
4. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS DINÂMICAS TERRITORIAIS 
 

4.12 CULTURA E PATRIMÓNIO 

plano diretor municipal de odemira . revisão  

 

RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO  



A cultura é uma das formas de libertação do homem. Por isso, perante a política, a cultura deve 

sempre ter a possibilidade de funcionar como antipoder. 

E se é evidente que o Estado deve à cultura o apoio que deve à identidade de um povo, esse 

apoio deve ser equacionado de forma a defender a autonomia e a liberdade da cultura para que 

nunca a acção do Estado se transforme em dirigismo. 

 
Sophia de Mello Breyner Andersen, in 'Assembleia Constituinte, Agosto de 1975' 
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4.12 CULTURA E PATRIMÓNIO 

 
 

A missão do Município de Odemira é, neste 
âmbito, a promoção da cultura como um exercício 
dinâmico, abrangente e disponível a todos, 
enquadrado em projetos de qualidade e sempre 
na procura de novos públicos.  

O Município desenvolve anualmente um conjunto 
de atividades que constam do Plano de Atividades 
Municipal (PAM). Para além destas, realizam-se 
outras que não foram atempadamente planeadas 
quer por uma questão de oportunidade quer por 
solicitações exteriores. 

Das atividades planeadas algumas constituem já 
marcas no calendário dos munícipes e dos 
visitantes habituais. Estão nesta situação 
nomeadamente: Abril em Odemira, Feira de 
Turismo, Tass Jazz, FACECO e o Feriado 
Municipal. 

Para além das atividades desenvolvidas pelo 
Município, este apoia também uma série de 
atividades culturais levadas a cabo por outras 
entidades/associações do concelho e não só. 
Nomeadamente tem apoiado e divulgado diversos 
grupos corais do concelho (Grupo C. Odemira, 
Grupo C. de S. Luís, Grupo C. de V. N. Milfontes, 
Grupo C. de Sabóia, Vozes Femininas de 
Amoreiras Gare), bem como outros grupos 
existentes, Ceifeiras do Malavado, Grupo Canta S. 
Teotónio, Atar e Por ao Fumeiro e outros. 
Atividades como Sonoridades e Sabores, Festas 
de Maio em Amoreiras-Gare, Feira de S. João em 
Colos e Mastros de S. Teotónio, etc. 

O Festival Sete Sóis Sete Luas será o evento 
internacional que detém há mais tempo a 
colaboração do Município, englobando exposições, 
música e espetáculos teatrais com produções 
originais de vários países. 

Um dos pontos mais importantes na dinâmica 
cultural local é o apoio dado pelo Município às 
associações de âmbito cultural do concelho, 
através do PAACR (Programa de Apoio às 
Atividades Culturais e Recreativas), desde 2011. 

No referente à arte popular, artesanato e folclore, na região de Odemira, 
nomeadamente da zona litoral, assiste-se já a alguns casos de diluição e perda de 
identidade cultural, mercê do contacto via turismo e divulgação dos "media", com 
sistemas de valores e formas de vida muito diferentes dos tradicionais da região e 
contributo para uma nova mitologia do progresso, que confunde crescimento com 
desenvolvimento. 
 
No caso dos objectos artesanais, a perda de identidade cultural traduz-se na alteração 
das formas e das técnicas tradicionais de obtenção, resultando num artesanato não 
genuíno e como tal desvalorizado. 
 
Em paralelo surgem novas formas de "arte popular", que apesar de algumas vezes se 
afigurarem desligadas dos padrões tradicionais, indicam que a capacidade criativa e 
muitos dos valores culturais latentes, se mantêm vivos no Concelho. 
 
Actualmente é possível que aquilo que de genuíno ainda existe possa vir a perder-se 
em função de novos processos técnicos, maior abertura a outros modelos e até 
exigências de profissionalização. 
 
Assim justificam-se todas as acções e iniciativas tendentes por um lado à 
compreensão dos valores culturais e por outro à valorização e dinamização de um 
conjunto de recursos que detêm simultaneamente importância económica, política, 
cultural, social, pedagógica, turística, etc.. 
 
Como apreciação genérica há que referir a relativa "pobreza" de expressões populares 
artísticas ao nível do Concelho, mesmo em domínios onde o Alentejo tradicionalmente, 
se demonstra muito rico (olaria, cortiça, cantos corais, mantas, etc.). 

As tecnologias tradicionais no domínio da agricultura, silvicultura, 
pecuária, caça e pesca, bem como nas actividades acessórias da vida 
rural, poderão revelar-se interessantes para a constituição ou 
colaboração num museu municipal ou regional.  Um museu deste tipo 
aparenta deter multifacetados interesses, quer para o aprofundamento da 
cultura local, quer para a atracção turística e enriquecimento patrimonial. 
 
