
Notas de imprensa
O Parque Eólico de Almodôvar: Repercussões Sociais, Económicas e Expectativas de Futuro 

O Concelho de Almodôvar vai receber no próximo dia 30 de Outubro, sexta-feira, 
pelas 18h, no Convento de Nossa Senhora da Conceição mais um “Em.cantos”, 
aberto a todos aqueles que queiram participar.  
 
O tema a debater irá ser "O Parque Eólico de Almodôvar: Repercussões 
Sociais, Económicas e Expectativas de Futuro" e para esta conversa, estão 
confirmadas as presenças de altas individualidades como:  
- Álvaro Rodrigues (Especialista em energia eólica e investigador no Instituto de 
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial - INEGI – no Porto);  
- João Bernardo (Director dos Serviços Renováveis, Eficiência e Inovação da Direcção Geral de Energia e 
Geologia);  
- António Sá Costa (Presidente da Direcção da Associação Portuguesa de Energias Renováveis);  
- Lobo Gonçalves (Administrador da ENERNOVA - Novas Energias, S.A., empresa promotora do Parque 
Eólico de Almodôvar);  
- Rui Reininho (cantor e vocalista dos GNR).  
 
Participe!  
Saber mais 

 Publicado em 23-10-2009 

Tomada de Posse do Executivo da Câmara Municipal de Almodôvar 
Este sábado, dia 24 de Outubro, vai ter lugar a cerimónia de tomada de posse do executivo da Câmara 
Municipal e Assembleia Municipal de Almodôvar.  
A sessão solene acontece na sala de sessões do edificio dos paços do concelho pelas 11h.  

 Publicado em 22-10-2009 

Vão abrir as inscrições para as Bolsas de Estudo a Estudantes do Concelho que ingressem ou 
frequentem o Ensino Superior 

Considerando a necessidade de fixar quadros superiores no Concelho de 
Almodôvar, de modo a possibilitar o seu desenvolvimento integrado, e 
considerando que muitos dos residentes deste concelho se vêem 
impossibilitados de prosseguirem os seus estudos superiores devido a carências 
económicas, a autarquia decidiu atribuir bolsas de estudo desde 2002, aos 
estudantes que ingressem ou frequentem o ensino superior num investimento 
total, até ao ano lectivo de 2008/2009, de cerca de 158 mil euros.  
Estas bolsas podem ir até um terço do salário mínimo nacional e para este ano 
lectivo de 2009/2010, as respectivas inscrições encontram-se abertas a partir 
do dia 1, prolongando-se até ao próximo dia 31 de Outubro.  
Para mais informações, todos os interessados poderão dirigir-se ao Gabinete de 
Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social (GADES) da Câmara Municipal de Almodôvar, ou consultar o 
sítio da autarquia em www.cm-almodovar.pt. 

 Publicado em 25-09-2009 

II Feira da Memória - dias 12 e 13 de Setembro 2009 
A Câmara Municipal, numa tentativa de valorizar as vivências que marcaram o 
nosso Concelho no princípio do Século XX, vai realizar nos próximos dias 12 e 
13 de Setembro, a II edição da Feira da “Memória” que irá ter lugar no 
Mercado Municipal, nas ruas transversais e na Praça da República em 
Almodôvar.  
Neste certame que visa também promover o Concelho e os seus produtos 
endógenos, destacamos na programação de sábado, a apresentação do livro 
“História e histórias de Almodôvar” no Museu Severo Portela no sábado pelas 15h bem como à noite, o 
espectáculo de Acordeonistas de São Brás de Alportel e a recriação histórica da história do Remexido na 
Praça da República pela Companhia de Teatro Vivarte.  
No Domingo existem mais motivos para visitar esta II Feira da Memória, destacando-se pela manhã o VI 
Encontro de Ciclomotores Antigos com organização a cargo do Moto Clube de Almodôvar e que este ano 
se realiza na Rua do Convento, pela tarde, a apresentação pública do quadro “A Senhora Ruiva” de Severo 
Portela e do vídeo “Almodôvar – Memórias Photográficas”, no Museu Severo Portela.  
Como é objectivo desta Câmara Municipal, envolver a população e os Comerciantes, fica desde logo o repto 
para que todas as pessoas, procurem nos baús dos seus familiares, se vistam a rigor e venham tentar 
experimentar Almodôvar no fim do século XIX e no princípio do século XX, venham recordar a história 
de um passado recente, e porque não, venham viver a história do Alentejo! 

 Publicado em 08-09-2009 

Prémio de Desenho Mestre Severo Portela 
O desenho é uma das vertentes mais fortes do trabalho de pintura e escultura do 
Mestre Severo Portela, artista que durante muitos anos residiu no Concelho de 
Almodôvar e que sempre o acarinhou. Por esse motivo, e sendo o desenho uma 
linguagem artística que tem vindo a adquirir uma importância cada vez maior no 
contexto da arte contemporânea, o Município de Almodôvar decidiu criar este 
prémio anual com vista a valorizar e reconhecer os artistas nacionais pelo seu 
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trabalho e investigação no campo das artes plásticas.  
 
O concurso está aberto até ao próximo dia 31 de Agosto e os prémios a atribuir serão de 1.500 euros para o 
primeiro classificado, 1.000 euros para o segundo e 500 euros para o terceiro.  
 
Poderão concorrer todos os interessados, sendo que cada participante pode apresentar no máximo duas 
obras inéditas e originais, de sua exclusiva autoria e propriedade.  
 
Quem estiver interessado em concorrer deverá solicitar o Regulamento junto do sector cultural da Câmara 
Municipal de Almodôvar ou ainda do sítio da autarquia em www.cm-almodovar.pt.  

 Publicado em 12-08-2009 
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