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ALJUSTREL,
TERRA VIVA NA CIÊNCIA

Editorial

Por via do nosso passado e do nosso presente, habituamo-nos a
valorizar o conhecimento, em particular o conhecimento científico, enquanto motor de desenvolvimento social e individual.
E é precisamente este o objetivo maior a que nos propusemos:
transformar o nosso concelho para melhor, munindo-nos
de conhecimento científico e contando com parceiros
institucionais de grande nível, sejam eles entidades
públicas, entidades de cariz associativo ou empresarial.

Nelson Brito

Presidente da Câmara

A

10 de novembro comemorou-se o Dia Mundial da Ciência ao Serviço da Paz e do Desenvolvimento, que pretende aumentar o envolvimento da população e das
organizações da sociedade civil
na construção da ciência para o
entendimento global, focando a
relevância da ciência enquanto
recurso para o desenvolvimento sustentável. De acordo com a
Comissão Nacional da UNESCO, o contributo da ciência para a sociedade é inquestionável,
na medida em que possibilita
avanços nos campos da saúde,
da alimentação, do ambiente,
da tecnologia, da energia e muitos outros, melhorando a qualidade de vida das populações
e enriquecendo as sociedades
intelectual e culturalmente. Ao
responder a grandes perguntas
e enfrentar desafios importantes
do nosso quotidiano, a ciência
cria conhecimento e melhora a
educação e a qualidade de vida
das pessoas, reduzindo desigualdades e construindo pontes.
Aljustrel é, reconhecidamente, um território com um
rico e vasto património mineiro
e agrícola, proveniente não só
da antiguidade mas, sobretudo,
dos séculos XIX e XX, coexistindo no seu território diferentes valências patrimoniais,
geológico-mineiras e agrícolas,
técnicas e tecnológicas, arquitetónicas, arqueológicas e também naturais e ecológicas. Contudo, o património mais importante de Aljustrel é o humano,
com a sua cultura imaterial, que
tem a particularidade de reunir

características industriais, provenientes da atividade mineira
(as minas da Faixa Piritosa Ibérica eram oásis industriais num
imenso território campesino),
juntamente com uma ruralidade característica da população
alentejana, ambas fazendo parte
do quotidiano desta comunidade. Ao mesmo tempo, fomos
assimilando os conhecimentos e
as vivências de muitos e diversos
povos que passaram pelas nossas terras, fossem eles romanos,
mouros ou, mais recentemente,
no século XX e na atualidade,
pessoas de variadíssimas origens e nacionalidades que connosco partilham este território
de trabalho, de paz e de tolerância.
Por via do nosso passado e
do nosso presente, habituamo-nos a valorizar o conhecimento, em particular o conhecimento científico, enquanto motor de
desenvolvimento social e individual. E é precisamente este o
objetivo maior a que nos propusemos: transformar o nosso
concelho para melhor, munindo-nos de conhecimento científico e contando com parceiros
institucionais de grande nível,
sejam eles entidades públicas,
entidades de cariz associativo e
as muitas entidades privadas, de
empresas familiares a grandes
empresas, que integram o tecido
económico do concelho.
No sector público, para
além das instituições locais de
ensino e formação, que vêm
cumprido o seu papel na educação e formação das nossas
crianças e jovens, destacaria a

ação do Campus de Aljustrel do
LNEG - Laboratório Nacional
de Energia e Geologia, que permite apoiar de modo efetivo a
industria extrativa, quer na sua
vertente mineira (minas de Neves Corvo e de Aljustrel, pedreiras em exploração), quer na sua
vertente de prospeção, facilitando a atividade de investigação
e de pesquisa de georrecursos.
Este campus, para além de fixar
profissionais altamente qualificados, representa uma forte
mais-valia no apoio a projetos
de investigação na área das geociências, com impacto efetivo ao
nível da atividade extrativa de
minérios metálicos e não metálicos, ordenamento do território
e estudos de risco geológico e
ambiental.
Ao nível do contributo das
entidades de cariz associativo,
destacaria a ação da Associação
de Beneficiários do Roxo e da
Associação Buinho. A primeira,
gere a água proveniente da Barragem do Roxo desde 1970, com
contributos inestimáveis para
a modernização da nossa agricultura, valorizando a região, o
concelho e, em particular, a Freguesia de S. João de Negrilhos.
A segunda, porque simboliza o
caminho que o nosso território deve seguir, integrando-o
em redes criativas e científicas,
a partir da Freguesia de Messejana. O Buinho atrai pessoas
qualificadas, com vontade de
trabalhar e de dar algo de si às
nossas terras, através de uma infraestrutura com capacidade de
alojamento e com um laboratório de prototipagem rápida que,

para além de acolher pessoas de
todo o mundo através de projetos Erasmus e outros, forma ainda, em novas tecnologias, jovens
do nosso concelho e, mais recentemente, alunos da Universidade Sénior de Aljustrel.
Quanto à valia das entidades
privadas, para além das empresas Almina (mineração) e Orica
(produção de explosivos civis),
que há muitos anos vêm produzindo conhecimento, emprego e
riqueza no concelho, destacaria
as atividades da ESAN, empresa
turca que escolheu Aljustrel para se instalar e está a investir no
desenvolvimento de trabalhos
de prospeção e pesquisa de minérios, ao abrigo de um contrato
assinado, no início de 2016, com
o Estado Português.
Ao nível dos contributos
privados, de realçar também
que, em breve, irá fixar-se no
Polo Industrial de Aljustrel a
empresa Epiroc, que fixará 50
postos de trabalho. Fundada
em 2017, na Suécia, a partir da
Divisão de Construção e Minas
da Atlas Copco, conta com 145
anos de experiência, qualidade e
performance, agora numa nova
companhia, com o foco no fornecimento de equipamentos de
perfuração e exploração de superfície e subterrânea, transporte e carregamento, acessórios
hidráulicos, aço de perfuração e
respetivos serviços.
Para concluir, distinguiria a
fixação em Aljustrel da empresa
Holigen, que investirá 45 milhões de euros na produção de
canábis medicinal nos próximos
quatro anos e espera criar, neste

período, 150 postos de trabalho
em Aljustrel. De acordo com o
promotor, o processo para produzir canábis medicinal, que
envolve uma multiplicidade de
competências científicas, é totalmente realizado em conformidade com as regras de boas
práticas e é estritamente farmacêutico. Os processos agrícola
(já em curso) e industrial, em
Aljustrel, contemplarão os seguintes passos: cultivo, colheita,
secagem, extração de ingredientes farmacêuticos, preparação
de produtos de grau farmacêutico, embalagem e comercialização.
Como afirma Boaventura
Sousa Santos, o que distingue
a ciência é “ter assumido a sua
inserção no mundo mais profundamente do que qualquer
outra forma de conhecimento
anterior ou contemporânea:
propôs-se não apenas compreender o mundo ou explicá-lo, mas também transformá-lo.” E é, precisamente, através
da promoção do conhecimento
científico, contando com todas as instituições do concelho
(e existem tantas e com tanto
mérito que não foram referidas
neste texto) e com a nossa população em geral, que queremos
transformar Aljustrel numa terra ainda melhor para as pessoas
que cá vivem e trabalham e para
os que, olhando “de fora”, veem
em nós uma referência positiva.
Aljustrel, terra viva na ciência.
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3 milhões e 800 mil
euros de investimento

ETA do Roxo
remodelada

A

AgdA - Águas Públicas
do Alentejo está a remodelar a Estação de Tratamento de Águas (ETA) do Roxo
num investimento de 3 milhões
e 800 mil euros, obra que, há

muito, vinha a ser reclamada pelo Município de Aljustrel.
A intervenção visa melhorar o processo de tratamento da
água para consumo, tendo em
consideração as alterações de

Município

A intervenção visa melhorar
o processo de tratamento da
água para consumo, tendo
em consideração as alterações de qualidade da água
na origem que têm ocorrido
nos últimos anos
qualidade da água na origem que
têm ocorrido nos últimos anos,
neste caso, a água captada na albufeira do Roxo.
A empreitada de remodelação prevê a instalação de duas

novas etapas de tratamento que
permitirão oxidar mais eficazmente a matéria orgânica e absorver cheiros e sabores indesejáveis como os registados no
verão passado e que afetaram as

Economia

Ciência

Ministro dos Negócios
Estrangeiros de visita ao
Concelho de Aljustrel

Município de Aljustrel
apresentou resultados do
projeto GEO-FPI em Sevilha

O

ministro dos Negócios
Estrangeiros, Augusto
Santos Silva, acompanhado do secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas,
José Luís Carneiro, e do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, esteve presente, no dia 26 de junho,

em Aljustrel.
A visita teve início, logo pela
manhã, com uma receção nos Paços do Concelho, ao que se seguiu
a visita a projetos empresariais,
com origem na diáspora portuguesa, situados no Concelho de
Aljustrel.

N

o dia 12 de novembro, no
Consulado de Portugal
em Sevilha, foi realizada
a apresentação dos resultados do
GEO-FPI, projeto financiado pelo
programa INTERREG /POCTEP
Portugal/Espanha, sendo apoiado
em Portugal pela CCDR Alentejo
e tendo como parceiros o IGME Instituto Geológico e Mineiro de
Espanha, a Junta de Andaluzia, o
LNEG - Laboratório Nacional de
Energia e Geologia e o Município
de Aljustrel.
Os objetivos do projeto GEO-FPI foram: Desenvolver conhecimento sobre a Faixa Piritosa
Ibérica; Promover a Faixa Piritosa
no contexto da região europeia 3A
– Alentejo, Algarve, Andaluzia;
Formalizar uma rede de consulta
pública que concentre informação
atualizada sobre a Faixa Piritosa;
Estabelecer a correlação da carto-

Rota tem 738,5 km de extensão

Câmara de Aljustrel aderiu à Associação de
Municípios da Rota da Estrada Nacional 2

O

Município de Aljustrel
aderiu formalmente à Associação de Municípios
da Rota da EN2 - Estrada Nacional 2. Esta adesão aconteceu na
assembleia geral da associação,
realizada em Aljustrel, nas Oficinas de Formação e Animação
Cultural, a 11 de outubro.
A EN2 atravessa 36 municí-

grafia geológica entre Portugal
e Espanha na região; Ampliar e
desenvolver os Centros Tecnológicos de I+D do LNEG (Centro de
Estudos Geológicos e Mineiros do
Alentejo) e do IGME (Litoteca),
localizados em Aljustrel e Peñarroya (Andaluzia) respetivamente; Transformar estes centros em
unidades de referência no território e Desenvolver uma plataforma

pios, incluindo Aljustrel, passa
pelo interior das povoações e liga paisagens tão diferentes como
as vinhas durienses, as planícies
alentejanas ou as praias algarvias,
evidenciando um potencial paisagístico e patrimonial que os municípios podem aproveitar com um
projeto de dinamização que guie
os visitantes, através da estrada
histórica, por uma viagem pelo
país.
Esta rota pode ajudar a criar
riqueza, divulgar o património
e a paisagem e contribuir para o
desenvolvimento de vários concelhos, proporcionando a todos os

populações de Beja e Aljustrel.
Otimizar o processo de tratamento da água para consumo,
regulando a sua qualidade é o
principal objetivo desta importante intervenção.
comum de gestão do repositório
científico, cartográfico e documental procedente das numerosas investigações desenvolvidas na área.
Neste âmbito, o Município de
Aljustrel desenvolveu duas ações,
que se encontram em fase de conclusão: os passadiços do Chapéu
de Ferro e a Instalação de Equipamento Multimédia na Galeria
de Algares, no valor global de 199
mil 999 euros.
Foi consensual entre as entidades envolvidas que os objetivos do projeto foram plenamente
alcançados e que ficam abertas
portas para novas colaborações
de âmbito cientifico-técnico entre
Portugal e Espanha.

que a percorram ter o mesmo tipo
de acolhimento em todos os municípios por onde passem e acesso
a informações sobre alojamentos,
restauração ou a produtos locais
de qualquer um destes territórios.
A EN2, que liga Chaves a Faro, ao longo de 738,5 quilómetros
pode ser o ponto de partida para a
criação de uma nova rota turística
reconhecida a nível internacional,
pretendendo-se que a associação
desenvolva iniciativas várias, como, por exemplo, candidaturas a
fundos comunitários, no sentido
de consolidar esta rota.
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42 jovens de 7 nacionalidades em Aljustrel

Intercâmbio Juvenil Erasmus+ “Precious Plastic”
No âmbito do Programa Erasmus+ Juventude em Ação, o Buinho Fablab promoveu,
entre os dias 18 a 29 de julho, um intercâmbio juvenil Erasmus+, no qual participaram
42 jovens de 7 nacionalidades diferentes. Esta iniciativa contou com a colaboração
da Câmara Municipal de Aljustrel, da Junta de Freguesia de Messejana e da Santa Casa da Misericórdia de Messejana.

