
 

 

VISITA TÉCNICA À EXPOSIÇÃO SUROESTE - MEIAC 
 

INTERCÂMBIO EDUCATIVO 
 

DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA E LITERATURAS DA 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

& 
MEIAC - MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
 
BADAJOZ 
 
12-Mai-2010 € 300 Público  50 
 
A mostra foi produzida pelo Ministério de Cultura de Espanha e pela Junta de 
Extremadura, dentro do calendário oficial de actividades culturais organizadas 
com motivo da presidência espanhola da União Europeia.Esta pretendeu 
apresentar, pela primeira vez, uma visão de conjunto sobre as relações 
literárias e artísticas entre autores dos dois países entre o início do Simbolismo 
na Península Ibérica e a Guerra Civil espanhola, e destacou o trabalho de seis 
figuras canónicas das literaturas ibéricas da época, cujas relações com o país 
vizinho são estudadas de forma aprofundada: Eugénio de Castro, Miguel de 
Unamuno, Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa, Ramón Gómez de la Serna 
e José de Almada Negreiros. 

 



 

 

EXPOSIÇÃO SOLIDÁRIA DE ARTE 
 

EXPOSIÇÃO 
 

INROT6 - ROTARY CLUB DE ÉVORA 
& 

ROTARY CLUBES DE BADAJOZ, CÁCERES E MÉRIDA 
 
ÉVORA 
 
1-20/Nov/2010 € 600 Público  200 
 
O produto da venda das  138 obras em exposição, que foram doadas pelos 
seus proprietários ou autores , foi inteiramente para o Rotary International 
Priority, o programa que visou a “Erradicação da Poliomielite”. Os Clubes 
Rotários membros do INROT-6, apelaram à Solidariedade e boa vontade da 
sociedade , para colaborar neste projecto, através da aquisição das obras 
expostas, contribuição sem a qual não poderia ter sido alcançado o sucesso 
que todos. 

 



 

 

7º WORKSHOP DA APDR E XXXVI REUNIÕES DE ESTUDOS 
REGIONAIS 

 
CONFERÊNCIA 

 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

& 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA REGIONAL 

 
ELVAS E BADAJOZ 
 
17-19/Nov/2010 € 2500 Público  100 
 
Este evento, de natureza cientifica decorreu entre os dias 17 e 19 de 
Novembro, em Elvas e Badajoz e teve como tema genérico o  Futuro da Política 
de Coesão. No caso concreto do 7º Workshop APDR, o tema foi “Fronteiras e 
Desenvolvimento Regional”.  Desta iniciativa resultou um documento com as 
intervenções e resumo das conclusões que foi divulgado pelos parceiros e 
demais interessados constituindo se como um importante instrumento de 
trabalho para a cooperação Transfronteiriça. 

 



 

 

Iª MOSTRA DO ALENTEJO NA FEHISPOR – EDIÇÃO 2010 
 

FEIRA 
 

GRUPO DIÁRIO DO SUL 
& 

IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 
 
BADAJOZ 
 
25-28/Nov/2010 € 479,34 Público  20000 
 
Atendendo ao interesse e à projecção mediática que o evento "I Mostra do 
Alentejo na Extremadura" do Grupo diário do sul despertou em ambos os lados 
da fronteira, este foi mais um importante veículo de divulgação e promoção da 
EUROACE.  Deste modo, esta Comunidade de Trabalho foi divulgada através da 
inserção dos logótipos nas placas aplicadas na caravana de automóveis antigos 
que percorreu Évora - Elvas - Badajoz – Vila Viçosa levando ao conhecimento 
do grande público esta eurorregião. 

 



 

 

INTERCÂMBIOS ESCOLARES 2010 
 

INTERCÂMBIO EDUCATIVO 
 

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO 
& 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DA JUNTA DE EXTREMADURA 
 
ÉVORA E BADAJOZ 
 
3-21/Mai/2010 € 4000 Público  300 
 
Os intercâmbios escolares realizados entre estudantes e professores de três 
escolas portuguesas do 3.º Ciclo do Ensino Básico da DREALE e três escolas 
espanholas, visaram possibilitar o conhecimento recíproco, a valorização das 
diferenças (culturais, religiosas, étnicas…) e dos respectivos patrimónios 
artístico culturais e linguísticos.  O principal objectivo foi a concretização de 
programas de elevado interesse educativo, lúdico, e cultural, tornando estas 
experiências verdadeiramente enriquecedoras para os que nela participam. 

 



 

 

XIª EDIÇÃO DO TORNEIO INTERNACIONAL DE TÉNIS - 
LADIES OPEN-TIT 

 
INTERCÂMBIO DESPORTIVO 

 
CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO 

& 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 
MONTEMOR-O-NOVO 
 
12-20/Jun/2010 € 1800 Público  2000 
 
A 11ª Edição do Torneio Internacional de Ténis, foi um torneio que integrou os 
calendários oficiais da Associação Europeia de Ténis e da Federação 
Portuguesa de Ténis e, que pontuou para o Ranking Mundial do WTA TOUR.  O 
Clube deTénis de Montemor-o-Novo fez com que esta edição do TorneioCitröen 
Montemor Ladies Open, voltasse a alcançar o sucesso das edições anteriores e 
convidou inúmero público a testemunhar e participar do mesmo inclusivamente 
da vizinha Espanha.  



 

 

IVº TORNEIO LUSO-ESPANHOL DE BADMINTON 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CBE - CLUBE DE BADMINTON DE ÉVORA 
& 

UNIVERSIDAD POPULAR DE CÁCERES 
 
ÉVORA 
 
19-20/Jun/2010 € 2915 Público  250 
 
Numa final fantástica, Bruno Carvalho, jovem atleta sub17, do SIMPS (Oeiras), 
venceu o espanhol Enrique Fernandez, do Club Ribera de Castilla (Valladolid), 
campeão absoluto de Espanha na Categoria sub-17. O equilíbrio entre 
portugueses e espanhóis foi a tónica comum a todas as categorias. Bruno 
Carvalho, foi ainda eleito pelos treinadores das equipas presentes, o melhor 
Jogador Não Sénior, tendo recebido assim o Troféu Prof. João Pombo, e o 
prize-money correspondente no valor de 150,00 euros, oferta da MasterMark. 
Enrique Fernandez também nesta eleição dos melhores se ficou pelo segundo 
posto, desenvolveu excelentes jogadas, tendo o jogo terminado reforçando 
fortemente os laços de cooperação transfronteiriça entre as regiões. 

 



 

 

VIIº ENCONTRO DE CORAIS DE NAVALMORAL DE LA MATA 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

CORALEVORA 
& 

CORAL “AMIGOS DE LA MUSICA” 
 
NAVALMORAL DE LA MATA 
 
13-Nov-2010 € 3100 Público  150 
 
Estiveram presentes, para além do Coro organizador, a “Agrupacion Coral de D. 
Evento no qual a EUROAAA quis estar presente promovendo a sua existência e 
o seu trabalho com muito sucesso. Benito”, o “Coral Salvador Ruiz de Luna”, de 
Talavera de la Reina e o “Coral Évora”.  Viveram-se, em Espanha, excelentes 
momentos de divulgação da música portuguesa e alentejana, num ambiente 
muito agradável de partilha de culturas, estabelecendo-se bases para futuros 
momentos de cooperação transfronteiriça, nomeadamente com intercâmbios 
com os grupos presentes. 

 



 

 

ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE 
 

INTERCÂMBIO EDUCATIVO 
 

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
& 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 
 
ÉVORA 
 
2-Abr-2011 € 1000 Público  100 
 
Nesse encontro participaram representantes extremenhos, nomeadamente o 
Sr. Presidente do Consejo da Juventud de Extremadura, intervindo num dos 
painéis temáticos, subordinado ao tema “A Experiência Além Fronteira”. 
Tratou-se de um evento de assinalável projecção mediática, que reuniu um 
importante segmento populacional regional e externo dando a conhecer um 
pouco melhor o trabalho transfronteiriço junto dos jovens participantes. 

 



 

 

INTERCÂMBIO DE ALUNOS DE LÍNGUA ESPANHOLA E 
ALUNOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
INTERCÂMBIO EDUCATIVO 

 
EXTERNATO ORATÓRIO DE S. JOSÉ / ESCOLA SALESIANA DE ÉVORA 

& 
ESCOLA SALESIANA RAMON ISQUIERDO DE BADAJOZ 

 
BADAJOZ 
 
29-30/Mai/2011 € 1000 Público  50 
 
O principal objectivo deste evento foi a concretização de programas de elevado 
interesse educativo, lúdico, e cultural, tornando estas experiências 
verdadeiramente enriquecedoras para os que nela participam. Através desta 
iniciativa foi possível estreitar as relações de cooperação entre o Alentejo e a 
Extremadura; criar uma comunidade bilateral de partilha de práticas e 
experiências pedagógicas; promover a dimensão europeia da educação, 
insistindo nos conceitos de igualdade de oportunidades e cidadania europeia; 
proporcionar aos alunos o contacto intensivo com o património histórico-
cultural do país de acolhimento e ainda desenvolver a competência 
comunicativa dos alunos, através de uma imersão linguística em ambiente 
familiar. . 

 



 

 

2º ENCONTRO EMPRESARIAL ÉVORA-MÉRIDA 
 

ENCONTRO EMPRESARIAL 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA 
& 

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
 
MÉRIDA 
 
31-Mai-2011 € 1500 Público  30 
 
Nesse encontro participaram cerca de 30 Empresas alentejanas e extremenhas 
em prol da promoção da actividade económica e do reforço do tecido 
empresarial das duas regiões favorecendo bastante este sector a nível de 
relações simbióticas transfronteiriças para o futuro.  



 

 

TORNEIO INTERNACIONAL DE TÉNIS MONTEMOR - LADIES 
OPEN 

 
INTERCÂMBIO DESPORTIVO 

 
CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO 

& 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA E CLUB DE TENIS DE AYAMONTE 

 
MONTEMOR-O-NOVO 
 
11-19/Jun/2011 € 2000 Público  900 
 
Esta iniciativa visou promover o desporto e a cooperação transfronteiriça, 
integrando inúmeras actividades de carácter  lúdico e cultural, envolvendo as 
Regiões do Alentejo, da Extremadura e da Andaluzia. A iniciativa visou 
consolidar as parcerias transfronteiriças já existentes ou em curso e ainda 
promover novos intercâmbios sócio culturais e desportivos, com particular 
incidência no domínio da formação pedagógica e cultural do desporto e 
promover as eurorregiões AAA e ACE. 

