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Município P. 04
Lançado Concurso para Extensão de 
Saúde de Rio de Moinhos

Foi lançado o concurso público para a construção 
da Extensão de Saúde de Rio de Moinhos. Re-
corde-se que esta era uma reivindicação antiga 
da população desta freguesia, bem como deste 
município, que, agora, está mais próxima de ser 
concretizada.

Sociedade P. 09
Aljustrel volta a ter segunda maior 
taxa de fecundidade do País

De acordo com o INE, o Concelho de Aljustrel, 
e tendo em conta o índice sintético de fecundi-
dade, é o segundo território de Portugal onde é 
maior o número médio de filhos por mulher em 
idade fértil, nomeadamente de 2,1. Em Lisboa é 
de 2,3. 

Município P. 05
Grandes Opções do Plano e Orçamento 
aprovados 

As Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamen-
to da Câmara Municipal de Aljustrel para 2021 
foram aprovados. O orçamento apresenta um 
valor total de 18 856 979 euros e procura dar 
continuidade a exercícios anteriores e refletir as 
orientações estratégicas que o município preten-
de implementar nos próximos anos.

Diáspora P. 21
Mathieu da Vinha lidera Centro de 
Investigação do Palácio de Versalhes 

Mathieu da Vinha é filho de um aljustrelense e 
está à frente do Centro de Investigação do Palá-
cio de Versalhes, em França. Tem-se dedicado a 
estudar a vida e obra de Luís XIV. É consultor da 
série televisiva “Versalhes” e colaborou recente-
mente com a editora Assouline.

Acessibilidades P. 10
N2 vai ser requalificada entre o 
Carregueiro e Castro Verde

A Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou que 
vão iniciar-se os trabalhos de pavimentação na 
ER2 (N2), num troço com cerca de 13 quilóme-
tros nos concelhos de Aljustrel e Castro Verde, 
entre os quilómetros 627 e 640.

Ministra da Coesão Territorial inaugurou obras

Aljustrel tem três novas 
infraestruturas ao 
serviço da população
Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, inaugurou três 
novas obras, devolvendo-se à população o requalificado Campo 
das Minas, o edifício do antigo Centro de Saúde, que acolhe 
agora o Centro de Documentação Local e o Núcleo Museológico 
do Tipógrafo, mas também uns novos balneários construídos no 
Complexo Desportivo Municipal.  
P. 3 e 12/13
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NOVOS TEMPOS
São tempos novos, estes, que exigem também respostas novas e 
coordenadas, especialmente após o surgimento da pandemia por 
Covid-19. E esse é o meu grande orgulho: a capacidade de, em 
Aljustrel, agirmos de forma coesa!

Acerca da Coesão Terri-
torial escreveu um dos 
grandes especialistas na-

cionais em desenvolvimento ter-
ritorial, o professor João Ferrão: 
Os efeitos desastrosos resultantes 
dos processos de racionalização 
de diferentes redes de equipa-
mentos setoriais (encerramento 
de unidades de educação, saúde, 
justiça, correios, etc.) desenvol-
vidos sem qualquer articulação 
entre si, afetando sistematica-
mente os mesmos territórios e 
alimentando ao nível local dinâ-
micas regressivas de difícil rever-
são. Acontecimentos dramáticos 
como os incêndios de 2017 vêm 
dar razão aos que defendem esta 
visão ambiciosa e integrada de 
ordenamento do território.

 Pois bem: em boa hora o Go-
verno de Portugal decidiu criar 
o Ministério da Coesão Territo-
rial, tendo a Ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa, visi-
tado Aljustrel no passado dia 4 
de dezembro, para conhecer um 
conjunto de projetos e iniciativas 
implementadas pela nossa autar-
quia.

 Nessa ocasião, expliquei à mi-
nistra que temos muita consciên-
cia do território em que vivemos. 
Sabemos que não é com soluções 
do passado que resolvemos pro-
blemas no presente e muito me-
nos no futuro.

 Se o país, nos últimos 30 anos, 
se tornou globalmente mais coe-
so do ponto de vista económico e 
social, a verdade incontornável é 
que, ao mesmo ritmo, as assime-
trias territoriais se acentuaram 
de forma drástica e essa realida-
de foi muito sentida no Alentejo 
e no Concelho de Aljustrel.