D

urante 12 dias estes jovens aprenderam a recolher, separar, lavar e
triturar diferentes tipos de plástico, que seguidamente utilizaram
para criar novos produtos através
dos processos de extrusão, injeção e compressão. Durante estes
dias, foram ainda desenvolvidos
projetos e workshops complementares em quatro áreas: Hidroponia; Ativação Comunitária; Upcycling e Waste Art. Este
intercâmbio desenvolveu-se no
Centro d´Artes de Aljustrel, nu-

ma parceria com a autarquia, e
em Messejana, nas instalações do
Buinho, bem como em vários locais do concelho.
O Buinho Fablab coordena,
no âmbito deste programa, um
projeto internacional, que junta
seis organizações juvenis em torno da temática da economia circular. O projeto Precious Plastic,
que é simultaneamente educativo, inovador e de base comunitária, é inspirado num movimento
global (https://preciousplastic.
com/) que visa o empoderamento

das populações locais através do
processo de reciclagem de detritos plásticos, contribuindo para
a agenda da economia circular,
neste caso, do Baixo-Alentejo.
O projeto Precious Plastic permite a criação de máquinas para o tratamento, processamento
e transformação de plástico. As
máquinas são de domínio público, podendo ser construídas
livremente de forma modelar e
com baixo-custo.
Criadas de raiz pela equipa
do Buinho Fablab, as máquinas

encontram-se instaladas no novo
Centro de Reciclagem Comunitário de Messejana, a primeira
fábrica de reciclagem de plástico
comunitária em Portugal, um
espaço que pretende servir a comunidade local e constituir-se
enquanto centro educativo e de
inovação dentro do território envolvente. Uma abordagem inovadora que pretende contribuir para um Alentejo mais consciente,
pró-ativo e qualificado. Este novo
espaço conecta a consciência social (cidadania ativa) à criativida-

de (design de novos produtos) e
competências digitais (fabricação
digital).
De destacar que, no dia 22 de
julho, foi também desenvolvida
uma ação de voluntariado, em
Messejana, por 40 participantes
internacionais, que se focou na
recolha de detritos plásticos, outros detritos, recuperação de espaços e embelezamento das vias
comunicantes para as Festas de
Santa Maria.

Dia do Município

Cultura

Assembleia Municipal realizou-se
sob o lema passado, presente e futuro

Câmara Municipal de Aljustrel
homenageada pelo MAC

A

Assembleia Municipal de Aljustrel realizou, no dia 13 de junho,
uma sessão solene evocativa do
Dia do Município.
A sessão, que este ano esteve subordinada ao tema “honrando a história, valorizando a identidade, construindo o futuro”, teve lugar no logradouro da Ermida
de Nossa Senhora do Castelo.
Pretendendo cultivar, anualmente,
uma breve reflexão dos agentes locais
acerca da vida do Concelho, e depois de,
na edição passada, ter sido abordada “a
Educação, a Inovação e o Empreendedorismo”, este ano, a Assembleia voltou a
reunir-se propondo uma reflexão que teve por base a história e a identidade local,

numa perspetiva de construção de um futuro que não deixa de honrar a sua história e a sua identidade, cunhando assim as
gentes do concelho de Aljustrel com uma
marca identitária própria.
O mote foi lançado por Mercedes
Guerreiro, técnica de comunicação da
Câmara Municipal de Aljustrel, a partir
da sua mais recente obra “O Triunfo dos
Valentes - luta e resistência numa vila mineira do século XX”.
Depois das intervenções do presidente
da Assembleia Municipal e dos representantes das diversas bancadas, a perspetiva
de futuro foi também deixada pela intervenção dos jovens, que participaram na
Assembleia Municipal jovem, e que apresentaram as medidas vencedoras da edição de 2019, que apontam propostas concretas de promoção do território, capaz de
atrair mais visitantes, mais investimento e
mais desenvolvimento.
A sessão, que foi encerrada pelo presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, e
marcada por atuações do grupo coral “Os
Cigarras” e do grupo de música popular
“Maravilhas do Alentejo”.

A

Câmara Municipal de Aljustrel
foi homenageada, no dia 25 de junho, pelo MAC – Movimento Arte
Contemporânea.
A sessão de entrega dos “MAC’2019” e
menções honrosas aos artistas e entidades,
que mais se destacaram durante o ano de
2018/2019, decorreu, em Lisboa, no âmbito da comemoração do 25.º aniversário do
MAC.
Uma Medalha de Mérito Cultural foi
atribuída ao vereador, Carlos Teles, e ao
funcionário da Câmara Municipal, Ricardo Marreiros, pelas excelentes relações e
parceria que têm tido com o MAC.
Nos últimos 12 anos, foi desenvolvida
uma intensa colaboração entre o MAC e
as Oficinas de Formação e Animação Cultural, em Aljustrel. Fruto desta parceria,
foram organizadas 24 exposições individuais e coletivas. Mais de 25 artistas plásticos portugueses e estrangeiros, de craveira nacional e internacional, passaram por
este espaço aberto à cultura, entre os quais:
António Carmo, António Inverno, João
Duarte, Lourdes Leite, Roberto Chichorro,
Teresa Mendonça, Hilário Teixeira Lopes,

Graciete Rosa Rosa, Paulo Damião, Hélio
Cunha, Figueiredo Sobral e Juan Sanchez.
As Oficinas de Formação e Animação
Cultural têm sabido, ao longo destes anos,
abrir as suas portas para receber criadores
e agentes culturais, com o objetivo de valorizar e dar a conhecer diferentes propostas
artísticas àqueles que nem sempre têm a
oportunidade de ter acesso a estas manifestações.
Nesse âmbito, esta parceria estabelecida com o MAC tem sido crucial para a
divulgação de obras, produções artísticas e
culturais, nacionais e estrangeiras e até de
artistas plásticos de Aljustrel.
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XIX Feira do Campo

Desenvolvimento

Grande certame
agroindustrial atraiu milhares
de visitantes
Os espetáculos e os diversos stands atraíram muitos
visitantes de todo o país à Feira do Campo Alentejano,
que para além de ser um espaço privilegiado para a
promoção das suas potencialidades económicas e turísticas, foi também um espaço propício ao convívio e
degustação de iguarias locais, que estiveram à venda
nas tasquinhas, restaurantes e carrinhas de streetfood.

A

XIX Feira do Campo Alentejano, que se realizou, de 7
a 9 de junho, juntou, uma
vez mais, produtores locais e regionais, representantes dos serviços,
da agropecuária, de entidades públicas e privadas, para demonstrar

a dinâmica empresarial, social e
cultural de Aljustrel.
Durante estes três dias, além
dos cerca de 250 expositores que
animaram os diversos espaços,
foram promovidas variadíssimas
iniciativas e atividades, entre as

quais um colóquio sobre regadio
e sustentabilidade, workshops de
confeção de pão e degustações de
pratos à base de produtos da terra,
um concurso de doçaria, um passeio e atividades equestres, havendo também espaços para crianças,
jovens e artesãos, entre outros.
Os grupos Amor Electro e Calema foram os cabeças de cartaz
que fizeram parte dos cerca de 20
espetáculos agendados para esse
fim de semana, e que contaram
também com as exibições de grupos de música popular e moderna
e de DJ.
Como outras atrações, nesta
19.ª edição, realizou-se o 1º Encontro de Automóveis Clássicos
do Campo Alentejano, que incluiu
uma exposição das viaturas, uma
pequena feira de peças e componentes e, ainda, um passeio convívio pelo concelho.
Os mais jovens puderam visitar
a exposição itinerante da Fundação Champalimaud, “Champimóvel: O Futuro da Ciência”.
No domingo, 9, por ser véspera
do feriado do 10 de junho, a feira
encerrou, em horário alargado, ao
ritmo das músicas dos anos 70, 80

e 90, com as atuações da banda Oitentamente e o DJ Miguel Simões.
A noite prosseguiu igualmente, no
espaço Jovem, com o DJ Red Deep.
Os espetáculos e os diversos
stands atraíram muitos visitantes
de todo o país à Feira do Campo
Alentejano, que para além de ser

um espaço privilegiado para a promoção das suas potencialidades
económicas e turísticas, foi também um espaço propício aoconvívio e degustação de iguarias locais,
que estiveram à venda nas tasquinhas, restaurantes e carrinhas de
streetfood.

XIX Feira do Campo

Cultura de canábis foi tema de debate
no IX Encontro Ibérico de Regadio e
Sustentabilidade

R

ealizou-se, no dia 7 de junho, o IX Encontro Ibérico de Regadio e Sustentabilidade, nas Oficinas de Formação e Animação Cultural.
À semelhança dos anos an-

teriores, este encontro, integrado no programa da Feira do
Campo Alentejano, abordou assuntos ligados ao setor agrícola,
mais propriamente ao regadio e
sustentabilidade.

A edição deste ano esteve
subordinada ao tema “Canábis:
uma nova cultura a germinar
no Alentejo”.
Como tem vindo a ser noticiado ultimamente, a empresa
Holigen prevê plantar 72 hectares de canábis em Aljustrel para
fins medicinais. Um investimento pioneiro neste concelho,
na ordem dos 40 milhões de
euros, que pode vir a criar 150
postos de trabalho, e que surge

em continuidade com a estratégia de diversificação da base
económica, e mais especificamente agrícola, seguida pela autarquia nestes últimos anos. Os
impactos desta nova cultura foram tema de debate nos painéis:
“O uso clínico dos derivados da
canábis – da controvérsia à aceitação”; “Uma nova cultura – características e cultivo” e “RPK
Biopharma – o investimento no
concelho de Aljustrel”.

Depois da sessão de abertura efetuada pelos presidentes da
Câmara Municipal de Aljustrel
e da Associação de Beneficiários do Roxo, foram iniciados
os painéis, moderados por jornalistas, que contaram com a
participação de representantes
de diversas áreas ligadas ao setor, nomeadamente da saúde e
da agricultura.

6

Aljustrel | Boletim Municipal | novembro 2019

Freguesias

Vin&Cultura

Ervidel recebe
a Feira do Vinho
e da Cultura
Promover, valorizar e comercializar o vinho e outros
produtos agrícolas do concelho, proporcionar oportunidades de negócio, cativar
e incentivar o investimento,
contribuir para o desenvolvimento e revitalização do
mundo rural são os objetivos deste certame.

A

Câmara Municipal de
Aljustrel, em colaboração
com a Junta de Freguesia de Ervidel e os produtores de
vinho locais, realiza nos dias 23
e 24 de novembro, a 18ª edição
da Vin&Cultura – Ervidel 2019,
que contará com a transmissão
em direto, no domingo, dia 24,

do programa Somos Portugal da
TVI.
Promover, valorizar e comercializar o vinho e outros produtos
agrícolas do concelho, proporcionar oportunidades de negócio,
cativar e incentivar o investimento, contribuir para o desenvolvimento e revitalização do mundo

rural são os objetivos deste certame. Esta é a proposta para este
fim de semana, durante o qual os
visitantes têm oportunidade de
aproveitar as comemorações do
S. Martinho para provar o vinho
novo das adegas locais e deliciar-se com os variados produtos regionais deste concelho.

Além das barraquinhas onde
se poderá encontrar artesanato,
doçaria, leguminosas, azeite, enchidos, vinho; entre muitos outros produtos de qualidade, para
animar a feira, será apresentado
um programa cultural e musical,
que contará com diversas atuações de artistas locais e regionais

e de música popular alentejana,
bem como ateliers de confeção
de pratos e entradas à base de
produtos locais, como o grão-de-bico, que a par do vinho, é um
dos produtos de excelência da localidade.

S. João de Negrilhos

Junta lançou núcleo de voluntariado local

A

junta de freguesia de S.
João de Negrilhos juntou,
no passado dia 23 de outubro, um grupo considerável de
cidadãos residentes na freguesia,
que se encontram empenhados
em desenvolver um projeto de

voluntariado local.
Este projeto assenta em quatro eixos de ação: a resiliência da
comunidade, a auto-organização
dos cidadãos, a educação e juventude e a ação social.
O agente de segurança local, a

loja social, as ajudas técnicas aos
mais debilitados, o apoio à educação e o voluntariado pontual
em diversos eventos que acontecem na comunidade, serão uma
realidade muito em breve.

Messejana

Vila Circular, com desenvolvimento
sustentável

F

oi assinado, no passado dia
11 de setembro, com presença do Ministro do Ambiente
e da presidente da Junta freguesia
de Messejana, o contrato de financiamento entre o Fundo Am-

biental e esta junta de freguesia. O
projeto aprovado ficou em terceiro
lugar a nível nacional de entre 99
candidaturas. Messejana demonstrou que o interior pode ser líder
ao nível da economia circular.

Durante as próximas semanas as
oficinas da junta de freguesia irão
iniciar a sua requalificação e, em
tempo oportuno, a comunidade irá ser envolvida nas restantes
ações previstas no projeto.

União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

Visita ao Mosteiro dos
Jerónimos

A

União das Freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos organizou um passeio turístico de confraternização
ao Mosteiro dos Jerónimos. Esta
visita, realizada no dia 12 de Se-

tembro, teve como objetivo criar
maiores laços afetivos e de confraternização entre os habitantes
dos vários lugares da União das
Freguesias.

Mais de 100 participantes

Município deu as boas vindas
à comunidade escolar
A iniciativa teve como principal objetivo reconhecer
o papel fundamental da comunidade escolar, pessoal
docente e não docente, na construção de uma sociedade mais qualificada, justa e promotora da igualdade
de oportunidades.
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N

o passado dia 25 de setembro, a autarquia, em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Aljustrel, organizou uma receção
à comunidade educativa, com o objetivo de acolher os novos
elementos que integram as escolas do concelho no presente ano letivo
e, sobretudo, de reconhecer o papel fundamental de todos os membros
desta comunidade, pessoal docente e não docente, na construção de
uma sociedade mais qualificada, justa e promotora da igualdade de
oportunidades.
O programa, que contou com mais de 100 inscritos, consistiu numa
visita guiada ao Concelho de Aljustrel que passou por todas as freguesias, por uma visita à Galeria Mineira de Algares, culminando num
jantar convívio nas Oficinas de Formação e Animação Cultural.

