú- 
sicos e bailarinos a nível interna-
cional, Ethno Portugal. Realizou o 

primeiro concerto no concelho de Arraio- 
los a 16 de julho no Vimieiro.
Resultante de uma parceria entre a  
Câmara Municipal de Arraiolos e Pé de 
Chumbo – associação para a promoção 
da música e da dança, que concentra a 
sua atividade, com crescentes preocu-
pações e objetivos, na recuperação e pro- 
moção da dança e música de inspiração 
tradicional, da sustentabilidade e ges-
tão ambiental, responsável pela organi- 
zação, promoção e produção do Ethno  
Portugal. Esta parceria tem como obje- 
tivo promover Arraiolos enquanto con-
celho multicultural aberto às novas ten- 
dências e ousado no seu posicionamen-
to cultural e artístico.

n Os Paços do Concelho de Arraiolos foram o local escolhido para acolher a exposição de homenagem a Chico Buarque, “Quem te 
viu, quem te vê!”, caricaturas de Artistas brasileiros, selecionadas em concurso nacional. No dia 7 de outubro, Thais Motta e Marcus 
Lima realizaram o concerto de homenagem no Cineteatro de Arraiolos, acompanhados pelo pianista Cristóvão Bastos, João Lyra 
(violão), Duo Oliveira (sopros), Bororó (Baixo) e Marcos Tadeu (Bateria e Percussão).
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A Praça de Armas do Castelo de 
Arraiolos recebeu mais uma edi-
ção do evento “Às 5.ªs feiras no 
Castelo”, organização da Junta 

de Freguesia de Arraiolos, Câmara Mu-
nicipal de Arraiolos e Direção Regional 
de Cultura do Alentejo, em colabora-
ção com a Associação Dupla Persona-
lidade.
Em cada quinta-feira do mês de agos-
to foi tempo de marcar encontro com 
a arte e a emoção. 
“Às 5.ªs feiras no Castelo” manteve o 
seu rumo na celebração da música, do 
canto e do cante, da dança e da palavra 
dita e cantada, no Castelo de Arraio-
los, lugar histórico e notável, com mais 
de sete séculos de história.
O espetáculo de abertura trouxe ao pal- 
co Margarida Pequito, jovem arraiolen-
se de apenas 20 anos, cantora lírica (so- 

prano), acompanhada do Quinteto de 
Cordas e do convidado especial, Rafael 
Oliveira, jovem arraiolense bailarino.

Celina da Piedade brindou-nos dia 11 
de agosto com a sua voz e com o seu 
acordeão, levando-nos desde a música 

ÀS 5.ªS FEIRAS 
NO CASTELO 2022

CELINA DA PIEDADE
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de tradição, a um sentir mais contem-
porâneo e universalista, passando por  
toda a riqueza do Cante Alentejano, mas 
também pela energia do folk e da mú-
sica pop.
Diogo Picão subiu ao palco na antepe-
núltima noite com um ritmo que mis-
tura diversas influências: portuguesas, 
brasileiras, jazz, num encontro irresis-
tível.
A última noite contou com a presença 
da Orquestra do Bairro, orquestra fei-
ta de sons, palavras, gestos e passos, 

onde se cruzam modas alentejanas, vi- 
ras ou chulas com as danças tradicio-
nais europeias e outras formas de ex-
pressão em movimento.

Com esta iniciativa procuramos cimen- 
tar a nossa identidade cultural fazendo 
com que o nosso Castelo seja um mo-
numento vivo.

ÀS 5.ªS FEIRAS 
NO CASTELO 2022

Em cada quinta-
-feira do mês de 
agosto foi tempo 
de marcar 
encontro com a arte 
e a emoção que ela 
nos transmite

MARGARIDA PEQUITO

DIOGO PICÃO

ORQUESTRA DO BAIRRO
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A Praça do Município em Arraiolos foi o palco da performance teatral “Fontes 
D’Água”.
Com direção artística de Inês Leite e interpretação da comunidade Sénior de 
Arraiolos, esta iniciativa teve lugar no dia 23 de julho, resultante da parceria 

entre a Câmara Municipal de Arraiolos e o o TeatroEnsaio.
A Oficina de Teatro e Performance dirigida à Comunidade Sénior do Concelho de 
Arraiolos – “Fontes D’Água” permitiu partilhar com o público um conjunto de refle-
xões inerente a uma temática atual e, simultaneamente, de interesse comunitário.

FONTES 
D’ÁGUA

CULTURA

ESTÓRIAS 
D’AQUI

nO Município de Arraiolos e o 
Teatroensaio, companhia teatral 
em Residência Artística em 
Arraiolos desde 2016, estão a 
realizar várias sessões do projeto 
“Estórias D’Aqui” nas coletividades 
do concelho, até ao final de 2022.
No dia 8 teve lugar um encontro 
na Sociedade Recreativa da 
Aldeia da Serra e no dia 16 de 
outubro a sessão realizou-se 
na Sociedade 1.º de Janeiro em 
Bardeiras.
Os participantes são convidados 
a partilhar histórias/memórias 
da sua vida e da sua localidade, 
numa roda que cruza idades, 
experiências e vontades. Todos 
têm um papel a desempenhar – 
seja o de contar ou o de escutar 
–, ativo e igualitário, partilhando 
pacientemente palavra a palavra, 
olhos nos olhos. O TeatroEnsaio 
dinamiza a conversa, cruza-a 
com outras referências, regista 
memórias.
A narração oral e o encontro 
comunitário são hábitos antigos 
mas vivos, combatem o isolamento 
e a exclusão, permitem-nos 
aprender, partilhar inquietações. 
Nestes últimos anos todos 
sentimos a sua falta. Estas são 
então oportunidades para 
valorizar o património imaterial 
e promover a participação da 
população no serviço público 
de cultura tão necessário.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
DO MESTRE DORDIO GOMES

N
o âmbito das comemorações do 
130.º aniversário do pintor arraio-
lense Dordio Gomes (1890-1976) 
a Câmara Municipal de Arraiolos 

promoveu a publicação do livro “Dordio 
Gomes”, com texto e coordenação edi-
torial de Laura Castro.
Com produção da ÁRVORE – Coopera- 
tiva de Atividades Artísticas, C.R.L. – Por- 
to, o referido livro foi apresentado no Sa- 
lão Nobre dos Paços do Concelho de 
Arraiolos, no dia 30 de julho de 2022, 
antecedida de um apontamento musi-
cal na voz de Helena Lourenço acompa-
nhada por Mauro Dilema ao piano e da 
apresentação do documentário “Dordio 
Gomes | Testemunhos” – entrevistas por 
Laura Castro e Paulo Dordio, criado por 
Folk&Wild.
Os 130 anos do nascimento de Dordio 
Gomes, que a Câmara Municipal assi-
nalou com várias iniciativas, foi um mo-
mento de celebrar a “Vida, a Obra e o Ho- 
mem”, a par destas, esteve em prepara-
ção o livro.
Sílvia Pinto, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Arraiolos, afirmou que foi “com 

muito orgulho e um grande sentido de 
responsabilidade que a Câmara Munici-
pal de Arraiolos assumiu a edição desta 
obra, agradecendo à Professora Laura 
Castro, à família do Mestre Dordio Go-

mes, à Cooperativa Árvore, aos técnicos 
do município e a todos aqueles que de-
ram o seu contributo para que se eleve 
ainda mais alto a memória da grandiosa 
figura de Simão César Dordio Gomes”.



10 INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS CULTURA

A Praça do Município acolheu a edi- 
ção do evento Arraiolos S. Boa-
ventura, de 8 a 10 de julho, com 
uma programação distinta no sen-

tido de valorizar o património e disponi- 
bilizar formas de expressão artística di-
ferenciadas.
Esta iniciativa teve como objetivos pro-
mover o concelho de Arraiolos e dinami- 
zar a economia local, retomando na me- 
dida do possível, uma ação continuada 
na atividade cultural.
Mariza, The Black Mamba e Bárbara Ti-
noco foram os artistas que nos acompa- 
nharam ao longo dos três dias de even-
to, cativaram os jovens e os graúdos, pe- 
la emoção, sentimento e alegria com que 
nos brindaram.
Integrada na iniciativa Arraiolos S. Boa-
ventura 2022 teve lugar dia 9 de julho a  
“Demonstração canina”, na Praça da Re- 
pública, em Arraiolos.