 



 

 

V TORNEIO LUSO-ESPANHOL DE BADMINTON 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CBE - CLUBE DE BADMINTON DE ÉVORA 
& 

UNIVERSIDAD POPULAR DE CÁCERES 
 
ÉVORA 
 
2-3/Jul/2011 € 2000 Público  250 
 
Esta iniciativa visou promover o intercâmbio desportivo na modalidade de 
Badminton entre o Alentejo e a Extremadura espanhola, bem como aprofundar 
as relações transfronteiriças entre as entidades organizadoras, o CBE e a 
Universidad Popular de Cáceres, os 250 atletas participantes, provenientes de 
35 clubes de ambos os países e, envolvendo ainda, a Federación Extremenha 
De Badminton.  Pretendeu-se consolidar as parcerias transfronteiriças já 
existentes com esta região espanhola e ainda promover novos intercâmbios 
socio culturais e desportivos, com particular incidência no domínio da formação 
pedagógica e cultural do desporto, nomeadamente desta modalidade. 

 



 

 

1º FESTIVAL AQUÁTICO APCE / ASPACE 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

APCE - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE EVORA 
& 

ASPACE - ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ESPAÑA 
 
ÉVORA 
 
6-Set-2011 € 1600 Público  200 
 
Alguns atletas do AMINATA também participaram neste festival. É de realçar a 
importância desta prática desportiva para as crianças e jovens com Paralisia 
Cerebral e situações neurológicas afins, quer para o seu bem-estar físico, quer 
psíquico.  Pretendeu-se realizar uma competição de Natação Adaptada, onde 
todos os atletas nadaram uma série de 25m no estilo de costas e outra série no 
estilo de crawl. As provas realizaram-se em 3 pistas, em 10 séries em cada 
pista. 

 



 

 

CIRCUITO DE BTT DO NORTE ALENTEJANO 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CIMAA - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO 
& 

CLUBE “EXTREMADURA ORBEA” DE BADAJOZ 
 
ALTER DO CHÃO, AVIS, GAVIÃO 
 
28/Ago-16/Out/2011 € 2000 Público  1000 
 
Esta iniciativa pretendeu aprofundar o intercâmbio desportivo entre atletas da 
Extremadura Espanhola com atletas portugueses e a criação de oportunidades 
de cooperação transfronteiriça com a equipa da Extremadura que levou o 
circuito a um patamar de excelência em cooperações futuras, seja ao nível de 
BTT ou em outras actividades onde se possa envolver o Alto Alentejo e a 
Extremadura Espanhola.  Assim, existiu uma grande colaboração de ambas as 
partes com uma grande adesão de atletas da nossa parceira Espanhola e de 
outras equipas da mesma região, valorizando assim toda a cooperação 
transfronteiriça. 

 



 

 

IV ENCONTRO CORAL INTERNACIONAL DE CORIA DEL RIO 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

CORALEVORA 
& 

CORO DE SANTA MARIA DE CORIA DEL RIO (SEVILHA) 
 
CORIA DEL RIO, SEVILHA 
 
8-Out-2011 € 2000 Público  350 
 
A promoção da música portuguesa e, especificamente aquela com raízes 
alentejanas, permitiu estabelecer laços de entendimento e do reconhecimento 
da música, da cultura e da língua portuguesas na Andaluzia, bem como da 
cultura e da música andaluza junto das nossas gentes. Pretende-se, assim 
divulgar a música coral e a cultura portuguesas, quer a música com origem 
mais erudita, quer aquela com origem na tradição vocal que foi objecto de 
arranjos e harmonizações para coros polifónicos. Pretende-se também lançar 
bases para cooperação futura com grupos andaluzes, visando o 
desenvolvimento da cooperação cultural transfronteiriça. 

 



 

 

17ª EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS DE 
VENDAS NOVAS 

 
EXPOSIÇÃO 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS 

& 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

 
VENDAS NOVAS 
 
22/Out-20/Nov/2011 € 2500 Público  4000 
 
Pretendeu-se mais uma vez alargar a exposição internacional “além fronteiras”, 
contando como sempre com o nosso parceiro na Extremadura espanhola, 
expondo em conjunto  trabalhos, maioritariamente de artistas do Alentejo, da 
17ª Edição da Exposição Internacional em território de Espanha, assim como 
reforçar a presença de obras de artistas da Extremadura espanhola em Vendas 
Novas. Desta forma foi possível promover esta cultura e arte e igualmente 
envolver as crianças, sem esquecer os adultos, com o desenvolvimento de 
diversas actividades lúdicas, criando igualmente um espaço privilegiado de 
intercâmbio de conhecimento e experiências entre artistas portugueses 
oriundos do Alentejo e espanhóis da Extremadura, reforçando a cooperação 
transfronteiriça  transfronteiriça. 

 



 

 

FEHISPOR 2011 
 

FEIRA 
 

GRUPO DIÁRIO DO SUL 
& 

IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 
 
BADAJOZ 
 
24-27/Nov/2011 € 2500 Público  35000 
 
Esta iniciativa visou promover e reforçar a cooperação transfronteiriça, 
nomeadamente entre o Alentejo e a Extremadura, através dos nossos órgãos 
de comunicação social e apresentar as empresas e os negócios que se fazem 
na Região. Pretendeu-se estimular os visitantes a conhecer os produtos, 
serviços e empresas do Alentejo, facilitar o conhecimento empresarial da 
Região alentejana e convidar a visitá-la. A Euroace esteve presente 
promovendo a sua imagem e estreitando os laços de cooperação 
transfronteiriça junto do grande número de visitantes dos dois lados da 
fronteira. 

 



 

 

WORKSHOP “CRIATIVIDADE E PARCERIAS 
TRANSFRONTEIRIÇAS” 

 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 
AJPRA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, 

CULTURAL E EDUCATIVO 
& 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE EDUCADORES CARIOCA (JEREZ DE LOS 
CABALLEROS, DE BADAJOZ) 

 
ÉVORA 
 
21-23/Mar/2012 € 1500 Público  800 
 
No 1º dia realizou-se o “Mercado de Ideias e Oportunidades”. No dia 21 de 
Março,decorreram dois workshops: um que se intitulou “Da ideia ao projecto”, 
apresentação de um conjunto de projectos desenvolvidos na área da animação 
aquando da sua passagem pelo Museu de Évora; o 2.º workshop, “Criatividade 
e Parcerias Transfronteiriças”  foi desenvolvido pela Escuela de Formación de 
Educadores Carioca, uma experiência positiva, diferente, inovadora,criativa, 
dinâmica, intensa e em  equipa. Foram 3 dias de aprendizagem e animação, 
positivos, nomeadamente ao nível do estreitamento  da cooperação 
transfronteiriça e promoção da EUROACE. 

 



 

 

FERIA DEL CHOCOLATE Y DULCE 
 

FEIRA 
 

MEGASENSUS, CONSULTADORIA E EVENTOS, LDA. 
& 

IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 
 
BADAJOZ 
 
30/Mar-1/Abr/2012 € 2000 Público  16000 
 
O impacto positivo no mercado regional transfronteiriço foi uma indubitável 
mais-valia para o desenvolvimento económico do turismo, dos sectores da 
pastelaria, panificação e confeitaria, a que a EUROACE se associou, 
promovendo uma ampla difusão da sua imagem e deixando uma mensagem 
que serve como ‘pedra de toque à organização de novas edições: Juntos 
construímos o futuro. A operação de marketing, publicidade e promoção do 
evento foi bem conseguida e evidenciou-se no número de visitantes deste 
importante certame transfronteiriço. 

 



 

 

SEMANA DO DESPORTO ADAPTADO 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

APCE - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE EVORA 
& 

ASPACE - ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ESPAÑA 
 
ÉVORA 
 
14-18/Mai/2012 € 2000 Público  200 
 
Esta iniciativa promoveu a prática e a divulgação do Desporto Adaptado em 
geral, e concretamente nas modalidades de Boccia, Natação Adaptada, 
Equitação Adaptada e Remo-Indoor Adaptado, e fortaleceu a parceria da APCE 
com as suas congéneres de Badajoz. Tratou-se de um evento de assinalável 
importância para promover a prática desportiva para crianças e jovens com 
deficiência, constituindo de igual modo um veículo de grande valia para a 
promoção da imagem da EUROACE junto dos inúmeros atletas, suas famílias, 
amigos e convidados. 

 



 

 

TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL GERALDINHOS CUP 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

ALENSPORT 
& 

CLUBES DESPORTIVOS EXTREMENHOS – CD PUERTO PALMA E O CF 
AUGUSTA EMÉRITA, DE BADAJOZ 

 
ÉVORA 
 
9-10/Jun/2012 € 1500 Público  500 
 
Com a realização deste evento ficou a forte convicção de que outros torneios e 
encontros se seguirão tanto na Extremadura Espanhola como na Região do 
Alentejo, promovendo e reforçando os intercâmbios desportivos e as parcerias 
entre as regiões, com vincado carácter transfronteiriço. Através desta iniciativa 
foi ainda possível dar a conhecer as actividades lúdico desportivas anuais 
realizadas pela Desportalentejo, como por exemplo, torneios, convívios 
desportivos, encontros de carácter social, num momento de festa desportiva, 
de convívio salutar entre familiares, atletas, treinadores, profissionais do ramo, 
interessados, convidados e público em geral, oriundos das 2 regiões. 

 



 

 

FEIRA ECUEXTRE 2012 
 

FEIRA 
 

ESAE/IPP - ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE ELVAS DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

& 
IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 

 
BADAJOZ 
 
21-24/Jun/2012 € 1000 Público  25000 
 
Com a presença da ESAE – IPP pretendeu-se divulgar e promover o cavalo 
Lusitano e a equitação de tradição portuguesa, a prática e a cultura equestres 
no Alentejo. Adicionalmente dinamizaram-se os contactos com entidades e 
empresas do setor, na zona raiana, visando o estabelecimento de parcerias no 
âmbito do ensino, formação profissional e I&DT, etc., assim como dar a 
conhecer a licenciatura em Equinicultura desta Escola junto do público do 
evento, e fomentar programas de mobilidade de estudantes. A Euroace 
participou neste evento promovendo a sua imagem junto dos inúmeros 
visitantes da feira. 