TIC

Auxílios económicos

Escolas do pré-escolar e 1.º ciclo
das freguesias receberam novos
computadores

Câmara Municipal apoia alunos
necessitados

À

semelhança dos anos anteriores, a
Câmara de Aljustrel atribuiu auxílios económicos a 112 alunos, provenientes de famílias mais necessitadas, que
irão frequentar o 1.º ciclo do Ensino Básico.
Esta medida abrange 66 alunos do escalão A que beneficiaram de apoio em livros de
fichas e material escolar, e 46 alunos do escalão B que receberam apoio para aquisição

dos livros de fichas.
Considerando a importância do desenvolvimento de serviços de apoio às famílias
durante o período letivo e nas suas interrupções, a autarquia assegura que vai continuar
a desenvolver atividades de animação e de
apoio à família para o pré-escolar e a componente de apoio à família destinada aos
alunos do 1º ciclo do concelho.

Ação social escolar

A

Câmara Municipal de Aljustrel
procedeu, durante o mês de maio,
à entrega de 10 computadores pessoais (PC) nas escolas do pré-escolar e 1.º
ciclo das freguesias de Ervidel, Messejana,
S. João de Negrilhos e Rio de Moinhos.
Estes computadores e outros equipamentos tecnológicos que, posteriormente,
irão equipar mais espaços municipais, foram adquiridos através de procedimento
de consulta prévia - Aquisição de Equipamento Tecnológico Diverso no Âmbito da
Restruturação do SAMA IV, e cofinanciados em 85% pelo Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administrativa Pública - Alentejo 2020, no valor total
de 18 mil euros (+IVA).
Trata-se de computadores do tipo All in
One (“tudo em um”), com um design mui-

Todos os alunos do concelho com
passe de transporte escolar gratuito

to apelativo, que permitem armazenar todos os componentes de hardware (motherboard, processador, disco rígido e memória RAM) no monitor, o que os torna mais
compactos, também facultam um melhor
aproveitamento dos espaços disponíveis no
ambiente de trabalho, além de oferecerem
uma maior facilidade de instalação.
Todos os PC, com o respetivo software
Office, estão ligados à internet e aos quadros interativos existentes. Com estes PC
os alunos vão poder aceder às plataformas
de ensino-aprendizagem, que disponibilizam as matérias curriculares das principais disciplinas do currículo nacional.
Recorda-se que o pré-escolar e escola
do 1.º ciclo de Aljustrel (Centro Vipasca) já
foram, anteriormente, contemplados com
este equipamento tecnológico.

O

s alunos do 10º ao 12º ano de escolaridade, a frequentar o Agrupamento de Escolas de Aljustrel,
até à presente data, suportavam 50% do
custo total do passe do transporte escolar
e a Câmara Municipal comparticipava os
restantes 50% do valor.
A partir do presente mês de novembro, inclusive, a Câmara Municipal passa
a assumir na íntegra o pagamento do passe
escolar a catorze alunos do 10º ao 12º ano,
que frequentam a Escola Secundária de
Aljustrel (onze alunos), a Escola Secundária Diogo Gouveia (dois alunos) e a Escola
Secundária com 3º ciclo D. Manuel I (um
aluno), em Beja.
Com esta medida o universo completo
de alunos do concelho com passe social,
mais de 200, passam a usufruir de trans-

porte escolar gratuito, o que pressupõe um
investimento anual de 90 mil euros, que se
integra no Programa de Apoio à Redução
Tarifária nos Transportes Públicos, que
visa atrair passageiros para o transporte público, apoiando as Autoridades de
Transporte com uma verba anual, que lhes
permita operar um criterioso ajustamento
tarifário e da oferta, no quadro das competências que lhes são atribuídas pela Lei
n.º 52/2015, de 9 de junho.
Esta decisão integra-se na ação social
escolar já desenvolvida pelo município,
que procura disponibilizar apoios sociais
que permitam fazer face a uma das grandes fatias da despesa das famílias do concelho e garantir o acesso das crianças e
jovens à educação com igualdade de oportunidades.
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Administração direta

Uma Câmara
com rostos

Obras

A

s 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.

Repintura de passadeiras no
Bairro de S. Pedro

Alteração de guardas na Rua de
Beja

Arranjo de espaço verde no
Estádio Municipal

Correção de acesso na Zona
Industrial

Corte de bermas na EM 1055

Corte de Bermas na EM 527

Desvio de coletor pluvial na Casa
da Horta

Execução de esgoto na Rua
Cândido dos Reis

Execução de ramal de esgoto na
Rua da Olivença

LImpeza de terrenos no Bairro S.
João

Limpeza e corte de arbustos na
Escola Secundária

LImpeza e desobstrução de linha
de água

Manutenção das piscinas cobertas

Montagem de equipamentos para
Festas N.ª Sr.ª do Castelo

Montagem de Equipamentos para
o Festicante 2019

Montagem de proteção no murete
do Estádio Municipal

Montagem de relvado sintético na
Escola Secundária

PIntura exterior do cemitério

PIntura interior e exterior do
Edificio das Micro-Empresas

Pinturas no Centro Escolar

Poda de árvores no Bairro de S.
Pedro

Poda de árvores no Bairro dos
Eucaliptos

Rebaixamento de entrada na Zona
Industrial

Reparação de caminho vicinal em
Ervidel

Reparação de passeio na Rua de
Alvalade

Reparação de passeio na Rua de
S. Salvador

Reparação de passeio no
Loteamento da Feira

Reparação de passeio no
Loteamento da Feira

Reparação de passeios

Substituição de fechaduras no
Edificio das Micro-Empresas

Repintura de sinalização horizontal na Rua Adeodato Barreto
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Alçado principal do edifício da área de Acolhimento Empresarial de S. João de Negrilhos

Aljustrel é município de referência no
aproveitamento de fundos comunitários
O Município de Aljustrel prossegue a sua aposta na captação de fundos comunitários, nomeadamente visando a promoção do investimento empresarial, mas também nas áreas social, cultural, turismo, urbanismo, água e saneamento, entre outras.

E

specificamente ao nível dos
PEDU - Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano, Aljustrel é o município com
melhor desempenho ao nível da

NUT II do Alentejo, considerando todos os concelhos dos distritos
de Portalegre, Évora e Beja e os de
Setúbal e Santarém, que integram
esta unidade territorial. São mui-

CENTRO DE NEGÓCIOS DE ALJUSTREL

tos milhões de euros de investimento público já garantidos para
o concelho, em vários projetos que
concretizam o papel catalisador da
autarquia enquanto agente dina-

mizador do território, em estreita
colaboração com as entidades que
o integram, em particular com
a iniciativa empresarial, que é o
grande motor da economia local.

• Taxa de Cofinanciamento - 85,00%
• Contribuição FEDER - 138 910,53 €

• Aprovada pelo Alentejo 2020

• Empreitada adjudicada – 1.150.000€ +IVA

• Custo Total - 1 694 595,98 €
• Taxa de Cofinanciamento - 85%
• Contribuição FEDER - 1 440 406,58 €
• Empreitada adjudicada – 1.332.999,98 €

O Centro de Receção e Acolhimento será edificado no edifício dos antigos balneários da mina, junto a um dos poços de
descida ao fundo da mina - Malacate Viana. O imóvel encontra-se localizado em Algares/Vale d´Oca, junto ao Novo Parque Mineiro de Aljustrel, área recentemente intervencionada.
O projeto procura estabelecer uma nova identidade de vivência comunitária, constituindo esta área adjacente aos antigos escritórios da mina não só um espaço aprazível no dia-a-dia, mas também uma área de oportunidade para a receção
aos visitantes do Parque Mineiro, de exposições temporárias,
entre outros eventos.

Obras

Mais 3 milhões e 700 mil euros em investimentos

Nesta edição do Boletim Municipal, destacam-se quatro desses
projetos, que no seu conjunto significam mais de 3 milhões e 700
mil euros de investimento público:

de água e saneamento, através da criação de uma conduta distribuidora e das respetivas ligações particulares e, finalmente,
a construção de um centro de acolhimento empresarial, distribuído por dois volumes ligados entre si por uma zona coberta
que funciona como pórtico de entrada no espaço.
O Centro de Acolhimento Empresarial foi concebido para
responder estrategicamente a algumas necessidades que têm
sido diagnosticadas pelos empresários agrícolas, nomeadamente na necessidade de criar pequenos espaços de apoio administrativo, uma zona de reuniões/formações com os empresários e trabalhadores, um espaço para refeições dos trabalhadores e as respetivas instalações sanitárias, dada a necessidade
de garantir as questões de higiene e segurança, por exemplo na
aplicação de produtos fitofármacos.
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NA
CENTRAL DE COMPRESSORES”
• Aprovada pelo Turismo de Portugal
• Valor de Adjudicação – 12.887,70 + IVA
• Financiada em 90% pelo Programa Valorizar

O Centro de Negócios de Aljustrel consiste na reabilitação
e adaptação do edifício devoluto do antigo Matadouro Municipal, em processo de progressiva degradação, integrando-se na
estratégia do município que aposta na inovação e promoção da
atividade empresarial, nomeadamente start-up, promovendo
o apoio ao empreendedorismo e à criação de um ecossistema
favorável ao desenvolvimento da atividade empresarial inseridos numa ótica de coerência, racionalidade e complementaridade no seio da rede regional e supramunicipal.
O CNA será composto por doze gabinetes de trabalho distribuídos por dois pisos (onze disponíveis para as empresas e
um gabinete de apoio administrativo), com uma área útil média de 40.00 m2, mas separados entre eles por paredes amovíveis, que facilmente permitirá a ampliação dos espaços em
caso de necessidade, oferendo assim um vasto leque de opções
em áreas úteis de trabalho aos potenciais ocupantes. Um destes
gabinetes será desde logo destinado à utilização coletiva, sendo
equipado com postos de trabalho individuais.

• Empreitada executada

QUALIFICAÇÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO
EMPRESARIAL DE S. JOÃO DE NEGRILHOS
• Aprovada pelo Alentejo 2020
• Custo Total - 576 871,54 €
• Taxa de Cofinanciamento - 85%
• Contribuição FEDER - 490 340,81 €
• Procedimento concursal em curso

CENTRO DE RECEÇÃO E ACOLHIMENTO DO PARQUE
MINEIRO DE ALJUSTREL
• Aprovada pelo Alentejo 2020
• Custo Total - 1 483 521,00 €
• Investimento Elegível Não Comparticipado - 557 450,82 €
• Investimento Elegível - 926 070,18 €

A qualificação de Acolhimento Empresarial de S. João de
Negrilhos sofrerá três tipos de intervenções, nomeadamente a
eliminação dos constrangimentos existentes ao nível dos acessos a veículos pesados, através do alargamento da principal via
de acesso à zona de atividades económicas, criando uma bolsa
de estacionamento e uma zona de circulação para peões; a ligação das empresas já instaladas à rede pública de abastecimento

O projeto tem uma componente importante na criação de
instalações sanitárias no núcleo museológico da Central de
Compressores, situada em Vale d´Oca, estrutura dependente
do Museu Municipal de Aljustrel. Trata-se de uma atividade
integrada num projeto que contém ainda outra empreitada –
Museu Acessível - que não foi ainda realizada porque os concursos públicos têm ficado desertos.
Com este projeto dá-se cumprimento ao exigido no Decreto-lei 163/2006, nomeadamente no que respeita à mobilidade,
cumprindo-se igualmente o imperativo ético de permitir a
todos os cidadãos, sem exceção, o usufruto de equipamentos
culturais.
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Solidariedade

Município

Bombeiros apresentam
novos equipamentos
Segundo a Comissão Organizadora de Eventos da Associação Humanitária de Bombeiros,
este investimento resulta do esforço coletivo
do Corpo de Bombeiros, na promoção de vários eventos ao longo dos últimos 3 anos, e
também ele é fruto da grande disponibilidade da população, que nunca fica indiferente
aos apelos”.

N

o dia 16 de agosto, realizou-se a cerimónia de
entrega de novos equipamentos para os Bombeiros de Aljustrel, num total de 16 mil e 500
euros, proveniente dos espetácu-

los organizados pela corporação
e de donativos institucionais e de
privados.
Segundo a Comissão Organizadora de Eventos da Associação
Humanitária de Bombeiros, este

investimento resulta do esforço
coletivo do Corpo de Bombeiros,
na promoção de vários eventos ao
longo dos últimos 3 anos, e também ele é fruto da grande disponibilidade da população, que

nunca fica indiferente aos apelos.
As ajudas permitiram adquirir cinquenta pares de botas, cinquenta fatos de treino, nove pares
de calças de proteção florestal,
sete lanternas leds, seis rádios

portáteis da rede operacional de
Bombeiros (Banda Alta), duas
mangueiras de desencarceramento e dois estabilizadores de
veículos acidentados.

