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Obras P. 03
Centro de Negócios em fase final de 
construção
 
O Centro de Negócios de Aljustrel, que está a ser 
edificado no local onde ficava o antigo Matadou-
ro Municipal, entrou na reta final de construção, 
seguindo a obra para a fase de acabamentos. 
Neste local nascerá ainda uma nova artéria pedo-
nal e rodoviária.

Município P. 06
Adquirido novo camião do lixo
 
A Câmara Municipal de Aljustrel adquiriu uma 
nova viatura para recolha de lixo, que permitirá 
a melhoria da qualidade dos serviços no que diz 
respeito aos resíduos sólidos urbanos indiferen-
ciados. Com este novo veículo será reforçada a 
frota afeta a este serviço.

Património e Turismo P. 05
Aljustrel, Grândola e Mértola 
estabeleceram bases de cooperação
 
Os presidentes das câmaras municipais de Aljus-
trel, Grândola e Mértola reuniram-se com o ob-
jetivo de estabelecer as bases de entendimento 
para a criação de mecanismos de cooperação 
permanente no âmbito da valorização do patri-
mónio mineiro e geológico.

Município P. 13
Câmara assumiu competências da 
educação
 
A câmara assumiu competências na área da edu-
cação e procedeu a trabalhos de manutenção 
e arranjos nos estabelecimentos de ensino. O 
Município reforçou ainda os auxílios económicos 
em todos os ciclos de ensino e passou a oferecer 
fruta aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo.

Reabilitação P. 07
Município vai requalificar Núcleo 
Museológico de Ervidel
 
O Município de Aljustrel vai proceder à reabilita-
ção da cobertura do Núcleo Museológico Rural 
de Ervidel. O projeto, que conta com investimen-
to de cerca de 112 mil euros, já tem o contrato de 
financiamento aprovado, através de uma candi-
datura ao PDR 2020
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MELHORAR AS CONDIÇÕES DE 
VIDA E A ATRATIVIDADE DO 
NOSSO CONCELHO
Estamos apostados em melhorar as condições de vida e 
a atratividade do nosso concelho, aspiração que passa 
pela melhoria dos serviços municipais nos seus vários 
domínios. Vamos concretizar os grandes investimentos 
municipais, mas estamos também empenhados em  
fazer realizações e intervenções mais pequenas, mas  
não menos importantes no nosso dia-a-dia.

Carlos Teles - Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel

Passado este primeiro ano de 
mandato autárquico, considero 
oportuno realizar um balanço 

deste período, avaliando o desempe-
nho relativamente àqueles que são os 
principais objetivos definidos. 

Conforme comprometido, prosse-
guimos no aprofundamento da ação 
social do município, porque, apesar de 
sermos um concelho próspero em vá-
rios domínios, não deixamos ninguém 
para trás e procuramos ter soluções que 
respondam às necessidades das pessoas 
em situações mais vulneráveis. Manti-
vemos todos os apoios anteriormente 
existentes e promovemos novas políti-
cas sociais. Fizemos a entrega de caba-
zes de Natal, de Páscoa e de higiene a 
famílias carenciadas, implementámos 
o Programa Fruta Escolar (em comple-
mento ao leite escolar), implantámos 
o Projeto “Eu Sou Digital” e criámos a 
“Semana Sénior Saúde e Bem-Estar’’, 
entre outras ações que procuram me-
lhorar o bem-estar de todos os cidadãos 
do nosso concelho, independentemen-
te da sua condição. 

Continuamos o investimento na 
educação, porque entendemos o pro-
cesso educativo como o principal alicer-
ce de uma sociedade com igualdade de 
oportunidades. Por isso, assumimos a 
transferência de competências na Edu-
cação, que transferiu do Estado para a 
autarquia a gestão de todas as escolas 
do concelho. Neste âmbito, estamos a 
melhorar a organização dos serviços 
e a otimização do tempo de respos-
ta aos pedidos de intervenção diários 
no Agrupamento de Escolas. Temos 
também planeadas várias melhorias e 
intervenções urgentes em infraestrutu-

ras degradadas, bem como um projeto 
para o próximo ano letivo de renovação 
integral das casas de banho e cozinha 
da Escola Secundária. 

Relativamente à promoção do de-
senvolvimento económico, que é uma 
das imagens de marca do nosso conce-
lho, prossegue a construção do Centro 
de Negócios de Aljustrel e estamos a 
projetar a expansão do Polo Industrial 
de Aljustrel, investimentos que permiti-
rão fixar novas e inovadoras empresas 
no concelho. A conclusão da Área de 
Acolhimento Empresarial de S. João de 
Negrilhos, por seu lado, significa uma 
afirmação do esforço de descentraliza-
ção desta estratégia. Estamos também 
empenhados em explorar o potencial 
do nosso património mineiro enquanto 
mais-valia económica, nomeadamente 
impulsionando o turismo industrial, 
com o desenvolvimento do Parque Mi-
neiro de Aljustrel e com a construção 
de percursos e ciclovias que atraiam 
turistas e favoreçam a nossa economia 
local. 

Continuando a investir na cultura, 
porque é essa a forma de preservar os 
nossos valores próprios e de nos man-
termos abertos ao Mundo, valorizando 
a nossa identidade e mantendo-nos re-
cetivos aos valores culturais universais. 
Empenhámo-nos no regresso (após a 
pandemia) de todos os eventos cultu-
rais. Promovemos a manutenção do 
apoio direto ao movimento associativo, 
promovemos também novas iniciativas, 
tais como a assinatura do memorando 
com Associação Lendias d´Encantar, 
que já dinamiza atividades culturais re-
levantes em todo o concelho, e estamos 
a desenvolver duas novas e importantes 

iniciativas: sedear em Aljustrel o Centro 
de Investigação e Criação Artística do 
Espaço Ibero-americano e a constitui-
ção da Associação dos Municípios Mi-
neiros, em parceria com os Municípios 
de Mértola e Grândola. 

Porque conhecemos muito bem as 
questões que se nos colocam relacio-
nadas com o ambiente, queremos que 
o município continue a ser um agente 
ativo na busca de equilíbrios entre as 
atividades criadoras de emprego e de 
riqueza, em paralelo com a preservação 
dos valores ambientais. Demos conti-
nuidade à ação em matéria de ambien-
te, nomeadamente com o acompanha-
mento permanente da problemática 
relacionada com qualidade do ar, man-
tendo reuniões constantes com as enti-
dades com competência nesta matéria. 
Por outro lado, temos acompanhado o 
investimento de 4 milhões de euros da 
EDM previsto para as zonas mineiras 
desativadas em Aljustrel. No domínio 
do ambiente, estamos ainda a preparar 
um projeto piloto de aplicação de Sis-
tema de Recolha de Biorresíduos, com 
candidatura já submetida e a aguardar 
aprovação.

Estamos, também, absolutamente 
obrigados a responder aos efeitos da 
Covid 19, dando prioridade ao com-
bate às suas consequências presentes 
e futuras, problemática que veio a ser 
agravada com o início da guerra na 
Ucrânia, que produziu efeitos sociais e 
económicos muito negativos em todo o 
Mundo, pelo que o nosso concelho não 
ficou, obviamente, imune a esta proble-
mática. 

Estamos apostados em melhorar as 
condições de vida e a atratividade do 

nosso concelho, aspiração que passa 
pela melhoria dos serviços municipais 
nos seus vários domínios. Vamos con-
cretizar os grandes investimentos muni-
cipais, mas estamos também empenha-
dos em fazer realizações e intervenções 
mais pequenas, mas não menos impor-
tantes no nosso dia-a-dia: adquirimos 
um novo “carro do lixo”, apetrechámos 
uma carrinha com equipamento especí-
fico de saneamento, comprámos novos 
equipamentos operacionais, concluí-
mos o Parque de Merendas de Messeja-
na, os Percursos Pedonais de Jungeiros 
e Messejana, a reabilitação do Museu 
Municipal e realizámos a reabilitação 
das coberturas e iluminação do Merca-
do Municipal, entre outras.

Vamos ainda reabilitar a cobertura 
do Museu Rural de Ervidel.

São estas as nossas prioridades, que 
acredito temos vindo a concretizar de 
forma progressiva e num contexto mui-
to complexo, no pós-pandemia e com a 
guerra “à porta de casa” a influenciar o 
custo de vida e o sentimento de segu-
rança em que nos habituámos a viver 
na nossa Europa assente nos princípios 
da democracia e do Estado de direito.

Num período em que se celebra o 
Natal e se prepara a entrada no Novo 
Ano, que se quer de paz e esperança 
no futuro, reitero a disponibilidade do 
Município de Aljustrel de continuar a 
trabalhar com afinco na busca de me-
lhores condições de vida nesta nossa 
terra que amamos.

Um Feliz Natal e Próspero Ano 
Novo.
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Neste local, para além desta 
nova infraestrutura que am-
biciona atrair mais empresas 

para o concelho, nascerá ainda uma 
nova artéria pedonal e rodoviária, 
que fará a ligação desta zona da vila 
ao Centro de Saúde e à Escola Secun-
dária. 

O estado da obra, bem como os 
trabalhos que se seguirão nesta nova 
fase, foram dados a conhecer em 
detalhe, pela equipa técnica, ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Al-
justrel, Carlos Teles, que visitou esta 
infraestrutura que em breve será co-
locada ao serviço do concelho, da re-
gião e do país. 

O Centro de Negócios de Aljustrel, 
que tem um investimento de mais de 
1 milhão de euros, sendo compartici-
pado pelo programa FEDER, nomea-
damente através do Alentejo 2020 

– Programa Operacional Regional do 
Alentejo, vai permitir contribuir para 
a diversificação do tecido empresa-
rial.

Pretende-se ainda estimular o em-
preendedorismo e atrair novos inves-
timentos, também na área das star-
tups, contribuindo-se para o aumento 
da competitividade e ajudando-se à 
fixação de população neste território. 

Um centro que funcionará como 
uma incubadora tradicional, desti-
nando-se a todos aqueles que ne-
cessitem de um espaço físico para 
desenvolver o seu negócio, mas tam-
bém como uma incubadora partilha-
da, alojando numa só sala diversos 
postos de trabalho. Mas também 
como uma incubadora virtual, per-
mitindo a empresas terem a sua sede 
fiscal e outros serviços associados ao 
centro.  