ARRAIOLOS 
S. BOAVENTURA

Mariza, The Black 
Mamba e Bárbara 
Tinoco foram 
os artistas que nos 
acompanharam 
ao longo dos três 
dias de evento.
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THE BLACK MAMBA 

BÁRBARA TINOCO 

DEMONSTRAÇÃO CANINA
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21.ª MOSTRA GASTRONÓMICA, 
13.º FESTIVAL DA EMPADA 
E FEIRA DO TAPETE DE ARRAIOLOS

A Mostra Gastronómica voltou à me- 
sa daqueles que escolhem degus-
tar de uma refeição na vila de Ar-
raiolos. Já conta com 21 edições,  

sempre pondo à prova o paladar de quem 
degusta. Nesta Mostra, a empada ga-
nhou destaque com a 13.ª edição do Fes- 
tival da Empada, que pretende reforçar 
o registo da marca “Empada de Arraio-
los®” feito em 2015 e elevar o expoente 
máximo da gastronomia do concelho.
O regresso deste evento, após dois anos 
de interrupção devido à pandemia do 
Covid-19, trouxe a gastronomia arraio-
lense, a Empada de Arraiolos, os pro- 
dutos de artesanato e o Tapete de Arraio- 
los, de volta ao Pavilhão Arraiolos Mul-
tiusos, o que se traduziu num contributo 
para a dinamização da economia local. 
O programa integrou ainda um conjunto 
de atividades de animação onde marca-
ram presença o cante alentejano, a mú-
sica tradicional, os concertos e a anima-
ção musical.

Nesta edição a Câmara Municipal de 
Arraiolos procurou dar maior visibilidade  
à necessidade de “Proteção dos Produ-
tos Locais – Registo de Marca e Certifica- 
ção”, à “Gastronomia Alentejana num Con- 
texto de Alimentação Saudável” e aos 

“Vinhos de Arraiolos” com uma “Prova co- 
mentada”, promovendo a iniciativa “Con- 
versas à Mesa”, em parceria com a Con- 
fraria dos Enófilos do Alentejo e a Confra- 
ria Gastronómica do Alentejo e a Trilho.
No dia 29 outubro o tema central foi 
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“Proteção dos Produtos Locais – Registo  
de Marca e Certificação”, com a presen-
ça da Sra. Presidente da Câmara Sílvia 
Pinto, como moderação de José Casas-
-Novas – Provedor da Confraria Gastro-
nómica do Alentejo e com os oradores 
Mariana Candeias, da Confraria Gastro-
nómica do Alentejo, Luiz Vaz Freire, da 
Almotace da Confraria Gastronómica do  
Alentejo e  Luís Simão da TRILHO.
No dia 30 outubro as “Conversas à Me- 
sa” integraram os “Vinhos de Arraiolos  
– Prova Comentada” – cuja abertura foi  
efetuada pela Sra. Presidente da Câma- 
ra Municipal de Arraiolos, moderadas 
pelo Sr. Luís Marcolino Chinelo – Con-
frade da Confraria dos Enófilos do Alen- 
tejo e com os oradores Francisco Pi-
menta – Confrade co-fundador da  Con-
fraria dos Enófilos do Alentejo e Pedro 
Luiz de Castro – Juíz da Mesa da  Con-
fraria dos Enófilos do Alentejo.
Este ciclo de debates foi encerrado com 
a abordagem à “Gastronomia Alenteja-
na num Contexto de Alimentação Sau-
dável” com a Confraria Gastronómica do 
Alentejo e a participação de Sílvia Pinto – 
Presidente da Câmara Municipal de Ar-
raiolos, do moderador José Casas-No- 
vas – Provedor da Confraria Gastronó-
mica do Alentejo e dos oradores Maria 
da Graça Raimundo – Confrade da  Con-
fraria Gastronómica do Alentejo  e Sofia 
de Jesus Almada – Confrade da Confra-
ria Gastronómica do Alentejo.
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ENCERRAMENTO DO 
ANO LETIVO 2021/2022 

DO PROJETO 
“VIVER SÉNIOR”

A Festa de Encerramento do ano le-
tivo 2021/2022 do Projeto “Viver 
Sénior” decorreu a 1 de julho na 
sede do Grupo Musical e Recrea-

tivo Valepereirense, com a participação 
de mais de 160 idosos do concelho.
O programa integrou uma visita de com- 
boio à Sobreira Grande, onde vivencia-
ram momentos de boa disposição e de 
convívio, através de dinâmicas de grupo, 
como “Yoga do Riso” e “Oficinas de Dan-
ças do Mundo”.
Neste dia, os seniores usufruíram do al- 
moço de convívio, seguido de um pre-
sente que os fez recordar a sua partici-
pação nas atividades ao longo do Proje-
to “Viver Sénior”.
O Município de Arraiolos tem apostado 
neste projeto de valorização das gera-
ções, que se caracteriza pela partilha de 
experiências e vivências, de aprendiza-
gens e, acima de tudo, de boa disposição.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2022/2023
nA Câmara Municipal de Arraiolos no âmbito da Ação Social Escolar (ASE) desencadeou o processo tendente a res-
ponder às necessidades das famílias, no âmbito da educação. O projeto abrange um conjunto de medidas de apoio 
aos alunos que frequentam os estabelecimentos da educação pré-escolar (EPE) e 1.º ciclo do ensino básico da rede 
pública do concelho, com vista a assegurar as condições que permitam contribuir para a igualdade de oportunidades 
às crianças e jovens no acesso ao sucesso educativo.
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PASSEIOS DE VERÃO 2022
A Câmara Municipal de Arraiolos, 

de entre as iniciativas dirigidas 
à população sénior, desde há al-
guns anos, realiza os passeios 

seniores de verão com o objetivo de 
proporcionar à população idosa e re-
formada a oportunidade de participar 
em visitas e passeios a locais de inte- 
resse histórico, paisagístico e cultu- 
ral, que para além do enriquecimen- 
to pessoal e cultural proporcionado, 
procura contribuir para o bem-estar 
de uma camada significativa da popu-
lação do concelho.
Estas iniciativas visam a promoção da 
qualidade de vida dos idosos, comba-
tendo a desmotivação e o isolamento, 
valorizando a importância de manter as  
pessoas idosas socialmente integra-
das e ativas através da criação de mo-
mentos de lazer que proporcionem a 
ocupação dos tempos livres de modo 
útil, interessante e agradável, refor- 
çando a promoção do envelhecimento 
bem-sucedido.
Este ano os passeios decorreram en-
tre os dias 21 a 30 de setembro nos quais 
participaram 253 idosos do concelho 
de Arraiolos, que tiveram o prazer de 
visitar o Museu Militar e Forte da Graça 

em Elvas, o Centro de Ciência do Café 
em Campo Maior, o Castelo de Belver 
e o Museu do Sabão e Manta em Ga-

vião, o Museu do Bordado e do Barro 
em Nisa, a Tapada de Mafra, Ericeira, 
Azenhas do Mar e Fátima.

1.º LUGAR – PROGRAMA AUTARQUIA SOLIDÁRIA/ INTERVENÇÃO SOCIAL SÉNIOR
nO Município de Arraiolos obteve o 1.º lu- 
gar no grupo de Municípios até 10.000 ha- 
bitantes, na candidatura ao Programa Au- 
tarquia Social/Intervenção Social Sénior, 
tendo a cerimónia de entrega do prémio 
ocorrido no passado dia 12 de outubro, 
em Óbidos, no II Seminário Autarquias 
Solidárias.
Na candidatura apresentada, enumerou- 
-se um conjunto de ações/projetos regu- 
lares e pontuais, implementados no con-
celho, na área da ação social sénior.
A Câmara Municipal de Arraiolos congra- 
tula-se com o referido reconhecimento,  
pois o mesmo dá-lhe a certeza que está 
no caminho certo e que continuará a fa- 
zer mais e melhor para um envelhecimen- 

to ativo e saudável, não só no que respei-
ta a uma alimentação cuidada e à práti-
ca de exercício físico, mas também e não 

menos importante, permitir uma partici- 
pação contínua em questões sociais, eco- 
nómicas, culturais e cívicas.
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ENCONTRO 
INTRA-GERACIONAL COM 
“REVISTA À PORTUGUESA”

O Município de Arraiolos trouxe ao Cineteatro as “Velhas Gaiteiras”, uma revista 
à portuguesa da Academia Sénior de Estremoz, que proporcionou aos parti-
cipantes do Projeto “Viver Sénior” momentos de diversão, com muita alegria, 
música e humor e gaiteirices! Contribuindo, desta forma, para o envelheci-

mento positivo, através do intercâmbio e partilha de atividades e experiências de 
âmbito cultural e recreativo entre a comunidade sénior.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS 
OFERECE OS CADERNOS DE ATIVIDADES

MÊS
SÉNIOR

n Esta ação faz parte da ação municipal para a educação 
e apoio aos alunos e é um contributo importante para as 
famílias, para as quais os custos escolares tem um peso 
importante no seu orçamento, reduzindo os custos que 
cada novo ano letivo significa.
 O Município de Arraiolos desenvolve diversas atividades 
na área da Ação Social Escolar (ASE), que considera de-

terminantes na política educativa do concelho para uma 
efetiva igualdade de oportunidades no acesso à educa-
ção, procurando com estes apoios combater a exclusão 
social e o abandono escolar.
 Refira-se que a Câmara Municipal de Arraiolos concede 
os apoios legalmente estabelecidos e, reforça e aumenta 
os mesmos.

