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> CIMAA quer extensão 
do programa gerador de 
emprego e investimento 

Autárquicas 2021

Autárquicas 2021 
Fermelinda Carvalho conquista Portalegre 

PS perde Elvas 
para Rondão
 e Alter para 

Francisco 
Miranda

Portalegre -  Elvas

387 novos alunos colocados
no Politécnico
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> “Conversas 
de Esquina”,

 de Ricardo 
Gordo  

> Rebuçado de Ovo premiado nos 
“Oscars” do mundo alimentar

MARVÃO 
> Fundação Cidade de Ammaia 
premiada em Mérida 
> Al Mossassa, a festa 
da fundação 

CASTELO DE VIDE
> Festival Mental 
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> O Governador do Distrito 1960, Paulo 
Martins, visitou O Rotary Clube de Porta-
legre na quinta-feira, no âmbito de uma 
cerimónia que se realiza anualmente com 
o objectivo de fazer uma análise às acções 
realizadas e mostrar o planeamento para 
o ano 2021/2022 do clube de Portalegre. 

Em Portalegre, Paulo Martins foi recebido 
pela Presidente do Rotary de Portalegre, 
Maria da Conceição Miranda, e elementos 
do Conselho Director.

O programa foi iniciado com uma visita 
ao Museu Tapeçaria de Portalegre - Guy 
Fino, onde foi possível apreciar a técnica 
utilizada, conhecer a prestação dos arte-
sãos envolvidos e os materiais utilizados, 
constituindo as tapeçarias um património 
ímpar nacional e um legado do património 
cultural da Cidade de Portalegre.

Foi depois visitada a delegação local 
do Banco Alimentar Contra a Fome, que 
recebe o apoio do clube.

Já numa reunião que teve lugar na sede 
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em Portalegre, no dia 13 de Novembro, do 
3º Seminário de Formação Distrital - S. In-
ternacionais + Juventude + S. Comunidade.

A visita culminou com um jantar festivo, 
tendo o Governador instado os Compa-
nheiros de Portalegre a cumprir Rotary 
com Acção e Paixão, com a força do lema 
"Servir para Transformar Vidas".  A destacar 
o facto de o clube ter um relevante conjun-
to de rotários mais jovens. O Governador 
homenageou o Companheiro Nuno Moniz 
sócio fundador do Clube, reforçando a 
importância de «Honrarmos o Passado para 
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Governador do Distrito 1960 
visita Rotary Clube 
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grande devoção popular portalegrense, 
realizou-se no domingo – o quarto do mês 
de Setembro -  com Missa mas sem procissão 
ou cortejo.

A decisão de não se efectuar procissão 
nem sequer cortejo motorizado, como 
sucedeu no ano passado, resultou do facto 
de o dia da festa coincidir com o do acto 
eleitoral, o que no entender da Confraria de-
saconselhava a manifestação pública de fé.

Espera-se que para o ano seja já possível 
retomar a normalidade dos festejos, seja 
com a tradicional procissão, seja mesmo 
com o arraial que começava, antes da 
pandemia, a esboçar-se como um renovado 
ponto de encontro da comunidade porta-
legrense.

Este ano a Igreja esteve aberta durante 
a tarde e por isso foram muitas as pessoas 
que passaram no mais belo templo portale-
grense ao longo desse período, e em frente 
não deixou de haver colchas nas janelas em 
sinal festivo de acolhimento.

A Missa celebrada pelo Pe. João Maria 
iniciou-se pelas 17h30 e com as portas 
abertas para o exterior foi possível que 
muitas pessoas participassem mantendo 
o cumprimento das normas de segurança.
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manter-se-á patente no templo até 6 de 
Outubro, quarta-feira, dia em que a Euca-
ristia será presidida pelo Bispo Diocesano, 
que visita o templo e reúne com a Confraria 
no âmbito da Visita Pastoral ao Arciprestado 
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Senhor do Bonfim
com Missa e sem Procissão