A construção da Extensão de 
Saúde de Rio de Moinhos já 
se encontra em fase de aca-

bamento, seguindo-se os arranjos 
paisagísticos no exterior. 

Com a construção da Extensão 
de Saúde de Rio de Moinhos conse-
guir-se-á melhorar substancialmen-
te o acesso e a qualidade dos cui-
dados de saúde prestados a utentes 

e residentes e dar-se-ão melhores 
condições laborais aos profissionais 
de saúde para desempenharem as 
suas funções.

Esta é uma obra há muito rei-
vindicada por esta autarquia e pela 
população da freguesia, pelo que é 
com agrado que o Município de Al-
justrel vê esta obra entrar na reta 
final de construção.

Investimento de mais de 1 milhão de euros 

Centro de Negócios em fase final  
de construção
O Centro de Negócios de Aljustrel, que está a ser erguido no sítio onde ficava o antigo Matadouro 
Municipal, entrou na reta final de construção, seguindo a empreitada para a fase de acabamentos.

Empreitada 

Extensão de Saúde de Rio de Moinhos está 
em fase de acabamento 
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Esta obra, que se inclui na zona 
de melhoramento de acesso 
ao Bairro de São Brás e à Es-

trada Nacional 263, pretendeu criar 
mais um espaço de lazer para a po-
pulação e visitantes.

Este parque ao ar livre, que per-
mitiu a requalificação de uma zona 
que estava sem utilidade pública, foi 
visitado pelos alunos da Escola Bási-
ca de Messejana para a realização de 

um piquenique.
Este piquenique incluiu-se no âm-

bito do projeto de “Combate ao Des-
perdício Alimentar”, que a autarquia 
está a promover nos diferentes esta-
belecimentos de ensino do concelho 
e que se enquadra na Rede Europeia 
“Volunteering City – Urbact, da qual 
o município faz parte, tendo os alu-
nos ficado ainda a conhecer a masco-
te desta atividade, o “Brócoli”. 

Este novo espaço para usufruto 
da população, e de todos aqueles 
que visitem a freguesia, foi equipado 
com mesas e bancos, uma bancada 
com apoio de barbecue e ponto de 
água, iluminação e novas zonas ar-
borizadas e ajardinadas. Foi ainda 
criado um novo abrigo rodoviário, 
instalado na periferia do parque, e 
colocadas diversas papeleiras. 

Para a Câmara Municipal de Al-

justrel, este investimento vem permi-
tir a valorização do território, crian-
do um novo ponto de atratividade e 
de visita numa terra que tem inúme-
ras potencialidades turísticas. 

O Município de Aljustrel pretende 
ainda que esta obra contribua para a 
fomentação de hábitos de vida mais 
sustentáveis, proporcionando novos 
momentos de convívio a locais e fo-
rasteiros.

O Município de Aljustrel con-
cluiu, em Jungeiros e Mes-
sejana, dois novos percursos 

pedonais. Empreitadas que se encon-
tram enquadradas no âmbito do pro-
jeto “Trilhos de Observação”. 

Recorde-se que as novas zonas 
pedonais têm chegado a todas as 
freguesias do Concelho de Aljustrel, 
num valor total de 1 milhão e 300 
mil euros, comparticipado em 75 por 
cento pelo Programa FEDER, através 
do Alentejo 2020. 

Com estas intervenções a Câmara 
Municipal de Aljustrel pretende me-
lhorar as zonas de circulação para 
peões e para a prática da atividade 
desportiva. 

Estes percursos estão ainda inte-
grados no âmbito de novas rotas te-
máticas, tendo em vista a atração de 

visitantes para este território. 
O grande objetivo é ajudar à dina-

mização do turismo, promovendo o 
Concelho de Aljustrel, mas também 
a região Alentejo, nomeadamente no 
que diz respeito às atividades ligadas 
à natureza. 

É ainda intenção deste projeto 
contribuir para a valorização do pa-
trimónio, levando a que os cidadãos, 
através destas rotas, possam cami-
nhar um pouco por todo o concelho, 
levando-os a descobrir as várias po-
tencialidades deste território.

Em Jungeiros e Messejana es-
tas intervenções contribuíram para 
o embelezamento das localidades, 
criando novas vias de ligação e pro-
porcionando ainda novos momentos 
de fruição e de lazer às populações 
das freguesias.

empreitadas em Jungeiros e Messejana 

Concluídos novos percursos pedonais em 
freguesias 

Apresentado novo projeto para as escolas

Município construiu Parque  
de Merendas de Messejana
O Município de Aljustrel construiu, em Messejana, um Parque de Merendas.
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Esta iniciativa tem por base 
a urgência da preservação 
da cultura e da identidade 

destes territórios, bem como dar 
particular visibilidade aos recur-
sos patrimoniais e geológicos, con-
tribuindo para a criação de rotas 
e de iniciativas de caráter lúdico, 
pedagógico, cultural e científico.

Os territórios mineiros destes 

três concelhos foram conhecendo 
sucessivas fases de povoamento 
e exploração ao longo do tempo. 
As alterações espaciais provocadas 
pelas atividades de mineração, à 
semelhança do que acontece nou-
tros setores industriais, condu-
zem-nos a uma categorização de 
paisagem cultural a defender, à 
luz de uma nova visão sobre a im-

portância da ação do homem nos 
contextos espaciais e ambientais, 
com fortes implicações na afirma-
ção sociocultural das comunida-
des. 

A simbiose entre património 
cultural material e imaterial con-
tribui para a formação de uma 
identidade cultural específica ao 
tempo e espaço concretos. Estes 

locais têm potencial para se torna-
rem atrativos pedagógicos, cien-
tíficos e turísticos capazes de ter 
reflexos positivos na sociedade e 
economias locais, como a criação 
de emprego e receitas, promoven-
do, ao mesmo tempo, a minimi-
zação da degradação social asso-
ciada ao encerramento de antigas 
explorações mineiras.

O “Turismo Mineiro e Indus-
trial no Alentejo” foi o tema 
que esteve em debate. Aljus-

trel foi o anfitrião deste evento, que 
se inseriu no âmbito do Festival de 

Caminhadas – TransAlentejo. 
Uma iniciativa que decorreu na 

Central de Compressores e que con-
tou com o apoio de diversas enti-
dades, destacando-se a Turismo do 

Alentejo e a empresa de animação 
turística SAL. 

A abertura do colóquio encon-
trou-se a cargo do presidente da Câ-
mara Municipal de Aljustrel, Carlos 

Teles, e do presidente da Entidade 
Regional de Turismo do Alentejo e 
do Ribatejo, Vítor Silva. 

Em destaque estiveram as poten-
cialidades do património mineiro 
e geológico, mas também diversos 
projetos associados à atividade ex-
trativa, e que podem ser tomados 
como exemplo para a revitalização 
do território, nomeadamente através 
do turismo e da ciência. 

Foram ainda dados a conhecer ca-
sos práticos e de sucesso e lançados 
desafios para que se possa pensar o 
futuro do turismo mineiro e indus-
trial no Alentejo, designadamente 
enquanto ativo capaz de gerar de-
senvolvimento económico e social e 
potenciador da fixação de popula-
ção. 

Para o Município de Aljustrel, esta 
foi uma oportunidade ainda para 
colocar em evidência o vasto e rico 
património mineiro e industrial, do 
qual este concelho é fiel depositário 
há séculos, e para dar a conhecer os 
novos projetos que a autarquia tem 
em marcha para este setor. 

Aljustrel acolheu iniciativa na Central de Compressores

Colóquio debateu “Turismo Mineiro e Industrial no Alentejo” 

Estabelecidas bases para cooperação permanente 

Aljustrel, Grândola e Mértola vão valorizar 
património mineiro e geológico
Os presidentes das câmaras municipais de Aljustrel, Grândola e Mértola reuniram-se com o objetivo de estabelecer as bases 
de entendimento para a criação de mecanismos de cooperação permanente no âmbito da valorização do património mineiro e 
geológico dos respetivos territórios, tendo em vista o desenvolvimento social, cultural e económico dos diferentes concelhos.
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A Câmara de Aljustrel, tendo 
em vista a melhoria dos seus 
serviços de saneamento, ape-

trechou uma carrinha, tipo furgão, 
com uma máquina de alta pressão. 

Este equipamento permite a de-
sobstrução, em caso de necessidade, 
das redes de saneamento e de águas 
pluviais, recorrendo-se à utilização de 
água em alta pressão. 

Com a instalação deste equipa-
mento numa carrinha, afeta só a este 
serviço, é possível fazê-lo chegar ra-
pidamente às diferentes localidades 

que compõem o Concelho de Aljus-
trel, dando-se uma resposta mais cé-
lere e eficaz. 

Recorde-se que o objetivo do Mu-
nicípio de Aljustrel é contribuir para 
a melhoria dos serviços prestados às 
populações. 

Este é um serviço que reforça a 
capacidade instalada e que se en-
contra enquadrado no âmbito de 
uma projeto maior que a Câmara de 
Aljustrel está a levar a efeito e que 
permitirá reforçar e modernizar o 
parque de máquinas da autarquia. 

Com este novo veículo será 
reforçada a frota afeta a este 
serviço e será possível rea-

lizar a manutenção de viaturas já 
existentes. 

O camião pesado, com peso bru-
to homologado de 19 toneladas, 
com uma caixa de recolha com ca-
pacidade volumétrica de cerca de 
15 metros cúbicos (m3), está ain-
da equipado com um elevador com 
capacidade para movimentação de 
contentores. 

Este investimento insere-se, no 
entanto, no âmbito de um projeto 
maior que o Município de Aljustrel 
tem em curso e que passa pela aqui-
sição de equipamentos para dotar 
os diferentes serviços operacionais 
da autarquia com meios adequados 
às necessidades.

Entende a autarquia que a reno-
vação do seu parque de máquinas é 
essencial para uma melhor resposta 
às populações, proporcionando o 
reforço da capacidade de interven-
ção dos serviços camarários e a me-
lhoria da qualidade da prestação do 
serviço público. 

A Câmara Municipal de Aljus-
trel adquiriu novos equipa-
mentos para apetrechar a 

maquinaria disponível nos seus ser-
viços operacionais, de modo a pres-
tar um melhor serviço à população e 
melhores condições de trabalho aos 
seus trabalhadores.