Romarias, festas e feiras ocorrem geralmente em função de um ritmo há 
muito interiorizado no seio das comunidades.  As aldeias celebram o seu 
patrono na igreja principal e na praça que a rodeia, ou então perto de uma 
capela secundária sob invocação de um santo titular. 
 
Da pesquisa a que se procedeu ressaltou a vontade de fazer ressurgir em 
certas comunidades a periodicidade de realização dessas festas, em 
casos em que se já tinha perdido a tradição, quer na sua vertente 
religiosa, quer, principalmente, no mero sentido de festividade popular, 
mas onde os rituais e as práticas lúdicas tradicionais pretendem ser 
retomados. 
 
Paralelamente assiste-se à sua "modernização", bem como ao 
surgimento de novas oportunidades de festejo e comemoração, de que as 
festas do "25 de Abril" são as mais significativas. 
 
Quanto à gastronomia, não foi fácil encontrar, no Concelho, quem 
protagonize a cozinha regional, não existindo roteiro gastronómico, nem 
formação profissional ou enquadramento que permita pelo menos a 
reprodução geracional da arte culinária. 

1. INTRODUÇÃO | PATRIMÓNIO CLASSIFICADO 

Fonte: CMO - DCDS; Direção-Geral do Património Cultural; Relatório PDM 
Fotografia: CMO - DCI.RPA 
Sistema4zação e representação gráfica: CMO - DOPO.OT  
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O património arqueológico do Concelho de 
Odemira, tal como conhecido neste momento, é 
uma pálida sombra do que certamente há a 
descobrir. 
 
No entanto, do levantamento realizado, algumas 
estações merecem um destaque especial: 
 
- Sítios arqueológicos mais importantes: 
Cascalheira dos Paleirões do Alegra, Concheiro do 
Medo Tojeiro, Concheiro do lugar de Fiais, 
Necrópole do Monte do Pardieiro,Cerro do Castelo; 
- Sítios arqueológicos em acentuado perigo de 
destruição: Tholos da Amendoeira Nova Necrópole 
do Galeado, Porto Romano do Rio Mira, Necrópole 
do Reguengo, Estação arqueológica das Relíquias. 
 
Estas estações arqueológicas devido à sua 
importância e ao perigo de destruição em que se 
encontram, merecem de facto, uma atenção 
especial. 
 
Por "importância” entende-se, não um grau elevado 
numa escala de avaliação do valor patrimonial da 
estação - pois tal escala não pode ser estabelecida 
para o Concelho, por não existir uma quantidade 
razoável de estações arqueológicas conhecidas, 
por a sua distribuição geográfica e cronológica não 

ser homogénea e por não estarem estabelecidos 
os critérios sobre os quais a escala se 
estabeleceria - mas o valor mais imediato que uma 
estação pode ter no estabelecimento de uma 
política de gestão patrimonial. 
 
A importância das estações referidas reside, em 
três dos casos (Cascalheira dos Paleirões do 
Alegra, Concheiros de Fiais e do Medo Tojeiro) no 
facto de, tratando de estações em curso de 
escavação, podem demonstrar às populações 
alguns aspectos da arqueologia e da investigação 
em património, desde que os seus resultados 
sejam adequadamente tratados e divulgados.  A 
Necrópole do Monte do Pardieiro, pelas suas 
potencialidades, algumas já reveladas com o 
achado de uma lápide epigrafada da 1ª Idade do 
ferro, pode incluir-se no mesmo grupo.  O Cerro do 
Castelo, pese embora a ausência de 
conhecimentos sobre a sua cronologia, impõe-se 
pela impressionante situação topográfica e pelos 
substanciais lanços de muralha que se mantém 
conservados, e alguns até visíveis, merecendo 
portanto medidas que o preservem de destruições, 
que a proximidade de plantações recente de 
eucaliptos faz recear. 
 
Os sítios arqueológicos em acentuado perigo de 

destruição são destacados por se considerar 
evidente que, a não serem tomadas medidas de 
protecção, essas estações arqueológicas poderão 
vir a ser deixadas num estado de conservação tão 
mau que imporá todo e qualquer estudo sobre elas. 
 
No entanto, pode-se afirmar, com um elevado grau 
de probabilidade, que as mais importantes 
estações arqueológicas do Concelho de Odemira 
estão por descobrir e que muitas delas virão a 
estar perigosamente sujeitas a risco de destruição 
mais graves que os que actualmente conhecemos. 
 