 



 

 

WORKSHOP SOBRE “CAPTURA E SEQUESTRO DE CO2 NO 
OLIVAL” 

 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
DYNMED ALENTEJO 

& 
JUNTA DE EXTREMADURA - CONSEJERIA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y 

MEDIO AMBIENTE (MÉRIDA) 
 
MÉRIDA 
 
12-Jul-2012 € 1500 Público  40 
 
Esta iniciativa visou promover o debate e a análise da capacidade e do 
potencial do olival, nas suas formas intensiva e super intensiva, para capturar e 
sequestrar o CO2, nas perspectivas ambiental e económica, nomeadamente 
através da introdução de novas tecnologias de monitorização. Tratou-se de um 
evento de assinalável importância para as referidas regiões do Alentejo, onde o 
olival é uma cultura permanente de assinalável relevo e presença. 

 



 

 

CIRCUITO IBÉRICO DE TÉNIS 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CTE - CLUBE DE TÉNIS DE ÉVORA 
& 

CLUB DE TÉNIS DE ALCANTARA (BADAJOZ) 
 
ÉVORA 
 
23-24/Jun/2012 € 1600 Público  200 
 
Com este evento pretendeu-se que o beneficiário final deste projeto fosse o 
Ténis e que este projeto fosse mais um ponto de partida para uma nova etapa 
dentro da região e do pais, permitindo a promoção e dinamização interna e 
externa, potencializado as vantagens competitivas que possam ser exploradas. 
Neste contexto, pretendeu-se que este evento não fosse considerado como 
algo ímpar no tempo, mas que viessem a ser realizados no futuro de forma 
periódica tendo ficado provado que é uma mais valia para a região, cidade e 
ténis em geral. 

 



 

 

VI TORNEIO LUSO-ESPANHOL DE BADMINTON 2012 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CBE - CLUBE DE BADMINTON DE ÉVORA 
& 

UNIVERSIDAD POPULAR DE CÁCERES 
 
ÉVORA 
 
30/Jun-1Jul/2012 € 2000 Público  350 
 
A Eurorregião EUROACE, atenta às manifestações desportivas que incentivam a 
salutar competição, o conhecimento mútuo e o reforço da cooperação entre os 
jovens, adultos e instituições de ambos os lados da fronteira, não quis deixar 
de renovar a oportunidade para se associar a este Torneio Luso-Espanhol, 
reforçando a promoção da sua imagem, motivando e estimulando o 
desenvolvimento desta iniciativa e modalidade desportiva, acreditando que a 
mesma é importante para o estreitamento das relações raianas, para o mútuo 
conhecimento entre povos e para o desenvolvimento efectivo de uma cultura 
de cooperação transfronteiriça. 

 



 

 

1ª EXPOCONFERÊNCIA IBÉRICA DE “ESPACIOS URBANOS 
INTELIGENTES” 

 
EXPOSIÇÃO 

 
GRUPO DIÁRIO DO SUL 

& 
ITAE ESCUELA DE NEGOCIOS (BADAJOZ) 

 
BADAJOZ 
 
17-18/Jul/2012 € 1500 Público  350 
 
Discutiram-se soluções de desenvolvimento económico das Smart Cities de 
Portugal e Espanha, mais concretamente entre a Extremadura Espanhola e o 
Alentejo, durante 2 dias com dezenas de apresentações e oradores para uma 
plateia de mais de cem participantes.  O objectivo desta Conferência foi 
alcançado e testemunhado por todos os que ali deram o seu tempo como 
proveitoso. Tal ficou bem  demonstrado nas entrevistas publicadas nos orgão 
de comunicação social do Grupo diario do Sul. 

 



 

 

CONFERÊNCIA “BORDERS AND BORDERLANDS: TODAY’S 
CHALLENGES AND TOMORROW’S PROSPECTS”. 

 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 
& 

ESCUELA POLITÉCNICA – DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA 
DA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (CÁCERES) 

 
LISBOA E ÉVORA 
 
12-15/Set/2012 € 1500 Público  60 
 
Com este evento pretendeu-se dar a conhecer uma Euroregião Ibérica a um 
público que, sendo especialista no tema das fronteiras, não teria outra 
oportunidade de visitar esta região e ficar a conhecer, através dos actores 
locais, como tem sido organizada a cooperação, bem como um importante 
projecto de cooperação transfronteiriça que estrutura um vasto espaço e os 
seus actores em torno do Grande Lago Alqueva. Tratou-se de um evento de 
assinalável importância para a Região do Alentejo e junto de público 
especialista na investigação sobre fronteiras, que envolveu ainda, do lado 
extremenho a Universidade da Extremadura e a Biblioteca de Olivença. 

 



 

 

1º TORNEIO IBÉRICO DE JUNIORES C - LGC 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

LUSITANO GINÁSIO CLUBE – DEPARTAMENTO DE FUTEBOL JUVENIL 
& 

CLUBE FLECHA NEGRA DE BADAJOZ 
 
ÉVORA 
 
22-23/Set/2012 € 1500 Público  800 
 
Esta iniciativa visou promover a cooperação ibérica em Matéria de desporto 
entre a Região do Alentejo e a Extremadura, a aquisição de hábitos de vida 
saudável e a formação integral dos jovens destas idades, através da prática de 
actividades físicas e desportivas, permitindo simultaneamente um maior 
aperfeiçoamento da modalidade. Este intercâmbio desportivo incorporarou 
atletas das referidas regiões, provenientes de clubes do distrito de Évora 
(L.G.C, Juventude de Évora, Canaviais e Tourega) e clubes da Extremadura 
(Badajoz, Cáceres, Mérida e Zafra), visando igualmente contribuir para a 
valorização cultural dos jovens e para a criação de oportunidades de 
cooperação transfronteiriça entre as equipas envolvidas, abrindo caminhos para 
eventuais torneios no futuro. 

 



 

 

18º CIRCUITO DE BTT DO NORTE ALENTEJANO 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CIMAA - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO 
& 

CLUBE “EXTREMADURA ORBEA” DE BADAJOZ 
 
ALTER DO CHÃO, AVIS, GAVIÃO 
 
26/Set–14/Out/2012 € 1500 Público  2000 
 
Este evento foi uma iniciativa que permitiu aprofundar o intercâmbio desportivo 
entre os atletas das regiões envolvidas, do Alentejo e da Extremadura, criando 
novas oportunidades de cooperação transfronteiriça,  projectar, de futuro, o 
Circuito a um patamar de excelência, ao nível do BTT e através de outras 
actividades, nomeadamente de natureza desportiva. Tratou-se de um evento 
de assinalável importância para a modalidade olímpica do BTT e para todos os 
atletas, famílias e público, envolvendo assim toda a comunidade na parceria ao 
nível das regiões do Alentejo e da Extremadura. 

 



 

 

LUSOFONIAS 2012 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO IMAGINÁRIO 
& 

ASOCIACIÓN ALÉM GUADIANA – CULTURA PORTUGUESA EM 
OLIVENÇA 

 
OLIVENÇA 
 
20-Out-2012 € 1500 Público  1000 
 
Entre as diversas actividades destacaram-se a intervenção do Grupo de 
Percussão e Gaitas “Pele e Fole”, embaixadores e divulgadores do evento pelas 
ruas; o projecto pedagógico e participativo “Sons da Tradição”, que mostrou 
em ambas as línguas o percurso dos instrumentos e vozes pertencentes à 
tradição e cultura portuguesa e ainda a representação do texto Teatral de 
Miguel de Cervantes “O Retábulo do Mestre Pedro e Don Quixote”, paradigma 
da língua e da cultura espanhola, encenado em língua Portuguesa e Espanhola 
pela Associação Cultural do Imaginário. 

 



 

 

XXX ANIVERSÁRIO DO AMINATA 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

AMINATA – ÉVORA CLUBE DE NATAÇÃO 
& 

CLUB DE NATACIÓN DE BADAJOZ 
 
ÉVORA 
 
27-Out-2012 € 1500 Público  450 
 
Esta iniciativa promoveu a cooperação transfronteiriça entre atletas do Alentejo 
e da Extremadura Espanhola, no desenvolvimento e prática da natação pura 
desportiva e na obtenção de formação sustentada coerente e progressiva, 
respeitando as etapas de desenvolvimento de cada atleta, promover a partilha 
de conhecimentos técnicos entre os clubes das duas regiões envolvidas e em 
todos os escalões participantes, nomeadamente Cadetes, Infantis, Juvenis e 
Seniores. 

 



 

 

4 ESPECTÁCULOS TEATRAIS TRANSFRONTEIRIÇOS 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

PIM TAÍ – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
& 

COMPANHIA DE TEATRO AL SUROESTE TEATRO S.L. 
 
ALBUQUERQUE (BADAJOZ) 
 
28-29/Out/2012 € 1500 Público  400 
 
Esta iniciativa visou promover, a Dramaturgia e a Cultura Portuguesas, 
estabelecer uma Rede de Companhias de Teatro entre o Alentejo e a 
Extremadura e aprofundar relações de cooperação transfronteiriça com vista à 
implementação de projectos de criação e de circulação de espectáculos.  
Tratou-se de um evento de assinalável importância para o PIM TEATRO junto 
de crianças jovens e adultos de ambas as regiões do Alentejo e da 
Extremadura, envolvendo a Companhia de Teatro AL  SUROESTE TEATRO S.L. 
– Albuquerque – Badajoz. 

 



 

 

7º ENCONTRO DE TEATRO AMADOR DE VENDAS NOVAS 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS 
& 

GRUPO ESPACIO TRECE, VILLAFRANCA DE LOS BARROS, BADADOZ 
 
VENDAS NOVAS 
 
27/Out-26/Nov/2012 € 1500 Público  1600 
 
Pretendeu-se com esta iniciativa mostrar a arte e a cultura junto do público 
local, contribuindo para dinamizar a actividade das entidades que se dedicam 
ao teatro amador, promovendo e estimulando o interesse e o entusiasmo pelas 
artes cénicas de grupos não profissionais. Este evento permitiu o estreitamento 
das relações de cooperação, nomeadamente entre o Alentejo e a Extremadura, 
envolvendo igualmente o Centro, cimentando relações frutíferas com impactos 
positivos e grande potencial ao nível das relações transfronteiriças futuras. 