“Caminhar connosco”

Cidadania

Câmara Municipal associou-se ao Dia
Europeu sem Carros

Jovens voluntários
distinguidos pela autarquia
de Aljustrel

I

ntegrado na Semana Europeia
da Mobilidade, o Dia Europeu Sem Carros, que este ano
esteve subordinado ao lema “Caminhar connosco”, foi assinalado,
como habitualmente, com várias
iniciativas.
À semelhança do que se tem
vindo a realizar nos últimos anos,
a Câmara Municipal de Aljustrel
participou na comemoração do
Dia Europeu Sem Carros.
No domingo, 22, foi promovida uma caminhada “plogging”,
durante a qual os participantes foram convidados a recolher o lixo
que encontravam pelo caminho, a
fim de serem sensibilizados para o
impacto da deposição indevida de
resíduos no meio ambiente e contribuir para a limpeza do espaço
público.
Com o mesmo objetivo, e em

simultâneo, a Câmara Municipal
de Aljustrel colaborou na dinamização do projeto “Mãos à Obra”,
iniciativa lançada a nível nacional,
a qual, em Aljustrel, foi dinamizada pela Casa do Professor e o
Agrupamento de Escolas.
Neste mesmo dia, realizou-se
uma “Colour Party”, no recinto da
Piscina Municipal, aproveitando
ainda o bom tempo que se fazia
sentir.
Este ano, as atividades do Dia
Europeu Sem Carros prolongaram-se, na segunda-feira, 23, num
troço da avenida da Liberdade que
foi fechado ao trânsito, entre as 8h
e as 18 horas, com ações dirigidas
à comunidade escolar, desenvolvidas pelos serviços de Ambiente/
Proteção Civil e Desporto da autarquia e da GNR - Escola Segura.
Os alunos participaram nas

atividades desportivas (circuito
com veículos não motorizados);
ao mesmo tempo que foram sensibilizados sobre segurança rodoviária e mobilidade sustentável.
Além disso, no Mercado Municipal foi exibido um vídeo sobre o
Dia Europeu Sem Carros.
Com esta comemoração, a
autarquia pretendeu, para além
de proporcionar um dia diferente
e cheio de animação e diversão,
sensibilizar a comunidade para a
adoção de hábitos de deslocação
mais saudáveis e sustentáveis.
Além disso, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a
Câmara Municipal de Aljustrel
também se associou, no dia 21 de
setembro, ao evento “Hoje vou de
bicicleta”, organizado pela CCDR
Alentejo.

N

o dia 5 de setembro, a
Câmara Municipal de
Aljustrel entregou diplomas de participação a cerca de
três dezenas de jovens, que participaram ativamente e de forma
voluntária nos projetos de verão,
promovidos pela autarquia.
A cerimónia, que teve lugar
na Piscina Municipal, contou
com a presença do diretor regional do Instituto Português da
Juventude e Desporto e de representantes das diversas entidades
que colaboraram nesta edição.
Este programa, promovido
durante os últimos meses, teve
como objetivo proporcionar aos
jovens diversas oportunidades
de ocupação de tempos livres e
de exploração vocacional e profissional, através da colaboração
de curta duração em projetos e

eventos desenvolvidos pelos serviços da Câmara Municipal de
Aljustrel.
Através do seu trabalho voluntário, os jovens viveram experiências gratificantes, contactaram com diversos públicos, ampliaram as suas relações sociais
e desenvolveram competências
a nível pessoal num espírito de
participação e cidadania.
O voluntariado, uma das
áreas fundamentais das políticas
de juventude, representa uma ferramenta de educação não-formal,
promove a cidadania ativa e responsável e ajuda os jovens a adquirir novas competências.
Com esta iniciativa, o município quis distinguir e valorizar
os jovens pela sua ação voluntária
junto da comunidade.

Nós e o Mundo

Festival Festicante trouxe o México a Aljustrel
Ao longo de três dias, espetáculos musicais com vozes nacionais, regionais e locais,
exposição de pintura e mostras de produtos e gastronomia juntaram-se às músicas
e danças mexicanas, mas também à culinária deste país

N

os dias 30 e 31 de agosto
e 1 de setembro, a vila
mineira recebeu um dos
eventos mais singulares da região,
organizado pela Câmara Municipal de Aljustrel, com o intuito de
promover o cante alentejano.
Após Cuba, Espanha e os países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), e à semelhança
dos anos anteriores, o Festicante,

subordinado ao lema “Nós e o
Mundo, deu a conhecer o Alentejo mas também um pouco da cultura do México, país convidado
desta edição.
Ao longo destes três dias, espetáculos musicais com vozes nacionais, regionais e locais, exposição de pintura e mostras de produtos e gastronomia juntaram-se
às músicas e danças mexicanas,

mas também à culinária deste
país - reconhecida como património mundial pela Unesco em 2006
– com as suas afamadas iguarias,
como o chili con carne, os burritos, os nachos ou as tortillas.
José Cid, Celina da Piedade
e Grupo de Cantares Feminino
de Aljustrel, Paulo Ribeiro e os
Camponeses de Pias, C.C. & Zé
Liaça, mas igualmente diversos

grupos corais e de música tradicional alentejana subiram ao
palco do Parque da Vila para representar Portugal e o Alentejo.
Do lado mexicano foram convidados os grupos Los Alebrijes,
Trio Mariachi e Los Cavakitos
para trazer a Aljustrel um pouco
deste país latino-americano, de
origem milenar, profundamente
marcado pela influência de povos
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pré-colombianos, como os astecas
e maias, e também dos espanhóis,
que o colonizaram e impuseram
as suas tradições.
Este festival, para além de promover o diálogo intercultural e de
dar a conhecer o cante, a região e
os seus produtos, também contribuiu para dinamizar o comércio
local, em particular a hotelaria e a
restauração.

Verão Cultural

Projetos cofinanciados

Câmara Municipal promoveu espetáculos
para todos os públicos

Iniciativa “A Europa na
minha Região” com visita
à zona de reabilitação
ambiental da mina
de Algares

R
A

ljustrel esteve em festa nos meses de julho e
agosto. Moda, espetáculos musicais, bailes populares,
cante alentejano e viola campaniça, fado, circo, teatro, noite branca e festa do E(i)migrante foram
alguns dos eventos que a Câmara
Municipal de Aljustrel ofereceu
ao público neste “Verão Cultural”.
Para cria maior dinamismo e
animar a vila, os eventos foram
realizados nos diversos espaços ao ar livre e destinaram-se a
todos os públicos. O programa
cultural de verão teve início, no
dia 5 de julho, na Praça de Touros, com o concerto “Banda da
SMIRA & Vozes da Nossa Terra”,
uma reposição do espetáculo comemorativo do 45º Aniversário

do 25 de Abril, ao que se seguiu,
no dia 10 de julho, o desfile de
moda “Aljustrel Moda Jovem”, no
Anfiteatro da Piscina Municipal,
e no dia 17, o espetáculo Pedro
Mestre & Viola Campaniça, no
Jardim 25 de Abril.
O cante alentejano esteve
ainda presente, no dia 20, no
Largo do Mercado, com a festa
do grupo coral “Os Cigarras”. O
Anfiteatro da Piscina Municipal
recebeu a fadista Ana Valadas, no
dia 24. Na sexta-feira, 26, o Pátio
das Oficinas foi animado com o
concerto do grupo Naomi And
The Raposeira Dub Collective.
Na noite de sábado 27, o acordeonista-vocalista, Marco Filipe,
fez dançar o público, à volta do
mastro da Praça da Resistência,
e, por fim, no dia 31, o Anfiteatro

da Piscina Municipal foi palco da
Aventura Musical e Circense “Irmãos Esferovite”.
Em agosto, no dia 10, a noite
celebrou os e(i)migrantes com
uma festa, animada por vários
artistas, ao que se seguiu um baile, no Parque Desportivo Municipal.
No âmbito dos espetáculos
das 4as à Noite, no dia 7, a companhia BAAL 17, apresentou a
peça de teatro de rua “FAKE”, e
no dia 23, a Piscina Municipal
encheu-se de branco para receber
os DJ Miguel Simões e DJ Miko,
na Noite Branca”Pool Party”. Integradas neste “Verão Cultural”
foram realizadas, dos dias 14 a 17,
as já tradicionais Festas de Santa
Maria, em Messejana.

ealizou-se, no dia 29 de
maio, no Auditório da
Biblioteca Municipal de
Aljustrel, a jornada de portas
abertas “A Europa na minha Região”, que contou com uma visita
a projetos cofinanciados, nomeadamente às obras de reabilitação
ambiental de Algares, da responsabilidade da EDM - Empresa de
Desenvolvimento Mineiro.
“A Europa na minha região”
é uma iniciativa da Comissão
Europeia que permite divulgar e
aumentar a visibilidade de projetos financiados pela UE e incentiva os cidadãos a descobrirem
na zona onde vivem os projetos
europeus e a partilhar as suas
imagens e experiências através
das redes sociais e com recurso
ao hashtag #EUinmyRegion.
A EDM aderiu a esta iniciativa através da promoção de uma
visita ao projeto de “Recuperação
na Área Mineira de Aljustrel (3ª e
4ª Fases)”, com especial destaque
para a reabilitação da antiga Galeria de Mina, localizada por baixo da estrada de acesso ao Bairro
de Vale d´Oca em Aljustrel. Este
projeto foi apoiado por Fundos da

UE,
mais
concretamente pelo QREN 20072013 / POVT – Programa Operacional Temático Valorização do
Território / Recuperação de Passivos Ambientais.
Esta iniciativa, que pretendeu
estabelecer uma interação participativa com a população em
geral, com especial enfoque nos
mais jovens, contou com a colaboração da Câmara Municipal e
com a participação de várias entidades locais e de mais de meia
centena de alunos do Agrupamento de Escolas de Aljustrel.
Durante o evento, foi ainda
realizada uma apresentação dos
objetivos e resultados do projeto cofinanciado por Fundos Europeus, seguido de uma visita
à Galeria de Mina, em Algares,
Aljustrel.

Aljustrel | Boletim Municipal | novembro 2019

Arquivo

12

História da Gurita da Nossa Senhora do Castelo

Triangulação Geral do Reino de Portugal
começou em Aljustrel
A Triangulação Geral do Reino de Portugal começou em Aljustrel, a 18 de outubro
de 1790, na Nossa Senhora do Castelo, feita por Francisco António Ciera (Lisboa 1763
- Lisboa, 6 de abril de 1814).

C

iera foi um matemático
e cartógrafo português,
professor de matemática no Colégio dos Nobres e
responsável pela cadeira de Astronomia na Universidade de
Coimbra. Em 1788 foi encarregue de formar a “Triangulação
Geral do Reino”, desenvolvendo
estes trabalhos até 1803. Eram
estudos completamente novos
em Portugal, que visavam a medição do grau de meridiano, na
sequência dos importantes trabalhos que haviam começado
em França para o estudo da forma da Terra.
Em 1790 saiu de Lisboa, com
os seus ajudantes, o matemático
Carlos de Caula e o engenheiro
militar de origem catalã Pedro
Folque (pai de Filipe Folque)
para com eles fazer o reconhecimento geral do território
português, efetuando-se as primeiras observações, no dia 18
de outubro desse ano, na Nossa
Senhora do Castelo, Aljustrel,

continuando depois em várias
províncias a escolha de pontos que serviam de vértices aos
triângulos. Conseguiu constituir uma carta de triangulações
de Portugal, que, mais tarde, em
1837, foi mandada litografar por
Manuel Passos.
Os trabalhos geodésicos,
dirigidos por Ciera marcaram
o início de uma etapa nova na
Cartografia portuguesa. Tornou-se então possível construir
cartas com maior rigor de posicionamento, o que, aliado a outras inovações, nomeadamente
rigor e expressividade na representação do relevo, modificaria
por completo as imagens do
País.
Suspensos os trabalhos por
ordem do governo em Abril de
1804, estes só seriam retomados
com dificuldades a partir de
1835, agora sob a direção de Pedro e Filipe Folque, pai e filho.
Lente da cadeira de astronomia e navegação na Academia

Real de Marinha, sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa e membro fundador, e sócio
premiado (1803), da Sociedade
Real Marítima, esta figura eminente deixou, ao morrer a 6 de
Abril de 1814, muitos testemunhos da sua intensa atividade,
entre cartas, notas e memórias.
(Fonte: Revista da Faculdade de
Letras – Geografia)

Gurita de Nossa Senhora do
Castelo
Gurita ou Guarita – assim,
são conhecidos, no Alentejo, os
marcos geodésicos. A Gurita de
Aljustrel, local onde Ciera desenvolveu as suas observações,
situa-se no Cerro de Nossa Senhora do Castelo. É um dos mais
antigos de Portugal, construído
em 1802. O local apresenta uma
linda vista sobre Aljustrel e sobre os campos em redor.

Francisco António Ciera (1763-1814)
Para além se der o responsável pela
Triangulação Geral do reino, quando
ainda apenas se temia em Portugal uma
invasão francesa, Francisco António
Ciera, multifacetado cientista português, havia já organizado e implantado
uma rede de telegrafia visual em Portugal. Ciera não só o fez como também
inventou três tipos de telégrafo ótico
mais simples, mais baratos, mais fáceis
de operar e mais rápidos que todos os
outros existentes no mundo nessa época: os telégrafos “de ponteiro” (1805),
“de 3 persianas” (1809) e “de 3 balões”
(1810).
Fonte: www.cm-tvedras.pt

Publicado na Agenda Cultural e Desportiva de julho-agosto de 2003.
Texto de Francisco Colaço. .