CIMAC – SERVIÇO PÚBLICO 
DE TRANSPORTES 
DE PASSAGEIROS
nNa sequência da Lei n.º 52/2015, de 9 
de junho a Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Central – CIMAC – alargou 
o âmbito de intervenção no que se 
refere à mobilidade e transportes, 
assumindo as competências próprias 
conferidas pelo Regime Jurídico 
do Serviço Público de Transporte 
de Passageiros – RJSPTP, para além 
das delegadas pelos Municípios 
integrantes.
No seguimento do Concurso Público 
Internacional levado a cabo pela 
CIMAC, enquanto Autoridade de 
Transportes, foi celebrado o Contrato 
para a Exploração do Serviço Público 
de Transporte de Passageiros 
do Alentejo Central que se iniciou 
em 1 de setembro de 2022
Este novo serviço designado por 
TPAC – Serviço Público de 
Transporte de Passageiros do Alentejo 
Central, pretende reforçar a oferta 
correspondente a diversas 
necessidades identificadas pelos 
Municípios.
O contrato, celebrado com a empresa 
concessionária “TAC – Transportes do 
Alentejo Central”, cujo capital social 
pertence à Rodoviária do Alentejo, terá 
a duração de 5 anos. Continua em vigor 
o Programa de Apoio à Redução 
Tarifária – PART (redução de 60% 
no valor do carregamento).
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ALMOÇO DE CONVÍVIO DO MÊS SÉNIOR

MÊS
SÉNIOR

O Município de Arraiolos organizou com junto de atividades de modo a marcar o Mês Sénior, 
com atividades destinadas à comunidade sénior.

Sainte-Beuve

nAnimação musical, convívio e muita empatia foram os ingredientes do almoço no primeiro encontro do programa Viver Sénior, 
pós pandemia, que se realizou a 3 de outubro no Pavilhão Arraiolos Multiusos, para todos os seniores do concelho de Arraiolos.
A Câmara Municipal agradeceu a presença de todos(as), neste tradicional almoço que já não se realizava há dois anos. 
Neste contexto a Câmara Municipal fez um agradecimento a toda a população sénior, aos técnicos e representantes de cada 
instituição que estiveram presentes.

(...) Envelhecer (...) esse 
é ainda o único meio que 
se encontrou para viver 
por mais tempo (…)
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YOGA DO RISO
nNo âmbito das comemorações do 
mês do idoso, o Município de Arraiolos 
proporcionou a dinamização de sessões 
de “Yoga do Riso” dirigidas aos utentes 
do concelho com respostas sociais 
de Centro de Dia, Apoio Domiciliário 
e Estruturas residenciais para Idosos, 
tendo participado a Associação de 
Reformados de Santana do Campo, 
Centro Social e Paroquial de Arraiolos, 
Centro Social e Paroquial de S. Pedro 
da Gafanhoeira, Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Igrejinha, Associação de Idosos e 
Reformados da Freguesia do Sabugueiro. 

Trata-se de uma dinâmica de grupo 
que combina exercícios de riso com 
exercícios de respiração.
Esta atividade tem como benefícios 
o aumento da energia, a estimulação 
visual da vida social e das interações 
pessoais, favorecimento da capacidade 
pulmonar e do sistema respiratório, 
fortalecimento do sistema imunológico 
e cardiovascular, libertação de 
substâncias químicas benéficas para 
o organismo, melhoramento do 
bem-estar, oxigenação do cérebro 
e do organismo e redução dos níveis 
de ansiedade e stress.

A TASQUINHA 
DOS AVÓS

nAo longo de três dias decorreu 
a iniciativa “Tasquinhas dos Avós” 
numa organização da Câmara 
Municipal de Arraiolos em parceria 
com várias IPSS – Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social - do concelho.
Nos dias 13, 14 e 15 outubro no 
Pavilhão Arraiolos Multiusos foi 
possível recordar sabores e 
temperos com a Associação de 
Reformados de Santana do Campo, 
Associação de Idosos e Reformados 
25 Abril – Vale do Pereiro, 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Igrejinha, 
Associação de Reformados e 
Pensionistas das Ilhas, Associação 
de Reformados e Pensionistas 
de Vimieiro, Associação de 
Pensionistas e Idosos da Freguesia 
de Arraiolos, Santa Casa da 
Misericórdia de Arraiolos, Santa 
Casa da Misericórdia de Vimieiro, 
Centro Social e Paroquial de 
Arraiolos e Centro Social e Paroquial 
de S. Pedro da Gafanhoeira.  
A Câmara Municipal agradeceu 
o envolvimento e empenho das 
instituições, aos grupos musicais 
e a todos os técnicos do município 
envolvidos nesta iniciativa.
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FESTA DE ENCERRAMENTO 
DO MÊS SÉNIOR
nNo passado dia 26 de outubro 
realizou-se a festa de encerramento 
do mês sénior com o grupo do projeto 
“Viver Sénior”.
O evento realizou-se no Estádio 
Municipal Cunha Rivara e contou com 
a participação do Centro de Respostas 
Integradas – CRI –, na dinamização de 
jogos de sensibilização/prevenção para 
o “perigo” das dependências. As técnicas 
de educação física do projeto “Viver 
Sénior” dinamizaram com os seniores 

a aula de ginástica e a sessão de 
relaxamento foi promovida pela 
Unidade de Cuidados da Comunidade 
de Arraiolos – UCC.
No final da iniciativa, o Senhor Vereador 
João Campos agradeceu a presença e 
o entusiasmo de todos nas atividades, 
deixando os votos de muita saúde e a 
garantia de continuidade do projeto, 
promovendo assim, a cada dia, um 
envelhecimento mais equitativo, 
saudável e de muita partilha.

PASSEIO 
PROJETO 
“VIVER SÉNIOR” 
A ESTREMOZ

nNo âmbito das comemorações 
do Mês Sénior, a Câmara 
Municipal de Arraiolos promoveu, 
nos dias 21 a 28 de outubro, um 
passeio Municipal Sénior, com 
destino a Estremoz, onde foi 
realizada uma visita ao Centro 
Interpretativo do Boneco de 
Estremoz, proporcionando 
momentos de lazer e de convívio, 
considerando que os Passeios 
Seniores têm um impacto positivo 
na vida dos seniores de Arraiolos.
Realizou-se, simultaneamente, 
um intercâmbio sénior entre o 
Projeto “Viver Sénior” do Município 
de Arraiolos e a Academia Sénior 
de Estremoz, com o objetivo de 
proporcionar um dia diferente 
que permitisse a troca e partilha 
de experiência, e principalmente, 
momentos de convívio inesquecível.
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DIA MUNDIAL DA 
ALIMENTAÇÃO

P
ara assinalar o “Dia Mundial da Ali-
mentação” a Câmara Municipal de 
Arraiolos, a Unidade de Cuidados na 
Comunidade de Arraiolos – UCC – e 

o Agrupamento de Escolas de Arraiolos 
– AEA/GSBE realizaram um conjunto de 
atividades, no dia 17 de outubro, na Pra-
ça da República em Arraiolos, para sen-
sibilizar a população sobre a importância 
duma alimentação saudável.
Foi efetuada uma abordagem a temas di- 

versos, incidindo na informação sobre os 
alimentos, o seu valor calórico e nutricio-
nal, bem como a necessidade de diversi- 
ficar a nossa alimentação, alertando para 
as ações a desenvolver para atingir os 
objetivos propostos.
A iniciativa aberta à comunidade integrou 
a designada “lancheira saudável”, o es-
clarecimento sobre “mitos e verdades” e 
a relação necessária entre alimentação 
e atividade física.

n No dia 26 de setembro, o Município de Arraiolos em parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade de Arraiolos e o 
Agrupamento de Escolas de Arraiolos, assinalou o Dia Mundial da Contraceção.
Através da dinamização de uma sessão de informação e sensibilização destinada aos alunos do Ensino Secundário do concelho 
de Arraiolos, disponibilizando kit’s de contraceção, composto por folhetos informativos sobre métodos e material contracetivo 
fornecido no âmbito da parceria com a Associação para o Planeamento da Família Alentejo.
A ação teve como principal objetivo, a promoção da consciencialização sobre contraceção, para que os jovens possam tomar 
decisões informadas, conscientes e seguras sobre a sua saúde sexual e reprodutiva.

DIA MUNDIAL DA CONTRACEÇÃO

COLHEITAS DE SANGUE

nO Núcleo de Dadores de Sangue 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Arraiolos 
realizou nos dias 9 de julho, 11 de 
setembro e 13 de novembro de 2022 
colheitas de sangue com a colaboração 
do Serviço de Imuno-hemoterapia do 
Hospital do Espírito Santo de Évora.
Estas ações do Núcleo de Dadores 
Benévolos de Sangue da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Arraiolos são fundamentais para os 
serviços de saúde.