 



 

 

XVIII CERTAMEN CORAL INTERNACIONAL “TIERRA DE 
BARROS” 2012 

 
INTERCÂMBIO CULTURAL 

 
CORALEVORA 

& 
CORAL DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS SANTA CECILIA 

 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 
 
17-Nov-2012 € 1500 Público  500 
 
A presença do Coral Evora traduziu-se em mais um êxito para este e para a 
Cidade de Évora que foi excelentemente representada por esta Associação 
Cultural que ao longo de 2012 já realizou 11 concertos, tendo agendados mais 
3, de Natal.  Participou ainda na solenização da Missa de S. Pedro, realizada na 
Igreja de S. Francisco e no Batizado do Princesa Isabel, filha de Princesa Diana, 
Duqueza de Anjou e de Cadaval e do Princípe Charles Philippe d’Orleans, 
Duque de Anjou. Apoiar  a cultura "além fronteiras" é sempre uma mais valia 
bastante enriquecedora para a promoção da EUROACE, para o estreitamento 
das relações de cooperação com a vizinha Espanha e para a dinamização de 
relações transfronteiriças, parcerias, projectos e acções a desenvolver no 
futuro. 

 



 

 

TAÇA IBÉRICA 2012 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA TOUREGA 
& 

GRUPO ZEVENTOS, SEVILHA  / CLUB DESPORTIVO LOS MOTREROS 
DEL SUR ECOLOGISTA, SEVILHA / CLUB PEÑAMOTERA EL TORPEDO, 

CÁCERES 
 
VALVERDE 
 
18-Nov-2012 € 1500 Público  1000 
 
Esta iniciativa promoveu o intercâmbio desportivo entre pilotos profissionais e 
amadores e o conhecimento cultural e linguístico entre os 2 países (Portugal e 
Espanha), envolvendo o Alentejo, a Extremadura e a Andaluzia. Este evento 
permitiu ainda dinamizar a economia da região, principalmente ao nível do 
sector turístico, através da hotelaria e da restauração, junto da população do 
Alentejo, da Extremadura e da Andaluzia, bem como de empresas, clubes, 
imprensa e organizações de eventos.  



 

 

FEHISPOR 2012 
 

FEIRA 
 

GRUPO DIÁRIO DO SUL 
& 

IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 
 
BADAJOZ 
 
22-25/Nov/2012 € 2000 Público  30000 
 
Esta iniciativa visou promover o Alentejo através dos seus órgãos de 
comunicação social, apresentar empresas e incentivar a realização de negócios 
e de investimentos na região. Pretendeu-se estimular os visitantes a conhecer 
os produtos, os serviços e as empresas do Alentejo, facilitando o conhecimento 
empresarial desta região e estimulando a crescente procura das suas 
potencialidades por parte dos diferentes públicos, nos mais diversos sectores 
de actividade. 

 



 

 

WORKSHOP “COOPERAÇÃO E DINÂMICAS ENTRE 
ORGANIZAÇÕES NUMA PERSPECTIVA TRANSFRONTEIRIÇA” 
 

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

CENTRO UNESCO ALDEIA DAS CIÊNCIAS, EM ÉVORA 
& 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE EDUCADORES CARIOCA, DE BADAJOZ 
 
ÉVORA 
 
23-25/Nov/2012 € 1500 Público  1000 
 
Este encontro visou acentuar a cooperação e o trabalho em equipa, entre 
Centros e Clubes UNESCO, nomeadamente numa perspectiva de Colaboração 
transfronteiriça, desenvolvimento de técnicas de cooperação e trabalho em 
grupo de forma dinâmica e Inovadora. Este evento foi de extrema importância 
para a Federação Portuguesa de Associações, Centros e Clubes UNESCO e para 
a ESCUELA DE FORMACION DE EDUCADORES CARIOCA. 

 



 

 

XVI FERIA DE LOS MAYORES DE EXTREMADURA 
 

FEIRA 
 

CIMAA - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO 
& 

IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 
 
BADAJOZ 
 
15-Fev-2013 € 1000 Público  400 
 
No contexto desta parceria, esta ação decorreu em cooperação privilegiada 
com a EUROACE, euroregião que aglutina as regiões do Centro e Alentejo de 
Portugal e da Extremadura Espanhola, procurando por esta ocasião concretizar 
um dos seus grandes objetivos de conhecimento e enriquecimento sócio-
cultural dentro de um espírito de partilha tendo em vista melhorar os níveis de 
conforto e bem estar, neste caso em particular dos Idosos/ Mayores de ambos 
os lados da Fronteira. 

 



 

 

18ª EDIÇÃO EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS 
 

EXPOSIÇÃO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS 
& 

AYUNTAMIENTO DE VILLA FRANCA DE LOS BARROS 
 
VENDAS NOVAS 
 
25/Mai-23/Jun/2013 € 1500 Público  4000 
 
Para além de Portugal e Espanha que têm a maior representação, peças de 
Inglaterra, Roménia, Alemanha, Colômbia, Argentina, Brasil, Angola, Uruguai, 
Suíça, França, Itália, Rússia, Japão, China, entre outros, poderam ser 
apreciadas nesta mostra que é uma das maiores do país pelo número de 
participantes e pela periodicidade anual. O reconhecido prestígio nacional e 
internacional e o facto de incorporar muitos artistas conceituados a par de 
outros que estão em início de carreira faz com que seja uma das principais 
iniciativas culturais do Município. 

 



 

 

SEMANA DO DESPORTO ADAPTADO 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

APCE - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE EVORA 
& 

ASPACE - ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ESPAÑA 
 
ÉVORA 
 
17-21/Jun/2013 € 1000 Público  200 
 
A Semana do desporto adaptado pautou-se por um enorme sucesso, 
reconhecido por atletas, familiares, amigos e visitantes, ao qual importa dar 
continuidade, incrementando os laços de cooperação transfronteiriça existentes 
e futuros entre as instituições de apoio a este tipo de desporto e as regiões 
fronteiriças envolvidas, e à qual a Eurorregião EUROACE se associou, 
promovendo a sua imagem junto de um público interessado e diversificado. 

 



 

 

ENCONTRO DE AERÓBICA ADAPTADA 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CRIPS - CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL DE PONTE DE SOR 
& 

INSTITUIÇÃO CEE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 
 
PORTALEGRE 
 
21-Jun-2013 € 1000 Público  100 
 
A prática de atividade física é impulsionadora de alegria e bem-estar nos jovens 
com deficiência.  Por outro lado, com a participação da EUROACE foi possível a 
partilha de conhecimento e o intercâmbio com outras culturas, contribuindo 
assim para a inclusão. Certos de que a atividade foi benéfica para todos, a 
organização deseja que  volte a existir a possibilidade de criar oportunidades 
futuras de cooperação transfronteiriça desta modalidade adaptada ou de outras 
atividades. 

 



 

 

ENCUENTRO DE CORALES D. BENITO 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

CORALEVORA 
& 

CORAL D. BENITO 
 
D. BENITO 
 
22-Jun-2013 € 1000 Público  400 
 
O coral eborense foi muito aplaudido, tendo, Durante a sua atuação, ouvido 
vários “Bravo” vindos da assistência que enchia o Teatro. Este tipo de eventos 
são de extrema importância para o reforço da amizade dos povos separados, 
mas cada vez mais unidos, pela fronteira.  Foi mais um sucesso deste grupo 
estreitando os laços de cooperação existentes com a Extremadura, 
perspetivando o desenvolvimento de novas iniciativas conjuntas a desenvolver 
num futuro próximo. 

 



 

 

FERIA ECUEXTRE 
 

FEIRA 
 

IPP - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 
& 

IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 
 
BADAJOZ 
 
20-23/Jun/2013 € 1200 Público  20000 
 
Tratou-se de um evento de assinalável importância para a ESAE e o IPP, 
constituindo de igual modo um veículo de grande valia junto da comunidade de 
criadores de cavalos e empresas do ramo em Portugal e em Espanha, bem 
como de praticantes de equitação, aficionados e interessados neste tema 
provenientes de ambos os países,  envolvendo empresas e organizações 
ligadas à criação e utilização do cavalo ao nível das Regiões envolvidas. A 
EUROACE associou-se a este certame, aproveitando a projeção mediática e a 
ampla difusão regional e inter-regional que o mesmo tem vindo a adquirir no 
decurso das suas edições, visando dar a conhecer a um público-alvo de 
elevado interesse social, cultural e económico, a sua imagem e objetivos de 
cooperação transfronteiriça. 

 



 

 

VII TORNEIO LUSO-ESPANHOL DE BADMINTON 2013 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CBE - CLUBE DE BADMINTON DE ÉVORA 
& 

UNIVERSIDAD POPULAR DE CÁCERES 
 
ÉVORA 
 
6-7 /Jul/2013 € 1300 Público  350 
 
A EUROACE associou-se a esta iniciativa reforçando a projeção luso-espanhola 
da iniciativa e consolidando a imagem da Eurorregião Alentejo, Centro, 
Extremadura em diferentes públicos. O Torneio Luso-Espanhol continua a ser 
um evento de assinalável importância para a formação pessoal, cultural e 
desportiva de atletas e públicos participantes constituindo-se como um veículo 
de grande valia para a promoção da imagem da EUROACE junto das camadas 
mais jovens, envolvendo escolas e associações, das entidades colaboradoras ao 
nível das Regiões envolvidas e do público em geral. 

 



 

 

CONCERTO PELO CORO POLIFÓNICO “EBORAE MVSICA” 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

EBORAEMVSICA 
& 

INSTITUTO EXTREMEÑO DE CANTO Y DIRECCIÓN CORAL 
 
PLASENCIA 
 
14-Jul-2013 € 500 Público  40 
 
Este evento revestiu-se de grande interesse e importância nomeadamente no 
que respeita à divulgação da música da Escola da Sé de Évora e da música 
popular portuguesa junto do país vizinho. De igual modo contribuiu para a 
promoção da cooperação transfronteiriça e projeção da imagem da EUROACE- 
Eurorregião Alentejo- Centro- Extremadura, não só junto do público em geral, 
mas também junto das entidades das regiões envolvidas que se mobilizaram 
para levar a cabo este projeto. 

 



 

 

III CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO – CIDADANIA 
EUROPEIA: PERCEÇÕES E DESAFIOS DE UM PROCESSO EM 

(RE)CONSTRUÇÃO 
 

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
& 

UNIVERSIDAD DE HUELVA – DEP. SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIALE 
E G. INVESTIGACIÓN ESTUDIOS SOCIALES Y INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
ÉVORA 
 
4-7/Set/2013 € 1500 Público  150 
 
Na Nova Agenda Territorial, adotada da Estratégia Europa 2020, a importância 
da coesão territorial - a par da económica e social - surge definida em seis 
prioridades, das quais se destaca a “integração territorial das regiões funcionais 
transfronteiriças e transnacionais”. Foi neste contexto que EUROAAA se 
associou ao evento como um elemento de decisiva importância para a 
estruturação do desenvolvimento regional transfronteiriço do Sul da Península 
Ibérica, criando um quadro estratégico, concebido com a participação directa 
dos agentes sectoriais regionais,designado por Plano de Acção para a 
Cooperação Transfronteiriça (PACTA3). 