Ortofotomapa georreferenciado

Município recorre a tecnologia de
topo para ordenamento e obras
municipais

O

s tempos são de mudança
e com eles surgem novas
tecnologias que, aplicadas à geografia e à cartografia, facilitam tarefas que nos tempos de
Francisco Ciera exigiam mais do
homem e menos da máquina.
Aljustrel acompanhou as novas tendências neste campo e tem
vindo a atualizar os seus processos, nomeadamente através da
adoção dos mais modernos sistemas de informação geográfica e
outros sistemas técnicos que permitem representar a informação
geográfica de forma mais exata e
eficaz.
Durante o verão deste ano, foi
efetuado um levantamento aéreo
na área urbana de Aljustrel recorrendo a Aeronaves não Tripuladas
Controladas Remotamente.
Com a aquisição destas novas
imagens aéreas, captadas por um
“drone” e que permitiram a construção de um ortofotomapa de
toda a zona urbana de Aljustrel,
o Município dispõe atualmente
de um produto atualizado e que
apresenta um maior rigor. A resolução espacial média obtida no
ortofotomapa é de 7.05cm/pixel.
Os ortofotomapas georreferenciados no sistema de coordenadas
ETRS89 (sistema de coordenadas
atualmente em vigor em Portugal

Cont i nental),
possibilitam
ao município dispor de
um produto de
elevada precisão
e resolução espacial. O ortofotomapa
da área urbana da Vila de Aljustrel, permite a
visualização e análise das
condições atuais decorrentes
da atividade urbanística e obras
públicas.
Um ortofotomapa é uma fotografia aérea da qual são removidas as distorções causadas pela
inclinação da câmara e pelo relevo. A escala de um ortofotomapa
é uniforme, razão pela qual pode

ser
usado como um
mapa.

Triangulação

Conjunto de operações geodésicas que fornecem a
distância entre os pontos intervisíveis e os ângulos
que as distâncias observadas fazem entre si. Baseia-se no princípio segundo o qual, uma vez conhecido
um lado de um triângulo e os ângulos adjacentes, é
possível conhecer os outros três elementos, ou seja,
dois lados e um ângulo.
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Manuscrito de uma das versões da Carta dos pontos da série de triângulos
assinada pelo próprio Ciera, ca. 1791 (Direcção de Infra-Estruturas do Exército
Português, 4361/I-4-49-82).
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sta iniciativa singular, cofinanciada pelo programa
Alentejo 2020, decorreu
nos restaurantes do concelho e,
para além da divulgação informal do cante junto da população
e de visitantes e turistas, procura
promover a gastronomia e a oferta da restauração local.
PROGRAMA
Sáb. 16 de nov.
15h30: Animação de Rua - Rio
de Moinhos MARAVILHAS DO
ALENTEJO
Sáb. 30 de nov.
15h00: Animação de Rua Carregueiro, Corte V. Anes e S.
João do Deserto MARAVILHAS
DO ALENTEJO

Divulgar o que é nosso

Sáb. 7 de dez
15h00: Animação de Rua em
Ervidel MODAS COM SOTAQUE

Cante à Mesa regressou a Aljustrel
O Município de Aljustrel, pelo quarto ano consecutivo, entre os dias
8 de novembro e 21 de dezembro, leva a efeito o “Cante à Mesa” com
o intuito de promover e divulgar o Cante Alentejano, reconhecido
pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade.

Sáb. 14 de dez
15h00: Animação de Rua em
Messejana BEIRA SERRA
Sáb. 21 de dez
14h00: Animação de Rua em S.
João de Negrilhos MODAS COM
SOTAQUE

Tradição

Noite Branca- Pool Party

Concelho de Aljustrel festejou
Santos Populares com marchas e
bailes

Dj Miguel Simões e DJ Miko
animam noite em Aljustrel

N

o dia 12 de junho, véspera do feriado de Santo António, realizou-se, no Parque Desportivo Municipal, a grande noite de Marchas Populares do Concelho de Aljustrel.
Cerca de 250 de marchantes, dos quais
110 crianças, participaram neste cortejo
inaugural.
A Marcha do CAPI- Centro de Apoio
à Pequena Infância de Messejana foi a primeira a desfilar, ao que se seguiu a Marcha
do Centro de Animação Infantil Municipal (CAIM), a Marcha da Universidade
Sénior e AnimaSénior de Aljustrel, a Marcha do Centro Republicano de Aljustrel
– CRIRA, a Marcha Baeta, a Marcha Popular de Ervidel e, por fim a Marcha dos
Funcionários Municipais.
Os participantes desfilaram perante o

público, exibindo os seus trajes, cantando e dançando numa coreografia própria,
que incidiu sobre as tradições ou as vivências de cada entidade ou localidade que
representa.
Foi assim dado início à primeira noite de muitas outras, durante as quais cada marcha popular desfilou nas diversas
localidades do concelho, até ao dia 29 de
junho.
Logo a seguir ao desfile em Aljustrel,
pelas 23h45, o público deu um pezinho
de dança em redor do mastro engalanado, da Praça da Resistência, onde se realizou também o primeiro Baile dos Santos
Populares deste ano. Os bailes populares
decorreram aos sábados, pelas 22 horas,
continuando, em julho e agosto, sob a designação “Noites de Verão”.

A

Piscina Municipal de Aljustrel
vestiu-se de branco, no dia 23 de
agosto, para receber a Noite Branca - Pool Party, uma das festas mais aguardadas da região.
Promovida pela Câmara Municipal de
Aljustrel, há vários anos, para assinalar o
final do verão e promover o convívio entre
aljustrelenses, a animação da festa ficou,
este ano, a cargo dos DJ Miguel Simões e
DJ Miko.
O popular locutor, apresentador, produtor e VDJ Miguel Simões, também já
conhecido do público aljustrelense, foi o
primeiro a animar o espaço com música
eletrónica, latina, ligeira, popular, reggae e
rock, e principalmente dos anos 70, 80 e 90
e dos hits atuais.
Foi neste ambiente atraente e cativante, criado junto à água das piscinas, que
também atuou o DJ MIKO, que regressou
a Aljustrel, após alguns anos fora desta

terra onde, em 2001, abriu o Vipasca Club
e se tornou DJ residente. Começou a sua
atividade como DJ, em 1990. Desde então
tem tocado em festas e nas casas mais emblemáticas de Portugal e Ilhas. Em 2008,
ganhou a sua primeira internacionalização numa residência, em Fortaleza, Brasil.
Entretanto, passou por Espanha, Londres,
Alemanha, México e EUA. Ficou oito anos
em Angola, no maior clube o “Lookal
Ocean Club”. Partilhou cabines com DJ
afamados, como Pete The Zouk, Erick Morillo, Miss Sheila, Louie Veja, entre muitos
outros. Neste momento, reside em Évora, e
foi com muita expetativa e carinho que foi
recebido em Aljustrel.
Como nas edições anteriores, mais de
1500 pessoas, de Aljustrel e arredores, todas vestidas de branco dançaram e conviveram nesta peculiar pista de dança até ao
raiar do sol.

Número 77

Atualmente, com 77 empregados, o Grupo Biquímicos gera riqueza e é, com certeza, uma
referência e um exemplo de empresa de sucesso, no concelho e na região.
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Grupo Biquímicos

De sonho em sonho uma empresa a consolidar-se na
região
Na rubrica Empreendedorismo, o Boletim Municipal destaca, nesta edição, o Grupo Biquímicos,
um dos maiores e mais bem sucedidos exemplos de empreendedorismo do concelho.

N

uma das edições anteriores deste Boletim Municipal dávamos conta da
criação desta empresa, que tem
vindo a crescer e a consolidar-se,
um passo de cada vez, ao longo
destes úlitmos anos.
Tudo começou, em 2005,
quando Jorge Lopes, trabalhador
na Câmara Municipal de Aljustrel, passava os seus tempos livres a vender produtos de limpeza e higiene às empresas e decide
dedicar-se a tempo inteiro ao seu
próprio negócio. Cria a Biquímicos, com a ajuda da mulher, Ai-

da Godinho, que se juntou a ele,
após deixar uma carreira no ensino. Construíram um pavilhão
no Polo Industrial de Aljustrel e
contrataram os primeiros empregados. Aos produtos de limpeza,
higiene para o canal Horeca (restaurantes, cafés, escolas…) acrescentaram os serviços de desin-

festações. Um pouco mais tarde,
vieram os produtos alimentares
para supermercados e mercearias de proximidade e de venda
a retalho, e alargaram o mercado
para a vertente também doméstica, chegando a lançar marcas
próprias de detergentes e de azeite. Hoje, a Biquímicos atua no
Alentejo e Algarve, principalmente na zona sul do país, desde
a Comporta, a Évora, até Sagres.
De sonho em sonho, de concretização em concretização, a
veia empreendedora de Jorge Lopes fê-lo aperceber-se da lacuna,

em Portugal, de fábricas de produção de embalagens em aluminio. Com o apoio da ESDIME e
da autarquia, que vendeu o terreno, construíram a BerraPack,
fábrica de embalagens em alumínio e cartão para fins alimentares (take away). Estava criado o
Grupo Biquímicos. As dificul-

dades dos primeiros anos foram
ultrapassadas, com muito esforço
e dedicação. Hoje comercializam
para todo o país e fornecem as
ilhas. Têm um agente comercial
no Porto, um cliente em Angola
e ganharam clientes em Espanha
e França. A fábrica está a crescer
e já equacionam num futuro próximo investir em nova maquinaria e equipamentos, a fim de poderem distribuir ainda mais no
país e no estrangeiro.
Recentemente, o Grupo Biquímicos adquiriu, em leilão, o
edifício do antigo supermercado da “Cooperativa”, onde, no
passado dia 3 de setembro, abriu
um novo espaço comercial de
proximidade, COVIRAN. Mais
de um mês depois da abertura, o
balanço é positivo, pois esta zona
da vila de Aljustrel carecia de um
espaço como este, que fornecesse a população em produtos alimentares e de higiene.
Este supermercado comercializa produtos de várias mar-

cas e “tenta trabalhar o máximo
possível com produtos locais,
nomeadamente de charcutaria e
padaria”, conforme esclareceram
Jorge Lopes e Aida Godinho. O
supermercado dispõe igualmente
de uma cafetaria. Neste momento, esse espaço também vem colmatar uma necessidade do ponto
de vista cultural e social, pois
tornou-se num local de encontro
de novas e velhas gerações, algumas das quais só saem de casa
para lá ir às compras”, acrescentam. A loja disponibiliza ainda
uma viatura para levar as compras dos clientes a casa, em função do volume adquirido. Além
disso, o piso superior do edifício
é constituído por um bazar, drogaria, que comercializa artigos
diversificados desde comida para
animais, material elétrico, tintas,
baldes, esfregonas, etc.
De referir que a Biquímicos
já tinha aberto um armazém
COVIRAN, no Polo industrial
de Aljustrel, que continua à dis-

posição dos consumidores, e que
também possui outro, com menores dimensões, na aldeia de
Rio de Moinhos. No futuro, estão
com vontade de criar mais lojas,
no Concelho de Aljustrel, onde
maior falta fazem para chegarem
mais próximo das pessoas.
A abertura deste último supermercado é mais um dos projetos que este casal tem vindo a
realizar, desde há 14 anos, quando foi criada a primeira empresa
do Grupo Biquímicos. São já 14
anos de vida de um grupo que
tem vindo sempre a crescer e a
consolidar todos os passos dados, pouco a pouco, mas com
determinação e principalmente
muito trabalho, num caminhar
que nem sempre foi fácil.
Atualmente, com 77 empregados, o Grupo Biquímicos gera
riqueza e é, com certeza, uma
referência e um exemplo de empresa de sucesso, no concelho e
na região.
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Grupo Desportivo Messejanense

73 anos de amor à camisola azul e branca
O Grupo Desportivo Messejanense comemorou, no passado dia 22 de julho, o seu 73.º aniversário.
Criado em 1946, por Manuel Conceição Pereira, o G D Messejanense é um dos clubes mais antigos
do concelho de Aljustrel. O Boletim Municipal encontrou-se com Márcio Pestana, antigo jogador
e atual presidente, e com Manuel António Ruas Bartolomeu, atual vice-presidente, delegado aos
jogos, ex-presidente e pertencente ao clube há cerca de 40 anos.