Por outro lado, os imóveis classificados ou em vias 
de classificação identificados no território do 
Município de Odemira são os seguintes: 
 
- Forte de Milfontes - Imóvel de Interesse Público 
- Muralhas do Antigo Castelo de Odemira (Troços 
Existentes) - Imóvel de Interesse Público 
- Árvore Quercus Fagínea - Classificação em 
estudo 
- Igreja de Santa Maria em Odemira - Classificação 
em estudo 
- Palácio em Vila Nova de Milfontes (Troços 
Existentes) - Classificação em estudo 
- Ponte Romana sobre o Rio Mira em Santa Clara - 
Classificação em estudo 

DESIGNAÇÃO CATEGORIA DE PROTECÇÃO CATEGORIA / TIPOLOGIA SITUAÇÃO ACTUAL CRONOLOGIA

Igreja de Santa Maria (Odemira) Não aplicável Arquitectura Religiosa / Igreja
Procedimento encerrado/arquivado    

sem protecção legal

Despacho de encerramento de 28-11-2008 

do Director do IGESPAR, I.P

Muralhas do Antigo Castelo de Odemira (troços existentes) Não aplicável Arquitectura Militar / Muralha
Procedimento caducado                   

sem protecção legal

Procedimento caducado (art. 78.º do 

Decreto-Lei n.º 309/2009, DR, de 23-10

Forte de Milfontes
Classificado como IIP                  

Imóvel de Interesse Público
Arquitectura Militar / Forte Classificado

Decreto n.º 95/78, DR, I Série, n.º 210, de 

12-09-1978

Ponte D. Maria
Classificado como IM                 

Interesse Municipal
Arquitectura Civil / Ponte Classificado Deliberação camarária de 19/01/06

Igreja da Misericórdia de Odemira
Classificado como MIP            

Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa / Igreja Classificado

Portaria n.º 505/2011, DR, 2.ª Série, n.º 76, 

de 18-04-2011 

Moinho de Vento de Odemira Não aplicável -
Procedimento encerrado/arquivado    

sem protecção legal
Despacho de encerramento de 30-03-2006

Marcos da Barca de Odemira Não aplicável -
Procedimento encerrado/arquivado    

sem protecção legal
Despacho de encerramento de 30-03-2006

Moinho da Longueira Não aplicável -
Procedimento encerrado/arquivado    

sem protecção legal
Despacho de encerramento de 30-03-2006

CTT de Odemira Não aplicável -
Procedimento encerrado/arquivado    

sem protecção legal
Despacho de encerramento de 1-08-2007
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Após 2000, as principais ações e atividades desenvolvidas foram: 
 
• Apoio à intervenção de valorização da Igreja da Misericórdia de 

Odemira (2001) 

• Apoio financeiro e logístico ao projeto “proto-história do baixo e médio 
vale do Mira-Arqueologia do Mira”; Dr. Jorge Vilhena (2001) 

• Projeto de Conservação e Restauro na Necrópole da Idade do Ferro 
Pardieiro, Drª Rebecca Nores Gonzalez (2001) 

• Aquisição de serviços ao Dr. Jorge Vilhena para escavação de 
emergência na jazida do período Islâmico da Várzea da Salamoa (2002) 

• Aquisição de serviços ao Dr. Jorge Vilhena para escavação de 
emergência na obra de ampliação do Cineteatro (2002/2003) 

• Escavação de emergência de Silo de Época Moderna em Colos, Dr.ª 
Lara Bacelar Alves (2005) 

• Classificação de património de Interesse Municipal, Ponte de Santa 
Clara (2006) 

• Classificação de património de Interesse Municipal, Moinho de Vento do 
Cerro dos Moinhos Juntos, Moinho da Longueira e Marcos da Barca 
(2007) 

• Projeto de Valorização da Necrópole do Pardieiro/Abertura ao Público 
(2008/2009) 

• 2008/2009 - Escavação de emergência na Necrópole, 

• Retorno ao concelho da estela de Alcanforado, depositado nas reservas 
do Museu da Lucerna em Castro Verde, atualmente em exposição na 
Biblioteca Municipal de Odemira (2009) 

• Apoio Logístico ao projeto de investigação sobre siderurgia medieval 
(Povoamento rural e metalurgia do ferro no Baixo Mira entre a 
antiguidade tardia e primeiro período islâmico) Mathieu Grangé 
(2008/2009) 

• Trabalhos arqueológicos na Praia da Franquia  (2013) 

• Restauro do espólio resultante da escavação do Cineteatro (em curso) 

• Participação nas Jornadas Europeias do Património (desde 2001) 

• Comemoração do Dia Nacional dos Moinhos (desde2006) 

• Dia Internacional de Monumentos e Sítios (desde2009) 

 

Exposições etnográficas: 
• Da Farinha faz-se o Pão  (2000) 

• Pequena Escala: o Mundo em Miniatura  (2001) 

• Os barcos que conheci – modelismo naval de José Leote (2002) 

• O Pastoreio, Objetos Recuperados (2002) 

• Odemira, 750 anos (história) (2006) 

• Para onde sopram os ventos (2001) 

• A coleção etnográfica (2011) 

 