Este investimento permitirá refor-
çar os serviços de jardinagem, de lim-
peza urbana e de saneamento e cons-
tituem uma mais-valia para a gestão e 
manutenção de diversos espaços. 

Foram adquiridas roçadoras, cor-

ta-relvas, aspiradores, sopradores, 
corta-sebes, motobombas para lim-
peza de águas sujas, multifunções 
extensíveis, equipamentos de peque-
no porte, entre outros. 

O Município de Aljustrel está em-
penhado em dotar os serviços com as 
condições necessárias à prossecução 
das suas atividades e dentro de um 
processo de renovação de equipa-
mentos que tem em curso. 

A aquisição destas máquinas inse-
re-se no âmbito de um projeto maior 
que a câmara está a levar a efeito.

Melhoria da qualidade dos serviços à população 

Município adquiriu novo camião  
do lixo 
A Câmara Municipal de Aljustrel adquiriu uma nova viatura para recolha de lixo, que 
permitirá a melhoria da qualidade dos serviços no que diz respeito aos resíduos sólidos 
urbanos indiferenciados. 

Administração direta

Câmara DOTA serviços operacionais com 
mais equipamentos 

Serviços de saneamento 

equipada carrinha com máquina de alta 
pressão para desobstrução
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O projeto, que conta com um 
investimento de cerca de 
112 mil euros, já tem o con-

trato de financiamento aprovado, 
através de uma candidatura que foi 
apresentada ao Programa de Desen-
volvimento Rural 2020, e que será 
comparticipada em 80% pelo fundo 
europeu FEDER. 

 Esta intervenção vai permitir a 
conservação e reabilitação de toda a 
cobertura, preservando-se um edifí-
cio com uma importante relevância 
patrimonial e cultural. 

 A empreitada contribuirá ainda 
para dotar este espaço de uma me-
lhor eficiência energética, nomea-
damente com a colocação de isola-

mento térmico, o que proporcionará 
melhores condições de visitação. 

 Com esta obra será ainda possí-
vel melhorar as condições de preser-
vação do importante espólio que se 
encontra patente neste núcleo e am-
biciona ainda o Município de Aljus-
trel atrair cada vez mais visitantes 
à freguesia, ao concelho e à região, 

estimulando o desenvolvimento tu-
rístico, cultural, social e económico. 

 O Núcleo Museológico Rural de 
Ervidel assume um papel central no 
contexto da freguesia e é um teste-
munho vivo da história e da memó-
ria que, para a Câmara Municipal 
de Aljustrel, importa preservar e 
valorizar.

Município reabilitou infraestrutura

Obra torna Museu Municipal de Aljustrel 
acessível a todos

O município realizou uma obra 
para tornar o Museu de Aljus-
trel acessível a todos os visi-

tantes. 
A empreitada, que já terminou, 

teve um investimento de perto de 50 
mil euros, que foi financiado em 90 
por cento, nomeadamente através 
de uma candidatura a uma linha de 
apoio promovida pelo Turismo de 
Portugal. 

As pessoas com mobilidade redu-
zida podem aceder facilmente a esta 
infraestrutura municipal, uma vez 
que foi criada uma rampa acessível ao 
longo do pátio de entrada, uma faixa 
acessível com 1,50 metros de largu-
ra e um corredor central em lajes de 
granito estriadas, sendo que as peças 
pitonadas colocadas servem para as-
sinalar as mudanças de direção. 

O Município de Aljustrel sinalizou 
ainda um lugar de estacionamento 

com a largura possível de 2,15 metros 
e construiu novas instalações sanitá-
rias acessíveis para ambos os sexos, 
tendo colocado ainda um corrimão 
duplo para a rampa. 

À parte desta candidatura, e desta 
empreitada, o Município de Aljustrel 
aproveitou ainda a oportunidade para 
realizar outras intervenções nesta in-
fraestrutura municipal, procedendo à 
pintura de salas e ao tratamento de 
soalhos.

Para a Câmara de Aljustrel, esta 
intervenção reveste-se da maior im-
portância, uma vez que repõe a igual-
dade de oportunidades a todos os ci-
dadãos.

Entende o Município de Aljustrel 
que o património deve ser vivido e 
acessível a todos os visitantes de for-
ma segura e confortável. 

O museu abrirá brevemente ao 
público.

Investimento de mais de 100 mil euros

Município vai 
reabilitar Núcleo 
Museológico Rural 
de Ervidel 
 
O Município de Aljustrel vai proceder à reabilitação  
da cobertura do Núcleo Museológico Rural de Ervidel. 
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Inserida na Faixa Piritosa Ibérica, 
repartida entre Portugal e Espa-
nha, a região mineira de Aljustrel 

é uma das minas com testemunhos da 
exploração extrativa mais antigas da 
Península Ibérica com registo de ati-
vidade que vai desde o período Cal-
colítico até à atualidade. Pelas suas 

peculiares caraterísticas as minas de 
Aljustrel e a zona envolvente repre-
sentam um laboratório natural ao ar 
livre para o ensino da geologia, mi-
neralogia, ambiente e arqueologia in-
dustrial.

Nesta visita pretendeu-se dar a co-
nhecer alguns dos locais de interesse 

geológico de Aljustrel como o chapéu 
de ferro de Algares, antiga zona de 
processamento de minérios e núcleo 
museológico da Central de Compres-
sores.

Pretendeu-se ainda dar a conhecer 
ao visitante a experiência de entrar 
dentro de uma antiga mina com a vi-

sita à Galeria do Piso 30 de Algares, 
recém-reabilitada, onde além de aspe-
tos da geologia de Aljustrel puderam 
ser observados uma grande variedade 
de minerais de diversas cores.

Esta ação foi realizada em colabo-
ração com a autarquia e foi monitori-
zada por técnicos do LNEG.

Aljustrel recebeu, por parte da 
Universidade do Minho, mais 
uma visita técnica/científica 

à sua região mineira, que se integra 
na Faixa Piritosa Ibérica. 

Visita, esta, que se encontra en-
quadrada no âmbito de atuação do 
Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia (LNEG), nomeadamente 
através do Campus de Aljustrel. 

Já em abril tinha sido realiza-
da uma outra ação do género com 
equipas das Universidades de Avei-
ro e de Évora. 

As visitas técnicas inserem-se na 
iniciativa “Dias de Litoteca Aberta” 
do Campus de Aljustrel do LNEG, 

decorrendo sob orientação de João 
Matos, Sara Santos, Igor Morais e 
Luís Albardeiro. 

Os trajetos incluem, por exem-
plo, o chapéu de ferro de Algares, 
a galeria mineira do Piso 30 e os 
antigos tanques de cementação de 
cobre. 

Nestas ações o LNEG tem tido 
também a oportunidade de divul-
gar, junto do meio académico, a 
investigação feita sobre a Faixa Pi-
ritosa. 

O Município de Aljustrel, tendo 
por base um protocolo de colabo-
ração com o LNEG, tem prestado 
todo o auxílio necessário para a 

realização destas iniciativas, uma 
vez que considera que são essen-
ciais para o desenvolvimento social 
e económico do Concelho de Aljus-
trel e para a possível atração e fixa-
ção de população. 

O Município de Aljustrel facul-

tou a todos os estudantes e docen-
tes que integram esta visita técnica 
alojamento no Centro d’Artes, uma 
vez que também é intenção desta 
autarquia potenciar as residências 
direcionadas para a ciência no ter-
ritório.

Ocupação de tempos livres 

Ciência Viva no Verão em Aljustrel 
Aljustrel acolheu a iniciativa de ocupação de tempos livres “Aljustrel tem uma mina”, que se realizou no âmbito da Ciência Viva no 
Verão. Estas atividades, gratuitas, foram realizadas pelo LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, em colaboração com a 
Câmara Municipal de Aljustrel, e decorreram até setembro. 

Campus do LNEG

Aljustrel recebeu visitas técnicas e 
científicas 
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O Município de Aljustrel assi-
nou um protocolo de colabo-
ração no âmbito do Progra-

ma de Capacitação “Eu Sou Digital”. 
A sessão decorreu nas instalações da 
Universidade Sénior.

O objetivo é continuar a forma-
ção de adultos que nunca usaram a 
internet com a ajuda de mentores/
voluntários, integrando o município 
a rede de centros que se encontra es-
palhada pelo país. 

Esta formação de iniciação ao di-
gital, de fácil acesso e gratuita, foi 
desenvolvida a pensar em alunos 
com mais de 45 anos, onde a apren-
dizagem é feita de forma dinâmica e 
acompanhada. 

Neste centro, que funciona na 
Universidade Sénior de Aljustrel, e 
com inscrições abertas a todos os in-
teressados, seja para a formação de 
mentores ou de alunos, é possível 
desenvolver a atividade regular do 
programa, numa abordagem de pro-
ximidade às novas tecnologias, apos-
tando-se na integração e partilha de 
conhecimentos.

Para a Câmara de Aljustrel, este 
é mais um recurso ao dispor da po-
pulação, apostando-se na formação 
ao longo da vida e na capacitação da 
comunidade para os desafios atuais. 

O objetivo é consciencializar 
os alunos, desde a idade em 
que frequentam o pré-es-

colar, para o benefício de consumi-
rem a comida que lhes é servida, em 
quantidades adequadas, nos estabe-
lecimentos de ensino e no dia-a-dia. 

Através de uma mascote, criada 
por esta autarquia, “o Brócoli”, e du-
rante o período da hora do almoço, 
a nutricionista do Município de Al-
justrel e vários voluntários, de dife-
rentes grupo etários, promovendo-se 
também a intergeracionalidade, des-
locam-se ao refeitório escolar para 
incentivar os alunos a comer a dose 
adequada de alimentos.

A intenção é ainda alertar para a 
importância de ingerir grupos de ali-
mentos que por regra são rejeitados, 
como é o caso dos produtos hortíco-
las. 

A cada visita desta mascote, ao 
refeitório, é verificado se cada alu-
no consumiu a sua refeição (sopa, 
segundo prato e sobremesa). Quem 
comer tudo, no final, é brindado com 
uma medalha que tem, precisamen-
te, mensagens alusivas à temática. 

Esta iniciativa, criada pelo Muni-
cípio de Aljustrel, surgiu no âmbito 
do projeto da Rede Europeia “Vo-
lunteering City” – URBACT, do qual 
esta autarquia faz parte, juntamente 
com outros países europeus, poden-
do agora ser replicado também pelos 
parceiros do projeto.