 



 

 

19.º CIRCUITO DE BTT DO NORTE ALENTEJANO 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CIMAA - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO 
& 

CLUBE “EXTREMADURA ORBEA” DE BADAJOZ 
 
AVIS – GAVIÃO – CASTELO DE VIDE E CRATO 
 
15/Set-13/Out/2013 € 1500 Público  2000 
 
Tratou-se de uma prova repartida por diversas etapas e localidades concelhias 
de fronteira como Avis, Belver, Castelo de Vide e Crato. Esta edição alterou 
ligeiramente o seu circuito, de forma a ir ao encontro das preferências dos 
atletas e visitantes, privilegiando algumas imagens paisagísticas e turísticas de 
carácter bastante apelativo, existentes em alguns traçados dos percursos, 
atraindo assim inúmeros participantes e visitantes. Desta colaboração 
resultaram inúmeros resultados bastante promissores para o futuro da 
cooperação transfronteiriça em particular nesta zona raiana, reforçando 
igualmente os laços já existentes com a equipa da região espanhola. A 
EUROACE associou-se a este evento desportivo. 

 



 

 

BENVINDA ANDALUZIA – ENCONTRO CORAL 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

CORALEVORA 
& 

CORO DE SANTA MARIA DE CORIA DEL RIO (SEVILHA) 
 
ÉVORA 
 
2-Nov-2013 € 750 Público  500 
 
Esta iniciativa foi composta por um recital que teve lugar na Igreja do Salvador, 
em Évora, da audição por parte de elementos dos dois corais de um concerto 
do Maestro e Organista Ton Koopman, que teve lugar na Sé e ainda por um 
passeio aos principais pontos de interesse arquitetónico da cidade, realizado já 
no dia 3 de Novembro. No tocante ao recital, os dois Coros, dirigidos por 
Octávio Martins (Coral Évora) e Sergio Asián Almanza (Coro de Santa Maria), 
interpretaram peças baseadas na música feita em cada uma das regiões 
vizinhas, Alentejo e Estremadura. No final, os corais, sob a direção do Maestro 
Octávio Martins, interpretaram em conjunto a peça “Ave Verum Corpus”, de 
Wolfgang Amadeus Mozart. A EUROAAA associou-se a esta iniciativa cultural 
promovendo paralelamente a sua imagem. 

 



 

 

JOGOS RECREATIVOS IDOSOS ALENTEJO-EXTREMADURA 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

DESPORTALEGRE 
& 

ASOCIACIÓN PENSIONISTAS SAN BARTOLOMÉ 
 
CRATO E VALENCIA DE ALCÂNTARA 
 
2-10/Nov/2013 € 1200 Público  400 
 
Um dos principais objetivos foi criar laços entre as populações da zona 
fronteiriça de Valência de Alcântara e do Crato, Iniciando-se com este projeto a 
possibilidade de estender estas atividades a outras localidades da Extremadura 
Espanhola e do Alentejo, para permitir o incremento destes eventos bilaterais 
tendo como destinatária a população idosa. Este projeto valorizou-se tanto no 
panorama nacional, como transfronteiriço, pelo apoio que deu a pessoas para 
quem a animação é um fator determinante na ocupação dos seus tempos 
livres. 

 



 

 

XXXI ANIVERSÁRIO DO AMINATA 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

AMINATA – ÉVORA CLUBE DE NATAÇÃO 
& 

CLUB DE NATACIÓN DE BADAJOZ 
 
ÉVORA 
 
27-Out-2013 € 1200 Público  400 
 
O  torneio, comemorativo do 31º aniversário do clube, marcou 
simultaneamente o início de mais uma época de natação pura.  Pretendeu-se 
com este torneio fomentar a prática desportiva e enriquecer os participantes 
com uma partilha de conhecimentos de realidades diferentes apesar de 
próximas. É ainda de salientar o convívio entre dezenas de pessoas, os atletas, 
pais, técnicos, e público em geral. 

 



 

 

FEHISPOR 2013 
 

FEIRA 
 

GRUPO DIÁRIO DO SUL 
& 

IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 
 
BADAJOZ 
 
21-24/Nov/2013 € 2000 Público  35000 
 
Esta feira aproveitou esta excelente oportunidade para se associar ao 
desenvolvimento da cooperação transfronteiriça no domínio fulcral dos 
negócios e da atividade empresarial pois, segundo os promotores, "este é um 
espaço privilegiado para encontros de negócios, novos contactos e lançamento 
de empresas em Espanha". Esteve representada uma grande diversidade de 
sectores, destacando-se a alimentação, a decoração, o turismo, o mobiliário, a 
bricolage, os serviços, o  desporto e as energias. O programa da feira incluiu 
várias iniciativas, como conferências, debates, desfiles de moda, degustações 
gastronómicas, espetáculos musicais e outras atividades culturais. 

 



 

 

TORNEIO CONVÍVIO TRANSFRONTEIRIÇO DE ESCOLAS DE 
FUTEBOL 

 
INTERCÂMBIO DESPORTIVO 

 
FUNDAÇÃO SALESIANOS 

& 
ESCUELADE  FÚTBOL BENFICA BADAJOZ 

 
ÉVORA 
 
15-Dez-2013 € 750 Público  130 
 
Este convívio pretendeu ser uma referência no panorama desportivo da cidade, 
e contou com a participação de vários equipas de futebol, entre portuguesas e 
espanholas, nas quais se encontram a Escola de Futebol Geração Benfica de 
Badajoz e a Escola de Futebol Rayo Vallecano de Badajoz, ambas da vizinha 
província da Extremadura espanhola.  Pretendeu-se com este torneio fomentar 
a prática desportiva e enriquecer os participantes com uma partilha de 
conhecimentos de realidades diferentes apesar de próximas. É ainda de 
salientar o convívio entre dezenas de pessoas, os atletas, pais, técnicos, e 
publico em geral. 

 



 

 

TAÇA IBÉRICA 2014 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

4.ª DIMENSÃO ASSOCIAÇÃO JUVENIL 
& 

CLUB “PEÑA MOTERA EL TORPEDO” 
 
VENDINHA 
 
16-Fev-2014 € 750 Público  5000 
 
Esta edição contou com a participação de mais de 100 pilotos de Motos e 
Quads entre os quais, estiveram presentes os campões de Portugal e Espanha 
– 20 Pilotos espanhóis.  Foi um evento de grande importância que teve como 
principais objectivos a promoção da região do Alentejo não só ao nível da 
referida actividade desportiva, como também da dinamização da economia da 
região principalmente  do sector turístico, através da hotelaria e da 
restauração. 

 



 

 

WORKSHOP MOTIVAÇÃO, COOPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
AJPRA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, 

CULTURAL E EDUCATIVO 
& 

INEXSOS - CONSULTORÍA 
 
ÉVORA 
 
14-Mar-2014 € 375 Público  80 
 
Esta iniciativa visou promover e incentivar a união entre as Entidades 
envolvidas, fomentando o diálogo, a partilha, as sinergias mútuas em torno da 
questão do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Teve por  
destinatários técnicos, animadores e stakeholders das organizações envolvidas 
as suas parceiras, bem como a formandos de animação sociocultural. Este 
evento, desenvolvido de uma forma dinâmica e inovadora no âmbito da 
EUROACE, acentuou o carácter transfronteiriço que a discussão destas 
matérias deve assumir, e reforça os laços de cooperação entre entidades e 
pessoas através de uma ação fundamentada em técnicas de cooperação e de 
trabalho em grupo. 

 



 

 

ESCOLA DE VERÃO 2014 
 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA SEVERIM DE FARIA 
& 

ESCUELA DE FORMACION DE EDUCADORES CARIOCA 
 
ÉVORA 
 
27-28/Mar/2014 € 350 Público  1200 
 
No dia 27, realizaram-se dois workshops: o workshop de Fornos Solares, 
dinamizado pelo Centro UNESCO e dinamizado pela DECO e pelo Centro 
UNESCO o workshop Educação para a Sustentabilidade – Recursos para 
Animadores Socioculturais. No dia 28 decorreu o workshop Gerador Humano, 
dinamizado pelo Centro UNESCO, e o workshop Construção De Jogos Novos 
Através De Coisas Velhas que foi dinamizado por Paco Tábara Carbajo. Esta 
iniciativa pretendeu que os alunos tivesse contacto com o mundo laboral e com 
diferentes  Técnicos da animação sociocultural nas suas diferentes vertentes, 
num contexto de cooperação transfronteiriça. 

 



 

 

24 HORAS DESAFIO PELA SAÚDE 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA 
& 

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
 
ÉVORA E MÉRIDA 
 
4-5/Abr/2014 € 500 Público  1500 
 
Esta iniciativa transfronteiriça teve como objetivo principal fomentar a atividade 
física nos diferentes grupos etários e consciencializar a população dos 
benefícios que os bons hábitos alimentares e a atividade física podem trazer à 
saúde.  Surgiu no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde, 
proporcionará um vasto leque de atividades desportivas, durante 24 horas.  O 
Desafio Pela Saúde, cuja cerimónia oficial de abertura teve lugar na cidade 
espanhola de Mérida enquanto o encerramento foi em Évora, incluiu ainda 
diversas atividades de promoção da saúde, nomeadamente rastreios, 
workshops, palestras e seminários. 

 



 

 

1.ª EDIÇÃO ÉVORA CUP – FUTEBOL INFANTIL 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

ASSOCIAÇÃO TALENTO PRODIGIOSO 
& 

RAYO – VALLECANO DE BADAJOZ 
 
ÉVORA 
 
7-8/Jun/2014 € 500 Público  800 
 
Esta iniciativa visou a promoção da Arte Contemporânea  Portuguesa produzida 
no Alentejo. A importância deste evento para a cooperação transfronteiriça no 
âmbito da EUROACE manifestou-se sobretudo porque a região de Plasencia é 
muito visitada por muita gente de toda a Europa, visto estar numa zona de 
grande interesse ornitológico e de observação da natureza com Parques 
Naturais muito importantes, como o Parque Natural de Monfrague. 