PAACR – Programa de Apoio às Atividades Culturais e Recreativas 

Realização de atividades formativas 

• Olaria vai às escolas (1998 a 2001) 

• Escola Oficina de Olaria  (1999 a 2001) 

• Apoio ao curso de conservação e restauro de bens culturais” ADELICO/
CEFP Sines (2001) 

• Semana da prevenção rodoviária (2003 e 2004) 

• Workshop do Grão ao Pão, com alunos do 5.º ano do concelho  (2004 a 
2006) 
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4.12 CULTURA E PATRIMÓNIO 

N.º FREGUESIA Data Terreno Gestão

01 3º Sábado de Maio Privado J. Freguesia

02 1º Sábado de Outubro Privado J. Freguesia

03 Boavista dos Pinheiros 2º Domingo de Maio Público J. Freguesia

04 Ultimo fim-de-semana de Junho Público J. Freguesia

05 21 de Agosto (Campo Redondo) Público J. Freguesia

06 Longueira/Almograve 3º Domingo de Agosto Privado J. Freguesia

07 Luzianes-Gare 3º Domingo de Junho Público J. Freguesia

08 Pereiras-Gare 1 de Agosto Público J. Freguesia

09 2º Domingo de Agosto Privado J. Freguesia

10 1º Sábado de Outubro (Vale Ferro) Privado J. Freguesia

11 1 de Maio Público J. Freguesia

12 15 de Agosto (Feira da N. Senhora da Assunção) Público J. Freguesia

13 1º Domingo de Outubro Público J. Freguesia

14 1º Domingo de Julho Privado J. Freguesia

15 1º Domingo de Setembro Privado J. Freguesia

16 6 de Janeiro Público J. Freguesia

17 10 de Junho Público J. Freguesia

18 4 de Setembro Público J. Freguesia

19 25 de Setembro Privado J. Freguesia

20 25 de Julho (Amoreiras-Gare) Privado J. Freguesia

21 24 de Maio Público J. Freguesia

22 13 de Setembro Público J. Freguesia

23 21 de Dezembro Público J. Freguesia

24 1 de Novembro (S. Pedro) Público J. Freguesia

25 18 de Setembro Público J. Freguesia

26 29 de Setembro (São Miguel) Público J. Freguesia

27 3º Sábado de Abril (Malavado) Público J. Freguesia

28 2º Domingo de Outubro (João de Ribeiras) Privado J. Freguesia

29 4º Sábado de Outubro (Cavaleiro) Público J. Freguesia

30 Vale de Santiago Ultimo Sábado de Agosto Público J. Freguesia

31 Vila Nova de Milfontes 8 de Agosto (Brunheiras) Público J. Freguesia

32 Zambujeira do Mar 29 de Agosto Privado J. Freguesia

Santa Clara-a-Velha

São Luis

São Martinho das Amoreiras

São Salvador

São Teotónio

Feiras do Concelho de Odemira

Bicos

Colos 

Reliquias

Sabóia 

N.º FREGUESIA Data Terreno Gestão

01 Boavista dos Pinheiros 2º Domingo de cada mês Público J. Freguesia

02 Colos 3ª Feiras e 6ª Feiras de cada mês Público J. Freguesia

03 Longueira/Almograve 1º Domingo de cada mês Privado J. Freguesia

04 Luzianes-Gare 1ª Quarta-Feira de cada mês Público J. Freguesia

05 Pereiras-Gare 1ª Quinta-Feira de cada mês Público J. Freguesia

06 Sabóia 1º Sábado de cada mês Público J. Freguesia

07 Santa Clara-a-Velha 3º Sábado de cada mês Privado J. Freguesia

08 Santa Maria 1º e 3º Sábado de cada mês (junto Merc. Odemira) Público J. Freguesia

09 2º Quinta-Feira de cada mês Privado J. Freguesia

10 1º Domingo de cada mês (Aldeia das Amoreiras) Privado J. Freguesia

11 Ultimo Sábado de cada mês (Amoreiras-Gare) Privado J. Freguesia

12 3º Sábado de cada mês (Corte Malhão) Privado J. Freguesia

13 São Teotónio 1ª Segunda-Feira de cada mês Público J. Freguesia

14 Vila Nova de Milfontes 2º e 4º Sábado de cada mês (Brunheiras) Público J. Freguesia

São Martinho das Amoreiras

Mercados do Concelho de Odemira

 
 
 
Odemira foi e é um território fértil em 
feiras, fazendo estas parte do quotidiano 
das suas gentes. Ao longo dos tempos foi 
patente o esforço das entidades locais, 
dado o reconhecimento social e 
económica dos mercados e feiras para o 
desenvolvimento local e por isso sempre 
apoiaram a sua criação ou realização 
para ir ao encontro das necessidades das 
populações a servir. 
 