DÁDIVAS:
9 DE JULHO
homens: 33; mulheres: 10
11 de setembro
homens: 39; mulheres: 31
13 de novembro
homens: 39; mulheres: 18 
(2 novos dadores)
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n Foram transferidos 27 trabalhadores, 
entre assistentes operacionais e assisten- 
tes técnicos, e integrados no quadro de 
pessoal do Município, sendo-lhes garanti-
dos direitos que, até então, não eram as-
segurados pelo Ministério da Educação, 
como:
 • Seguro de acidentes de trabalho;
 • Medicina do trabalho;
 • Remuneração por trabalho 
  extraordinário.
O Município tem ainda a decorrer neste 
momento um concurso para assistentes 
operacionais, de forma fazer face às ne-
cessidades do Agrupamento de Escolas, 
pois o rácio calculado pelo Ministério es- 
tá, infelizmente, desfasado das necessida- 
des efetivas do Agrupamento. 

(DL 21/2019 DE 30 DE JANEIRO)

PESSOAL 
NÃO DOCENTE

TRANSFERÊNCIAS 
DE COMPETÊNCIAS/EDUCAÇÃO
O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 
30 de janeiro na sua redação 
atual, procede à expansão da 
delegação nas áreas que 
anteriormente foram 
descentralizadas para os 
municípios, conferindo-lhes, 
também, novas competências.
Por força deste dispositivo 
legal, desde 1 de abril de 2022 
que o Município de Arraiolos 
assumiu a transferência de 
competências relativamente 
aos 2.º, 3.º ciclos e secundário, 
pois a Rede Pública dos Jardins 
de Infância e 1.º ciclo já havia 
sido transferida.
As  competências 
transferidas foram:

n Os Transportes Escolares fazem parte 
das competências transferidas, mas na 
realidade, já estavam a ser assegurados 
integralmente pelo Município, aos alunos 
que  necessitam e estão a frequentar os 
estabelecimentos de ensino do concelho, 
em estreita articulação com o Agrupa-
mento de Escolas, nomeadamente, nas 
seguintes questões:
 a) Previsão anual do número de alu- 
  nos, discriminados por localidade  
  de proveniência, nível de ensino e  
  ano que frequentam;
 b) Horário escolar previsto para o ano  
  letivo a que o plano de transportes  
  diz respeito.
 c) Elaboração de circuitos especiais  
  de transporte ou transporte espe- 
  cializado para alunos abrangidos  
  por medidas de apoio à aprendiza- 
  gem e à inclusão, nos termos do  
  disposto no artigo 25.º, n.º 3 do De- 
  creto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março.

TRANSPORTES 
ESCOLARES
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n As refeições escolares aos 2.º, 3.º ciclos 
e secundário foram asseguradas por uma 
empresa externa até final do ano letivo 
2021/2022. No início do presente ano le-
tivo em setembro de 2022, o Município de 
Arraiolos na sequência da transferência 
de competências assumiu o refeitório por 
administração direta. Esta opção impli-
cou um aumento significativo tanto nas 
despesas com a alimentação como na ne- 
cessidade de recursos humanos.
O resultado nestes três meses tem sido 
muito positivo e os números falam por si,  
nos anos letivos anteriores cerca de 90 
pessoas, almoçavam no refeitório esco-
lar, sendo que no presente ano letivo cal-
cula-se uma média de quase 300 pes-
soas entre alunos e docentes, só dos 2.º, 
3.º ciclos e secundário.
O que dá a certeza ao Município que to-
mou a opção correta com a administração 
direta do refeitório e do investimento nu- 
ma alimentação de qualidade com todos 
os nutrientes necessários, com a elabora- 
ção de ementas e respetivas fichas técni-
cas devidamente preparadas pela nutri-
cionista. Um bom desenvolvimento cog-
nitivo passa, obrigatoriamente, por uma 
alimentação cuidada, rica e equilibrada a 
todos os alunos.

n Nesta área, com a transferência de com- 
petências manteve-se o trabalho que já 
vinha a ser desenvolvido, no que diz res-
peito à redução/isenção no pagamento 
das refeições de acordo com os escalões 
de cada aluno, a oferta dos cadernos de  
fichas aos alunos desde o 1.º ciclo ao en- 
sino secundário, independentemente do 
seu escalão, bem como a garantia de trans- 
porte escolar gratuito.

REFEITÓRIO 
ESCOLAR

AÇÃO SOCIAL 
ESCOLAR

90 300
almoços

no refeitório 
escolar

2020/2021 2021/2022

almoços
alunos

e docentes

n As despesas de funcionamento encontram-se a ser avaliadas calculando 
os montantes transferidos para a autarquia versus o montante gasto para 
fazer face a todas as necessidades. Uma vez transferidos para o Município, 
e sem oportunidade de escolha, por certo realizaremos, como sempre, mais 
com menos numa postura de convergência e com o foco de maximizar o 
bem-estar na comunidade escolar, rumo ao sucesso que todos pretende-
mos.

n A competência de dinamização de 
AEC’s também foi transferida para a  
autarquia. Raramente, o Ministério da  
Educação, conseguia ocupar todas 
as atividades, por se verificar a falta de  
docentes (onde as contratações eram 
precárias e por um curto espaço de 
tempo), o que provocava, claramen-
te, um problema logístico aos Encar-
regados de Educação, sem ter onde 
deixar os seus educandos no horário 
em que as atividades decorriam.
No presente ano letivo a autarquia 
procurou tomar medidas para que, 
em primeiro lugar, se garantisse aos 
encarregados de educação a ocupa-
ção dos seus educandos durante a 
atividade e, por outro lado, oferecer 
as condições necessários aos técni-
cos e professores que acompanham 
e lecionam as atividades.
A medida tomada pelo Município de 
Arraiolos foi a criação de um progra- 
ma “Aprender para Transformar”, que  
integra as atividades de enriqueci- 
mento curricular, bem como as ativi- 
dades de apoio à família (CAF), sen-
do que estas últimas já eram garan-
tidas anteriormente.
O programa é articulado com o Agru- 
pamento Escolas e continua alicer-
çado na Lei de Bases do Sistema Edu-
cativo, “…o sistema educativo res- 
ponde às necessidades resultantes  
da realidade social, contribuindo para 
o desenvolvimento pleno e harmonio- 

so da personalidade dos indivíduos, 
incentivando a formação de cidadãos 
livres, responsáveis, autónomos e 
solidários e valorizando a dimensão 
humana do trabalho.”
Após o desafio a que o Município se 
propôs, com este programa, cujo ob-
jetivo principal é o desenvolvimento 
pessoal e cívico dos alunos, baseado 
nos valores de respeito, responsabi- 
lidade, igualdade, empatia e o “saber 
fazer” para transformar, motivando 
as crianças à descoberta e ao apro-
fundamento dos valores fundamen-
tais de vida em sociedade. A Câmara 
Municipal de Arraiolos pretende ga- 
rantir que os tempos de permanência 
na escola após o horário curricular, 
sejam lúdicos e permitam desenvol-
ver as competências pessoais asso-
ciadas à aquisição das competências  
básicas. A organização destas ativi- 
dades não se sobrepõem à compo-
nente letiva, apenas a complementa. 
Para o efeito, propõe-se com este pro- 
grama a resposta às necessidades 
efetivas dos horários das famílias con- 
certada com o enriquecimento de ati- 
vidades alternativas, por forma a en- 
riquecer as aprendizagens dos alu-
nos e a valorizar áreas não abrangi-
das pelos currículos escolares. Es-
tão assim asseguradas as 11 turmas 
que compõem o 1.º ciclo (cerca de 170 
alunos) em que 90% dos mesmos rea- 
lizaram inscrição nestas atividades.

DESPESA 
DE FUNCIONAMENTO

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR (AEC)
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D
ecorreu no período de 4 de julho a 
11 de setembro mais um ano dos 
projetos de “Atividades de Tempos 
Livres” (ATL) e “Verão dos Peque-

ninos”, este ano já sem as habituais res-
trições que a pandemia nos havia obri-
gado nos dois anos anteriores.
Os projetos foram criados para dar res- 
posta à ocupação dos tempos livres 
para o público infantojuvenil que abran-
ge desde o pré-escolar até ao 3.º ciclo.
No verão de 2022 o projeto “Verão dos 
Pequeninos” teve 30 crianças inscritas no 
pré-escolar com uma média diária de par- 
ticipação de 18 crianças e no “ATL” ins-
creveram-se 153 crianças com uma mé- 
dia diária de participação de 85 crianças.
Aos projetos supramencionados adicio- 
naram-se ainda os jovens + que se can-
didataram com o fim da realização de um  
trabalho conjunto entre os técnicos e jo- 
vens em prol de todas as atividades de- 
senvolvidas com as crianças com carác- 
ter lúdico e educativo.
Ao mesmo tempo, que se deu resposta  
à ocupação das crianças, deu-se tam-
bém resposta à ocupação dos jovens  
monitores que são integrados nas ativi- 
dades procurando associar a sua ocupa- 
ção à licenciatura que frequentam, para 
que lhes seja possível desenvolver conhe- 
cimentos já adquiridos e entrarem “no  
mundo do trabalho”com esta experiência.