 Mas esta não é uma fatalida-
de sem solução. E essa é a razão 
de ser do Ministério da Coesão 
territorial. É, também, a razão 
de termos convidado a ministra 
a visitar Aljustrel: Mostrar que 
é possível mudar! Mostrar que é 
possível inverter esta situação!

 Aljustrel é um concelho onde 
existe emprego. Em que as pes-
soas conseguem garantir o seu 
ganha-pão e onde se fixam. Por 
parte do município, mantemos a 
visão de que a empregabilidade 
é um fator imprescindível e que 
para nós tem sido uma priorida-
de bem delineada desde o início 
do nosso ciclo autárquico. Enten-
demos que é através do empre-
go, da sustentabilidade familiar, 
que as pessoas criam garantias de 
qualidade de vida.

 Em muitos aspetos somos tam-
bém um concelho inovador e de 
progresso. Temos, por exemplo, 
em fase de instalação vários in-
vestimentos privados, que estão a 
criar muitos postos de trabalho, 
que se enquadram plenamente 

numa estratégia que temos vindo 
a prosseguir nos últimos anos.

 Somos um concelho orgulho-
samente mineiro, com a empre-
sa mineira sedeada em Aljustrel 
a empregar diretamente mais de 
1000 pessoas. Uma palavra, pois, 
de reconhecimento à Almina, em-
presa que, nos últimos anos, tem 
sido um dos grandes impulsiona-
dores económicos e sociais deste 
concelho e da região.

 Aliamos a esta característica 
própria, um próspero setor agrí-
cola, que se desenvolveu muito 
nos últimos anos, por via da che-
gada da água de Alqueva aos nos-
sos campos.

 O município tem apostado, 
também, na diversificação da 
base económica de Aljustrel e das 
suas freguesias, nomeadamente 
com a atração de investimentos 
que criem emprego e distribuam 
riqueza. O nosso concelho, em 
apenas 5 anos, passou de 102,7 
milhões de euros para 146,8 mi-
lhões de euros de exportações, 
sendo um concelho que clara-
mente contribui para o desenvol-
vimento regional.

 Mas não é só: em 308 con-
celhos, Aljustrel surgiu recente-
mente no 83.º lugar no mapa do 
poder de compra a nível nacional 
e um dos mais elevados a nível 
regional.

 Beneficiamos, ainda, de uma 

taxa de desemprego inferior à 
média do país e o Concelho de 
Aljustrel registou, em 2017 e 
2019, a segunda maior taxa de 
fecundidade em Portugal, fican-
do apenas atrás de Lisboa neste 
importantíssimo parâmetro.

 
São tempos novos, estes, que 

exigem também respostas novas e 
coordenadas, especialmente após 
o surgimento da pandemia por 
Covid-19. E esse é o meu grande 
orgulho: a capacidade de, em Al-
justrel, agirmos de forma coesa! 
Vamos ao encontro das pessoas, 
dos parceiros, das instituições. E 
fazemo-lo, reunindo todos e ser-
vindo este município de ponte e 
de elo de ligação com as demais 
entidades, a nível local, regional 
e nacional.

 Especialmente neste tempo, 
de Natal e Ano Novo, é assim que 
queremos o Concelho de Aljus-
trel, a contribuir solidariamente 
para fazer de Portugal um país 
melhor. Um país que saia reforça-
do, ultrapassada a crise pandémi-
ca que vivemos. Mais preparado, 
mais resiliente e disposto a en-
frentar os desafios do futuro. Um 
país ao serviço das pessoas, com 
mais coesão económica, social e 
territorial.

 Boas Festas!
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO LOCAL 
Consistiu na reabilitação e adaptação 
do antigo edifício do Centro de Saú-
de de Aljustrel, transformando-o num 
novo espaço de cultura, de conheci-
mento (inventariação, classificação e 
investigação), de promoção e divulga-
ção patrimonial e turística.

Investimento total: 1.350.626,76 euros
Elegível aprovado: 1.189.085,59 euros
Financiamento FEDER: 1.010.722,75 euros

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO 
MINEIRO DE VALE D’OCA
Com esta operação pretendeu-se pro-
mover a qualidade do ambiente urba-
no no bairro mineiro, dando resposta 
à progressiva degradação que se veri-
ficava nos espaços públicos, reabilitan-
do-os e colocando novos elementos de 
composição, nomeadamente pavimen-
tos, espaços verdes, iluminação públi-
ca, entre outros.