Relacionado com este último fator, de 
mencionar o caráter bairrista das 
mesmas. As lutas das freguesias para 
impedir a realização das feiras noutras 
localidades para não prejudicar a 
efetuada no seu limite territorial é uma 
realidade que demonstra a importância 
que este comércio tinha para as 
populações.  
 
Notamos igualmente uma ligação forte à 
religiosidade, em que grande parte das 
feiras do concelho de Odemira estão 
relacionados com o culto a santos ou a 
outras festas católicas. 
 
Ao mesmo tempo, para além de 
possibilitarem o abastecimento das 
populações, a sua concretização ajuda a 
conservar ou mesmo restaurar a cultura 
e valores locais ao mesmo tempo que 
promovem o turismo. Simultaneamente 
constata-se a importância social que este 
tipo de atividade tinha, e ainda tem, para 
o território. 
 
Como conclusão final podemos 
considerar que os mercados e mais 
especificamente as feiras, são realidades 
indissociáveis do nosso território, 
contribuindo para a venda e escoamento 
local de produtos, ao mesmo tempo que 
promovem cultural e turisticamente o 
município. 

Fonte: CMO - DDE 
Sistema4zação e representação gráfica: CMO - DOPO.OT  
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2. FEIRAS E MERCADOS 



                                                                                 RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO . julho  2015             plano diretor municipal de odemira . revisão                      

4
. id

e
n
tifi

c
a
ç
ã
o
 e
 c
a
ra
c
te
riz

a
ç
ã
o
 d
a
s
 d
in
â
m
ic
a
s
 te

rrito
ria

is
 

No que diz respeito a publicações apoiadas 
pelo Município contabilizámos cerca de 20 
obras. Os apoios dividem-se por entidades 
e autores tais como: Associações Culturais 
e poetas populares. 
 

• Colos, Elementos monográficos; António 
Machado Guerreiro; 1987 

• Odemira, subsídios para uma monografia 
- I , António M. Quaresma 1989 

• Alentejo tinha sombras; António Machado 
Guerreiro; 1991 

• A Barca de Odemira; António M. 
Quaresma, 1993 

• Colos, Contributo para a sua história; 
António M. Quaresma, 1999 

• Francisco Mestre, vida e obra; Francisco 
Mestre,  

• Histórias de Aladino: poeta e mágico, 
Miguel Serrano,  

• Luís Vaz De Camões, Raul Costa 
• Missão, Tito Serra 
• No Coração Das Palavras, Adelina Bárbara 

Vieira 
• O Canto E O Pranto, Manuel Gonçalves 
• O Ciclo, O Século E O Signo De Damiano De 

Odemira, Manuel Lopes Vilaverde  
• Anda Mouro na Costa: Vicissitudes de uma 

povoação ribeirinha, Milfontes, António M. 
Quaresma, 2002 (50 exemplares) 

• Odemira Histórica – Estudos e 
Documentos de António Martins 
Quaresma, 2006 

• Antologia de textos da tradição oral do 
concelho de Odemira – O decimário e a 
lírica menor; organização e prefácio de 
Carlos Teiga, 2006 

• A Moagem de Cereais em Odemira - Da 
Pré-história à atualidade; Jorge Vilhena; 
António Martins Quaresma; Ana T. 
Gonçalves, 2009 

• O Outro Lado da História; Fernando 
Rodrigues de Almeida, 2009 

• A Zorra Berradeira e outras histórias: 
literatura oral do Concelho de Odemira; 
Ana T. Gonçalves, 2012 

• As Mulheres da Aldeia de São Luís; Teresa 
Macedo Santana, 2014 

• CD – Um cantar que é Nosso, 2000 

Fonte: CMO - DCDS 
Fotografia: CMO - DCI.RPA 
Sistema4zação e representação gráfica: CMO - DOPO.OT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril em Odemira 
- Espetáculos musicais 
- Exposições 
- Animação de Rua (teatral/circense) 
- Festival de folclore 
 
FACECO (desde 1990) 
- Animação cultural 
- Artesanato 
- Colóquios  
- Exposições 
- Certames 
 
Feira de Turismo (desde 2007) atual FEI~TUR 
 
Festival Tass Jazz (desde 2004) 
 
 
 
Concurso Nacional de Fotografia (desde 2006) 

Festival de Marchas (desde 2012) 

Feriado Municipal 

Encontros de Grupos Corais 

Protocolo com Farol do Mira - Teatro ao Largo 

Protocolo com Associação Cultural 7 Sóis 7 Luas 

Festival Internacional Milfontes Mil guitarras 
(2012, 2013) 

Festival “O Museu somos todos” (2013) 

Festival do Solstício (2013) 

Comemoração dos 400 anos do Forte de S. 
Clemente, V. N. Milfontes (2002) 

Comemoração dos 90 anos da viagem aérea 
Milfontes-Macau (2014) 

4.12 CULTURA E PATRIMÓNIO 

3. EVENTOS, ESPETÁCULOS                                        PUBLICAÇÕES 

ABRIL EM ODEMIRA 

FEI~TUR 

TASS JAZZ 
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4.12 CULTURA E PATRIMÓNIO 

A FACECO enquanto certame de atividades 
económicas visa, exatamente, dar um contributo 
para o reforço do espírito empresarial e para a 
dinamização do tecido empresarial e da economia 
local, promovendo o território e as suas 
potencialidades. 