C

omo para todos os pequenos clubes, não tem sido
fácil o G D Messejanense manter-se em atividade estes
anos todos. Nos seus primeiros
anos vida, os atletas jogavam
numa eira à beira da estrada. O
que, segundo Márcio Pestana,
não constituía um problema, pois
na altura, além do autocatrro de
Odemira, que ia e vinha, e de que
já lhe conheciam os horários, circulavam poucas viaturas. O clube
participava em jogos amigáveis e
particulares de futebol. Contudo,
foi somente no final da década de
60, após a construção do campo
atual, num terreno da Câmara
Municipal, que o clube começou
a participar nos campeonatos
de futebol distritais. Na altura,

o clube também se dedicava ao
atletismo e à columbofilia, e organizava torneios de matraquilhos e de snooker.
Hoje, o clube, cuja primeira camisola é azul e branca, e
a segunda amarela, e que já
teve veteranos e camadas
mais jovens, só já conta
com uma equipa masculina de futebol de 11. Dos
23 jogadores seniores, somente dois são de Messejana, todos os outros vêm de
Aljustrel, Ourique, Algarve,
Brasil, Guiné-Bissau e Cabo
Verde. O clube conta com cerca de 700 sócios, dos quais só uns
100 pagam a cota, pois, Messejana
perdeu população e muitos sócios
já não se encontram na vila.

jogos, e do amor dos habitantes
para com o clube que leva muitos deles a assistir aos jogos,
que costumam receber perto
de 100 adeptos. O aluguer
do bar da sede, situado na
bonita praça central de
Messejana é outra fonte
de receitas.
O gosto e a força de
vontade é muita, e os
jogadores fazem os seus
campeonatos e disputam
a vitória até ao fim. Em
1998, ganharam o campeonato e subiram à 1.ª divisão distrital. Hoje, jogam
na 2.ª divisão distrital.
Por isso, Márcio Pestana e
Manuel António gostariam que
a Câmara Municipal colocasse
Márcio Pestana foi atleta do
clube durante uns 25 anos. Quando há cerca de 15 anos, sentiu que
o clube poderia acabar, aceitou o
cargo de presidente, que encarou
como missão, a fim de ajudar o
clube a ir em frente. E por lá tem
continuado, pois segundo informou: “Quando chega o momento
de passar a pasta, ninguém aparece”. As dificuldades são muitas e o clube sobrevive graças ao
subsídio da Câmara Municipal
de Aljustrel, mas também com
o apoio do comércio local, dos

relva no campo de futebol. Assim, seria mais fácil fazer crescer
o clube e chamar mais jogadores.
Contudo, não se podem queixar
de apoios, nomeadamente na
cedência de transportes para as
deslocações dos jogadores.
Atualmente, o campo de futebol contém também uma pista de
atletismo à disposição do Núcleo
de Atletismo e Recreio de Messejana (NARM), com um espaço ao
ar livre, com aparelhos, utilizados pelos atletas e pela população
que lá gosta de ir fazer exerício.
Além disso, a Junta de Freguesia
de Messejana está a realizar umas
pequenas obras de melhoramento no campo, que contemplam a
construção de um terreno para
futebol 5 e torneios de verão.
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Robótica é grande novidade

Aulas da USA
e Animasénior
arrancaram com
novas disciplinas

A

s aulas para a Universidade
Sénior de Aljustrel (USA) e
o programa Animasénior
iniciaram-se, no dia 1 de outubro,
com uma sessão de boas-vindas, no
auditório da Biblioteca Municipal.
Neste ano letivo 2019/2020,
inscreveram-se 128 alunos na USA
e 130 na Animasénior. Dirigida a
indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos, a USA tem por
finalidade promover o ensino não

formal, através da atualização de
conhecimentos sobre diferentes
matérias, num contexto de formação ao longo da vida, bem como organizar atividades complementares
de carácter cultural, recreativo e de
convívio.
Nesse sentido, além das já habituais aulas de português, inglês, coro de câmara, karaté sénior, história
local e património, viola, psicologia,
hidroginástica, nutrição, educação

Social

Além das já habituais aulas em várias
áreas, os alunos vão poder também assistir às disciplinas de robótica, escrita
criativa e dança desportiva/relaxamento.
ambiental, atividade física, alfabetização, artes decorativas, informática, pintura em tecido, walking football, música, yoga, pintura, oficinas
de taleigos, hortifruticultura, teatro
e cavaquinhos, os alunos vão poder
também assistir às disciplinas de robótica, escrita criativa e dança desportiva/relaxamento.
Para além das disciplinas temáticas, estão ainda previstos intercâmbios entre universidades e

academias da terceira idade, passeios de cultura, de lazer e gastronómicos, visitas de estudo e outros
eventos.
O programa Animasénior, que
se destina, mais particularmente,
a seniores com idade superior a 65
anos, faculta, também, aulas de alfabetização, informática, atividade
física, hidroginástica, oficinas e atelier plástico.
À semelhança dos anos anterio-

res, as aulas e atividades da USA e
do Animasénior, promovidas pela
Câmara Municipal de Aljustrel,
são enquadradas por técnicos e voluntários com formação adequada,
com o intuito de proporcionar um
ensino não formal e criar condições
para proporcionar uma maior qualidade de vida, contribuindo para o
bem-estar físico e mental a população sénior do concelho.

31 de maio

III Jornadas sobre Envelhecimento + Ativo
e III Encontro de Marchas Seniores em
Aljustrel

N

o dia 31 de maio, a Câmara Municipal de Aljustrel
deu início, às III Jornadas
sobre Envelhecimento + Ativo, no
Parque da Vila.
O evento contou com uma sessão de abertura, ao que se seguiu

uma aula de terapia do riso, e um
piquenique com demonstração de
cozinha sobre alimentação saudável. Os participantes e visitantes puderam igualmente adquirir
produtos regionais num pequeno
mercado montado para o efeito.

Na tarde desse mesmo dia, decorreu no Parque Desportivo da
Vila, o III Encontro de Marchas
Seniores, promovido pela RUTIS
e organizado pela autarquia, durante o qual atuaram as marchas
das universidades seniores de
Moncarapacho, Monforte, Criar
Afetos de Rio de Mouro, ASAS –
Santo André e Aljustrel.
Do programa das III Jornadas
sobre Envelhecimento + Ativo,
que se pretende vivo, dinâmi-

co, multidisciplinar e interativo,
constam para além das atividades
referidas, várias palestras com temas de interesse para os seniores,
e ainda, diversas iniciativas desde passeio e ida à praia de Monte
Gordo, como aconteceu no dia 12
de julho, e a aula de hidroginástica
sénior, na Piscina Municipal, no
dia 22 de agosto.
As jornadas terminarão com
o já tradicional almoço de Natal,
oferecido pela autarquia, no dia

18 de dezembro. Entretanto estão
previstas mais atividades desportivas e intergeracionais entre avós
e netos, teatro, momentos de convívio com cante e poesia e um magusto intergeracional, entre outras, no sentido de criar momentos e aprendizagens dinâmicos,
multidisciplinares e interativos,
adaptados às novas realidades,
exigidas a uma sociedade que está
a envelhecer.

ram as letras G, A e N. Estas letras
juntaram-se às dos outros municípios para formar as palavras
“Igualdade Género”, que foram
divulgadas no dia 24 de outubro,
com recurso às novas tecnologias
da informação.
Além disso, durante os meses
de outubro e dezembro, realizar-se-á um ciclo de cinema no Cine
Oriental, às 15 horas.

“A Outra Margem”, de Luís Filipe Rocha foi o primeiro filme a
ser exibido, no dia 24 de outubro.
Seguindo-se, no dia 14 de novembro, “Dou-te os Meus olhos”, de
Icíar Bollaín e, no dia 4 de dezembro, a longa-metragem “Uma Nova
Amiga”, de François Ozon.
No dia 7 de dezembro, também
no Cine Oriental, será apresentada
a peça “Géneros Desiguais”, pe-

la Companhia de Teatro Baal 17.
Trata-se de uma performance de
teatro participativo com o objetivo
de sensibilizar o público para a temática da “Igualdade de Género”.
De 14 a 22 de dezembro, o Mercado Municipal irá receber uma
exposição itinerante de postais, intitulada “A Igualdade pelos Olhos
da Criança”.

Plano Intermunicipal

Município de Aljustrel
promoveu iniciativas para
sensibilizar comunidade
para a igualdade de género

N

o âmbito do Plano Intermunicipal para a Igualdade, o Município de Aljustrel, em parceria com os municípios de Almodôvar, Castro Verde,
Ferreira do Alentejo e Ourique e
a Esdime-Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, promoveu um conjunto de
iniciativas com vista a sensibilizar
a comunidade para a igualdade de

género e o combate às discriminações em função do sexo, orientação
sexual, identidade de género e características sexuais.
A primeira destas atividades
decorreu, no dia 8 de outubro, pelas 9h30, no estádio municipal, durante o qual a “Tocha pela Igualdade” esteve presente e as crianças do
Agrupamento de Escolas de Aljustrel, vestidas de branco, apresenta-
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Tapeçaria de Portalegre

Uma obra de arte tecida com obras de arte
A Tapeçaria surge em Portalegre em 1946, quando dois amigos, Guy Fino e Manuel Celestino Peixeiro, decidem fazer tapeçaria mural, utilizando um ponto original, hoje conhecido como o Ponto
de Portalegre, inventado por Manuel do Carmo Peixeiro.

A

exposição “Tapeçarias de
Portalegre” esteve patente
nas Oficinas de Formação e animação Cultural de 24 de
maio a 22 de junho.
A Tapeçaria surge em Portalegre em 1946, quando dois amigos, Guy Fino e Manuel Celestino

Peixeiro, decidem fazer tapeçaria
mural, utilizando um ponto original, hoje conhecido como o Ponto
de Portalegre, inventado por Manuel do Carmo Peixeiro.
A Tapeçaria de Portalegre,
que sempre acompanhou os movimentos artísticos, é uma obra de

arte que resulta da parceria única
entre o artista plástico, a desenhadora e as tecedeiras. São já mais
de duas centenas os pintores, nacionais e estrangeiros, que viram
trabalhos seus passados a tapeçaria na Manufactura de Portalegre,
como Almada Negreiros, Cama-

rinha, Vieira da Silva, Pomar, Resende, Lurçat, Le Corbusier, Tom
Phillips entre outros.
Nesta exposição, em Aljustrel, puderam ser admiradas, duas
grandes obras que integram o
conjunto das oito tapeçarias Gare
Marítima de Alcântara, da autoria

de Almada Negreiros, e que pertencem à coleção da Associação
Mutualista Montepio. São ainda
apresentadas tapeçarias sob cartão de Armando Alves, António
Charrua, Costa Pinheiro, Graça
Morais, Menez, Nadir Afonso, entre outros.

Artes plásticas

Belas-Artes

Até ao infinito com Pedro César
Teles em Aljustrel

40 artistas expuseram em Aljustrel

A

exposição “ad infinitum”, de Pedro César Teles, vai estar patente
ao público, até ao dia 23 de novembro, nas Oficinas de Formação e Animação Cultural.
A exposição de pintura, constituída
por 44 obras, foi inaugurada, no dia 25
de outubro, em colaboração com o MAC –
Movimento Arte Contemporânea.
Pedro César Teles, de nacionalidade
portuguesa, mas nascido em Angola, em
1974, licenciou-se em Teologia, frequentou a licenciatura em Direito e tirou um
mestrado em Psicologia da Adolescência.

Contudo, a sua paixão pelo desenho e pela
pintura, que se manifestou na adolescência, iria fazer dele um autodidata, que divide o seu tempo entre a atividade de docente e o universo das artes.
Pedro César Teles vive e trabalha em
Lisboa, e tem participado em múltiplas
exposições, individuais e coletivas. A sua
obra, premiada por várias vezes, integra
diversas coleções particulares (nacionais e
estrangeiras) e está representada em inúmeras instituições.

A

s Oficinas de Formação e Animação Cultural inauguraram, no dia
12 de julho, uma exposição dos
alunos da Sociedade Nacional de Belas-Artes de Lisboa (SNBA).
A exposição contou com 40 obras de
cerca de 40 artistas, todos alunos, jovens e
menos jovens, do curso de pintura que, segundo Jaime Silva, docente, coordenador
deste curso e vice-presidente da direção
da SNBA, “refletem a diversidade de pesquisas pessoais, em alargada relação com

vivências, leituras, conhecimento e interpretação da História de Arte”.
A exposição resulta de uma relação
institucional estabelecida, há vários anos,
entre a Câmara Municipal de Aljustrel e
a Sociedade Nacional de Belas-Artes de
Lisboa, e que se pretende, possa vir a ser
alargada com outras iniciativas de carácter
cultural.
A exposição esteve patente ao público
até ao dia 17 de agosto.
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Concerto

Espaço Oficinas apresentou a dupla de
guitarristas, Malino
Utilizando apenas guitarras acústicas, acompanhadas por instrumentos de percussão,
esta banda, oriunda de Beja, caracteriza-se por uma dinâmica musical muito forte, cheia
de melodias e ritmos contagiantes.

A

dupla de guitarristas portugueses, Malino, atuou
na noite de 18 de outubro,
nas Oficinas de Formação e Animação Cultural.

Os Malino presentearam o
público aljustrelense, com um espetáculo muito animado.
Utilizando apenas guitarras
acústicas, acompanhadas por

instrumentos de percussão, esta
banda, oriunda de Beja, caracteriza-se por uma dinâmica musical muito forte, cheia de melodias
e ritmos contagiantes.

O constante lançamento de
singles, vídeos online, com uma
sonoridade World Music bem
própria, e as surpreendentes
atuações ao vivo, têm sido alvo

das melhores críticas e têm catapultado a banda para palcos de
norte a sul do país.

Animação do Pátio

Poesia e groove
multicultural com os Naomi
And The Raposeira Dub
Collective

O

s Naomi And The Raposeira Dub Collective
atuaram, no dia 26 de
julho, às 22 horas, no âmbito da
iniciativa de verão “Animação do
Pátio”, realizada pelas Oficinas de
Animação e Formação Cultural.