 



 

 

EXPOSIÇÕES DE PINTURA INDIVIDUAIS 
 

EXPOSIÇÃO 
 

OLIVEIRA TAVARES 
& 

CENTRO CULTURAL LAS CLARAS E CONSORCIO MUSEO 
ETNOGRÁFICO EXTREMEÑO 

 
PLASENCIA E OLIVENÇA 
 
3-31/Mai+20/Jun-20/Jul/2014 € 500 Público  2000 
 
e uma forma geral,  o balanço desta iniciativa foi bastante positivo pelo 
convívio que se verificou entre os praticantes deste desporto. Foram ainda 
promovidos valores como o fair-play, a interajuda ou a partilha de experiências 
desportivas. O intercâmbio cultural e linguístico entre equipas participantes e 
apoiantes das diversas equipas também foi possível e foram feitos contactos 
para futuros encontros transfronteiriços a este nível, o que proporcionará 
certamente interessantes parcerias a nível desportivo.  Um evento desta 
natureza permite, obviamente, estabelecer um contacto mais próximo com 
equipas vindas do outro lado da fronteira, promovendo o convívio entre os 
jovens das equipas portuguesas e espanholas. 

 



 

 

SEMANA DO DESPORTO ADAPTADO 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

APCE - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE EVORA 
& 

ASPACE - ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ESPAÑA 
 
ÉVORA 
 
16-20/Jun/2014 € 350 Público  200 
 
A importância transfronteiriça deste evento foi bastante relevante, porque se 
constituiu como uma referência para os praticantes das várias modalidades, 
pois através do desporto os jovens podem alcançar objectivos que contribuem 
para a sua integração social e para o seu bem-estar físico e psicológico.  Por 
outro lado, eleva a sua auto estima pois podem mostrar à sociedade as 
capacidades que os atletas com deficiência têm na prática desportiva.  Importa 
ainda salientar o carácter deste evento, promovendo o contacto entre culturas 
e técnicas diversas, a partilha de conhecimento entre indivíduos e organizações 
dos dois lados da fronteira e o salutar intercâmbio pessoal e institucional entre 
alentejanos e extremenhos aos quais a Eurorregião EUROACE não quis deixar 
de se associar,promovendo a  sua imagem e objectivos de cooperação 
transfronteiriça neste contexto. 

 



 

 

ECUEXTRE 2014 
 

FEIRA 
 

ESAE/IPP - ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE ELVAS DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

& 
IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 

 
BADAJOZ 
 
19-22/Jun/2014 € 500 Público  25000 
 
A aposta cada vez maior na internacionalização, seja através de alunos 
provenientes do outro lado da fronteira, seja através das parcerias para visitas, 
projetos comuns, formações conjuntas, angariação de entidades acolhedoras 
de estágios, futuras participações em eventos internacionais, etc., o 
conhecimento e intercâmbio de outros centros educativos similares no espaço 
EUROACE e ainda o contacto mais próximo com o setor equestre de todo o 
espaço EUROACE. 

 



 

 

I MARATONA INTERNACIONAL DE FUTSAL FEMININO DA 
AAUE 

 
INTERCÂMBIO DESPORTIVO 

 
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

& 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA CASAR DE CÁCERES 

 
ÉVORA 
 
5-6/Jul/2014 € 500 Público  800 
 
Esta iniciativa visou promover a prática desportiva, divulgar a modalidade em 
Évora e no distrito, e esteve associada a uma causa social. A importância deste 
evento para a cooperação transfronteiriça no âmbito da EURORREGIÃO 
EUROACE - ALENTEJO-CENTRO EXTREMADURA manifestou-se sobretudo na 
divulgação da prática desportiva, mais concretamente o Futsal, na evolução 
dos seus praticantes, promoção do intercâmbio de culturas, e colocação em 
prática da solidariedade. 

 



 

 

VIII TORNEIO LUSO ESPANHOL DE BADMINTON 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CBE - CLUBE DE BADMINTON DE ÉVORA 
& 

UNIVERSIDAD POPULAR DE CÁCERES 
 
ÉVORA 
 
5-6/Jul/2014 € 750 Público  600 
 
O Torneio Luso-Espanhol é reconhecido como um dos mais emblemáticos 
torneios em Portugal, assumindo uma particular importância desportiva, 
cultural, turística e económica a nível regional. Esta iniciativa visou promover a 
competição da modalidade na região Alentejo e aprofundar as relações de 
interculturalidade entre os povos portugueses e espanhóis, em concreto do 
Alentejo, da Extremadura e da Andaluzia. A importância deste evento para a 
cooperação transfronteiriça no âmbito da EUROACE e da EUROAAA manifestou-
se em através da mobilização de vários clubes portugueses e espanhóis, pela 
visibilidade que o Torneio assumiu a nível transfronteiriço para ambas as 
regiões autônomas da Extremadura e Andaluzia. 

 



 

 

20.º CONGRESSO DA APDR 
 

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

CEFAGE/UE - CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AVANÇADA EM 
GESTÃO E ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

& 
GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES APLICADOS - GESSA 

 
ÉVORA 
 
10-11/Jul/2014 € 500 Público  300 
 
Sob o tema “Renascimento das Regiões do Sul da Europa”, o evento contou 
com a participação de especialistas nacionais e internacionais, designadamente 
da Universidade da Extremadura espanhola, conferindo-lhe um carácter 
transfronteiriço. Esta iniciativa foi organizada pela  APDR, pelo Centro de 
Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia (CEFAGE) da 
Universidade de Évora e teve o acolhimento da Universidade de Évora. Durante 
2 dias,  cerca de duas centenas de congressistas discutiram a economia, o 
desenvolvimento e a política regional mundial promovendo simultaneamente a 
cooperação entre todas as regiões participantes e a eurorregião EUROACE. 

 



 

 

TOURS MASTERS IBÉRICO 2014 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

ATP - ACADEMIA DE TÉNIS DE PORTALEGRE 
& 

CASINO BADAJOZ 
 
ELVAS 
 
11-20/Ju/2014l € 1000 Público  550 
 
O evento foi participado por pessoas com idade superior a 6 anos, inclusive, 
com gosto pela música no sentido de melhorar a sua educação artística, 
designadamente alunos de conservatórios, músicos amadores, melómanos e 
apreciadores de música em geral.  O programa do curso procurou dar uma 
resposta devidamente estruturada que permitisse minimizar a falta de recursos 
existente nos dois países, com especial incidência no Alentejo e na 
Extremadura. 

 



 

 

I CURSO DE VERÃO DA AME 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

ACADEMIA DE MÚSICA DE ELVAS 
& 

SOCIEDAD FILARMONICA DE BADAJOZ 
 
ELVAS 
 
7-18/Jul/2014 € 500 Público  425 
 
Esta iniciativa visou o desenvolvimento da modalidade do ténis na região do 
Alentejo e da Extremadura Espanhola, bem como a dinamização e 
rentabilização de espaços desportivos nestas duas regiões e ainda o incentivo à 
prática desportiva da modalidade.  Teve também como objectivo o fomento do 
turismo, através do intercâmbio entre várias gerações de tenistas e a partilha 
de experiências e metodologias de treino. A promoção desta colaboração 
determinou a insubstituível continuidade de ações complementares à actividade 
desportiva e pedagógica dos clubes envolvidos, a dinamização de infra-
estruturas no espaço ibérico, o desenvolvimento da modalidade em regiões do 
interior, tradicionalmente mais desfavorecidas, e a promoção de valores 
associados ao desportivismo e fair play, objectivos consignados na essência dos 
projetos desportivo e educativo a que ambas as entidades se dedicam. 

 



 

 

FOLCGIL 2014 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

RANCHO FOLCLÓRICO GRUPO DE PROMOÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE 
MONTARGIL 

& 
COROS Y DANZAS SUPETRAN – HALMOHIN 

 
MONTARGIL 
 
19-Jul-2014 € 350 Público  1300 
 
Esta iniciativa visou um permanente intercâmbio com grupos de folclore da 
EXTREMADURA. Em 2014 foi participado por quatro grupo portugueses, um 
dos quais do Alentejo e outro de Badajoz-Cáceres (COROS Y DANZAS 
“SOPETETRAN”-ALMOHIN),. A participação dos cinco grupos somou mais de 
300 participantes, sendo que a assistência ultrapassou o milhar, oriunda de 
várias regiões. 

 



 

 

CIRCUITO DE BTT DO NORTE ALENTEJANO 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CIMAA - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO 
& 

CLUBE “EXTREMADURA ORBEA” DE BADAJOZ 
 
PORTALEGRE 
 
26/Out/14 € 1000 Público  2000 
 
Esta iniciativa pretende aprofundar o intercâmbio desportivo entre atletas da 
Extremadura espanhola com atletas portugueses e a criação de oportunidades 
de cooperação transfronteiriça com a equipa da Extremadura que poderá levar 
o circuito a um patamar de excelência em cooperações futuras, seja ao nível do 
BTT ou em outras actividades onde se possa envolver o Alto Alentejo e a 
Extreamdura espanhola. 

 



 

 

XXX II ANIVERSÁRIO DO AMINATA 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

AMINATA – ÉVORA CLUBE DE NATAÇÃO 
& 

CLUB DE NATACIÓN DE BADAJOZ 
 
ÉVORA 
 
26/Out/14 € 1000 Público  525 
 
Esta iniciativa visa promover a cooperação transfronteiriça entre atletas do 
Alentejo e da Extremadura Espanhola, no desenvolvimento e prática da 
natação pura desportiva e na obtenção de formação sustentada coerente e 
progressiva, respeitando as etapas de desenvolvimento de cada atleta. 
Pretende também promover a cooperação transfronteiriça entre atletas do 
Alentejo e da Extremadura Espanhola, no desenvolvimento e prática da 
natação pura desportiva e na obtenção de formação sustentada coerente e 
progressiva, respeitando as etapas de desenvolvimento de cada atleta. E ainda 
consolidar o cumprimento de regras de comportamento social e desportivo 
através da partilha de experiências dum e doutro lado da fronteira. 

 



 

 

JORNADAS TRANSFRONTEIRIÇAS DE ENCONTROS 
CULTURAIS 

 
INTERCÂMBIO CULTURAL 

 
CENDREV - CENTRO DRAMÁTICO DE ÉVORA 

& 
TEATRO GUIRIGAI E TEATRO ALKÀZAR 

 
PLASENCIA 
 
27-28/11/2014 € 1500 Público  250 
 
Esta iniciativa visou promover a língua e o teatro português em Espanha e 
ainda o Circuito Ibérico de Artes Cénicas formado por estruturas de criação 
artística de serviço público nas artes cénicas.  