Tem sido uma “união” feliz este encontro 
de gerações e, por certo, enriquecedora 
para ambas as faixas etárias.
As atividades são divididas em despor- 
tivas e expressões, onde se trabalha o  
bem-estar e desenvolvimento desporti-
vo, cognitivo, social e cultural.
Nas atividades desportivas, para além da  
natação na piscina municipal e das ati-
vidades promovidas pelos técnicos de 
desporto, houve ainda a participação de  
várias entidades parceiras e associações, 
na área do yoga, equitação, artes marciais, 
atletismo, dança, folclore, entre outras.
Nas expressões, trabalharam-se as ar-
tes plásticas, a música, o canto, o tea-
tro e ainda as atividades com entidades 

parceiras na área social por forma a dar 
atenção aos assuntos relacionados com 
a diferença, a cidadania, a segurança e 
os comportamentos de risco, nomeada- 
mente com a presença do Centro de Res- 
postas Integradas (CRI), GNR, Associa-
ção para o Planeamento Familiar (APF), 
Casa João Cidade e outras.
A alegria das crianças neste “ATL” en-
cheu-nos de orgulho e motivação futu- 
ra, pois ficámos com a sensação que va-
leu a pena e que a “brincar” também se 
aprende, se transforma e se prepara os 
adultos de amanhã.
A Câmara Municipal apoiou todos os Pro- 
jetos de ATL realizados nas diversas fre- 
guesias do concelho.

PROJETOS “ATL DE VERÃO” 
E “VERÃO DOS PEQUENINOS”
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CAMINHADA 
AO LUAR

VOLTA 
A PORTUGAL 2022

n Teve lugar no passado dia 10 agosto mais uma edição 
da “Caminhada ao luar”. A iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal de Arraiolos contou com elevado número 
de inscrições no regresso deste evento sem as restrições 
impostas pela pandemia.
Com os encantos do luar de agosto, os participantes 
efetuaram um percurso com cerca de 7,5 Km de nível 
fácil/moderado.

n A 83.ª Volta a Portugal, que decorreu entre 4 e 15 de 
agosto de 2022, teve na sua primeira etapa passagem por 
Arraiolos.
Este regresso da Volta a Portugal ao nosso concelho 
integrou uma meta volante no Largo Simão Dordio Gomes. 
Para além da presença do público Arraiolense, o ATL 
do Município preparou uma receção para os atletas com 
cartazes de boas vindas ao concelho.

Com um conjunto diversificado de atividades desportivas integrando Fitness, Aquafitness e Natação 
Livre, a Câmara Municipal dinamizou os diversos espaços desportivos, nomeadamente, as Piscinas 
Municipais e o Parque Desportivo da Manizola.
Estas ações projetam a ação municipal para o desporto e estão direcionadas para a população 
do concelho, que contou com a colaboração do Clube Alentejano dos Desportos Vimieirense 
na execução das atividades.

VERÃO EM MOVIMENTO



25INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOSDESPORTO

A Câmara Municipal de Arraiolos que 
integra a CIMAC – Comunidade In-
termunicipal do Alentejo Central, 
assegurou a representação do 

concelho de Arraiolos na 28.ª Festa da 
Malha, no dia 2 de outubro, a qual teve 
lugar na na Aldeia da Luz no concelho 
de Mourão.
O evento que contou com 346 partici-
pantes foi um momento de convívio im-
portante no contexto da prática deste 
jogo popular, que contou com elevada 
adesão na nossa região com 44 partici-
pantes do concelho.
A equipa do nosso concelho, vinda das 
Bardeiras, André Gloria e David Faianco 
obteve um lugar no pódio, com um hon-
roso segundo lugar no escalão sénior. 
A Câmara Municipal de Arraiolos deixa 
uma palavra de agradecimento a todos 
os participantes pela representação do 
nosso concelho.

Classificação da Festa da Malha 2022:

Escalão + 65 Femininos 
(Participaram 9 equipas)
 1.º Beatriz Louro / Zulmira Galinha 
  – Vendas Novas
 2.º Maria Lopes / Emília Ramos 
  – Vendas Novas
 3.º Maria Arraiolos / Maria Menino 
  – Montemor-o-Novo
Escalão + 65 Masculinos 
(Participaram 37 equipas)
 1.º José Lanternas / António Anselmo 
  – Borba 2
 2.º João Martinho / Venâncio Cachapela  
  – Vila Viçosa
 3.º Luís Ângelo /Joaquim Barradas 
  – Vendas Novas

Escalão Absoluto Feminino 
(Participaram 14 equipas)
 1.º Nélia Simões /Filipa Xavier   
  – Vila Viçosa
 2.º Jéssica Viseu / Laura Cruz   
  – Vendas Novas
 3.º Maria Serra /Joana Lopes 
  – Borba

Escalão Sénior 
(Participaram 113 equipas)
 1.º Carlos Anselmo /Pedro Murteira 
  – Borba
 2.º André Glória /David Faianco 
  – Arraiolos
 3.º Carlos Espanhol /Mário Moita 
  – Mora

28.ª FESTA DA 
MALHA
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PROJETO DE CAMINHADA E CORRIDA 2022
n No final do mês de junho terminou 
a época desportiva do projeto de 
caminhada e corrida, promovido pela 
Câmara Municipal de Arraiolos na pista 
de Atletismo.
Este projeto teve início em fevereiro 
2022 e contou com a valiosa 
colaboração e parceria dos técnicos do 

Clube Raquel Cabaço, considerando-se 
o mesmo um sucesso, uma vez que 
captou e motivou o interesse junto de 
75 participantes. Ao longo dos vários 
meses de treino, em família, com 
amigos ou de forma individual, tiverem 
oportunidade de forma saudável 
e acompanhada por técnicos 

especializados de usufruir da prática 
de exercício físico na nova pista de 
atletismo.
A Câmara Municipal de Arraiolos 
agradece o empenho e profissionalismo 
dos técnicos de apoio à atividade e a 
todos os participantes do projeto pelo 
empenho, motivação e entusiasmo.

A Câmara Municipal deu continuidade aos projetos desportivos que se iniciaram em outubro deste 
ano e terminaram as suas atividades em julho de 2023.
As atividades de Natação, Ginástica Infantil, Caminha&Corrida (Atletismo) e Fitness são parte 
integrante dos projetos.
A organização de atividades desportivas pela autarquia ou em colaboração com outras entidades são 
prática existente no concelho, o que releva a animação desportiva existente, a par da atividade 
competitiva dos clubes e associações desportivas, sendo determinante para o desporto no nosso 
concelho a ação municipal, sobretudo ao nível das instalações desportivas municipais colocadas 
ao serviço da das coletividades, em todo o concelho.
Esta ação é determinante para o acesso à atividade física e prática desportiva pela população em geral.

PROJETOS DESPORTIVOS
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nNo passado dia 9 de agosto, o concelho de Arraiolos recebeu a visita do Presidente da CCDR do Alentejo, incluindo no programa a 
visita a algumas obras do concelho. Com a Presidente da Câmara, Sílvia Pinto e os Vereadores, João Campos e Delfina Lima, foram 
visitadas a Escola Básica de Vimieiro, o Parque Empresarial de Vimieiro e o edifício do Cineteatro de Arraiolos (concluído em 2021).
Nesta visita foram também abordados os projetos futuros do município, entre os quais o Palácio dos Condes do Vimieiro, que 
poderá vir a ser financiado no próximo quadro comunitário.

CÂMARA MUNICIPAL RECEBE A CCDR DO ALENTEJO

E
m Arraiolos, no sábado dia 12 de no- 
vembro e em Vimieiro a 26 de no-
vembro, o Projeto Além Risco, com 
o apoio logístico do Município de 

Arraiolos, organizou mais uma campa- 
nha “Quero Árvores”.
Uma das formas de mitigar os efeitos das 
alterações climáticas na qualidade tér-
mica do ambiente urbano é plantar árvo- 
res. É com base nessa constatação e ne- 
cessidade que, o Projeto Além Risco, pro- 
move a plantação de 50.000 árvores em 
dois anos nos 14 concelhos do distrito  
de Évora. Cerca de 20.000 árvores serão  
plantadas pelos cidadãos residentes atra- 
vés das campanhas Quero Árvores. O 
Projeto Além Risco tem o financiamen-
to do EEA Grants Portugal e o co-finan-
ciamento da CIMAC e da Fundação Ca-
louste Gulbenkian.