Clásicos Excéntricos

Espaço Oficinas apresentou
espetáculo insólito e
divertido de música clássica

A

s Oficinas de Formação e
Animação Cultural apresentaram, no dia 17 de
maio, o espetáculo Clásicos Excéntricos, pela espanhola Lapso
Producciones.
Clásicos Excéntricos foi uma
proposta surpreendente e muito
original, que combinou palhaços
com música clássica em direto.
Neste espetáculo - que já venceu
vários prémios, em Espanha,
os músicos Rafael Rivera, Rafael Campos e Antonio Campos

tornaram a música clássica num
autêntico divertimento. O reportório, escolhido nas partituras
clássicas mais seletas e universais, foi interpretado através do
humor, da surpresa e do atrativo
visual e sonoro, produzidos por
instrumentos insólitos. Clásicos
Excéntricos foi um deleitoso espetáculo, que misturou música e
humor, para grande regozijo do
público.

O quinteto algarvio, em torno
da sueca, Naomi Jessica Sigfalk,
na voz e no ukulele, ofereceu um
espetáculo único e animado, com
boas vibrações e um groove multicultural poderoso que arrastou
o público para a pista de dança.
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Mineiros, geologia e perigos da Internet

Cultura

Autores aljustrelenses
apresentam obras
Este verão foi rico em apresentações de livros
de autores aljustrelenses, que muito contribuiram para enriquecer o programa da Biblioteca
Municipal de Aljustrel.

M

erced e s

Guerreiro foi a
primeira a dar
a conhecer, no
dia 19 de junho,
a sua última obra “O Triunfo dos
Valentes – Luta e Resistência numa vila mineira do século XX”.
A sessão, que contou com leitura de textos e com apontamentos musicais, decorreu na Central
de Compressores, em Vale d’Oca,
bairro simbólico e emblemático
da história relatada.
Este romance, inspirado em
factos reais, acompanha a vida
de uma família na vila mineira
de Aljustrel, no século XX, numa altura em que as lutas dos
mineiros eram um exemplo de
resistência, num país dominado
pelo regime ditatorial do “Estado
Novo”. Grande parte da narrativa
resulta de pesquisa bibliográfica,
de arquivos da PIDE e da recolha
de testemunhos de pessoas que
viveram esses tempos conturbados. “O Triunfo dos Valentes” é
uma homenagem aos mineiros
de Aljustrel e indiretamente a todos os mineiros do mundo, e às
pessoas anónimas, geralmente,

esquecidas nos livros de História,
e que também elas contribuíram
para mudar a história do país.
Mercedes Guerreiro é coautora
(com Jean Lemaître) dos livros
Grândola Vila Morena - Le Roman d’une chanson (ed. ADEN,
Bruxelas, 2014), reeditado por
OTIUM, (Paris, 2019), e de Grândola Vila Morena - A Canção da
Liberdade (ed. Colibri, Lisboa,
2014). É também coautora dos
Contos Assesta II «Água»(2019).
É membro da Assesta-Associação
dos Escritores do Alentejo.
Por sua vez, no dia 6 de julho,
Eduardo Moreira apresentou o
livro “As rochas que pisamos, se
elas falassem!”, na Biblioteca Municipal.
Nesta sua terceira obra,
Eduardo Moreira, hoje com 85
anos, procura dar a conhecer a
geologia do concelho, de acordo
com os conhecimentos que foi
adquirindo durante a sua vida,
sobre as formações geológicas,
os minerais que as compõem, as
suas origens, a sua riqueza mineral e as várias transformações que
sofreram ao longo de milhões de
anos. Nesta obra, que não é um
livro de estudo, Eduardo Moreira fala, num tom coloquial, das

“suas rochas”, e da sua relação
com quem privou, mas também
da sua outra paixão: a arqueologia, que aprendeu com arqueólogos de renome. Eduardo Moreira
é autor das obras: “Do fundo das
minas de Aljustrel para as profundezas da selva de Moçambique” e de “À Descoberta de Aljustrel – Meu Alentejo”, um valioso
contributo para o conhecimento,
presente e futuro, de toda a riqueza arqueológica e geológica da vila mineira de Aljustrel.
No dia 14 de setembro, também, a jovem estudante, Daniela Castanho, apresentou o livro
“Uploaded”, no Centro d’Artes
de Aljustrel.
Nascida em Jungeiros, Daniela Castanho, que frequenta o
curso de Engenharia Informática
e de Computadores no Instituto
Superior Técnico, demonstrou,
desde muito cedo, interesse pela
leitura e pela escrita. A vontade
de publicar este seu primeiro livro surgiu após ter tido conhecimento de um jogo na internet,
com consequências nefastas,
podendo levar os jovens à morte. Uploaded é um thriller psicológico recheado de aventura
e humor mordaz, inspirado em

factos reais e na pergunta “Quão
longe és capaz de ir para ajudar
alguém?”. A obra relata a história
do caso de Elliot Callahan – um
rapaz que, depois da perda do seu
melhor amigo, vítima de um jogo
vídeo de suicídio, decidiu cum-

prir o seu último desejo: salvar
outra jogadora.
Uploaded é um livro muito
atual, que chama a atenção para
os perigos da internet, principalmente para crianças e adolescentes!

“Chá, Bolachas & Livros”

Biblioteca Municipal
assinalou Dia Internacional
da Alfabetização

A

Biblioteca Municipal de
Aljustrel promoveu no
dia 5 de setembro, a iniciativa “Chá, Bolachas & Livros”
para celebrar o Dia Internacional
da Alfabetização.
Proclamado pela UNESCO,
em 1966, este dia assinala-se a
8 de setembro, com o intuito de
chamar a atenção para o analfabetismo, que segundo Irina
Bokova, ex-diretora-geral da
UNESCO: “continua a ser sinónimo de exclusão e pobreza”,
particularmente para os cerca
de 800 milhões de adultos que
não sabem ler, nem escrever, dos
quais dois terços são mulheres, e
para os 264 milhões de meninos e
jovens que não recebem educação
escolar.
Esta atividade na Biblioteca

Municipal de Aljustrel pretendeu recordar que o objetivo não
é apenas o saber ler e escrever, é
também levar os jovens e os adultos a saber interpretar um texto
criticamente e a desenvolver o
prazer da leitura, retirando muitos benefícios até para a saúde. A
leitura promove a saúde mental,
reduz o stress, aumenta o vocabulário, melhora o conhecimento
geral, a memória e a capacidade
de escrita e até o sono. Facilita o
entendimento e o relacionamento
entre as pessoas, e é também um
excelente entretenimento sem
custos, pois transporta-nos para
outros mundos, através de um
livro que pode ser requisitado,
gratuitamente, numa biblioteca,
e ser lido no conforto da nossa
casa.
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Messejana

Cultura

Festas de Santa
Maria com
transmissão na
RTP1
Nesta edição, as Festas de Santa Maria apresentaram, uma vez mais, um
programa que misturou o religioso
e o profano, reflexo do passado rico
de história desta vila alentejana

A

vila de Messejana acolheu, de 14 a 17 de agosto,
as tradicionais Festas de
Santa Maria. Pela primeira vez,
estas festividades, que se realizam, desde tempos remotos, por
ocasião do 15 de agosto, contaram com a transmissão em direto, no sábado 17, do programa
“Aqui Portugal” da RTP.
Hélder Reis, Joana Teles e
Catarina Camacho foram os anfitriões deste programa que, en-

tre as 11 e as 20 horas divulgou
o evento e o que de melhor se faz
nesta vila do Concelho de Aljustrel.
Nesta edição, as Festas de
Santa Maria apresentaram, uma
vez mais, um programa que misturou o religioso e o profano, reflexo do passado rico de história
desta vila alentejana. Conquistada aos mouros, em 1235, pelos
Cavaleiros da Ordem de Santiago
de Espada, Messejana chegou a

XVIII Feira do Livro

Evento cultural atrai
centenas de visitantes

O

Pavilhão do Parque de
Exposições e Feiras de
Aljustrel recebeu, entre os dias 25 e 29 de outubro, a
XVIII Feira do Livro.
Dezenas de editoras nacionais, com uma grande variedade
de temas e géneros literários, estiveram representadas, nesta feira,
que anualmente atrai centenas
de visitantes, amantes da leitura e dos livros, mas também todos aqueles que aproveitam para
comprar livros a preços mais convidativos a pensar já nas prendas
de Natal, sem ter de se deslocar
aos grandes centros urbanos.
Para enriquecer o espaço, todos os dias, foi apresentado um
programa cultural e musical, que

teve início no dia 25, às 18h30,
com um encontro com a poesia
do Concelho de Aljustrel, organizado pelo projeto É Agora 3G,
ao que se seguiu a atuação do
grupo de música popular “Maravilhas do Alentejo”.
No sábado, 26, às 17 horas,
foi promovida a sessão “Saudável
quanto baste: Comida com história – Avós e netos na cozinha”
com Maria do Céu Assunção
Capela, acompanhada de um pequeno atelier de cozinha.
Domingo, 27, às 16h30, Isabel Galope dinamizou um atelier de encadernação de livros,
e às 18 horas, foi apresentado o
livro “Contos Assesta – Água”,
da Associação de Escritores do

ter onze igrejas, das quais subsistem a Igreja Matriz, a Igreja
da Misericórdia, a Ermida dos
Santos Reis e a Ermida de Nossa
Senhora da Assunção.
Do programa festivo, em
honra de Nossa Senhora da Assunção, constaram momentos
de devoção à Virgem Maria com
cortejo e procissão, mas também
jogos tradicionais, desporto, exposição de pintura e desenho,
espaço de sabores de Messejana,

Alentejo. A obra é constituída
por 13 narrativas de escritores
pertencentes à Assesta, que nos
seus contos “refletem o ADN
criativo dos associados e a sua
íntima ligação ao território e às
vivências das pessoas que lá moram dentro”. Água foi o tema
escolhido, nesta segunda edição
da Assesta, “porque está umbilicalmente ligado às emoções
da região. A água em excesso,...
que escasseia…que se acumula
nas barragens…, que trespassa a
imensidão do Alentejo pelos canais que afugentam o sequeiro e
os pesadelos das gentes, … a água
que é vida … que é morte…”
A sessão contou com a atuação do grupo de Violas da Universidade Sénior.
Na segunda-feira, 28, às 10
horas, foi representada a peça de
teatro “Corre, corre Cabacinha!”
pelo Grupo de Teatro Papa-Léguas, destinada às crianças do
pré-escolar e 1.º ciclo.
E, no dia 29, às 15 horas, foram desenvolvidas atividades
plásticas com idosos, comemorativas do centenário de Sophia de
Mello Breyner Andresen.
Como já é tradição, neste
quarto fim de semana de outubro, o Parque de Exposições e
Feiras, também, acolheu, nos
dias 26 e 27, a Feira Nova com
as suas barraquinhas com nozes,
castanhas, figos e outros produtos característicos da época, mas
igualmente, com os mais variados artigos desde roupa, sapatos,
enchidos, queijos, produtos artesanais, entre muitos outros.

com workshop de culinária e gaspacho coletivo solidário (a favor
do CAPI-Associação Engenho
e Arte), artesanato, desfiles de
fanfarras, atuações com grupos
de música popular alentejana,
DJ, tourada, garraiada e todas as
noites houve baile na praça 1.º de
Julho.
Organizadas pela Junta de
Freguesia de Messejana, a Câmara Municipal de Aljustrel, a
Santa Casa da Misericórdia de

Messejana, o Grupo de jovens
da associação “Engenho e Arte”,
ATL-Messejana, o CLDS-3G-Esdime e a Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, as Festas de
Santa Maria foram também uma
boa oportunidade para o reencontro de amigos e familiares,
ausentes durante o resto do ano,
e que aproveitaram para se juntar
e conviver junto dos quiosques de
comes e bebes.

Veloz Cidade

Drama social representado
no Cine Oriental

N

o dia 1 de junho, os jovens atores do Grupo
de Teatro da Biblioteca
- NAIPE subiram ao palco do
Cine Oriental para apresentar a
peça “Veloz Cidade”, de Stevan
Lekitsch.
O NAIPE representou alunos
de uma turna de universitários,
perto do tão esperado dia de fim
de curso, exaltados com os preparativos para uma festa de despedida. Um acontecimento marcante vai uni-los e mudar o destino das suas vidas para sempre.
Stevan Lekitsch é um autor,
produtor, professor e realizador
teatral brasileiro, com mais de
30 anos de experiência em teatro profissional. As suas peças
teatrais abordam temas sociais.

A perda de vários amigos em acidentes de viação inspirou-o para
escrever este texto, que nesta versão em Aljustrel, teve adaptação
de Isabel Galope e encenação de
Ângela Santos.
A peça, que homenageia todos os que partiram desta forma
trágica e inesperada, foi representada, pelo NAIPE - grupo
constituído por 13 jovens atores
dos 14 aos 18 anos, que também
eles contribuíram para a construção deste espetáculo.
O espetáculo foi reposto, no
dia 3 de junho, para os alunos
do 3.º ciclo e secundário, ao que
se seguiu uma conversa com a
enfermeira, Carla Espada, que
apoiou o grupo NAIPE durante o
processo de construção da peça.
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Juventude

Programas de ocupação dos
tempos livres

Viva Aljustrel e
Viva + Aljustrel
foram um sucesso
Nesta edição o Viva Aljustrel
abrangeu 187 crianças, divididos por 4 grupos: 3 aos 5 anos, 6
aos 7 anos, 8 aos 9 anos e 10 aos
15 anos.