Investimento total: 556.497,83 euros
Elegível aprovado: 556.247, 40 euros
Financiamento FEDER: 472.810,29 euros

BALNEÁRIOS – COMPLEXO DESPOR-
TIVO DE ALJUSTREL 
Esta obra permitiu reforçar o apoio, 
com a construção de mais balneários, 
ao Complexo Desportivo de Aljustrel, 
dotando-o de mais e melhores condi-
ções para os muitos atletas que, diaria-
mente, aqui praticam atividade física.

Investimento total: 157.954,91 euros
Elegível aprovado: 157.954,91 euros
Financiamento Programa BEM: 86.517,87 euros

Centro de Documentação Local Renovado Campo das Minas

Balneários - Complexo Desportivo de Aljustrel

A governante marcou presen-
ça numa cerimónia oficial, 
que decorreu no novo Centro 

de Documentação Local, que acolhe 
ainda o Núcleo Museológico do Ti-
pógrafo, e procedeu à inauguração 
desta nova infraestrutura ao serviço 
da população.

 Recorde-se que este novo espaço 
resulta de uma reabilitação e adap-
tação do antigo edifício do Centro de 
Saúde de Aljustrel, colocando-o ao 
serviço da cultura, do conhecimento, 
da investigação, da promoção, pre-
servação e divulgação patrimonial.

 Inaugurou ainda o renovado 
Campo das Minas, no Bairro de 
Vale d’ Oca, devolvendo-se este em-

blemático espaço para usufruto da 
comunidade e apetrechando-o com 
novas funcionalidades e vertentes. 
E, ainda no âmbito desportivo e 
recreativo, assistiu também à aber-
tura dos novos balneários que vão 
reforçar o Complexo Desportivo 
de Aljustrel, dotando-o de mais e 
melhores condições para os muitos 
atletas que, diariamente, aqui pra-
ticam atividade física. Balneários, 
estes, que serão utilizados por di-
versas equipas desportivas e de vá-
rios escalões etários.

 Foram ainda dados a conhecer à 
Ministra da Coesão Territorial novos 
projetos e investimentos que se re-
vestem da maior importância para a 

consolidação e dinamização econó-
mica do Concelho de Aljustrel, mas 
também da Região Alentejo, como 
o Centro de Negócios de Aljustrel, 
que já começou a ser construído, o 
Centro de Receção e Acolhimento do 
Parque Mineiro, também já iniciado, 
a Conduta Adutora ao Carregueiro 
e Reservatório, em conclusão, entre 
outros.

 Ana Abrunhosa, por fim, visitou 
ainda a obra da Área de Acolhimen-
to Empresarial de São João de Ne-
grilhos, que contempla a edificação 
de 10 lotes, contribuindo para a di-
versificação do tecido empresarial e 
para a atração de novos investimen-
tos para o Concelho de Aljustrel.

Obras

Ministra da Coesão Territorial 
inaugurou três novas infraestruturaS  
Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, visitou, no passado dia 4 de dezembro, o Concelho 
de Aljustrel, com o intuito de testemunhar e assinalar um momento significativo no âmbito do 
desenvolvimento e vida deste município, nomeadamente com a inauguração de três importantes e 
cruciais obras.
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A construção da Extensão de 
Saúde de Rio de Moinhos 
era uma reivindicação an-

tiga da população desta freguesia, 
bem como deste município, que, 
agora, está mais próxima de ser 
concretizada.

 Para que esta construção fosse 
possível, no âmbito de um protoco-
lo de colaboração com a Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo 
(ULSBA), o Município de Aljustrel 
cedeu o terreno para a edificação 
da Extensão de Saúde de Rio de 

Moinhos, elaborou os projetos de 
arquitetura e de especialidades e 
isentou ainda o projeto de controlo 
prévio.

 De referir que a Câmara Muni-
cipal de Aljustrel comparticipará 
também financeiramente a opera-

ção relativa à construção da Exten-
são de Saúde de Rio de Moinhos e 
procederá ainda à fiscalização da 
obra em conformidade com a legis-
lação vigente.

 Com a construção da Exten-
são de Saúde de Rio de Moinhos 
conseguir-se-á melhorar substan-
cialmente o acesso e a qualidade 
dos cuidados de saúde prestados 
a utentes e residentes e dar-se-ão 
ainda melhores condições laborais 
aos profissionais de saúde para de-
sempenharem as suas funções.