CONCELHO 
DE ARRAIOLOS

DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁRVORES 
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A 16 de julho de 2022, a Sra. Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Arraiolos Sílvia Pinto e a Sra. Pre-
sidente da Junta de Freguesia de 

Arraiolos Helena Espadaneira inaugura-
ram, oficialmente, o novo parque infan-
til de Santana do Campo, após obras de 
remodelação do piso, bem como a aqui-
sição de novos equipamentos.
A intervenção neste espaço foi financiada 
pela Câmara Municipal e executada pe- 
la Junta de Freguesia de Arraiolos, sen-
do a obra necessária e desejada pela co-
munidade e, sobretudo, pelas crianças.
A cerimónia contou, ainda, com a presen- 
ça do Vereador João Campos, da Tesourei- 
ra da Junta de Freguesia de Arraiolos Pa-
mela Franco e da 1.ª Secretária da Assem- 

bleia Municipal de Arraiolos Catarina Loíos.
Pais e avós das crianças e representan-
tes das associações da aldeia de Santa-
na do Campo participaram na iniciativa 

que devolve às crianças de Santana do 
Campo e a todas as que visitem a aldeia 
um parque infantil renovado e com me-
lhores condições de utilização.

RECEÇÃO 
AOS DEPUTADOS DO PS
nSílvia Pinto, Presidente da Câmara Municipal 
de Arraiolos e Jorge Macau, Vice Presidente, receberam 
no dia 29 de julho nos Paços do Concelho, os Senhores 
Deputados Capoulas Santos e Norberto Patinho, eleitos 
do Partido Socialista pelo Distrito de Évora.

INAUGURAÇÃO DO PARQUE 
INFANTIL DE SANTANA DO CAMPO
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INAUGURAÇÃO 
DO ESPAÇO 

MULTIUSOS 
NO SABUGUEIRO

D
ando continuidade ao objetivo de 
beneficiar o Largo Santa Clara, foi 
inaugurado o Espaço Multiusos no  
Sabugueiro a 16 de agosto de 2022.

A obra foi financiada apenas com recur-
sos financeiros da Câmara Municipal de 
Arraiolos e corresponde a um objetivo 
da autarquia, no sentido de responder 
às legítimas aspirações da população.
Este investimento, de mais de meio mi- 
lhão de euros, insere-se na ação munici-
pal para melhorar as condições existen-
tes nas localidades do concelho, tornan-
do ainda mais atrativos os aglomerados 
urbanos – vilas, aldeias, lugares – bem 
como o espaço rural, fazendo do conce-
lho um lugar onde se viva melhor.
A concretização desta obra integra a ati- 
vidade municipal para a existência de 
equipamentos públicos indispensáveis à  
vida do nosso tempo, atrativos para fi-
xação da população e para visitantes, a  
par duma gestão eficaz dos espaços ver- 
des e ocupação da via pública e com mo- 
biliário urbano adequado.

Este investimento, de 
mais de meio milhão 
de euros, insere-se 
na ação municipal 
para melhorar as 
condições existentes 
nas localidades do 
concelho
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INAUGURAÇÃO 
DO MURAL
No sentido da valorização dos espaços 
desportivos, no passado dia 6 de setem-
bro foi inaugurado o Mural do Estádio 
Municipal Cunha Rivara de Arraiolos, 
que contou com a apresentação das 
crianças do ATL de Verão 2022. Re-
nato Brito e Homo Sapien, artistas da 
Associação Artística Satori, foram os 
selecionados para elaborarem o Mural. 
A  Associação Artística Satori é um pro-
jeto jovem e criativo a funcionar como 
uma fábrica de arte, como um espaço 
dedicado aos artistas e à construção de 
apresentações e estruturas artísticas. 
Esta associação tem ainda um papel fun- 
damental na integração de população 
em risco de exclusão social e desenvol-
vem atividades relacionadas com temá-
ticas ligadas à saúde mental.
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INAUGURAÇÃO 
EB1 VIMIEIRO
I

naugurada a 12 de setembro de 2022 
pela Sr.ª Presidente da Câmara Muni-
cipal de Arraiolos, Sílvia Pinto e pelo 
Sr. Presidente da Comissão de Coor-

denação e Desenvolvimento Regional do  
Alentejo, Ceia da Silva, a Escola Básica 
de Vimieiro vê as suas obras de requali-
ficação concluídas, com um investimen-
to total de 635.299,83€.
Esta intervenção deu lugar a um espa- 
ço renovado com melhorias nas acessi- 
bilidades, no conforto térmico e acústi- 
co é também inovador na criação de es- 
paços essenciais para a melhoria da qua-
lidade do ensino e das aprendizagens.
A intervenção incidiu ainda na remode- 
lação de áreas exteriores, com a requa-
lificação da zona de recreio e envolven-
te. Esta ação decorreu no âmbito da ati- 
vidade municipal para o combate ao in-
sucesso escolar e no âmbito da estraté-
gia de fixação da população.
A obra foi financiada com o valor de 
320.605,83€ pelo FEDER sendo a res-
tante parte do orçamento municipal.
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SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES 
EM VALE DO 
PEREIRO

A TERRA TREME

nNo seguimento das 
dificuldades verificadas com 
as telecomunicações, a União 
de Freguesias de S. Gregório 
e Santa Justa e a Câmara 
Municipal de Arraiolos em 
parceria com a DECO 
promoveram uma ação de 
contacto com a população em 
Vale do Pereiro, porta-a-porta, 
no sentido de esclarecer sobre 
as telecomunicações e os direitos 
dos consumidores.
A referida iniciativa teve como 
objetivo sensibilizar a população 
atingida pelo problema que 
impediu o acesso às redes 
de telecomunicações durante 
vários dias.

nAssinalou-se no passado dia 
09 de novembro pelas 11h09m o 
exercício nacional a Terra Treme. 
Esta iniciativa é promovida pela 
Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil e 
tem como objetivo a capacitação 
da população para saber como 
agir em caso de sismo, 
sensibilizando o cidadão para 
o facto de viver numa sociedade 
de risco, e desafiando-o a 
envolver-se no processo 
de construção de comunidades 
mais seguras e resilientes.
O Município de Arraiolos, 
à semelhança dos anos 
anteriores, aderiu a esta iniciativa 
e colaborou na sua divulgação 
contribuindo para que esta ação 
de sensibilização abrangesse 
o maior número de cidadãos.

nA Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos, enquanto Autoridade Municipal 
de Proteção Civil no Concelho, informa que, através das competências conferidas 
pelo n.° 3 do art.° 6 da Lei 65/2007, de 12 de novembro, na sua atual redação, e 
tendo em conta o fim das restrições em vigor, referentes a pandemia da COVID-19, 
de acordo com o Decreto Lei 66-A/2022, de 3 de setembro, o Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil de Arraiolos, foi desativado com efeito a 12 de no- 
vembro de 2022.

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA 
DE PROTEÇÃO CIVIL EM ARRAIOLOS 
DESATIVADO

N
o âmbito do projeto “Arraiolos um 
concelho + Limpo”, o Município de- 
senvolveu uma ação de sensibiliza- 
ção, onde os locais críticos de de-

posição ilegal de resíduos serão sinaliza- 
dos com a colocação de uma placa de iden- 
tificação. O objetivo será sensibilizar a po- 
pulação para a um correto acondiciona-
mento dos resíduos, não podendo estes 

ser depositados no exterior do contentor.
Importa relembrar que, a Câmara Mu-
nicipal de Arraiolos e as Juntas de 
Freguesia do concelho, dispõem de um 
serviço gratuito de recolha de monos 
e resíduos verdes. Contacte a Câmara 
Municipal de Arraiolos: 266 490 240 ou  
geral@cm-arraiolos.pt ou a Junta de Fre- 
guesia da sua localidade de residência.

