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COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA BARRAGEM DE SANTA CLARA 
Dias de festa e convívio mobilizaram a população para celebrar a água de Santa Clara 
 
Assinalar os 50 anos da inauguração da Barragem de Santa Clara em reconhecimento da relevância da 

infraestrutura para o desenvolvimento do concelho de Odemira foi o objetivo das Comemorações promovidas 

pelo Município de Odemira e Associação de Beneficiários de Mira, que decorreram entre os dias 10, 11 e 12 de 

maio, através de um programa de atividades diversificado, aberto a toda a comunidade. Além da cerimónia 

evocativa, houve exposições, espetáculos, ações dirigidas ao público escolar e atividades desportivas, com grande 

adesão por parte da população, em três dias de convívio, emoção e recordações e de perspetivas para os desafios 

futuros para a região. 

 

A maior obra pública do concelho de Odemira 

A Barragem de Santa Clara é a maior obra pública do concelho de Odemira, estruturante para a região, destinada 

a duas importantes valências: fornecimento de água para abastecimento público e rega. A partir de Santa Clara 

são abastecidas populações no concelho de Ourique e grande parte do concelho de Odemira e são beneficiados 

12.000 hectares no Perímetro de Rega do Mira, entre Vila Nova de Milfontes e Rogil (no concelho de Aljezur). 

A obra foi iniciada em 1963, no âmbito do Plano de Rega do Alentejo, sendo inaugurada no dia 11 de maio de 

1969, com a presença do Presidente da República, Almirante Américo Thomaz, e do Presidente do Conselho de 

Ministros, Marcello Caetano, vários ministros, entidades nacionais e regionais e milhares de populares.  

 

Três dias de festa na Barragem e na aldeia de Santa Clara-a-Velha  
As Comemorações iniciaram, no dia 10 de maio, com uma manhã dedicada à comunidade escolar. Mais de uma 

centena de jovens dos vários Agrupamentos de Escolas do concelho participaram em ações de promoção 

ambiental e experiências sobre energia, visitaram as instalações da Barragem, colaboraram numa pintura mural e 

ainda tiveram tempo para uma aula de iniciação à canoagem. 

A tarde do 1.º dia começou com a inauguração da exposição alusiva aos 50 anos da Barragem que animou 

diversos espaços da aldeia de Santa Clara-a-Velha. A exposição terminou na Casa do Povo, onde decorreu o 

colóquio “O Plano de Rega, a Barragem e a Charneca”, com intervenções de Jorge Vasquez, membro da 

Administração da EDIA, e do historiador António Quaresma. Para encerrar a tarde, a Tertúlia “Memórias vivas da 

Barragem”, teve como convidados cidadãos que viveram na primeira pessoa a construção e inauguração da obra. 

A primeira noite das comemorações aconteceu no Largo da Igreja Matriz, com a atuação do Grupo Morcegos do 

Mira, seguido da exibição do documentário sobre a construção da Barragem. A festa continuou, com a atuação de 

Marrockhino. 

No dia 11 maio, dia em que se assinalou o 50.º Aniversário da Barragem de Santa Clara, decorreu a Cerimónia 

Comemorativa e inauguração de Monumento Evocativo. A cerimónia contou com intervenções do Diretor 

Executivo da Associação de Beneficiários do Mira, Manuel Amaro, do Diretor Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Geral, Gonçalo Leal, do Presidente da Câmara Municipal de Odemira, José Alberto Guerreiro, e 

da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque. O evento contou com a 

atuação dos alunos do Centro de Valorização da Viola Campaniça e do Cante de Improviso e exibição de 

documentário sobre a Barragem. O escultor Fernando Fonseca explicou o significado e a inspiração da medalha 

evocativa, de sua autoria, e que foi oferecida a todos os convidados. 

A noite ficou marcada pelo espetáculo do grupo Ala dos Namorados, acompanhado pela Banda Filarmónica do 

Lavre, seguindo-se um Festival Piromusical sobre as águas de Santa Clara. A festa estendeu-se pela noite fora com 

a atuação do DJ João Machado. 

Na manhã de 12 de maio, o desporto esteve em destaque na Barragem de Santa Clara, com cerca de 400 atletas 

em prova. O Trail do Mira, uma organização da Santa Casa da Misericórdia de Odemira e do Núcleo Desportivo e 
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Cultural de Odemira, em parceria com a Ordem dos Enfermeiros, contou com a participação de 250 atletas na 

vertente competitiva. A prova contou também com uma vertente de lazer, com uma caminhada na qual 

participaram caminheiros do programa municipal de desporto sénior "Viver Ativo". O BTT foi outra das 

modalidades em destaque, numa prova promovida pela Junta de Santa Clara-a-Velha e Sporting Clube 

Santaclarense. 

No final da manhã, a organização das Comemorações de 50.º Aniversário da Barragem de Santa Clara ofereceu 

um almoço convívio a todos os atletas e população presente, que incluiu legumes, tomates e frutas 

disponibilizadas por empresas do Perímetro de Rega do Mira.  

As festividades encerraram com uma tarde cultural que contou com as atuações do Grupo Etnográfico Gentes do 

Alto Mira, Grupo Coral Cantadores do Desassossego e do artista Toy. Houve ainda um Flash Mob de dança pela 

Associação Mil Passos. 

Durante todo o fim-de-semana, houve passeios de barco, visitas às instalações da Barragem e exposições, bem 

como a pintura ao vivo por Philippe Peseux.  

 

Parcerias na organização das Comemorações 

Este evento, pelo número de dias que envolveu e pelas diversas atividades que incluiu, só foi possível graças ao 

apoio e envolvimento de um conjunto de entidades, a título gracioso, sem as quais não teria sido possível 

concretizar o objetivo das entidades promotoras, designadamente:  

ACAL – Associação para a Ciência do Alentejo Litoral 

Agrupamentos de Escolas do Concelho de Odemira 

AHSA – Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur 

APA - Agencia Portuguesa de Ambiente 

Associação Cultural e Recreativa “Os Amigos de Santa Clara” 

Associação Mil Passos 

Bombeiros Voluntários de Odemira 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes 

Casa do Povo de Santa Clara-a-Velha / Grupo Etnográfico Gentes do Alto Mira 

Centro de Valorização da Viola Campaniça e Canto de Improviso 

Clube Fluvial Odemirense 

Guarda Nacional Republicana 

Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha 

Ordem dos Enfermeiros 

Paróquia de Santa Clara-a-Velha 

Rita Norberto e Ricardo Vaz (passeios de barco à vela) 

Sporting Clube Santaclarense 

Toda a população de Santa Clara-a-Velha que se disponibilizou a participar na tertúlia e no documentário 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

(José Alberto Guerreiro) 

N.I. n.º 60 

15/05/2019 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais 

Assunto: Comemoração dos 50 anos da Barragem de Santa Clara: balanço positivo na festa que celebrou a água 

de Santa Clara  
Anexo: fotografias do evento 