A Câmara Municipal de Aljustrel 
abriu inscrições, que decorre-
ram até ao final de outubro, 

para a atribuição de bolsas de estudo 
para o ensino superior, apostando-se 
numa política de promoção da igual-
dade de oportunidades para todos. 

Estas bolsas destinam-se a todos 
os alunos com menos recursos eco-
nómicos e com bom aproveitamento 
escolar.

Puderam candidatar-se alunos 
que pretendessem ingressar ou já 
inscritos em universidades, institu-
tos politécnicos, institutos superiores 
e escolas superiores.

À renovação das bolsas de estudo 
aplicam-se os mesmos termos e con-
dições referentes à concessão de no-
vas atribuições. 

O número de bolsas de estudo a 
atribuir, bem como o seu valor, serão 
fixados pela Câmara Municipal de Al-
justrel e em função da apreciação das 
candidaturas apresentadas.

Combate ao desperdício alimentar 

Município criou projeto inovador para 
estabelecimentos escolares
O Município de Aljustrel criou um projeto inovador contra o “Desperdício Alimentar” e já 
o apresentou no Agrupamento de Escolas de Aljustrel. Trata-se de uma iniciativa pioneira, 
que poderá depois ser replicada em outros refeitórios escolares, e que pretende combater o 
desaproveitamento dos alimentos.

MUNICÍPIO ASSINOU PROTOCOLO

“Eu Sou Digital” FORMA E CAPACITA ADULTOS 
EM NOVAS TECNOLOGIAS

Aposta na educação 

Câmara vai atribuir 
bolsas de estudo para 
o Ensino Superior 
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Regressou, depois de dois anos 
de interregno, a Feira das 
Profissões, evento que resul-

tou de uma parceria entre a ESDI-
ME, através do Projeto É AGORA! 
4G, a Câmara Municipal de Aljustrel, 
o Agrupamento Vertical de Escolas 
de Aljustrel e o Centro de Formação 
Profissional de Aljustrel.

O objetivo deste evento foi pro-
mover o contato entre as instituições 
de ensino e o mundo empresarial, 
fomentando o conhecimento das vá-
rias realidades e ofertas existentes. 

A Feira das Profissões dirigiu-se 
à população jovem e à população 
desempregada e pretendeu disponi-
bilizar aos públicos-alvo o maior nú-
mero de informação possível, permi-
tindo-lhes que tomem uma decisão 
mais consciente, nomeadamente em 
relação ao seu futuro escolar e pro-
fissional. 

Neste certame houve, entre ou-
tros momentos, lugar para ativida-
des e demonstrações práticas, para 
atividades de aproximação às em-
presas e para conversas e workshops.

O Município de Aljustrel, 
tendo em conta o seu novo 
projeto que pretende unir 

diversas gerações através do ensi-
no da música, entregou camisolas 
a todos os alunos que frequentam 
as aulas de viola e de cavaquinho 
na Universidade Sénior de Aljus-
trel. 

Pretendeu a autarquia, através 
desta iniciativa, apetrechar os gru-
pos desta instituição que atuam 
em diversos eventos sociais e cul-
turais, atribuindo-lhes um vestuá-
rio identificativo e personalizado. 

Este projeto insere-se no âmbi-
to da Rede Europeia “Volunteering 
City” – Urbact, do qual o Municí-
pio de Aljustrel faz parte, e contou 
também com o envolvimento das 
crianças que, através de um ateliê 

de artes plásticas, prepararam as 
embalagens que continham as ca-
misolas.

Recorde-se que o objetivo do 
Município de Aljustrel é propor-
cionar experiências enriquecedo-
ras para diferentes faixas etárias 
e, ao mesmo tempo, assegurar a 
transmissão de conhecimentos. 

A intenção da autarquia é ainda 
contribuir para um envelhecimen-
to ativo e rico, proporcionando 
melhor qualidade de vida aos mais 
idosos e combatendo a solidão e o 
isolamento. 

Este projeto de unir gerações 
através da música permitirá ainda 
aos mais jovens receberem ensina-
mentos que fortaleçam a sua iden-
tidade e que fomentem a perpe-
tuação da cultura.

Evento juntou diversas entidades

Feira das Profissões aproximou 
estudantes do mundo do trabalho 

Vestuário personalizado 

Município apetrechou grupos de música da 
universidade sénior 

Solidariedade nas comemorações da 20.ª edição do 
certame 

Câmara doou valor da 
bilheteira da Feira do 
Campo aos bombeiros
Nas comemorações da 20.ª edição da Feira do Campo Alentejo 
o Município de Aljustrel decidiu oferecer o valor das entradas 
que foram cobradas à Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Aljustrel.

A bilheteira ficou a cargo 
desta entidade, que anga-
riou um total de 15.468,27 

euros, revertendo o valor na ínte-
gra para a associação.

Recorde-se que foi esta associa-

ção que ficou responsável por gerir 
a cobrança de entradas durante os 
três dias do evento, que se realizou 
no Parque de Exposições e Feiras.

A autarquia tomou esta deci-
são, doando a totalidade do valor 
cobrado, de forma a contribuir, 
com mais esta receita, para o for-
talecimento e para a melhoria das 
condições de uma instituição es-

sencial e que está diariamente ao 
serviço da população. 

Este gesto solidário foi ainda 
uma forma de reconhecimento, 
em nome do povo de Aljustrel, 
pelo trabalho que é desenvolvido 
diariamente, e em prol do próxi-
mo, por vários homens e mulheres 
que estão sempre ao dispor para 
socorrer.
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O objetivo foi transformar a 
Feira do Livro num even-
to literário de referência e 

torná-la num grande acontecimen-
to ao ar livre e direcionado para as 
várias faixas etárias. 

Durante o certame, o público 
pode encontrar algumas das últi-
mas novidades da literatura e es-
tar à conversa com escritores, que 
fizeram também neste evento a 
apresentação dos seus livros. 

A inauguração do certame con-
tou com a cerimónia de assinatu-
ra dos Contratos Programa com o 
Movimento Associativo Concelhio. 

Entre escritores e músicos, pas-
saram pela Feira do Livro nomes 
como Moita Flores, Pedro Chagas 
Freitas, Manuel Camacho, Antó-
nio Galamba, Quinteto de Metais, 
Ragas do Princípio da Noite, Cão 
Amarelo, Sandro Sax, entre outros. 

Para além das apresentações de 
livros e de concertos, aconteceram 
ainda atividades dirigidas ao pú-
blico infantil, com sessões de con-
tos e animações.

Este evento, com a mudança de 
local, conseguiu atrair mais visi-
tantes 

Inaugurou, e está patente até ao 
dia 4 de dezembro, na Sede do 
Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria Mineira, a exposição “Al-
justrel - 100 anos, do Fundo à Super-
fície”. 

Esta mostra, que resultou da 
vontade de um grupo informal de 
aljustrelenses, pretende assinalar “A 
Greve dos Mineiros na Mina de Al-
justrel no Inverno de 1922”. 

O Município de Aljustrel asso-
ciou-se a esta efeméride e prestou 
apoio para a sua realização. Recor-
de-se que esta exposição inclui ain-
da debates, documentários e espe-
táculos. 

Nos próximos dias, todos os in-
teressados podem ainda assistir aos 
debates O Movimento Operário no 
Alentejo – Passado, Presente e Futu-
ro das Minas de Aljustrel” (dia 26, 
16:00 horas, Centro de Documen-
tação Local) e “Minas de Aljustrel: 
Que futuro?” (dia 2, sexta-feira, 
20:30 horas, Centro de Documenta-
ção Local).

Acontece ainda, no Cine Orien-
tal, no dia 3 de dezembro, pelas 
21:00 horas, a peça de teatro “A 
Mina” e, no dia 4 de dezembro, pe-
las 16:00 horas, no Cine Oriental, o 
espetáculo “Aljustrel – 100 anos, do 
Fundo à Superfície”. 

Mostra finaliza com espetáculo de encerramento no Cine Oriental

Exposição “Aljustrel – 100 anos, do Fundo 
à Superfície” patente até dia 4

A empresa Almina – Minas do 
Alentejo SA, no âmbito da 
sua responsabilidade social, 

cedeu ao Município de Aljustrel um 
novo equipamento de projeção de 
cinema. 

Trata-se de um investimento de 
perto de 60 mil euros, que veio per-
mitir uma nova dinâmica no Cine 
Oriental.

O Município de Aljustrel ende-
reça à empresa o seu sincero agra-
decimento e reconhece e enaltece 
publicamente este gesto, uma vez 
que este novo projetor digital possi-
bilita o visionamento de filmes mais 
atuais e que estão em estreia, atri-

buindo ao Cine Oriental uma maior 
atratividade e um maior dinamis-
mo.

De realçar que as sessões de ci-
nema passaram a realizar-se à quin-
ta-feira, uma vez que a autarquia 
decidiu atribuir a esta sala uma 
nova dinâmica, de modo a alcançar 
um maior número de espetadores.
As sessões infantis agendadas acon-
tecem sempre, como anteriormente, 
ao domingo. 

A sala do Cine Oriental está, as-
sim, apetrechada com um equipa-
mento de última geração e que está 
ao serviço da população do Conce-
lho de Aljustrel e da região.

Empresa Almina – Minas do Alentejo sa cedeu o projetor digital

Cine Oriental equipado com um novo 
equipamento de projeção 

Certame mudou-se para o Jardim 25 de Abril 

Feira do Livro renovada e com novo 
formato ao ar livre
O Município de Aljustrel decidiu, este ano, remodelar a Feira do Livro e atribuir-lhe um novo 
figurino, mudando-a ainda de data e de local.O certame, que agora se realiza em maio, ocupou o 
Jardim 25 de Abril e estendeu-se ao Centro d’Artes.
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A iniciativa teve como objetivo 
celebrar a família, em todas 
as suas diferenças e simi-

laridades, e a sua importância na 
comunidade. Pretendeu-se, assim, 
envolver a população nestas come-
morações através de um dia direcio-
nado para as atividades desportivas 
e lúdicas.

O programa, para além das ações 
desportivas, ofereceu ainda pintu-

ras faciais, ateliês plásticos, oficinas 
temáticas, aulas de grupo (adultos 
e crianças), passeios de charrete, 
insufláveis e atividades de conheci-
mento da Associação Rafeiritos do 
Alentejo e do “Camião dos Bombei-
ros”.