 Os cidadãos poderão, deste 
modo, aceder a serviços de saúde 
com condições de segurança, de 
conforto e de excelência, contri-
buindo-se ainda para uma maior 
coesão social e promovendo-se a 
igualdade de oportunidades em 
termos do acesso aos cuidados de 
saúde.

 É, por isso, com especial satis-
fação que o Município de Aljustrel 
partilha o lançamento deste con-
curso para a construção da Exten-
são de Saúde em Rio de Moinhos, 
encontrado, assim, resposta para 
uma reivindicação há muito recla-
mada, e que, no entender desta au-
tarquia, se reveste da maior justiça 
para este território e para as pes-
soas que nesta freguesia habitam.

Foi aprovada a candidatura para 
a recuperação e beneficiação 
da Igreja Matriz de Aljustrel, o 

que permitirá a conservação e reabi-
litação deste importante monumento 
que é ainda um ícone do património 
religioso, cultural e arquitetónico no 
Concelho de Aljustrel.

 A candidatura, apresentada no 
âmbito do Programa de Desenvol-
vimento Rural (PDR 2020), nomea-
damente na medida 10 LEADER 
“Operação Renovação de Aldeias”, 
já tem o contrato assinado e terá 
uma taxa de apoio de 80 por cento, 
recebendo uma comparticipação de 
cerca de 160 mil euros.

 O Município de Aljustrel irá 
contribuir com uma verba financei-
ra, tendo ainda aprontado todos os 

projetos técnicos e ficado também 
responsável por todo o acompanha-
mento de obra e execução da candi-
datura. No entanto, está ainda esta 
câmara municipal empenhada em 
conseguir, junto do tecido empresa-
rial, nomeadamente no âmbito da 
sua responsabilidade social, reunir 
mais apoios financeiros para com-
pletar o valor não comparticipado.

 Esta requalificação contemplará a 
reabilitação, entre outras, das cober-
turas do conjunto edificado da Igreja 
Matriz de Aljustrel, tendo em vista a 
sua salvaguarda e preservação.

O Município de Aljustrel con-
sidera esta uma obra de extrema 
importância para a preservação do 
património e também da identidade 
deste território.

Património

Igreja Matriz de Aljustrel vai ser 
recuperada

Saúde

Lançado Concurso Público para a 
construção da Extensão de Saúde de 
Rio de Moinhos
Foi lançado o concurso público para a construção da Extensão de Saúde de Rio de Moinhos. A obra 
será adjudicada pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) e o valor do preço base do 
procedimento é de 246 mil e 500 euros.
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Novos apoios

Aprovado Regulamento que isenta setor 
social e associativismo do pagamento de 
IMI e empresas com faturação inferior a 
150 mil euros da Derrama

A proposta, que foi submetida 
à aprovação da Assembleia  
Municipal  de Aljustrel, con-

tou com os votos favoráveis dos elei-
tos do Partido Socialista (PS) e com a 
abstenção da Coligação Democrática 
Unitária (CDU).

 O Orçamento para 2021 apresen-
ta um valor total de 18 856 979 euros 
e procura dar continuidade a exercí-
cios anteriores e refletir as orienta-

ções estratégicas que o Município de 
Aljustrel pretende implementar nos 
próximos anos.

 Tem, contudo, o Município de Al-
justrel a certeza de que as Grandes 
Opções do Plano e o Orçamento, este 
ano, foram elaborados em clima de 
grande incerteza, devido à situação 
pandémica Covid-19, pelo que a sua 
execução poderá ficar condicionada 
pela possibilidade de mitigar ou re-

solver, em 2021, os impactos da si-
tuação da crise sanitária a nível eco-
nómico e social.

 Este orçamento, contudo, visa 
o desenvolvimento do Concelho de 
Aljustrel, em termos de qualidade 
de vida e sustentabilidade a longo 
prazo, e ambiciona a promoção da 
coesão social e intraterritorial, dese-
jando-se um concelho forte com um 
tecido empresarial diversificado, ge-

rador de trabalho e emprego para a 
grande maioria da população ativa.