A FACECO ao longo das suas edições tem vindo a 
afirmar-se como a grande mostra e montra do que 
melhor existe e se faz no concelho de Odemira. 

A dinâmica e a capacidade de realização das forças 
vivas do território também tem estado patente 
através do crescimento do número de expositores, 
da organização e qualidade dos espaços e da 
afirmação crescente da FACECO no contexto 
regional. 

 

A FACECO – Feira de Atividades 
Culturais e Económicas do Concelho de 

Odemira é um importante 
instrumento de desenvolvimento  

local sustentável. 

3. EVENTOS E ESPETÁCCULOS. FACECO 
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4.12 CULTURA E PATRIMÓNIO 

1990 1ª Feira Agro-Pecuária do Concelho de Odemira, promovida pela 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S.Teotónio, com o apoio da Câmara 
Municipal de Odemira, Zona Agrária de Odemira e Junta de Freguesia de S. 
Teotónio; decorre em Setembro, em simultâneo com a feira anual.  

1991 O certame recebe o nome de FACECO - Feira das Actividades 
Culturais e Económicas do Concelho de Odemira. Decorre o 1º Concurso de 
Representação de Animais da Raça Limousine. Animação com a Classe de 
Ginástica do S.L.Benfica e o Grupo Infantil “Onda Choc”. 

1992 Em 92 foi feito um grande investimento no certame, num total de 30 
mil contos, com o alargamento e remodelação do recinto (agora com 
17.000 m2) e construção de pavilhões (1.700 2 de área coberta). 

1994 A feira recebe, pela 1ª vez, o Concurso Nacional Oficial da Raça 
Bovina Limousine, um colóquio dedicado ao tema “Agricultura e Ambiente, 
a conciliação possível”. Espetáculos com Cândida Branca Flor e Clemente. 

1995 Realiza-se a 1ª Expo Arte e uma mesa redonda sobre 
“Desenvolvimento local”. É apresentado o livro de poesia “Cárcere Privado" 
da autoria do Dr. Manuel Candeias Gonçalves. Espetáculo de fado, com 
Carlos do Carmo e Rodrigo. 

1996 A inauguração da feira fez-se em Vila Nova de Milfontes, onde 
várias vacas Limousine desfilam nas ruas. Procede-se à assinatura de um 
Protocolo entre a Cooplimousine, o Talho Cabecinha e alguns talhos do 
Algarve. Dá-se início à comercialização da carne Limousine certificada em 
Portugal. Espetáculo no campo do Renascente com Xutos e Pontapés, 
K2O3, Paco Bandeira e Samuel. 

1997 Exposição fotográfica sobre “20 anos de Poder Local Democrático”. 
Realiza-se o 10º Concurso Nacional da Raça Limousine e o 3º Concurso 
Regional da Cabra Charnequeira. 

1998 A FACECO aumentou a área para 41.000 m2 (dos quais 3.800 m2 
com área coberta para expositores e 1.300 m2 em pavilhões para gado). O 
novo espaço destinado ao palco principal recebeu a maior enchente de 
sempre, com o espetáculo de Marco Paulo. 

1999 Depois da ampliação do espaço, aposta-se na melhoria do 
programa. Este ano há recordes de bilheteira, com mais de 25 mil 
visitantes. O certame recebe a vista do Ministro da Agricultura e Pescas, 
Capoulas Santos, e dos Secretários de Estado do Desenvolvimento Rural, 
Vítor Barros, e do Ambiente, José Guerreiro. Debate-se o tema “Pesca 
Artesanal, que futuro?” 

2000 O Ministro da Presidência e do Equipamento Social, Jorge Coelho, 
preside à assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal de Odemira e 
o Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, para 
beneficiação de várias estradas do concelho. É apresentado o CD “Um 
cantar que é nosso”, que reúne os Grupos Corais do concelho. 

2001 Foi construída a ponte metálica ligando os dois espaços do recinto. 
A “Cortiça” é o tema do Pavilhão de Artesanato. “Perspectivas para o 
Artesanato” e “EURO – Um novo desafio” são os colóquios agendados. 