A

maior novidade desta edição foi a dinamização de
um programa pioneiro
de promoção da criatividade e da
educação tecnológica, com ênfase
para as competências digitais ao
nível da robótica.
Com o início do ano letivo,

encerrou mais uma edição dos
programas Viva Aljustrel e Viva
+ Aljustrel, iniciativas desenvolvidas durante as férias de verão,
que visam ocupar de forma lúdica
e educativa os tempos livres das
crianças e jovens do Concelho de
Aljustrel.

Nesta edição o Viva Aljustrel
abrangeu 187 crianças, divididas
por 4 grupos: 3 aos 5 anos, 6 aos 7
anos, 8 aos 9 anos e 10 aos 15 anos.
O Viva + Aljustrel, que teve a
participação de 25 jovens, entre
os 18 e os 30 anos, proporcionou a
ocupação dos tempos livres destes

Comemorações

Câmara Municipal celebra Dia da Criança,
desporto e identidade mineira

P

ara comemorar o Dia Mundial da Criança, a Câmara
Municipal de Aljustrel promoveu, no dia 1 de junho, no Es-

tádio Municipal, um conjunto de
atividades para celebrar não só a
criança mas também o desporto,
a cultura e as tradições.

Marketing Territorial

Jovens do concelho
apresentaram medidas à
Assembleia Municipal

N

o dia 24 de maio, realizou-se, na sala de sessões dos
Paços do Concelho, a Assembleia Municipal Jovem (AMJ).
“Marketing Territorial – promoção
do território”, foi o tema em debate,
nesta edição de 2019, que surgiu na
sequência do trabalho iniciado no
ano anterior, onde foram evidenciadas as questões patrimoniais do

concelho, numa visão de marketing
territorial, capaz de gerar uma dinâmica de competitividade do território e dos seus agentes.
Após a eleição de João Catarino,
como presidente e de Constança
Lopes, como secretária da AMJ, as
equipas de jovens alunos do 9.º ao
12.º ano debateram propostas concretas, com o objetivo de recomen-

As celebrações tiveram início
com o XI Torneio Município de
Aljustrel, que recebeu cerca de
450 jovens futebolistas, pertendar, durante a próxima Assembleia
Municipal, a criação de medidas
públicas municipais que promovam
o território.
“Reduzir a derrama para as
novas empresas que se queiram
fixar num espaço de cinco anos”;
“Criação de um festival de Cante
Alentejano e de gastronomia típica”; “Desenvolver visitas, de âmbito escolar, onde se aborde as metas
curriculares das múltiplas áreas
disciplinares dos respetivos anos
escolares e o valor histórico do nosso concelho”; “Fixação de outdoors
nas aproximações de saída da autoestrada para Aljustrel” e “Munir
os jovens que participam no projeto
“Voluntariado Jovem para a Natu-

jovens facultando-lhes as ferramentas essenciais para a sua valorização formativa, profissional e
motivacional, através do contacto
direto e prático com a realidade
profissional, criando, ao mesmo
tempo, um espaço de responsabilização e de incentivo. O horário

de participação dos jovens no programa teve a duração de quatro
horas diárias e foi desenvolvido
em vários serviços municipais,
tais como cultura, património,
apoio à comunidade, infância e
juventude, entre outros.

centes a 30 equipas, divididas
pelos escalões de Petizes, Traquinas, Benjamins e Infantis.
Este torneio foi apadrinhado
por Ana Rita Batista, futebolista,
e natural do concelho de Aljustrel.
Ao longo deste dia comemorativo, as crianças também
brincaram nos insufláveis, e
divertiram-se nas diversas animações, disponibilizadas especialmente para elas. Além disso,
os produtores locais expuseram e
venderam os seus produtos, num
pequeno “Mercado Cá da Terra”,
promvido para a ocasião.
No mesmo dia, foi inaugurado um monumento alusivo à vitória de Portugal no Europeu de
Futebol de 2016, doado por Lens,
cidade francesa onde se realizou
o jogo entre Portugal e a Croácia,
que foi representada nesta iniciativa por várias entidades nacionais e francesas e personalidades
ligadas à comunidade portuguesa radicada em França.

Esta cerimónia assinalou a
amizade entre a vila mineira de
Aljustrel e a cidade francesa de
Lens, situada no norte da França,
região onde se encontra radicada
uma grande comunidade portuguesa e lusodescendente, ligada
à mineração do carvão na Bacia
Mineira de Nord-Pas-de-Calais.
Ainda
integrada
nestas comemorações, foi inaugurada, no dia 7 de junho,
no Centro d’Artes, a exposição
coletiva dos alunos do Agrupamento de Escolas de Aljustrel
“Arte na Escola”, que esteve patente ao público até ao dia 27 de
junho.
Estas atividades contaram
com a organização do Município
de Aljustrel, em parceria com o
Sport Clube Mineiro Aljustrelense, o Agrupamento de Escolas de
Aljustrel, a CPCJ - Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de
Aljustrel, os Bombeiros de Aljustrel, a GNR, o NAVA e É Agora
3G CLDS.

reza e Florestas” com as condições
necessárias para que estes as possam transmitir aos turistas” foram
as propostas mais votadas, e que no
dia 13 de junho foram apresentadas
na Assembleia Municipal.
À semelhança dos anos anteriores, esta iniciativa é realizada pela
Assembleia Municipal de Aljustrel,
em articulação com a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas

de Aljustrel, com o intuito de levar
os alunos a apresentar e a debater
necessidades e aspirações da vida
local, podendo desta forma interiorizar os valores democráticos da
participação política ativa. A ação
pretende proporcionar a todos os
participantes a vivência numa sessão da Assembleia Municipal com
uma metodologia de debate semelhante à da sessão concelhia.
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Atletismo e Caminhada no dia de Santa Bárbara

8º GRANDE PRÉMIO DE SANTA
BÁRBARA em Atletismo

A

União das Freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos,
conjuntamente
com o Município de Aljustrel e
o NARM – Núcleo de Atletismo
de Messejana, vão organizar, no
próximo dia 8 de dezembro, mais
uma edição da prova de atletismo
entre os bairros mineiros, a qual
foi denominada de 8.º Grande
Prémio de Santa Bárbara.
Esta emblemática prova irá ter

o seu início na Galeria Mineira de
Algares, passará pelos Bairros Mineiro e depois de ultrapassar o interior da vila de Aljustrel e Ermida
de N.ª Sr.ª do Castelo irá terminar
no Bairro Mineiro de São João.
No mesmo dia, a União de
Freguesias, conjuntamente com
a empresa ALMINA e a sua Comissão de Trabalhadores, com o
apoio do Município de Aljustrel,
irão levar a efeito a 2ª Caminhada

Almina entre Bairros Mineiros.
Esta caminhada terá início
junto à Câmara Municipal e depois de passar pelos Bairros Mineiros irá terminar no Bairro de
São João junto à meta da prova
de Atletismo. Nota para a oferta
de kit de caminhada por parte da
empresa mineira ALMINA composto por um saco, uma camisola
técnica e um boné sendo que para
tal é necessário que os participan-

Desporto

No mesmo dia, a União de Freguesias, conjuntamente
com a empresa ALMINA e a sua Comissão de Trabalhadores, com o apoio do Município de Aljustrel, irão levar a
efeito a 2ª Caminhada Almina entre Bairros Mineiros.

tes preencham a ficha de inscrição
na sede da União das Freguesias
de Aljustrel e Rio de Moinhos ou
através da Comissão de Trabalhadores da Almina.

As inscrições para a
caminhada terminam dia 2 de
dezembro.
www.jf-aljustrel.pt
Facebook: freguesia.aljustrel

Desporto

Fim de semana animado
com atividades aquáticas

N

o dia 22 junho, a Piscina
Municipal de Ar Livre
recebeu pela 1ª vez, uma
prova do calendário da Associação de Natação do Alentejo, o
Troféu ANAlentejo.

A realização deste evento resultou dos esforços e correções
necessárias, efetuadas ao longo
dos últimos meses, pelo município de Aljustrel para a homologação, junto das entidades respon-

Desporto para todos

Aljustrel associou-se
à Semana Europeia do
Desporto

D

e 22 a 29 de setembro,
Aljustrel participou mais
uma vez na Semana Europeia do Desporto.
Esta iniciativa impulsionada
pela Comissão Europeia visa promover o desporto e a atividade
física em toda a Europa.
Plogging, futebol, boot camp,
fitness, free gym, canoagem,
stand up paddle, hidroginástica e
caminhada na Rota Vicentina foram as atividades colocadas gratuitamente à disposição da população, de todas as faixas etárias.
Sob o mote da campanha

#BEACTIVE, os técnicos desportivos municipais e das coletividades desportivas do concelho
de Aljustrel monitorizaram as
atividades e sensibilizaram os
praticantes para as numerosas
vantagens de praticar desporto,
não só durante esta semana, mas
também durante todo o ano.
Cerca de 150 pessoas participaram e disfrutaram destas atividades, que além do convívio,
também proporcionaram diversos momentos de boa disposição
entre todos.

sáveis, desta instalação desportiva de excelência para a prática da
natação.
Concluído este processo, ficaram reunidas todas as condições para que a piscina pudesse

acolher provas oficiais durante o
verão.
A prova contou com 10 clubes
participantes (CRIRA-Aljustrel,
Zona Azul-Beja, Aminata-Évora,
Estremoz, Clube Natação Litoral Alentejano, Clube Elvense de
Natação, Grupo D.R.T. – Mora,
Grândola, Lagoa e Núcleo D.C.
Odemira) e 150 atletas participantes dos mais variados escalões.
Neste dia, a piscina municipal esteve encerrada ao público,
podendo todos os adeptos da
modalidade e público em geral
assistir ao evento a partir da zona

do bar e esplanada.
No domingo, dia 23 de junho,
a piscina abriu portas para mais
um Festival Aquático. Entre as
10h e as 19h, insufláveis, stand
up paddle, futvólei, jogos desportivos e hidroginástica foram algumas das ofertas que os utentes
puderam usufruir durante todo o
dia.
Também no sábado, dia 22,
pelas 17h, no Jardim 25 de Abril,
realizou-se a atividade de “RUN
FIT”, com corrida e exercícios
funcionais, ao longo de um percurso com cerca de 7km.
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Programa
23 novembro - sábado
10h30 - Abertura da Feira
14h00 - “Petiscos para Petizes”

- Confeção e prova de petiscos saudáveis
para crianças. Pelo chefe Pedro Jorge –
MasterChef Júnior
[Espaço Produtos da Terra - Núcleo
Museológico Rural de Ervidel]

14h30 - Banda da Sociedade Musical I.
R. Aljustrelense

[Arruada da Praça da República até ao
recinto da feira e atuação frente à Adega
Coletiva]

15h00 - Abertura Oficial da Feira

Pelo chefe Pedro Jorge – MasterChef
Júnior
[Espaço Produtos da Terra - Núcleo
Museológico Rural de Ervidel]

16h30 - ROTA DAS ADEGAS

- Animação com o Grupo “Brasa
Doirada”
PERCURSO: ADEGAS DO CHAVEIRO E
RAPOSO
[Início da Rota- Frente à Adega Coletiva]

17h00 - Grupo Coral “Margens do
Roxo” de Ervidel
[Palco da Adega Coletiva]
19h30 -“Moços D´Uma Cana”

[Frente à Adega Coletiva]

21h00 -“Os Brasa Doirada”

15h30 - Encontro de Poetas Populares

23h30 -“ Nuno Ess & Amigos”

[Centro Cultural Freguesia de Unidade]

[Palco da Adega Coletiva]

16h00 - “Grão à Mesa”

- Confeção de prato, entrada e
sobremesa à base de produtos da terra.

5º Aniversário
da Elevação do
Cante Alentejano
a Património
Cultural e Imaterial
da Humanidade
pela Unesco
Comemorações Oficiais
no Concelho de Aljustrel

27

nov.’2019
18h00 – Inauguração da Exposição “Rostos do
cante, no dia da classificação pela Unesco”
18h15 – Atuações dos Grupos de Cante
Alentejano do concelho
(Edifício dos Paços do Concelho)
21h00 – Documentário “Alentejo, Alentejo”
de Sérgio Tréfaut
(Auditório da Biblioteca Municipal)

24 novembro - domingo
10h30 - Abertura da Feira
14h00 - 20h00 - Programa
“Somos Portugal” da TVI,
em direto de Ervidel
14h00 - “Doces Tradicionais” -

Confeção e prova de doces com
vinho da talha, grão-de-bico e
romã. Pelo chefe David Marques
(colaboração do Hotel Villa Aljustrel –
Restaurante Fio d´Azeite).
[Espaço Produtos da Terra - Núcleo
Museológico Rural de Ervidel]

16h00 - “Grão à Mesa” - Confeção de

prato, entrada e sobremesa à base de
produtos da terra.
Pelo chefe Vitor Caos
[Espaço Produtos da Terra - Núcleo
Museológico Rural de Ervidel]

16h30 - ROTA DAS ADEGAS

- Animação com o Grupo Musical

“O Cruzeiro”
PERCURSO: ADEGAS DO
VARRASQUINHO E MOREIRA
[Início da Rota: Frente à Adega Coletiva]

17h30 - Grupo Coral “Flores de
Primavera” de Ervidel
20h00 - Grupo Musical “O Cruzeiro”
21h30 - Taberna do Meia Unha
[Palco da Adega Coletiva]

23h00 - Encerramento