 O município continuará a empe-
nhar-se no desenvolvimento de pro-
jetos considerados estruturantes, ten-
do em vista o desenvolvimento social 
e económico do concelho, continuan-
do a mobilizar todos os esforços para 
garantir uma boa execução física e fi-
nanceira de candidaturas aprovadas 
no âmbito de vários programas.

Foi deliberada a aprovação do 
Regulamento de Concessão de 
Isenções por parte do Municí-

pio de Aljustrel. O documento foi sub-
metido a apreciação da Assembleia 
Municipal de Aljustrel, que aconteceu 
no dia 18 de dezembro, para que esta 
o pudesse analisar e votar. 

Regulamento, este, que pretende 
estabelecer as normas de atribuição 
e de reconhecimento de isenções no 
que diz respeito ao Imposto Munici-
pal sobre Imóveis (IMI) e à Derra-
ma. 

No que se refere à Derrama o pre-
sente regulamento, tendo em vista 
os incentivos à atividade económi-
ca, prevê que as pessoas coletivas, 

sediadas no concelho, possam be-
neficiar de isenção total da taxa da 
Derrama, aplicada sobre o lucro tri-
butável sujeito e não isento de IRC, 
desde que o volume de negócios no 
ano anterior não ultrapasse os 150 
mil euros. 

Este regulamento prevê ainda 
um apoio ao associativismo, onde 
se incluem as instituições de soli-
dariedade social do concelho, isen-
tando-o do pagamento total de IMI. 
Beneficiarão, assim, desta medida as 
associações de cultura, de desporto, 
de recreio, mas também as sociais e 
similares. 

Com estas novas medidas o Mu-
nicípio de Aljustrel pretende dar 

um estímulo à atividade económi-
ca, ambicionado atrair e fixar mais 
empresas para este território, apos-
tando também, deste modo, na fo-
mentação do emprego. Mas também 
apoiar o setor social, contribuindo 
para o seu desenvolvimento e para 

o seu incremento, considerando esta 
autarquia que a isenção de IMI, nes-
ta fase mais delicada, pode revestir-
-se da maior importância para várias 
coletividades e instituições e, inclu-
sive, para a sua subsistência neste 
concelho.

Valor total de 18 856 979 euros

Grandes Opções do 
Plano e Orçamento para 
2021 aprovados 
As Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento da Câmara 
Municipal de Aljustrel para 2021 foram aprovados, por 
maioria, em Reunião de Câmara e na Assembleia Municipal.
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Num tempo particularmen-
te difícil, marcado pela 
pandemia Covid-19, a in-

tenção do Município de Aljustrel é, 
dentro das possibilidades, ajudar 
a minimizar os constrangimentos 
que possam surgir da decretação 
do Estado de Emergência.

 Esta linha de apoio, disponí-
vel através do 284 600 078, serve, 
assim, para facultar informação, 
esclarecer dúvidas e auxiliar to-
dos aqueles que necessitem, nes-
ta fase, de explicações adicionais 

para atuarem em conformidade 
com as novas regras em vigor e 
nos mais diversos ramos de ativi-
dade.

 O Município de Aljustrel está 
consciente da importância que es-
tes negócios têm no âmbito do seu 
tecido empresarial e de como, ao 
longo dos anos, têm sido determi-
nantes para a dinamização da eco-
nomia, mas também para a cria-
ção e manutenção de emprego, e a 
sua intenção é contribuir para que 
possam prosperar ainda mais.

 Para além desta Linha de Apoio 
ao Comércio Local, a Câmara de 
Aljustrel ultimou também medidas 
de apoio que possam ir ao encon-
tro das necessidades sentidas e que 

ajudem a colmatar dificuldades, 
ajudando, dentro das suas possi-
bilidades, a reerguer a capacidade 
produtiva que é crucial para o de-
senvolvimento deste concelho. 

Economia

Câmara de Aljustrel 
criou Linha de Apoio ao 
Comércio Local
A Câmara Municipal de Aljustrel criou uma Linha de Apoio 
ao Comércio Local, com o intuito de estar mais próxima dos 
pequenos e médios empresários do concelho. 

O Município de Aljustrel deci-
diu reativar a sua Linha de 
Emergência Social, no âm-

bito da Covid-19, com o intuito de 
estar ainda mais próximo de todos 
os munícipes ou residentes no con-
celho que necessitem de apoio.