 

 

STAND DE TURISMO NA FEHISPOR 
 

FEIRA 
 

ARPTA - AGÊNCIA DE PROMOÇÃO TURISTICA DO ALENTEJO 
& 

IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 
 
BADAJOZ 
 
27-30/11/2014 € 2500 Público  37000 
 
Este evento visou potenciar a divulgação das oportunidades de 
desenvolvimento económico e inovação e dar a conhecer aos cidadãos de 
ambos os países as estratégias regionais de especialização inteligente. Permitiu 
a dinamização turística das regiões envolvidas, importante para a 
sustentabilidade económica da rede de micro, pequenas e médias empresas do 
sector de toda a região abrangida pela eurorregião EUROACE. 

 



 

 

EURORREGIÕES EM NOTÍCIA – 10 PROGRAMAS DE RÁDIO 
 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

MARIA LUÍSA SILVA 
& 

RÁDIO TELEFONIA DO ALENTEJO 
 
2 EURORREGIÕES 
 
10-12/2014 € 4920 Público   
 
Esta iniciativa visou potenciar a partir do programa mecanismos de cooperação 
transfronteiriça entre as entidades promotoras e outros parceiros. Divulgar a 
partir do Alentejo projectos de cooperação transfronteiriça promovidos em 
Portugal e em Espanha. Divulgar eventos de carácter económico, cultural e 
social que decorrem em ambos países e promover a audição de música 
portuguesa e espanhola. 

 



 

 

INTERCÂMBIO GIMNICO TRANSFRONTEIRIÇO 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
& 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 
ÉVORA 
 
03-12-2014 € 1000 Público  120 
 
Esta iniciativa visou o enriquecimento curricular dos alunos das universidades 
de Portugal e Espanha envolvidos no intercâmbio, que puderam intercambiar 
experiências dentro de diferentes disciplinas gímnicas com outros professores e 
colegas de outro país, utilizando materiais e metodologias de ensino. 

 



 

 

A VIAGEM DE ZIRYAB – JUDEUS, CRISTÃOS E 
MUÇULMANOS NA CULTURA IBÉRICA TRANSFRONTEIRIÇA 

 
INTERCÂMBIO CULTURAL 

 
ACADEMIA DE MÚSICA DE ELVAS 

& 
SOCIEDAD FILARMONICA DE BADAJOZ 

 
ELVAS 
 
11-12-2014 € 750 Público  150 
 
Este evento pretendeu proporcionar aos intervenientes um contacto próximo 
com a realidade da música antiga, mediante um workshop seguido de um 
concerto e permitiu ainda compreender a evolução da música contemporânea 
com base no legado e herança artística e cultural. 

 



 

 

SPOTS RADIOFÓNICOS NA CADEIA RÁDIO ELVAS- 11 
SPOTS SEMANAIS 

 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
RÁDIO ELVAS (E CONSÓRCIO) 

& 
RÁDIO ELVAS, ET AL. 

 
2 EURORREGIÕES 
 
10-12/2014 € 1230 Público   
 
Spots radiofónicos sobre a actualidade das Eurorregiões  



 

 

TAÇA IBÉRICA 2015 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

4.ª DIMENSÃO ASSOCIAÇÃO JUVENIL 
& 

LOS MOTEROS DEL SUR ECOLOGISTA (SEVILHA) / MOTO CLUB “EL 
TORPEDO” (CÁCERES) 

 
Vendinha 
 
8/Fev/15 € 750 Público  5100 
 
Esta iniciativa teve uma enorme relevância para a cooperação transfronteiriça e 
para as Eurorregiões EUROACE e EUROAAA, promovendo simultaneamente a 
Região do Alentejo não só ao nível da referida actividade desportiva como 
também da dinamização da economia da região principalmente do sector 
turístico, através da hotelaria e da restauração. 

 



 

 

CONCERTO DO 27º ANIVERSÁRIO DA ACADEMIA DE 
MÚSICA DE ELVAS 

 
INTERCÂMBIO CULTURAL 

 
ACADEMIA DE MÚSICA DE ELVAS 

& 
SOCIEDAD FILARMONICA DE BADAJOZ 

 
ELVAS 
 
21/Fev/15 € 750 Público  700 
 
Esta iniciativa teve como objectivo incentivar a cooperação através de um 
diálogo intercultural envolvendo agentes e parceiros dos dois lados da 
fronteira. O concerto aproximou os apreciadores de música através desta 
linguagem universal que é a música. 

 



 

 

I CIRCUITO IBÉRICO 2015 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO 
& 

SPORTEM, ESCUELA DE TÉNIS 
 
MONTEMOR-O-NOVO 
 
28-02/ 1-03/2015 € 750 Público  100 
 
Esta iniciativa teve como objectivo promover o desporto e a cooperação 
transfronteiriça, com particular incidência no domínio da formação pedagógica 
e cultural dos atletas participantes, promovendo simultaneamente a 
eurorregião EUROACE. 

 



 

 

FÓRUM OS JOVENS E AS ESTRUTURAS MUNICIPAIS DA 
JUVENTUDE 

 
INTERCÂMBIO CULTURAL 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA 

& 
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

 
ÉVORA 
 
28/Mar/15 € 500 Público  150 
 
Esta iniciativa visa assinalar o Dia Mundial da Juventude e apresentar junto de 
jovens e autarcas as diferentes possibilidades dos jovens individualmente ou 
através do movimento associativo juvenil, intervirem e participarem junto ao 
poder local em decisões que direta ou indiretamente afeta as suas vidas. Do 
mesmo modo este Fórum pretende apresentar resultados de estudos realizados 
em Portugal e Espanha sobre as questões da autonomia juvenil e 
constrangimentos associados a vida dos jovens nos tempos atuais. 

 



 

 

DESAFIO PELA SAÚDE 2015 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA 
& 

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
 
ÉVORA 
 
10-12/abril/2015 € 1000 Público  15000 
 
Esta iniciativa desportiva ligada à saúde pretendeu difundir a Dieta 
Mediterrânea; Promover estilos de vida saudáveis; Incentivar a prática da 
atividade física; Informar sobre fatores de risco e de proteção relacionados com 
os comportamentos em Saúde e Divulgar de forma lúdica mensagens de 
prevenção em saúde. 

 



 

 

CONCURSO INTERNACIONAL AMADEUS 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

EBORAEMVSICA 
& 

CORO AMADEUS 
 
PUEBLA DE LA CALZADA 
 
12/Abr/15 € 615 Público  150 
 
Esta iniciativa pretende incentivar a cooperação, dar a conhecer a cidade de 
Évora, divulgar o património musical, contribuir para o intercâmbio cultural e 
turístico e facilitar contactos futuros de natureza diversa.  



 

 

I CICLO DE TEATRO PORTUGUÊS EM SEVILHA 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

CENDREV - CENTRO DRAMÁTICO DE ÉVORA 
& 

FUNDICIÓN SEVILLA 
 
SEVILHA 
 
12/Abr/15 € 1500 Público  2620 
 
Esta iniciativa está inserida no Ciclo de Teatro Português e visa promover a 
língua e o teatro português em Espanha. 

 



 

 

SEMANA DO DESPORTO ADAPTADO 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

APCE - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE EVORA 
& 

ASPACEBA -ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 
 
ÉVORA 
 
1-15/Junho 2015 € 500 Público  297 
 
Esta iniciativa constitui  uma oportunidade para os atletas de Desporto 
Adaptado e comunidade de participarem em torneios, encontros e festivais 
onde possam medir e demostrar as suas capacidades, disfrutar de atividades 
desportivas e lúdicas, ficar a conhecer estas modalidades desportivas e 
desenvolver laços sociais com outras pessoas. Além destes aspectos, há ainda 
a salientar a oportunidade da APCE poder partilhar estes eventos com os 
clientes de outras instituições de apoio à deficiência do Concelho de Évora, a 
nível nacional e internacional transfronteiriço. 

 



 

 

ECUEXTE 2015 
 

FEIRA 
 

ESAE/IPP - ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE ELVAS DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

& 
IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 

 
BADAJOZ 
 
11-14 Junho/2015 € 750 Público  25000 
 
Trata-se de um evento de assinalável importância junto da comunidade de 
criadores de cavalos e empresas do ramo em Portugal e em Espanha, bem 
como de praticantes de equitação e aficionados. A ESAE/IPP esteve presente 
no evento com um stand dinamizado pelos alunos e docentes da ESAE, 
promovendo os seus cursos, com destaque para a Licenciatura de 
Equinicultura, única na Península Ibérica numa instituição de ensino superior 
pública, pelo que foram muitos os visitantes com diversos pedidos de 
informação sobre a mesma. 

 



 

 

MINI COPA CALIPOLENSE 2015 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

O CALIPOLENSE – CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA 
& 

CP DON BOSCO COLEGIO SALESIANO DE BADAJOZ 
 
VILA VIÇOSA 
 
12-27 Junho/2015 € 1500 Público  4000 
 
A importância deste evento para a cooperação transfronteiriça no âmbito da 
EURORREGIÃO EUROACE – ALENTEJO–CENTRO–EXTREMADURA manifestou-
se em várias vertentes pois, este tipo de ações foram um vinculo para o 
conhecimento de outras infraestruturas e metodologias de ensino, sistemas 
táticos, mas acima de tudo de intercâmbio cultural. O contexto transfronteiriço 
foi sempre promotor de intercâmbios linguísticos e culturais, havendo imensos 
jogos de equipas espanholas contra equipas portuguesas, e outras ações em 
línguas diferentes (POR e ESP), existindo assim benefícios de aprendizagem 
mutua. 

 



 

 

1ª EDIÇÃO AVA KIDS CUP 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

ASSOCIAÇÃO VEDETA AMARELA 
& 

TROFEOS DEL AP SANTA ISABEL 
 
VILA VIÇOSA 
 
30-31 Maio/2015 € 750 Público  3000 
 
A EUROACE revela-se de extrema importância no apoio a este tipo de eventos, 
nos quais proporciona a possibilidade de interação entre os jovens e capital 
humano das diversas regiões transfronteiriças. O objetivo de promover a 
modalidade, de premiar todos os atletas pela participação em provas oficiais e 
não oficiais no decorrer da época desportiva 2014/2015, surte mais efeito com 
eventos desta natureza, principalmente quando se conseguem atingir equipas 
das duas regiões num evento transfronteiriço de sucesso. 

 



 

 

TORNEIO LUSO ESPANHOL DE BADMINTON 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CBE - CLUBE DE BADMINTON DE ÉVORA 
& 

RECREATIVO IES LA ORDEN 
 
ÉVORA 
 
4-5 Julho /2015 € 1500 Público  600 
 
Este Torneio, ao envolver um tão grande número de altetas, técnicos e 
familiares de vários clubes nacionais mas também destas duas províncias 
espanholas, assumiu particular importância para a visbilidade e promoção das 
relações transfronteiriças, reforçando a cooperação entre instituições e povos, 
conferindo uma elevada visibilidade e notariedade às eurorregiões EUROACE e 
EUROAAA. 