Aconteceu ainda um momento 
musical protagonizado pela turma 
infantil da Sociedade Musical de 
Instrução e Recreio Aljustrelense 

(SMIRA) e uma aula aberta com a 
Escola de Dança “Bom Ritmo”. 

O Dia Internacional da Família 
foi instituído pela Assembleia Geral 
da ONU e pretende destacar, entre 
outros, a importância do núcleo fa-
miliar e o seu relevo na base da edu-
cação infantil, mas também chamar 
à atenção da população para a im-
portância da família como pilar vital 
da sociedade. 

Aljustrel recebeu, nas Ofici-
nas de Formação e Anima-
ção Cultural, um bootcamp 

(treinamento intensivo) da Águas 
Públicas do Alentejo (Adga), que re-
sultou de uma parceira com a Social 
Business School. 

Esta iniciativa, da qual o Municí-
pio de Aljustrel foi anfitrião, encon-
trou-se enquadrada no âmbito do 
programa Agitar, que pretende uma 
mobilização coletiva para reforçar a 
resiliência do território face aos cená-
rios de aumento da escassez da água. 

Coube ao presidente da Câmara 
Municipal de Aljustrel, Carlos Teles, 
dar as boas-vindas a todos os inter-
venientes nestas sessões, realçando 
a importância destas iniciativas para 
a promoção de uma maior reflexão 
sobre a temática, mas também para 
a capacitação de quadros e imple-
mentação de boas práticas. 

Estas sessões são direcionadas 
para a promoção de uma gestão efi-
ciente e contam com a participação 
de líderes de opinião de vários aglo-
merados populacionais.

A sessão de abertura contou 
com a presença de Jorge 
Amador, vice-presidente da 

Associação Nacional de Freguesias 
(ANAFRE).

Este encontro pretendeu formar 
os eleitos e funcionários das juntas 
de freguesia da região em termos 
jurídicos e contabilísticos. 

Em destaque esteve o funciona-
mento dos órgãos das freguesias, o 
estatuto dos eleitos locais, sessões 
e reuniões, mas também as com-
petências dos órgãos das fregue-
sias e a Lei-Quadro 50/2018.

Foi ainda debatido o Sistema de 
Normalização Contabilística para 
as Freguesias, bem como diferen-
tes regulamentos, inventários, 
contratação pública, prestação de 
contas, entre outros.

Para o Município de Aljustrel é 
importante contribuir para o aco-
lhimento de eventos deste género.

Formação

Aljustrel acolheu 
encontro da ANAFRE 
no cine oriental

Programa agitar

Aljustrel acolheu bootcamp  
da Águas Públicas do Alentejo

O Município de Aljustrel mar-
cou o início do Ano Letivo 
2022/2023 com uma rece-

ção ao pessoal docente e não do-
cente que desempenha as suas fun-
ções no Agrupamento de Escolas 
de Aljustrel. 

O objetivo da autarquia foi dar 
as boas vindas e acolher todos 
aqueles que, durante este ano, es-
tão ao serviço da educação no con-
celho. 

Esta receção, que aconteceu nas 
Oficinas de Formação e Animação 

Cultural, pelas 18:00 horas, contou 
com um momento musical e foi ser-
vido um Porto de Honra.

Pretendeu o Município de Al-
justrel com esta iniciativa reconhe-
cer o trabalho que é desenvolvido 
diariamente por todos estes pro-
fissionais, através da sua entrega e 
dedicação ao ensino, mas também 
dar a conhecer, a todos aqueles que 
chegaram pela primeira vez a este 
concelho, a identidade e as vivên-
cias desta terra que sabe receber e 
acolher.

Ano Letivo 2022/2023

Câmara organizou Receção ao pessoal 
docente e não docente 

Atividades para pequenos e graúdos 

CPCJ e Município 
de Aljustrel 
assinalaram “Dia da 
Família” 
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Aljustrel (CPCJA) e a Câmara Municipal de Aljustrel 
comemoraram, no Jardim 25 de Abril, “O Dia da 
Família”. 
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No âmbito da transferência 
de competências na área da 
Educação para a autarquia, 

que foi recentemente efetuada pelo 
Governo, encarregou-se esta câma-
ra municipal de dotar os estabele-
cimentos de ensino de melhores 
condições, procedendo a diversos 
arranjos e à manutenção nos edifí-
cios, bem como à limpeza interior e 
exterior das escolas.

Decidiu também o Município de 
Aljustrel reforçar, este ano, em to-
dos os ciclos de ensino, os auxílios 
económicos aos alunos mais des-
favorecidos, nomeadamente para 
aquisição de material escolar e para 
Livros de Fichas do 1.º ciclo. 

A Câmara Municipal de Aljustrel, 
durante este ano letivo, para além 
do leite que é entregue aos alunos 
do ensino pré-escolar e do 1.º Ciclo, 

oferecerá também, duas vezes por 
semana, fruta, com o objetivo de fo-
mentar a prática de uma alimenta-
ção mais saudável. 

Esta autarquia realiza ainda os 
transportes escolares, as atividades 
de animação e apoio à família para 
o pré-escolar (acolhimento, almo-
ços, prolongamento da tarde e in-
terrupção letiva), a componente de 
apoio à família para os alunos do 1.º 

Ciclo e vários projetos educativos 
dinamizados por diferentes setores 
do município.

As Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) também passam 
a ser geridas pela autarquia, com 
recurso à prestação de serviços de 
uma empresa especializada na área.

A Câmara de Aljustrel está apos-
tada em contribuir para a melhoria 
do ensino no Concelho de Aljustrel.

O Município de Aljustrel or-
ganizou, em parceria com a 
CASES – Cooperativa Antó-

nio Sérgio para a Economia Social, 
uma ação de formação gratuita na 
área do voluntariado. 

Pretendeu esta iniciativa dotar o 
território de melhores práticas, sen-
do que o objetivo foi a capacitação 

de cidadãos interessados em apro-
fundar os seus conhecimentos nesta 
temática.

Esta iniciativa inseriu-se no âm-
bito do projeto da Rede Europeia 
“Volunteering City” – URBACT, do 
qual o Município de Aljustrel faz 
parte, juntamente com outros paí-
ses europeus.

O Município de Aljustrel co-
locou iluminação pública 
junto à Zona do Pavilhão 

Desportivo de Messejana.
Esta intervenção permitiu me-

lhorar os níveis gerais de ilumina-
ção, uma vez que esta infraestrutu-
ra, no exterior, nunca tinha sofrido 
qualquer intervenção do género.

O objetivo do Município de Al-
justrel foi dotar esta zona e esta 
infraestrutura de melhores con-
dições, melhorando também os 
níveis gerais de iluminação, uma 
vez que a existente era deficitária, 
contribuindo também para a me-
lhoria das condições de segurança 
no local. 

preparação do ano letivo 2022/2023

Câmara assumiu competências  
na área da educação
Antes do arranque do ano letivo, o Município de Aljustrel encarregou-se de aprontar os 
estabelecimentos de ensino, de modo a que os estudantes usufruam das melhores condições.

Parceria com a Cooperativa António Sérgio 

Formação na área do voluntariado 

Zona do pavilhão desportivo

Município reforçou iluminação pública em 
Messejana



ADjudicação direta

UMA CÂMARA COM ROSTOS
As intervenções da Câmara Municipal no modelo de administração direta são da responsabilidade da divisão técnica do município.
As obras são realizadas aplicando meios próprios, ou adquiridos para o efeito, e que se destinam ao seu imobilizado. São exemplos destes 
trabalhos as pequenas intervenções urbanísticas, os ramais de águas e esgotos, trabalhos de jardinagem, construção civil, entre outras, 
bem como algumas intervenções de maiores dimensões.

Montagem das Festas de Santa Maria Preparativos para o FesticantePoda de árvores pela equipa de jardinagem Reparação de boca de incêndio

Colocação de massas asfálticas em arruamento Remodelação de Parque infantil Criação de pista para atividade de BTT Asfaltamento do Largo da Estação

Manutenção em miradouro Pintura em cemitério municipal Reparação de passadiços Afagamento e envernizamento no museu

Colocação de vedação em Malacate Substituição de luminária no Mercado Reparação de chão em escola Trabalhos em arruamento

Pinturas no Parque de Merendas de Messejana Manutenção de mobiliário urbano Reparação de rotura Criação de proteção para monumento
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A ministra da Agricultura, 
Maria do Céu Antunes, 
marcou presença na apre-

sentação da primeira Comunida-
de de Energia Renovável na área 
agrícola em Portugal, que nasceu 
no território da Associação de Be-
neficiários do Roxo, em São João 
de Negrilhos.

Foi assinado, durante esta ceri-
mónia, um acordo entre a Comu-
nidade de Energia Renovável do 
Aproveitamento Hidroagrícola do 
Roxo com a empresa Transwater, 
seguindo-se uma visita à Unidade 

de Produção para Autoconsumo 
na Estação Elevatória de Montes 
Velhos.

Através desta iniciativa, a pri-
meira a ser constituída no rega-
dio em Portugal, a Associação de 
Beneficiários do Roxo pretende 
ampliar a sua central fotovoltaica 
e construir uma nova central mi-
ni-hídrica, tornando-se autónoma 
em termos energéticos.

O Município de Aljustrel saúda 
esta iniciativa pioneira e inovado-
ra, que vem apetrechar o território 
com mais recursos para o futuro.

Carlos Teles, presidente da Câ-
mara Municipal de Aljustrel, 
recebeu, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, a embaixadora 
de Cuba em Portugal, Yusmari Díaz 
Pérez. 

Esta visita integrou-se no âmbito 
do Festival das Marias, que Aljustrel 
recebeu, mas também do memoran-
do de entendimento que a autarquia 
estabeleceu com a Companhia de 
Teatro Lendias d’Encantar. 

Recorde-se que Aljustrel tem aco-
lhido diversas residências artísticas 
e que se tem tornado, nos últimos 

anos, num verdadeiro pólo de cria-
ção cultural, que atrai cada vez mais 
pessoas e oriundas de todo o mun-
do. 

Para a Câmara Municipal de Al-
justrel, esta foi uma oportunidade 
para estreitar relações, no domínio 
cultural e económico, e que no futu-
ro podem revelar-se profícuas para 
ambos os territórios. 