2002 É criado o “Pavilhão dos Pequenos Ruminantes”, com cerca de 600 
m2 de exposição. “Revisão da Política Agrícola Comum – As Propostas da 
Comissão Europeia e o seu impacto na Agricultura Portuguesa” é o tema 
de um colóquio. A FACECO recebe cerca de 27 mil visitantes. O “Monte 
alentejano” é o tema do Artesanato.  

2003 “A Floresta” é o tema em destaque neste ano, com a realização do 
seminário "A Floresta – que futuro?”. Animação com grandes concertos 
com EZ Special, Anjos, Excesso, Non Stop e Dança Brasil.  

2004 A feira enche-se de flores. A Floricultura é o tema e a população de 
S.Teotónio colabora com a organização, criando de flores e arranjos de 
papel que decoram o Pavilhão de Artesanato. É construído um novo 
pavilhão, na zona Sul da feira, designado Pavilhão A4, destinado aos 
expositores ligados ao sector primário, com tascas e animação cultural.  

2005 É inaugurado o "Museu do Medronho", construído em taipa, onde é 
recriada uma destilaria de medronho. “Água, um problema de gestão de 
recursos” é o tema de um participado seminário, sendo “O Rio” o tema do 
Pavilhão de Artesanato. Blasted Mechanism, Santamaria e Roberto Leal 
aquecem as noites. 

2006 O Pavilhão A3 assume a promoção turística e desportiva da região, 
com espaço dedicado aos empresários locais. É promovida uma exposição 
multimédia para celebrar os “30 anos do Poder Local”.  

2007 É apresentada a exposição “Odemira – projectamos o futuro”, onde 
se apresentam vários projetos municipais estruturantes para o concelho. 

Decorre o 20º Concurso Nacional da Raça Bovina Limousine e o 5º 
Concurso Regional da Raça Holstein Frísia. 

2008 O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, Francisco Nunes Correia, inaugura a feira. Por 
indicação das autoridades sanitárias, não há exposições e concursos de 
gado. Apresentação da "Venda da Aldeia", onde se recria uma taberna 
antiga e as suas vivências (petiscos, cantares, decoração, trajes).  

2009 “Os Moinhos” são o tema do Pavilhão de Artesanato e é lançada a 
coleção “A moagem de cereais em Odemira – da pré-história à 
actualidade”. È apresentado o projeto do Matadouro do Litoral Alentejano. 
“Turismo de natureza no Alentejo Litoral” é tema para colóquio e Tony 
Carreira enche de romantismo a noite de sábado. 

2010 A Ministra do Ambiente e do Ord. do Território, Dulce Pássaro, 
marca presença na inauguração. A feira teve como tema central a 
Biodiversidade, no âmbito do Ano Internacional da Biodiversidade. O 
certame foi palco para a apresentação do Programa Polis do SACV, pela 
Eng.ª Paula Sarmento, Presidente do Conselho de Administração da 
Sociedade Polis Litoral Alentejano e Costa Vicentina. “20 anos de FACECO 
– que perspectivas?” é tema do principal colóquio, para perceber quais as 
expectativas, os pontos fortes e fracos deste tipo de certames.  

2011 O tema em destaque na FACECO 2011 é a “Floresta”, no âmbito do 
Ano Internacional da Floresta, tema abordado na componente expositiva e 
na animação, com destaque para a mesa redonda sobre “Gestão 
Multifuncional dos Espaços Florestais”. A Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios oferece árvores aos visitantes, para serem 
plantadas na recuperação de espaços públicos no concelho.  

2012 A FACECO é o momento escolhido para a afirmação da marca 
“Odemira”, através da apresentação da nova imagem gráfica do Município 
e lançamento em simultâneo do novo site institucional. No Pavilhão de 
Artesanato, faz-se a primeira abordagem ao público do Museu Municipal 
de Odemira, recolhendo-se contributos para um projeto museológico 
virado para o território, para as pessoas e para a memória local. 

2013 O tema central é a “Água”, no âmbito do Ano Internacional das 
Nações Unidas para a Cooperação pela Água. Especial destaque para setor 
turístico, com a campanha “Melhores Praias de Portugal” e a apresentação 
do filme promocional “Odemira, Alentejo singular”. Pela primeira vez, há a 
apresentação do Pavilhão das Políticas Sociais e Educativas de Odemira. 
Mónica Ferraz, Os Azeitonas, Emanuel e a realização em direto do 
programa da SIC “Portugal em Festa” são os pontos altos da animação.  

2014 O certame é dedicado ao tema “Produtos Locais”, no âmbito do Ano 
Internacional da Agricultura Familiar, com especial destaque no Pavilhão 
dos Produtos Locais o visitante encontra os melhores sabores de Odemira. 
São apresentadas as Políticas Municipais de Empreendedorismo, com 
destaque para o Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego 
“Odemira Empreende”.  