ARRAIOLOS 
UM CONCELHO + LIMPO
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ENCONTRO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
DO CONCELHO DE ARRAIOLOS

O Encontro do Movimento Associati-
vo do Concelho de Arraiolos reali-
zou-se a 10 de julho no Cineteatro 
de Arraiolos e juntou as coletivida-

des/associações do concelho.
A Câmara Municipal de Arraiolos enten-
de que o Associativismo merece o devido 
reconhecimento do seu valor e da sua im- 
portância no concelho. No decorrer des-
te ano foi implementado o projeto “Movi-
mentAssociativismo”, com o objetivo de 
promover a intervenção das coletivida-
des junto da comunidade.
A sessão contou com a presença do Dr. 
Victor Carapinha, membro da Direção da 
Confederação Portuguesa das Coletivida- 
des de Cultura, Recreio e Desporto. No seu 
discurso identificou os desafios atraves-
sados pelo Associativismo e pelos seus 
dirigentes, abrindo a discussão e refle-
xão por parte do público.
Com o objetivo da promoção, valoriza-
ção e envolvimento com a população foi 
implementado o Conselho Municipal do 
Associativismo. A criação deste novo ór-

sociativo, que proporcionará, com cer-
teza, um contributo para o desenvolvi-
mento local.

gão consultivo do Município visa a insti-
tucionalização de um importante meio 
de participação e reflexão no domínio as- 

nO livro “O Futebol em Arraiolos - 100 anos de história” de José 
Borges foi apresentado a 10 de julho no Pavilhão Arraiolos Multiusos.
Resultado de um trabalho de pesquisa, o livro reconhece, valo-
rizando a intervenção e a importância que o movimento asso-
ciativo tem assumido na dinamização sociocultural, recreativa 

e desportiva do nosso concelho, projetando valores de solida-
riedade, participação e de vivência democrática.
“O futebol é a modalidade com história própria que José Bor-
ges agora nos apresenta” e demonstra o trabalho desenvolvido 
ao longo de uma século no concelho de Arraiolos.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “O FUTEBOL 
EM ARRAIOLOS – 100 ANOS DE HISTÓRIA”
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CENTENÁRIO DA “BANDA FILARMÓNICA 
1.º DE ABRIL VIMIEIRENSE”

A Sociedade Filarmónica 1.º de Abril 
Vimieirense assinalou o cente- 
nário da “Banda Filarmónica 1º 
de Abril Vimieirense” com a rea-

lização de um programa que decorreu 
de 15 a 17 de julho de 2022.
As comemorações tiveram início com 
a abertura da Exposição “100 anos de 
História, 100 Fotografias” e um apon-
tamento musical pelos alunos da Es-
cola de Música 1.º de Abril – Miguel no 
trompete, Leonardo no Saxofone alto 
e Matilde no clarinete.
Ângelo Cunha, Presidente da Direção, 
enalteceu a longa história da Banda Fi- 
larmónica e agradeceu a presença de 
sócios, antigos músicos e convidados.
Referiu ainda o apoio da Junta de Fre-

guesia de Vimieiro e considerou deter-
minante o papel da Câmara Municipal 
de Arraiolos, através do apoio à Escola 
de Música, na atividade desenvolvida 
pela coletividade.

As comemorações integraram um con- 
certo com a Banda Filarmónica Muni-
cipal Portelense, Banda da Sociedade 
Filarmónica Galveense e Banda Filar-
mónica 1.º de Abril Vimieirense.
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RANCHO “OS CAMPONESES” 
DE ARRAIOLOS ATUOU
NA “SEMANA DO MAR” – HORTA

O Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Camponeses” de Arraiolos parti-
cipou no Festival Internacional de 
Folclore integrado no programa 

da “Semana do Mar”, na cidade da Horta 
no arquipélago dos Açores.
A participação dos “Os Camponeses” re- 
sultou do intercâmbio com o rancho da 
Freguesia dos Flamengos – Tuna e Gru-
po Folclórico Juvenil dos Flamengos.
As atuações nos palcos da “Semana do  
Mar”, na Cidade da Horta, no Parque Vi- 
torino Nemésio, permitiram levar um 
pouco da história do concelho de Arraio-
los, interpretando a  tradição aliada às 
danças e cantares de Arraiolos, à etno-
grafia local com apresentação de trajes 
e utensílios de trabalho, representati-
vos dos meados do século XX.
No final da atuação no Palco Tradições, 
Ana Maria, Presidente do Rancho de Ar- 
raiolos, referiu o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Arraiolos e da Junta de Fre-
guesia de Arraiolos para tornar possível 
esta participação e apresentou cumpri- 
mentos ao Presidente da Câmara Muni-

cipal da Horta, Carlos Ferreira, ao Pre- 
sidente da Junta de Freguesia de Fla-
mengos, José Amaral, bem como ao pre- 
sidente do rancho anfitrião – Tuna e Gru- 
po Folclórico Juvenil dos Flamengos – 
Francisco Salgueiro.
Depois de agradecer o convite para esta 
presença na cidade da Horta, Ana Ma-
ria enalteceu a hospitalidade e a forma 

como foi recebido o Rancho Folclórico 
e Etnográfico “Os Camponeses” de Ar-
raiolos, sendo que os dois grupos tive-
ram oportunidade, conjuntamente, de 
bailar uma dança característica de cada 
região: a “Chamarrita” – balho tradicio-
nal dos Açores e as “Saias” – uma moda 
e dança popular bailada principalmente 
no Alto Alentejo.
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“UMA FAMÍLIA 
DE EMOÇÕES”

CL@C 
– COMUNIDADE 
DE LEITORES ONLINE 
DO ALENTEJO 
CENTRAL

nNo final do mês de agosto de 
2022 realizaram-se na Biblioteca 
Municipal de Arraiolos cinco 
sessões desta iniciativa, onde 
se propõe trabalhar as emoções 
a partir dos livros!.
Esta oficina pretende contribuir 
para o desenvolvimento 
emocional e social das crianças 
através da exploração de livros 
e atividades práticas.

nRealiza-se mensalmente na 
última quarta feira de cada mês, 
o encontro da Comunidade de 
Leitores que abrange o Alentejo 
Central no âmbito da RIBAC – 
Rede Intermunicipal de Bibliotecas 
do Alentejo Central.
As obras comentadas foram 
“Quando Lisboa Tremeu” 
de Diogo Amaral (setembro), 
“O Principezinho” de Antoine de 
Saint-Exupéry (outubro) e “Em 
busca do Carneiro Selvagem” 
de Haruki Murakami (novembro).
A última sessão deste ano será 
presencial e acontecerá na 
Biblioteca Municipal de Viana 
do Alentejo, em dezembro.
As inscrições podem ser feitas 
através do email 
clacalentejo@gmail.com

nNo âmbito do Projeto Viver Sénior, foram retomadas as sessões de Leitura Sénior 
em outubro. Assim, intercalam-se sessões na Biblioteca Municipal com sessões em 
todas as localidades do concelho.
As temáticas são variadas e sempre enriquecedoras. História do Azeite e visionamen-
to do filme “Amália” são dois exemplos.
Este projeto foi dado a conhecer no Encontro “Cooperação Territorial: Tornar Visível o 
Invisível”, promovido pela RIBAC, a 24 de novembro, na Biblioteca Almeida Faria, em 
Montemor-o-Novo.

nNo âmbito da RIBAC – Rede Intermu-
nicipal de Bibliotecas do Alentejo Cen-
tral –, a Biblioteca Municipal de Arraio-
los recebeu vários Torneios de Jogos de 
Tabuleiro. Foram realizadas três ses-
sões nos dias 11 de junho, 16 de julho e 
10 de setembro.
Os vencedores destes torneios represen- 
taram o Município de Arraiolos no Torneio 
Final que reuniu os vencedores de todas 
as Bibliotecas envolvidas evento que te- 
ve lugar no dia 27 de novembro, na Bi-
blioteca Municipal de Arraiolos.

CLUBE DE JOGOS DE TABULEIRO
n Teve início no sábado, dia 12 de novembro, a organização de sessões regulares de jogos de tabuleiro na Biblioteca Municipal 
de Arraiolos. Foi uma manhã bastante animada, em família e com amigos. Coloque já na sua agenda: segundo sábado de cada mês!
Inscrições por telefone: 266 490 249 ou e-mail: biblioteca@cm-arraiolos.pt

“HISTÓRIAS CONTADAS, 
VIDAS PARTILHADAS” – LEITURA SÉNIOR

TORNEIO 
DE JOGOS 
DE TABULEIRO
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9.º TROFÉU DE FUTEBOL 
CUNHA RIVARA 2022
O Campo Municipal Cunha Rivara em 

Arraiolos foi palco da 9.ª edição do 
Troféu de Futebol Cunha Rivara. O 
evento desportivo dirigido aos clu-

bes de futebol do concelho e promovi-
do pela Câmara Municipal de Arraiolos 
teve lugar nos dias 6 e 8 de setembro 
de 2022.
O torneio contou com a colaboração e a 
participação do Lusitano Clube Despor-
tivo Arraiolense, União Futebol Clube 
Bardeiras e Vimieiro, Grupo Desportivo 
S. Pedrense e Futebol Clube de Santana 
do Campo.