Durante a visita da embaixadora 
de Cuba ao Concelho de Aljustrel, 
decorreu ainda uma reunião de tra-
balho, em que foram apresentados 
os projetos e ações em curso.

Recorde-se que este é consi-
derado o grande evento eu-
ropeu de mineração e que 

reúne todo o setor e a nível mun-
dial.

O Município de Aljustrel mar-
cou presença na Exposição Interna-
cional MMH 2022 (Sala de Minas e 
Minerais), fazendo-se representar 
pelo presidente da Câmara Muni-
cipal de Aljustrel, Carlos Teles, e 
pelo presidente da Assembleia Mu-
nicipal de Aljustrel, Nelson Brito.

 Durante este evento, decorreu 
ainda o 3.º Troféu Ibérico de Res-
gate Mineiro, com o qual o presi-
dente da Assembleia Municipal de 
Aljustrel, Nelson Brito, foi agracia-
do, como forma de reconhecimen-
to pelo trabalho desenvolvido, no-
meadamente junto das equipas de 
resgate e durante os mandatos em 
que esteve à frente da Câmara de 
Aljustrel, enquanto presidente.

Para o Município de Aljustrel a 
participação neste evento revestiu-
-se da maior importância, permi-
tindo afirmar as potencialidades do 
concelho, no que ao setor mineiro 
diz respeito, além-fronteiras, tendo 
em vista a internacionalização.
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encontros interculturais

Embaixadora de Cuba recebida pelo 
presidente da Câmara de Aljustrel

São João de Negrilhos

Primeira Comunidade de Energia Renovável 
Agrícola do País criada no concelho

Centro de Conferências e Exposições de Sevilha

Município de Aljustrel no maior 
evento europeu de mineração
 
O Município de Aljustrel participou no Mining and Minerals Hall (MMH), que decorreu no Centro 
de Conferências e Exposições de Sevilha (FIBES).



Pretendeu a câmara municipal 
com esta empreitada dotar o 
espaço de melhores condições 

para vendedores, compradores e vi-
sitantes, dando prioridade à manu-
tenção de edifícios públicos. 

A obra, para além de arranjos nas 
coberturas, incluiu ainda a troca de 
iluminação, para sistemas mais ami-
gos do ambiente, melhorando a efi-
ciência energética e também a estéti-
ca associada a estas infraestruturas, 

uma vez que foram ainda colocados 
candeeiros que embelezaram o espa-
ço, tornando-o mais atrativo. A au-
tarquia procedeu também a arranjos 
interiores nos diferentes edifícios.

O objetivo da Câmara Municipal 

de Aljustrel foi contribuir para a re-
qualificação de uma infraestrutura 
que é utilizada diariamente por de-
zenas de pessoas e que é também um 
dos ex-líbris da vila de Aljustrel, ten-
do em conta o seu valor patrimonial.
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União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

Requalificadas ruas de Rio de Moinhos 

A União de Freguesias procedeu à requalificação de algumas ruas na aldeia de Rio de Moinhos. Uma inter-
venção que teve um custo total de mais de 20 mil euros, que foram suportados na íntegra pela União de 
Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos.

Messejana 

Junta organizou magustos em Aldeia dos Elvas e Messejana 

A Junta de Freguesia de Messejana organizou magustos, para comemorar o São Martinho, em Aldeia dos 
Elvas e na Praça 1.º de Julho, em Messejana. Não faltaram as castanhas assadas, os grelhados e momentos 
de animação musical. 

São João de Negrilhos

Junta promove teleassistência domiciliária para quem vive sozinho

A Freguesia de São de Negrilhos prossegue com o projeto Teleassistência Domiciliária à população. Uma ini-
ciativa social que presta acompanhamento a quem vive só, dando uma resposta de proximidade às famílias, 
transmitindo ainda uma sensação de segurança a todos os beneficiários.  

Ervidel

Junta de Freguesia realizou trabalhos em escola 

A Junta de Freguesia de Ervidel desenvolveu diversos trabalhos de reparação, de pintura e de limpeza no edi-
fício da Escola Coronel Alexandre Martins Mourão, que é considerada um património da terra. A intenção 
foi ainda preparar o arranque do ano letivo.E

M

SJN

UF

Melhores condições para vendedores e compradores

Obras de requalificação no mercado municipal
O Município de Aljustrel requalificou o Mercado Municipal, numa intervenção que incidiu, sobretudo, nas coberturas do 
mercado da fruta e do mercado do peixe. 



O Município de Aljustrel pro-
moveu a iniciativa “Passeios 
Ativos”, que se destinou a to-

dos os reformados e pensionistas do 
Concelho de Aljustrel. 

O primeiro passeio, que foi inte-
grado na Semana Sénior – Saúde e 
Bem-Estar, levou os participantes 
a conhecer o Parque da Mina, em 
Monchique. 

Esta atividade, que pretendeu 
ter uma vertente cultural, fomentou 
ainda momentos de convívio e de 
animação, tendo acontecido um pi-
quenique (a cargo de todos os parti-
cipantes) e animação musical. 

A autarquia assegurou o transpor-

te e o valor da entrada no parque a 
todos os seniores. 

O Parque da Mina permitiu a 
visita a uma casa senhorial do séc. 
XVIII e deu a conhecer as tradições 
da Serra de Monchique (mercearia, 
destilaria de medronho, agricultura, 
fabrico de pão e de mel, extração de 
minério, fabrico de carvão vegetal, 
entre outras). 

O objetivo da autarquia foi pro-
porcionar momentos de convívio e 
de lazer, contribuindo para a igual-
dade de oportunidades, para o in-
centivo à participação, para a melho-
ria da qualidade de vida e para um 
envelhecimento mais ativo.O Município de Aljustrel, com 

o objetivo de sensibilizar a 
comunidade escolar para 

a questão do daltonismo e efetuar 
rastreios visuais, promoveu uma 
ação na Escola Básica de Aljustrel. 

A iniciativa dirigiu-se aos alunos 
do 3.º ano do 1.º ciclo e integrou-
-se no âmbito do “Programa nas 
Escolas”, através de uma parceria 
com a ColorADD Social.

Esta ação pretendeu despertar 
para a questão do daltonismo para 
que os alunos possam entender 
esta limitação e os seus constran-
gimentos no dia-a-dia, enquanto 
aprendem uma ferramenta que 
permite ao daltónico ultrapassar 
essas dificuldades.

No mesmo dia foi promovido 
um rastreio precoce do daltonismo 
e da acuidade visual, por forma a 
identificar possíveis casos, contri-
buindo-se também para que seja 
realizado um acompanhamento 
que previna o insucesso e abando-
no escolar, baixa autoestima, entre 
outros. 

O Município de Aljustrel ofere-
ceu ainda kits aos alunos partici-
pantes, compostos por um conjun-
to de lápis de cor e uma sebenta 
alusiva ao ColorADD. 

O estabelecimento de ensino fi-
cou ainda apetrechado com mate-
riais didáticos para que os docentes 
possam, futuramente, aplicar ativi-
dades em contexto escolar.

A câmara municipal pre-
parou um programa di-
versificado e o evento ar-

rancou, no Cine Oriental, com a 
sessão de abertura da iniciativa e 
do ano letivo da Universidade Sé-

nior e AnimaSénior, seguindo-se 
a projeção do filme “A Canção de 
Lisboa”.

O Parque da Vila foi o centro 
desta “Semana de Saúde e Bem-
-estar”, onde decorreu uma expo-
sição institucional e de serviços, 
com diversos stands. 

Aconteceram passeios eques-
tres, sessões de fisioterapia, de 
massagens (Espaço de Bem-Es-
tar), de terapia do riso, danças re-
conetivas, atividades desportivas, 
ateliês criativos, entre outros.

Destaque ainda para a anima-
ção musical e para os workshops 
sobre “Os Benefícios das Ervas 
Aromáticas/Chás” e “Ser Feliz na 
Idade do Ouro”. 

O Município de Aljustrel encar-
regou-se de assegurar o transpor-
te aos participantes de todas as 
freguesias do Concelho de Aljus-
trel  e contou ainda com o apoio 
das juntas de freguesia do Conce-
lho de Aljustrel, das IPSS do con-
celho, da GNR e da Esdime. 

Esta semana encontrou-se inse-
rida no âmbito do projeto da Rede 
Europeia “Volunteering City” – 
URBACT, do qual o Município de 
Aljustrel faz parte, juntamente 
com outros países europeus.
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Rastreios visuais para alunos

Município realizou ação para prevenção do 
daltonismo 

Câmara promove “Passeios Ativos”

Reformados e pensionistas visitaram 
Parque da Mina em Monchique 

Envelhecimento ativo 

Aconteceu a I Semana Sénior “Saúde e 
Bem-Estar”
O Município de Aljustrel organizou a I Semana Sénior “Saúde e Bem-Estar”. A iniciativa pretendeu 
contribuir para proporcionar momentos de lazer e de convívio e promover o envelhecimento ativo.

  Sociedade



A Câmara Municipal de Al-
justrel assinalou o Dia In-
ternacional da Juventude 

com ações que pretenderam alertar 
para a importância da promoção 
da intergeracionalidade. 

Neste dia as entradas na Piscina 
Municipal de Ar Livre foram gra-
tuitas e foram dinamizadas ativi-
dades neste complexo desportivo, 
que tiveram por objetivo aproxi-
mar pessoas de diferentes idades 
e, ao mesmo tempo, fomentar a 
importância da atividade física nas 

diversas fases da vida. 
Estas atividades, que se enqua-

draram no tema deste ano, Solida-
riedade Intergeracional, agrega-
ram crianças, jovens e seniores que 
frequentam programas municipais 
e encontraram-se ainda abertas a 
quem nelas quisesse participar.

O intuito do Município de Al-
justrel foi aproveitar a data para 
aproximar pessoas de várias gera-
ções e dinamizar atividades que 
fomentem a troca de experiências 
de vida, de valores e de princípios, 

nomeadamente através da partilha 
de conhecimentos enriquecedores 
para os diferentes grupos etários. 

O Dia Internacional da Juventu-
de, que se assinala um pouco por 
todo o Mundo, procura dar des-
taque à importância da juventude 
para o progresso da sociedade e 
para a realização de um desenvol-
vimento sustentável.

Entende o Município de Aljus-
trel que assinalar esta data, de for-
ma simbólica, se reveste da maior 
importância. 