Fonte: CMO - DCI.RPA 
Fotografia: CMO - DCI.RPA 
Sistema4zação e representação gráfica: CMO - DOPO.OT 
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4.12 CULTURA E PATRIMÓNIO 

Em 2001, pela primeira vez em cinco anos, o 
festival durou quatro dias. 

Em 2003, o principal patrocinador e 
organizador do festival mudou; desde do início 
que a marca de cerveja Sagres teve esse 
papel, mas nesse ano, o testemunho passo 
para a operadora da rede móvel Optimus, 
dando-lhe a denominação de Festival Optimus 
Sudoeste. 

A Tmn adquiriu o patrocínio do festival no ano 
de 2005 e passou a chamá-lo Festival 
Sudoeste tmn. 

Foi nesta época que o festival ganhou mais 
expressão, principalmente devido às fortes 
campanhas publicitárias. Na edição de 2013 o 
grupo PT resolveu mudar a sua aposta no 
mundo da música e passou a chamar-se 
'Festival MEO Sudoeste'. 

3. EVENTOS E ESPETÁCCULOS. FESTIVAL SUDOESTE 

É um dos mais importantes FESTIVAIS DE VERÃO em Portugal, pois 
concentra uma vasta gama de artistas de renome de vários estilos 
musicais que vão desde o Reggae ao Rock, passando pela música 
eletrónica, ou mesmo pelo Fado. 

O festival começou em 1997 com três dias de festival; o cartaz era 
digno de um festival de primeira ordem, apesar de ser o ano de estreia 
do Sudoeste. Ao longo dos anos a organização melhorou bastante, 
sendo atualmente uma referência no que diz respeito aos festivais de 
Verão em Portugal. 

O FESTIVAL SUDOESTE é um 

festival de verão realizado no 

início de agosto em Odemira, na 

Herdade da Casa Branca, perto da 

Zambujeira do Mar. 

É organizado pela Música no 

Coração, tendo ao longo da sua 

existência recebido a visita de 

MAIS DE UM MILHÃO DE 

PESSOAS. 
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4.12 CULTURA E PATRIMÓNIO 

A comemoração da década de "vida" do festival, em 2006, foi feita 
com grande pompa, sendo convidadas bandas que nunca antes 
tinham atuado no Sudoeste, ou mesmo em Portugal, como por 
exemplo os Daft Punk. 

Em 2008, o evento passou a contar com um 5º dia de festival, 
sendo este dia extra considerado como pré-festival. Para além 
disso, esse ano contou também com um novo palco, 4 no total. 

Pelo festival já passaram alguns dos maiores nomes da música 
portuguesa e internacional, com destaque para Quim Barreiros, 
Rosinha, Bloodhound Gang, Jamiroquai, Portishead, Sonic Youth, 
Primal Scream, Muse, Marilyn Manson, Oasis, Ben Harper, The 
Chemical Brothers, Air, Faith no more Amy MacDonald, Lily Allen, 
Humanos, Kraftwerk, Silence 4, Franz Ferdinand, Jorge Palma, 
Basement Jaxx, Fatboy Slim, David Fonseca, Moloko, Da Weasel, 
Groove Armada, Underworld, Sean Paul, Blasted Mechanism, LCD 
Soundsystem, Korn, James, Blur, The Gift, P.J. Harvey, Placebo, 
Toranja, Peter Murphy, dEUS, Guano Apes, Alanis Morissette, Clã, 
Massive Attack, Beck, Xutos & Pontapés, Suede, The Cure, The 
National, Gentleman, The Prodigy, Goldfrapp, Daft Punk, Madness, 
Boss AC, Skin, Zero 7, Patrice, Manu Chao, Hardwell, Martin Garrix, 
Jay Hardway, Alesso, Sebastian Ingrosso, David Guetta, Benny 
Benassi, entre muitos outros. 

Durante as várias edições do festival a organização disponibilizou 
ao público variados serviços como parque de campismo, com 
chuveiros, casas de banho; parque de estacionamento gratuito 
durante a semana do festival, caixas Multibanco, posto de 
primeiros socorros 24 horas por dia, zona de alimentação, feira de 
artesanato, bilheteira, autocarros gratuitos até à praia mais 
próxima (Zambujeira do Mar) estreando Wi-Fi gratuito em 2013.  

 

TEM SIDO IMPORTANTE ESTA LUFADA DE AR FRESO E CULTURA, 
TAMBÉM PELO DINAMISMO QUE TRANSPORTA PARA A ECONOMIA 
LOCAL E PARA A AUTODIVULGAÇÃO DO CONCELHO DE ODEMIRA A  
NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 
Fonte: h=p://pt.wikipedia.org/wiki/Fes4val_Sudoeste 
Fotografia: CMO - DCI.RPA 
Sistema4zação e representação gráfica: CMO - DOPO.OT 
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