 



 

 

ENCONTRO IBÉRICO DO REGADIO E SUSTENTABILIDADE 
 

FEIRA 
 

MUNICÍPIO DE ALJUSTREL 
& 

AGELEPE – ASOCIACION GENERAL DE EMPRESARIOS DE LEPE 
 
ALJUSTREL 
 
12-14/Junho/2015 € 2500 Público  30000 
 
O principal objetivo do Encontro foi promover a cooperação pró-ativa 
transfronteiriça; mobilizar os atores da área agrícola; favorecer a criação de 
laços de uma cooperação entre multi-atores de várias áreas de atividade chave 
que se associam às necessidades das empresas do sector Agroindustrial, bem 
como, estabelecer parcerias que potenciem o desenvolvimento da agro-
indústria no espaço ibérico. 

 



 

 

II CURSO VERÃO DA ACADEMIA MÚSICA ELVAS 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

ACADEMIA DE MÚSICA DE ELVAS 
& 

SOCIEDAD FILARMONICA DE BADAJOZ 
 
ELVAS 
 
22Julho-3 Julho € 700 Público  450 
 
Foi notória a importância da abordagem pessoal e próxima com a música 
“viva”, uma vez que tal interação afirmou-se como um elemento complementar 
a todos os processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos pelos alunos 
envolvidos das duas regiões e ao mesmo tempo como um renovado elemento 
motivacional no contexto transfronteiriço do percurso académico dos mesmos 
alunos. 

 



 

 

2ª EDIÇÃO EVORA CUP-FUTEBOL INFANTIL 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

ASSOCIAÇÃO TALENTO PRODIGIOSO 
& 

CLUB DEPORTIVO BADAJOZ 
 
ÉVORA 
 
14,20,21/Junho/2015 € 750 Público  3500 
 
Esta iniciativa visou promover a interacção entre os clubes dos dois países, 
funcionando para todas as crianças que no evento participam, como um prémio 
pela excelente época desportiva que realizaram nas suas equipas/clubes 
desportivos. O Evento procurou também proporcionar a todas estas crianças, 
pais, treinadores e respetivos agentes desportivos uma convivência salutar 
utilizando o desporto num contexto transfonteiriço. 

 



 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDAS DO NORTE 
ALENTEJANO 

 
INTERCÂMBIO CULTURAL 

 
FEDERAÇÃO DAS BANDAS FILARMÓNICAS DO DISTRITO DE 

PORTALEGRE 
& 

FILARMONICA DE OLIVENZA 
 
Avis 
 
11-Julho/15 € 1000 Público  400 
 
Esta iniciativa pretendeu reativar o intercâmbio entre bandas portuguesas e 
espanholas , em especial, Alentejo/Extremadura e visou estreitar laços e a 
troca de experiências elevando o certame a um patamar superior. O encontro 
funcionou também como um momento de reaproximação entre as bandas de 
forma a incentivar outros tipos de colaborações conjuntamente com outras 
estruturas regionais do país vizinho. 

 



 

 

FOLCGIL2015 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

RANCHO FOLCLÓRICO GRUPO DE PROMOÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE 
MONTARGIL 

& 
VETERANOS DE COROS Y DANZAS DE BADAJOZ 

 
MONTARGIL 
 
18-Julho/2015 € 750 Público  250 
 
Esta iniciativa visou reforçar a integração das regiões do Alentejo e a 
Comunidade Autónoma da Extremadura num contexto de alegria e festa, o que 
conseguiu concretizar, com a determinação destas Regiões, reforçando e 
dando um novo estímulo às relações de cooperação já existentes. 

 



 

 

II MARATONA INTERNACIONAL DE FUTSAL FEMININO 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
& 

AD CASAR / CLUB DESPORTIVO UNIVERSIDAD GRANADA 
 
ÉVORA 
 
4-5 Julho /2015 € 1250 Público  1000 
 
Esta iniciativa possibilitou a integração entre os participantes, a oportunidade 
de se vivenciar a prática desportiva envolvendo diferentes culturas. Manifestou-
se também na divulgação da prática desportiva, mais concretamente o Futsal, 
a evolução dos seus praticantes, promover o intercâmbio de culturas, pôr em 
prática a solidariedade e a promoção da igualdade de gêneros num contexto 
transfronteiriço. 

 



 

 

TOURS MASTERS IBÉRICO 2015 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

ATP - ACADEMIA DE TÉNIS DE PORTALEGRE 
& 

CLUB DE TENIS GLOBALE / LA ATAYALA 
 
CAMPO MAIOR 
 
9 Julho/2015 € 1000 Público  300 
 
Esta iniciativa visou o desenvolvimento da modalidade do ténis na região 
Alentejo, Algarve, Beira Baixa e Extremadura Espanhola, a dinamização e 
rentabilização de espaços desportivos nestas regiões, bem como o incentivo à 
prática desportiva da modalidade. Teve também como objectivo o fomento do 
turismo destas regiões, através do intercâmbio entre várias gerações de 
tenistas (dos 12 aos 80 anos) dos dois países, bem como a partilha de 
experiências e metodologias de treino. 

 



 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MARVÃO 
 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

PERIFERIAS ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
& 

AL TARAB / AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCANTARA 
 
MARVÃO 
 
27-30/08/2015 € 1250 Público  2000 
 
Esta iniciativa visou realizar um festival de cinema sobre os temas: periferias, 
campo e ruralidade aproximando do mundo rural produções de cinema 
independente nacionais e internacionais. Pretendeu colocar a cultura do mundo 
rural e das periferias no centro das sociedades contemporâneas e elaborar uma 
estratégia de desenvolvimento social através da cultura audiovisual que 
permita incentivar a cooperação transfronteiriça e fomentar o conhecimento 
das culturas neste contexto. 

 



 

 

EASY BIKER 2015 BREATHE HERITAGE 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

MOTO CLUBE ALENTEJANO 
& 

CABALLEROS TEMPLARIOS MOTOCLUB 
 
ELVAS 
 
2-4/10/2015 € 750 Público  600 
 
Esta iniciativa pretendeu promover e estreitar os laços entre o território raiano 
do Norte alentejano com a extremadura espanhola, quanto à cultura 
motoiciclistica, patrimonial, histórica e gastronómica. 

 



 

 

VII ENCONTRO JOVENS CAO 
 

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO 
CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL 

& 
APROSUBA 

 
ÉVORA 
 
25/Set/15 € 1250 Público  150 
 
Sendo uma iniciativa que se repete pelo sétimo ano consecutivo, neste ano 
pretendeu-se abrir portas e apelar à participação de parceiros ibéricos, e que à 
semelhança da APPACDM de Évora sintam a necessidade de dar voz aos seus 
clientes, para que possam partilhar as suas vivências e experiências comuns no 
âmbito da promoção da autonomia e vida independente em cidadãos com 
deficiência e incapacidades. 

 



 

 

CIRCUITO DE BTT DO NORTE ALENTEJANO 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CIMAA - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO 
& 

CLUBE “EXTREMADURA ORBEA” DE BADAJOZ 
 
GAVIÃO 
 
13/Set/15 € 1000 Público  2000 
 
Esta iniciativa pretendeu aprofundar o intercâmbio desportivo entre atletas da 
Extremadura Espanhola com atletas Portugueses e a criação de oportunidades 
de cooperação transfronteiriça com a equipa da Extremadura que poderá levar 
o Circuito a um patamar de excelência em cooperações futuras, seja ao nível 
do BTT ou em outras atividades onde se possa envolver o Alto Alentejo e a 
Extremadura Espanhola. 

 



 

 

BIKE EVORA 2015 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA 
& 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA – FACULDAD CIENCIAS Y 
DEPORTES 

 
ÉVORA 
 
25-27/09/2015 € 1250 Público  2500 
 
Esta iniciativa apresentou como objetivos fundamentais: Incentivar a prática o 
uso da bicicleta, como uma mais-valia para a saúde e para o ambiente; 
Incentivar a prática da atividade física no geral; Promover estilos de vida 
saudáveis; Informar sobre fatores de risco e de proteção relacionados com os 
comportamentos em saúde e Divulgar de forma lúdica mensagens de 
prevenção em saúde em contexto transfronteiriço. 

 



 

 

TORNEIO TRANSFRONTEIRIÇO DE BASQUETEBOL 
 

INTERCÂMBIO DESPORTIVO 
 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO ANDRÉ DE RESENDE 
& 

BALONCESTO BADAJOZ 
 
BADAJOZ 
 
12-13/09/2015 € 700 Público  100 
 
Esta iniciativa visou o reforço da projeção luso espanhola do Torneio e na 
promoção e consolidação da imagem da Eurorregião EUROACE, contribuindo 
para a promoção do Basquetebol na região transfronteiriça, para incentivar a 
salutar competição, o conhecimento mútuo e a cooperação entre jovens, 
adultos e instituições de ambos os lados da fronteira, bem como o efetivo 
desenvolvimento de uma cultura de cooperação entre povos. 

 



 

 

VIII ENCONTRO LUSO-ESPANHOL DE FUNDAÇÕES 
 

INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL 
 

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA 
& 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES 
 
ÉVORA 
 
28-10/2015 € 1500 Público  92 
 
Esta iniciativa visou escutar um conjunto de personalidades que reunem 
pensamento e experiência e que se dispuseram a partilhar ideias inspiradoras 
para a acção das fundações no mundo de hoje, incentivando o sentido 
transformador da sua missãoe conferindo-lhe maior profundidade e alcance. 

 



 

 

FEHISPOR 2015 
 

FEIRA 
 

ARPTA - AGÊNCIA DE PROMOÇÃO TURISTICA DO ALENTEJO 
& 

IFEBA - INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ 
 
BADAJOZ 
 
19-22/11/2015 € 3000 Público  37000 
 
Esta iniciativa manifestou-se na possibilidade de potenciar a divulgação das 
oportunidades de desenvolvimento económico, de inovação e desenvolvimento, 
bem como dar a conhecer aos cidadãos de ambos os países as estratégias 
regionais de especialização inteligente. De realçar a importância do evento na 
dinamização turística das regiões implicadas, importante para a 
sustentabilidade econômica da rede de micro, pequenas e médias empresas do 
sector em toda a região abrangida pela Eurorregião 
 

 