Destinada a crianças e jovens, 
com idades compreendidas 
entre os 12 e os 18 anos de 

idade, o objetivo é ocupar os par-
ticipantes em momentos de pausa 
letiva, caracterizando-se a iniciati-
va pela organização de passeios a 

locais fora do concelho.
A primeira atividade aconteceu 

num Parque Aventura, no Algarve, 
onde foi possível percorrer circui-
tos de arborismo, uma experiência 
de aventura ao ar livre. O desafio 
foi a transposição de obstáculos, 

entre plataformas, fixados nas ár-
vores.

Este dia foi ainda complementa-
do com uma ida à praia, facilitando 
momentos de convívio e de lazer 
aos mais jovens num tempo marca-
do pela pausa letiva.

A segunda visita, também em 
tempo de pausa letiva, levou as 
crianças e jovens ao “Quantum 
Park”, considerado o maior de tram-
polins em Portugal. Esta atividade 
terminou com uma visita ao Mira-
douro do Cristo Rei, em Almada.

A Câmara Municipal de Aljus-
trel, à semelhança dos anos 
anteriores, promoveu em 

parceria com o Instituto Português 
do Desporto e Juventude o progra-
ma “Voluntariado Jovem para a Na-
tureza e Florestas”.

Este programa, direcionado aos 
jovens, teve como objetivo promo-
ver as boas práticas no âmbito da 
proteção da natureza, florestas e 
respetivos ecossistemas, e sensibili-
zar as populações para a prevenção 
contra os incêndios florestais.

Todos os jovens entre os 16 e os 
30 anos (inclusive), residentes em 
Portugal puderam candidatar-se a 
este programa.

O programa decorreu dividido 
em três quinzenas, até ao final de 
agosto. 

Cada turno envolveu 4 jovens, 
tendo a duração de 15 dias, 5 ho-
ras diárias, das 14 às 19 horas, de-
correndo todos os dias da semana, 
incluindo sábados, domingos e fe-
riados.
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Iniciativa “Partimos à Aventura” nos tempos livres

criadas atividades de lazer para 
crianças e jovens 
O Município de Aljustrel, de modo a proporcionar dias repletos de experiências novas e momentos 
de diversão, criou a iniciativa “Partimos à Aventura”.

Entradas gratuitas na Piscina Municipal de Ar Livre 

comemorações do Dia Internacional da Juventude 
Parceria com o IPDJ

Aljustrel promoveu 
Voluntariado Jovem 
para a Natureza e 
Florestas 
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Associação nasceu no final de 2021

Grupo de Jovens Moços da Talha: Mais do que estar à 
espera eles querem fazer por Ervidel
São jovens e querem fazer parte da história da freguesia que habitam. São jovens e querem fazer parte da solução e fazer por si e por toda 
a população. São jovens e decidiram criar uma associação para ajudar à dinamização de Ervidel. São o Grupo de Jovens Moços da Talha.

Preservação do cante alentejano

O Grupo de Jovens Moços da Talha garante que dá grande importância à preserva-
ção das tradições e do património. É por isso que um dos seus grandes objetivos é 
a proteção do cante alentejano. Dentro da associação existe, assim, uma formação 
musical, denominada de “Moços da Talha”. Composição, esta, que é formada por 
jovens que pretendem deixar o seu contributo para que esta expressão musical não 
deixe de existir. Os “Moços da Talha” já contam com diversas atuações e nesta Vin&-
Cultura, que se realiza entre os próximos dia 25 e 27, também vão marcar presença.

Em Ervidel os jovens da fre-
guesia arregaçaram mangas 
e decidiram criar um grupo 

para ajudar à sua dinamização e ao 
seu desenvolvimento.

Colocaram como hipótese a rea-
tivação de uma associação do géne-
ro, que já anteriormente tinha exis-
tido. Mas a decisão acabaria por ser 
outra. “Quisemos criar algo nosso, 
com a nossa própria identidade”. E 
assim se consumou o Grupo de Jo-
vens Moços da Talha.

Um projeto que se iniciou em 
dezembro de 2021 e com um in-
tuito: “aproveitar todas as virtudes 
de Ervidel”. “Temos noção de que a 
aldeia está muito bem localizada e 
que tem muito para oferecer”, ex-
plica Solange Cavaco, representan-
te do grupo.

Um grupo constituído por jovens 
com idades compreendidas entre os 
14 e os 30 anos, composto, no to-
tal, por 23 membros, sendo que 15 
ocupam lugares nos órgãos sociais.

Até ao momento, já organizaram 
diversas atividades, destacando-se 
a realização de pequenos mercados, 
com o propósito de promoverem os 
produtos da terra e da região, mas 
também várias iniciativas de cariz 

solidário, onde se incluem ações de 
voluntariado.

Destaque ainda para as ativida-
des desportivas e para momentos 
festivos e recreativos, participando 
ainda este grupo em projetos com 
outras entidades que têm um papel 
preponderante na vida da freguesia.

Um grupo que quer, mais do que 
estar à espera, fazer parte das ativi-
dades e organizá-las. “Se queremos 
mais eventos direcionados para os 
jovens nós fazemos. Mas pretende-
mos também abranger toda a popu-
lação e atuar em vários domínios: 
recreativo, cultural, desportivo, 
ambiental, preservação do patri-
mónio e de produtos locais, inter-
venção social, educação, formação, 
atividades editoriais (revistas, jor-
nais), promoção de inserção social 
e interculturalidade”.

O balanço, até à data, não pode-
ria ser mais positivo. “A população 
adere a todas as nossas atividades 
e todos nos dão muito apoio, em 
especial o Alvorada Futebol Clube, 
a Junta de Freguesia de Ervidel e 
a Câmara Municipal de Aljustrel. 
Todos têm sido uma ajuda incrível 
e dão-nos muita motivação para 
sermos cada vez melhores”, conta 

Solange Cavaco. Que garante: “Es-
tamos a trabalhar para que a nos-
sa associação tenha sucesso, não 
só nos próximos anos, mas que se 
mantenha por várias gerações, para 
que os jovens sintam que também 
podem fazer alguma coisa por Er-
videl”.
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Empresa de dimensão mundial

EPIROC abriu as suas instalações no Parque Industrial 
de Aljustrel
 
A empresa EPIROC IBERIA, fundada em 2017, na Suécia, a partir da Divisão de Construção e Minas da Atlas Copco, investiu no Concelho de 
Aljustrel e encontra-se instalada no Parque Industrial.

A inauguração oficial das 
instalações aconteceu pela 
altura da Feira do Campo 

Alentejano, em junho, e contou 
com a presença da ministra da Coe-
são Territorial, Ana Abrunhosa.

 O Centro de Serviços de Aljus-
trel da EPIROC IBERIA representa 
um investimento que ronda os dois 
milhões de euros.

 É com particular satisfação que 
o Município partilha a preferência 
desta empresa de dimensão mun-
dial por este território, uma vez 
que o seu estabelecimento contri-
bui para o reforço do tecido empre-
sarial e para a criação de emprego.

 A Epiroc instalou no Parque In-
dustrial de Aljustrel, num terreno 
com uma área total de 8988 metros 
quadrados, uma oficina direciona-
da para a reparação de veículos de 
exploração mineira.

 A oficina divide-se em edifícios e 
espaços exteriores, que se alinham 
e que têm uma linguagem comum. 

A oficina assume-se, no entanto, 
como o edifício central do conjun-
to, sendo constituída por 4 baias 
de estacionamento e reparação de 
máquinas pesadas, existindo ainda 
uma outra zona de trabalho onde 
estão instaladas pontes rolantes e 
erguidos compartimentos para la-
vagem e reparação de peças, bem 
como um armazém de peças e fer-
ramentas.

 Os escritórios encontram-se ins-
talados junto à oficina e com aces-
so direto à mesma, servindo como 
apoio aos trabalhadores. As insta-
lações contemplam ainda zonas 
de trabalho para os técnicos, áreas 
administrativas, copa, balneários, 
instalações sanitárias e uma sala 
multiusos.

O Centro de Serviços de Aljus-
trel contempla ainda uma zona de 
lavagem exterior, zonas de monta-
gem e para cargas e descargas, bem 
como um parque de estacionamen-
to de máquinas e de ligeiros.



As Oficinas de Formação e Ani-
mação Cultural recebearm o 
espetáculo musical com The 

Twist Connection.
Com um novo álbum, editado 

em setembro de 2022, os The Twist 
Connection voltaram à estrada para 
apresentar as suas novas músicas. 
Aljustrel recebeu, por isso, uma das 
primeiras paragens da banda.

Esta banda de Coimbra tem nas 

suas raízes o rock n’ roll de outros 
tempos, mas sem nunca negar novas 
influências e sonoridades. 

Tanto nos discos editados, até este 
momento (singles e álbuns), como 
nos concertos ao vivo (em Portugal 
e no estrangeiro), os The Twist Con-
nection destacam-se dos demais por 
algo tão simples e importante como 
a honestidade da sua música e uma 
fé inabalável no poder do rock’n’roll.

Simbolicamente, estes 15 anos 
estão a ser comemorados com 
15 exposições. A primeira 

contou com a participação de 56 ar-
tistas que expuseram as suas obras 
ao longo do tempo neste espaço cul-
tural.

 No dia de aniversário a progra-
mação foi especial e diversificada, 
arrancando as celebrações com um 
momento musical protagonizado 
por músicos da Sociedade Musical 

de Instrução e Recreio Aljustrelense 
(SMIRA), com um momento musi-
cal com João Ferreira e as atuações 
do Grupo Coral do Sindicato dos 
Mineiros e do Grupo de Cantares 
Feminino de Aljustrel.

 Neste dia decorreu ainda uma 
performance pelo Grupo de Teatro 
Lendias d’Encantar e pela Compa-
nhia Alentejana de Dança Contem-
porânea (CADAC) e um momento 
musical com Yami Aloelela.

Inaugurou no Centro d’Artes de 
Aljustrel a exposição coletiva 
da IMARGEM.

Esta mostra, que pode ser apre-
ciada até ao dia 30 de novembro, é 
da responsabilidade da Associação 
de Artistas Plásticos do Concelho 
de Almada, que foi criada em 1982.

Em 2007 foi-lhe atribuída a Me-

dalha de Prata pela Câmara Muni-
cipal de Almada, nomeadamente 
pela sua contribuição para o pro-
gresso e modernização da cidade. 