Direciona-se agora também esta 
linha para prestar auxílio aos cida-
dãos que se encontram em isolamen-
to obrigatório nos seus domicílios e 
sem suporte familiar, disponibili-
zando-se a autarquia para os apoiar 
enquanto decorrerem os seus perío-
dos de confinamento.

 O objetivo é suprir as necessi-
dades que os agregados familiares 
possam sentir durante este tempo 
em que se encontram impedidos de 

sair de casa, encarregando-se a Câ-
mara de Aljustrel, através dos seus 
serviços de Ação Social, aquando 
da verificação que não existe uma 
rede de apoio familiar ou de proxi-
midade, de efetuar a realização de 
compras no comércio local, bem 
como a aquisição de medicamentos, 
ou acionando o apoio direto da Loja 
Social.

 Apela-se, neste sentido, que to-
dos aqueles que necessitem que re-
corram a este apoio para se acau-
telar também, deste modo, a não 
quebra de regras estipuladas pelas 
autoridades competentes.

 Esta Linha de Emergência Social 
pode ser acionada através do núme-
ro 939979181.

Solidariedade

Reativada Linha de Emergência Social 

O Município de Aljustrel, 
numa ação de prevenção, 
de antecipação e de pre-

paração, no âmbito da resposta 
dos seus serviços à pandemia Co-
vid-19, debateu internamente as 
questões e situações que devem de 
ser acauteladas em necessidade de 
intervenção municipal, nomeada-
mente em caso de emergência.

A intenção desta reunião, que 
juntou diversos setores da Câma-
ra Municipal de Aljustrel, foi fazer 
um ponto de situação e aprontar 

todos os serviços municipais em 
caso de ser necessário dar uma 
resposta de apoio e de acolhimen-
to.

Esta ação, que se encontra a ser 
coordenada pelos Serviços Munici-
pais de Proteção Civil, juntamen-
te com as autoridades e entidades 
competentes, pretende testar e 
preparar todos os espaços desti-
nados a acolhimento de cidadãos, 
mas também colocar no terreno 
medidas de prevenção e de apoio 
à população. 

Prevenção, antecipação e preparação

Município apronta serviços para dar 
resposta à população em caso de 
emergência
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Debater e analisar resposta à Covid-19

Comissão Municipal de Proteção Civil 
reuniu-se 

A Câmara Municipal de Al-
justrel, através dos seus 
Serviços de Proteção Civil, 

e em parceria com o Centro de 
Saúde de Aljustrel, reuniu-se com 
as grandes entidades empregado-
ras do Concelho de Aljustrel.

 A reunião, que pretendeu fazer 
um ponto de situação e de análi-
se à pandemia causada pelo Co-
vid-19, incidiu ainda sobre os di-
versos planos de contingência que 
estão em vigor em cada empresa, 
bem como as atualizações que so-
freram ao longo destes meses, ten-
do em conta o evoluir da situação, 
dando ainda especial enfoque aos 
diversos procedimentos que estão 
a ser aplicados por cada setor de 
atividade.

 Serviu ainda esta iniciativa 
para estreitar os canais de comu-

nicação e de atuação entre as di-
versas entidades, aproximando-se, 
assim, a autarquia, a Comissão Mu-
nicipal de Proteção Civil e as ins-
tituições locais de saúde do setor 
empresarial, perspetivando-se que 
estas parcerias e modo de atuação 
possam perdurar para além deste 
tempo de exceção, nomeadamente 
em prol do bem-estar e do desen-
volvimento do concelho.

 Todos os presentes tiveram 
ainda a oportunidade de escla-
recer as suas dúvidas, deixando 
ainda os seus testemunhos e eluci-
dando os diferentes parceiros das 
práticas que estão a ser seguidas 
diariamente nas suas empresas, 
contribuindo assim para o enri-
quecimento das estratégias que 
possam servir para a prevenção e 
para a diminuição do risco.

O Município de Aljustrel vol-
tou a reunir, no auditório 
da biblioteca, a Comissão 

Municipal de Proteção Civil, com 
o objetivo de analisar todos os pro-
cedimentos e planos que estão no 
terreno, no âmbito do combate à 
pandemia provocada pelo Covid-19, 
mas também para reforçar medidas 
e fazer um ponto de situação junto 
de todos os parceiros sociais.