A classificação final ficou assim 
ordenada:
 1.º Futebol Clube Santana 
  do Campo;
 2.º Grupo Desportivo S. Pedrense
 3.º Lusitano Clube Desportivo 
  Arraiolense
 4.º União Futebol Clube Bardeiras 
  e Vimieiro
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N
os dias 9, 10 e 11 de setembro de 
2022 a Câmara Municipal de Ar-
raiolos promoveu a Festa da Juven- 
tude, integrando um conjunto ativi- 

dades desportivas, recreativas e culturais 
dirigidas ao público jovem do concelho.
O evento, que contou com elevada ade-
são, teve a colaboração da juventude e 
do movimento associativo bem como 
com a presença do Centro de Respostas 
Integradas do Alentejo Central que di-
namizaram ações de sensibilização com 
os jovens e contribuíram para a constru-
ção de um ambiente seguro.
Durante três dias da Festa da Juventu- 
de os concertos e as iniciativas desporti- 

vas marcaram presença, contaram com 
artistas como Wet Bed Gang, DJ Toy, 
Bispo, Deejay André Gaspar, Dj S-Silva, 
Os Sabugueiros e Sultans of Swing – Tri- 
buto a Dire Straits.
Pela primeira vez, o Município de Arraio- 
los, disponibilizou transportes aos jovens 
do concelho, de forma a deslocarem-se 
para o Pavilhão Arraiolos Multiusos. A pri- 
meira viagem transportou-os das locali- 
dades de residência e, mais tarde, a via-
gem de regresso teve a partida no Pavi- 
lhão Arraiolos Multiusos até às suas lo-
calidades. A iniciativa contou com gran-
de adesão por parte dos munícipes mais 
jovens.
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Após dois anos de interregno devido à 
pandemia a Câmara Municipal de Arraio-
los congratula-se por voltar a ser possí- 
vel esta realização, com a normalidade 
possível, proporcionando esta festa aos 
jovens do concelho.
Esta atividade teve uma componente de 
prevenção rodoviária, considerada fun-
damental para a utilização preferencial 
de transportes públicos.
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APRESENTAÇÃO 
DE PERCURSOS PEDESTRES
R

ealizou-se no passado dia 7 de 
agosto a apresentação dos Percur-
sos Pedestres 2 e 3, em S. Pedro 
da Gafanhoeira. Fruto do trabalho 

conjunto entre a Câmara Municipal de 
Arraiolos com a União de Freguesias de 
São Pedro da Gafanhoeira e Sabuguei-
ro, foi possível proceder à marcação e 
requalificação dos caminhos, de forma 
a permitir a sua valorização.
O percurso 2, de forma circular, tem uma 
extensão de aproximadamente 3,5km, 
leva o caminhante a descobrir os princi- 
pais locais históricos da aldeia e à des-
coberta das azinhagas ancestrais, ca-
minhos entre os muros de pedra, que 
delimitavam a propriedade privada da 
aldeia.
O percurso 3, tem cerca de 9km e trans- 
porta-nos pelos tradicionais campos alen- 
tejanos.
O Município dá seguimento à aposta na 
criação de infraestruturas de suporte e  
dinamização da atividade turística no con- 

celho de Arraiolos, dando continuidade 
ao projeto da Rede Municipal de Percur-
sos Pedestres, em todas as localidades 
do concelho.

Parta a aventura e venha percorrer estes 
trilhos e percursos descobrindo pelo pró- 
prio pé o que o concelho de Arraiolos tem 
de melhor para lhe oferecer.
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VISITA 
DE AUTARCAS 
DA POLÓNIA

nNo âmbito da atividade desenvolvi-
da pelo Grupo de Ação Local - MON-
TE – Desenvolvimento do Alentejo 
Central, ACE, esteve no concelho de  
Arraiolos uma delegação de autar-
cas da Polónia, tendo o programa 
incluído uma visita ao Salão Nobre 
dos Paços do Concelho.
A receção por parte do Monte, des-
tes autarcas e membros do GAL 
Zalew Zegrzynski da Polónia, da re- 
gião de Mazóvia, foi recebido na Câ-
mara Municipal de Arraiolos, pela 

Presidente Sílvia Pinto e pelo Verea-
dor João Campos, bem como pelos 
técnicos do município, tendo sido efe- 
tuada a apresentação do Concelho 
de Arraiolos e do trabalho desenvol- 
vido. Foi ainda feita referencia ao “GAL 
Alentejo Central, nomeadamente as  
áreas de trabalho e o processo de 
implementação da abordagem LEA-
DER no território, desde a organiza-
ção do GAL às competências que es- 
tas estruturas assumem no contex-
to Português.”

O Município 
dá seguimento 
à aposta na criação 
de infraestruturas 
de suporte 
e dinamização da 
atividade turística no 
concelho de Arraiolos

Esteve no concelho de Arraiolos 
uma delegação de autarcas 
da Polónia, tendo o programa 
incluído uma visita ao Salão 
Nobre dos Paços do Concelho.
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u PAVIMENTAÇÃO – VIMIEIRO

u TERRAPLENAGEM DE LOTES PARA DISPONIBILIZAÇÃO – LOTEAMENTO CRUZ 
DA BARRETA – ARRAIOLOS

u ARRUAMENTOS RUA DOS CELEIROS – VIMIEIRO

u COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECOLHA DE ÁGUAS PLUVIAIS 
E CALCETAMENTO – IGREJINHA

u SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO – PISCINA MUNICIPAL COBERTA – ARRAIOLOS
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1 A 31 DEZEMBRO | 
Concelho de Arraiolos
A TRADIÇÃO DO NATAL É NO COMÉRCIO LOCAL

2 E 3 DEZEMBRO . 21H30 | 4 DEZEMBRO . 16H30
Cineteatro Arraiolos
“AINDA SOU DO TEMPO EM HAVIA COMBOIOS”
Teatro – Cooprodução TeatroEnsaio / CMA

3, 4,8, 10, 11, 17 E 18 DEZEMBRO | 10H00 / 18H00
Arraiolos – Praça da República
MERCADO DO PAI NATAL
10H00 /13H00 – 14H00 / 18H00
CASA DO PAI NATAL
FÁBRICA DOS BRINQUEDOS
MAGIA E ANIMAÇÃO DE NATAL

3 A 6 DEZEMBRO
Arraiolos Praça da República
Exposição Árvores de Natal 
Realizadas pelos JI`s, Eb1`s, IPSS`s, Associações 
e Coletividades do concelho

3 A 30 DEZEMBRO | 10H00/18H00 – FIM 
DE SEMANA E FERIADOS – 10H00/13H00 
– 14H00 / 18H00 SEGUNDA A SEXTA
ENCERRA DIAS 24 E 25 DEZEMBRO
Arraiolos Praça do Município
PISTA DE GELO

3 DEZEMBRO | 11H00 / 16H00
Arraiolos Centro Histórico
ANIMAÇÃO DE RUA | Seistopeia – “Guarda Nuvem”

3, 4 E 11 DEZEMBRO
Concelho de Arraiolos
P`LAS RUAS DO CONCELHO
Animação Musical – Grupo “Oh Oh Oh Oh”

4 DEZEMBRO | 11H00 / 16H00
Arraiolos Centro Histórico
ANIMAÇÃO DE RUA – Marchinha do Botequim

8 A 18  DEZEMBRO | 10H00 / 18H00 – FIM 
DE SEMANA E FERIADOS | 10H00 / 13H00 
– 14H00 / 18H00 SEGUNDA A SEXTA
Arraiolos Biblioteca Municipal
20.ª FEIRA DO LIVRO

8 DEZEMBRO | 11H00 / 16H00
Arraiolos Centro Histórico
ANIMAÇÃO DE RUA | “Pai Natal Orquestra”

16H30 
Arraiolos – Igreja da Misericórdia
CONCERTO DE NATAL | “Grupo Hand Christmas”

10 DEZEMBRO | 10H00 / 13H00
Biblioteca Municipal
JOGOS DE TABULEIRO – Dinamizado pela B de Brincar
11H00 / 16H00
Arraiolos Centro Histórico
ANIMAÇÃO DE RUA | “Drama & Beiço” – Fanfarra
16H30
Arraiolos Centro Histórico e Cineteatro
37.º Aniversário – RANCHO ETNOGRÁFICO 
“OS CAMPONESES” DE ARRAIOLOS

11 DEZEMBRO | 11H00 / 16H00
Arraiolos Centro Histórico
ANIMAÇÃO DE RUA | “Sevendixie” – Banda

17 DEZEMBRO | 11H00 / 16H00
Arraiolos Centro Histórico
ANIMAÇÃO DE RUA | “Toc – Tocadores Oficiais 
de Caixa” – Quarteto Instrumental

18 DEZEMBRO | 11H00 / 16H00
Arraiolos Centro Histórico
ANIMAÇÃO DE RUA | “Tocadores do Comércio” – Fanfarra

8 JANEIRO 2023 | 16H00
Igrejinha – Igreja N.ª S.ª da Consolação
CONCERTO DE REIS | “Grupo Hand ” – Fanfarra
17H30 
Vimieiro – Igreja Matriz
CONCERTO DE REIS | Coral “Vozes do Imaginário“ –  Évora
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