Durante estes 40 anos tem de-
senvolvido uma atividade conti-
nuada e alargada na área das Artes 
Visuais a nível local, regional e na-
cional.

Inaugurou, nas Oficinas de For-
mação e Animação Cultural, a 
exposição “Ontologia da Terra 

II”, da autoria de Jéssica Burrinha. 
Uma exposição que ganha um 

novo território “para fazer emergir 
as expressões de um ser, da terra”. 

Esta é uma mostra individual e 
“aqui quem indaga é a terra”, no-
meadamente “numa imersão de 
texturas, formas e especialidade” e 
que revela “algo de único, tanto da 

terra, quanto da artista”. 
Uma exposição que dá a conhe-

cer, até janeiro, trabalhos inéditos 
com uma retrospetiva da sua inves-
tigação com a terra. 

Esta mostra pode ser visitada nos 
horários habituais das Oficinas de 
Formação e Animação cultural e po-
dem ser realizadas visitadas guiadas 
à exposição, mediante marcação 
prévia, designadamente às quartas-
-feiras. 
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Espetáculo musical 

The Twist Connection em concerto nas 
Oficinas 

ANIVERSÁRIO ASSINALADO COM Exposições

Oficinas continuam  
a comemorar  
15 anos de atividade
As Oficinas de Formação e Animação Cultural comemoraram 
15 anos no dia 30 de maio e o Município de Aljustrel preparou 
um programa especial e que continua até ao final deste ano 
para assinalar a data.

Centro d’Artes de Aljustrel 

Patente exposição coletiva da IMARGEM

Oficinas de Formação e Animação Cultural

Jéssica Burrinha inaugurou exposição 



Noite de Marchas Populares

Momentos de convívio e de partilha

Grandes eventos 
regressaram depois de 
dois anos de interregno
Depois de dois anos de interregno, o Município de Aljustrel voltou a 
organizar os grandes eventos que marcam o calendário cultural do 
concelho. Foi possível voltar a cumprir a tradição, através de momentos 
de convívio e de partilha, na Feira do Campo Alentejano, na Noite 
Branca, no Festicante e nas Festas de Santa Maria, em Messejana. O 
Feriado Municipal, que se comemorou no dia 13 de junho, também 
foi assinalado pela Assembleia Municipal de Aljustrel, através de uma 
cerimónia solene, no Centro de Documentação Local. Neste dia foram 
homenageadas as entidades que estiveram na linha da frente de 
combate ao Covid-19. E a noite, essa, foi abrilhantada pelas marchas do 
concelho, que também voltaram ao Parque Desportivo Municipal.

Feira Tradicional de Outubro

Feira do Campo Alentejano

Comemoração do Dia do Município

Festas de Santa Maria em Messejana

Noite Branca

Festicante
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O objetivo deste jogo foi unir 
diferentes gerações em 
campo, fomentando a par-

tilha de experiências e de conheci-
mentos e, ao mesmo tempo, pro-

porcionar momentos de convívio e 
de lazer. 

Esta iniciativa inseriu-se ainda 
no âmbito do projeto da Rede Euro-
peia “Volunteering City” – URBACT, 

do qual o Município de Aljustrel faz 
parte, juntamente com outros paí-
ses europeus. 

Trata-se de futebol em ritmo 
de caminhada, onde a regra mais 

importante é que não é permitido 
correr. Uma atividade que pode 
unir gerações e ao mesmo tempo 
combater a solidão e promover o 
bem-estar.

A 30.ª edição dos Jogos Con-
celhios voltaram a dar des-
taque a várias atividades 

desportivas. O objetivo, mais uma 
vez, foi sensibilizar a população 
para a prática desportiva regular e 
colocar o desporto em evidência. 

Os Jogos Concelhios, que jun-
taram diferentes gerações, propor-
cionaram ainda momentos de lazer 

e de convívio e promoveram a coe-
são social, dinamizando diversas 
infraestruturas municipais e asso-
ciativas.

Todos os eventos foram gratui-
tos e abertas às diferentes faixas 
etárias, tendo as atividades sido 
dinamizadas pela Divisão de Des-
porto da Câmara Municipal de Al-
justrel.

O Pavilhão Municipal de Des-
portos Armindo Peneque re-
cebeu a Final da Super Taça 

AVAL (Associação Voleibol Alentejo e 
Algarve). 

O primeiro jogo, em seniores fe-
mininos, colocou em campo as equi-
pas do Juventude SC e de AC Albu-
feira. 

A final, em seniores masculinos, 
foi disputada pelas equipas Juventu-
de SC e São Francisco AD. 

Aljustrel, neste dia, foi a capital 

do voleibol do Alentejo e Algarve, 
dando-se destaque as boas condições 
do Pavilhão Municipal de Desportos 
Armindo Peneque para a realização 
de grandes eventos desportivos.   

 Recorde-se que esta final, que foi 
organizada pela Associação Voleibol 
Alentejo e Algarve, contou com o 
apoio do Município de Aljustrel para 
a sua realização. 

A competição recorde-se opôs os 
campeões regionais do Algarve aos 
campeões regionais do Alentejo.

Equipas da Universidade Sénior e do Mineiro Aljustrelense

Jogo de Walking Football juntou 
diferentes gerações em campo
Realizou-se, no Estádio Municipal de Aljustrel, um jogo de Walking Football, que juntou a equipa da 
Universidade Sénior de Aljustrel e a equipa de infantis do Sport Clube Mineiro Aljustrelense.

30.ª edição

Jogos Concelhios com várias atividades 
desportivas

Voleibol em Aljustrel 

Pavilhão MUNICIPAL acolheu Final da 
Supertaça da AVAL



Boletim Municipal • Aljustrel • Novembro 2022

  Vin&cultura24 |
Certame tradicional dá a provar o vinho da talha

Vin&Cultura está de volta a Ervidel e começa na  
sexta-feira
 
Está de regresso a Ervidel, entre os dias 25 e 27, mais uma edição da Vin&Cultura. Este certame, que é considerado um dos mais 
importantes do concelho, e onde se continuam a preservar as tradições, regressa à freguesia depois de dois anos de interregno.

Sexta, 25 Novembro

15h00 - MEMÓRIAS 
CONTADAS E CANTADAS, 
com Cristina Taquelim, Celina da 
Piedade e Ana Santos
(Projeto É AGORA! 4G ESDIME)
[Museu Rural de Ervidel]

ANIMAÇÃO NAS ADEGAS 
aderentes com Hilário Mata
19H00 – Adega do Varrasquinho
20H30 – Adega do Chaveiro
 
22H30 – Musica ao Vivo
           – Dj Red Deep
[Mercado do Povo de Ervidel]

 
Sábado, 26 Novembro

10h30 - ABERTURA DA FEIRA
 
14h30 – Arruada pela Banda 
da Sociedade Musical I. R. 
Aljustrelense 
[Atuação frente aos Espaço dos 
Saberes e dos Sabores]
 
14h30 - Oficinas dos Doces da Avó
Confeção e prova de doces com 
grão-de-bico e romã
Cozinheira D. Florência Costa
[Espaço dos Saberes e dos Sabores]
 
15h00 - Abertura Oficial da Feira
[Frente ao Espaço dos Saberes e dos 
Sabores]
 
15h30 –  Grupo Coral “Margens do 

Roxo“ de Ervidel
 [Recinto da Feira]

16H30 - OFICINA DOS 
PETISCOS DO CHEFE
Confeção de prato, entrada e 
sobremesa à base de produtos da 
terra
Cozinheiro Miguel Gameiro
[Espaço dos Saberes e dos Sabores]
 
17:00 - ROTA DAS ADEGAS
Adega do Varrasquinho
Adega do Raposo
Grupo de Musica Tradicional Brasa 
Doirada
Grupo Moços da Talha
[Concentração frente ao Espaço dos 
Saberes e dos Sabores]
 
17h30 – Grupo Origens
[Adega Coletiva]

19h30 - Os Brasa Doirada   
[Adega Coletiva]

21h30 – Los Colchoneros 
[Adega Coletiva]

 23h30 – N.E.I.M. – Coovers Band  
[Adega Coletiva]

01h00 - Dj RMG
[Adega Coletiva]
 
 

Domingo, 27 Novembro

10h30 - ABERTURA DA FEIRA
 
14h00 – Animação Itinerante do 
Espaço da Feira “Os Caprichosos”
[Recinto da Feira]
 
14h30 – OFICINA “SABORES 
DE OUTONO”
Confeção e prova de entrada, prato 
e sobremesa
Chef do Clube de Campo Vila Galé
[Espaço dos Saberes e dos Sabores]
 
15h30 – Grupo Coral “Flores de 
Primavera“ de Ervidel
[Recinto da Feira]

16h00 - Rancho Folclórico de Algoz
[Recinto da Feira]
 
16h30 - OFICINA “SABORES 
DA NOSSA TERRA”
Confeção e prato, entrada e 
sobremesa à base de produtos da 

terra
D. Mavilde Torcato
[Espaço dos Saberes e dos Sabores]
 
17h00 - ROTA DAS ADEGAS
Adega do Lobo (prova no mercado 
do povo)
Adega do Chaveiro
Grupo de Musica Popular “Vozes do 
Sul”
[Concentração frente ao Espaço dos 
Saberes e dos Sabores]

17h30 – Grupo “Moços da Talha” 
de Ervidel
[Adega Coletiva]

18h30 - Grupo Trigo Roxo
[Adega Coletiva]
 
20h00 – Grupo de Musica Popular 
“Vozes do Sul”
[Adega Coletiva]

Este evento assenta os seus 
alicerces na promoção de um 
dos produtos mais ancestrais 

deste concelho: o vinho da talha.
 Com um novo figurino, a Vin&-

Cultura apresentar-se-á renovada e 
serão criados e animados novos espa-
ços, ganhando o evento também um 
novo dia, a sexta-feira, que será dire-
cionada para o público mais jovem.

Em destaque estarão as adegas, 
a música tradicional e popular, 
uma mostra de artesanato, os pro-
dutos regionais, a animação de rua, 
a gastronomia, entre outros.

 As potencialidades de Ervidel 
e do Concelho de Aljustrel voltam 
a estar em evidência e as tradições 
ganham palco. Todos os caminhos 
vão dar à Vin&Cultura.