 Em destaque esteve a monito-
rização e renovação de planos de 

contingência, tendo em conta o 
evoluir da situação e a retoma de 
diversas atividades, mas também as 
visitas de acompanhamento que es-
tão a ser efetuadas às instituições de 
solidariedade social (IPSS) do Con-
celho de Aljustrel.

Em debate e análise esteve ainda 
a estratégia delineada para a ope-
racionalização das zonas de con-
centração de apoio à população, 
nomeadamente em caso de emer-
gência.

Esta visita contou com a par-
ticipação das Forças Arma-
das, do Comando Distrital 

de Operações de Socorro de Beja 
(CODIS), do Centro Distrital da 
Segurança Social, da Delegada 
Regional de Saúde Pública, da 
Unidade Local de Saúde do Bai-

xo Alentejo (ULSBA), entre outras 
entidades.

Foram analisadas três possíveis 
zonas de acolhimento, nomeada-
mente o Centro d’Artes de Aljustrel, 
as Oficinas de Formação e Anima-
ção Cultural e o Pavilhão Municipal 
de Desportos Armindo Peneque.

Em discussão estiveram ain-
da os procedimentos e planos de 
contingência a alocar a cada uma 
destas infraestruturas, bem como 
o grau de prontidão, designada-
mente em caso de ser necessário 
ativar estas zonas para acolhimen-
to temporário de cidadãos.

Para além das estratégias de-
finidas para a operacionalização 
destas zonas, foram ainda identifi-
cados às autoridades competentes 
os meios logísticos ao dispor do 
Município de Aljustrel e também 
no âmbito da rede social do con-
celho.

Apoio à população

Município recebeu visita de avaliação 
a zonas de acolhimento em caso de 
emergência 
O Município de Aljustrel recebeu no dia 7 de outubro uma visita de avaliação às Zonas de Concentração 
de Apoio à População definidas pela autarquia, nomeadamente para o caso de ser necessário dar uma 
resposta de apoio e de acolhimento de emergência no âmbito da pandemia Covid-19.

Reunião para debater prevenção

Câmara e Centro de Saúde juntaram 
grandes entidades empregadoras  
do concelho
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A Câmara Municipal de Aljus-
trel, através do seu serviço 
de Proteção Civil, deu apoio 

à realização de testes à Covid-19, 
que foram efetuados pela Unidade 
de Saúde Pública (USP), no Parque 
de Exposições e Feiras, a crianças 
que frequentam o Infantário A Bor-
boleta, da Santa Casa da Misericór-
dia de Aljustrel.

O Município de Aljustrel, em par-
ceria com a Junta de Freguesia de 
Messejana, e com o intuito de dar 
uma resposta célere, no seguimento 
da confirmação de casos positivos à 
Covid-19, em Messejana, aprontou 
também o espaço do Pavilhão Des-
portivo desta localidade para que se 
procedesse à testagem de todos os 
contatos identificados como próxi-
mos. A testagem foi efetuada pelo 
Centro de Saúde de Aljustrel.

A autarquia apoiou também a 
realização de testes à Covid-19, que 
foram efetuados a alunos e funcioná-
rios do Agrupamento de Escolas de 

Aljustrel, pelo Centro de Saúde de Al-
justrel, e ainda todos os testes feitos 
aos funcionários municipais afetos ao 
edifício dos Paços do Concelho. 

Todos os procedimentos segui-
ram o acordado com as demais en-

tidades de saúde competentes, de 
modo a que estivessem reunidas 
todas as condições para que estas 
realizações pudessem acontecer e se 
prosseguisse com o protocolo esta-
belecido.

A Câmara Municipal de Al-
justrel, através do seu ser-
viço de Proteção Civil e em 

conjunto com o Centro Distrital 

de Segurança Social e a Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo 
(ULSBA), onde se inclui o Centro 
de Saúde de Aljustrel, tem vindo a 

realizar ações de monitorização às 
instituições de solidariedade social 
(IPSS) do concelho.

Estas ações pretendem averiguar 

os procedimentos que estão a ser 
efetuados, designadamente em ter-
mos de medidas de prevenção para 
controlar a pandemia, como utili-
zação de material de proteção indi-
vidual, medidas de distanciamento 
social, desinfeções, entre outras. O 
objetivo é contribuir e zelar para a 
diminuição dos fatores de propaga-
ção e reforçar as medidas preventi-
vas no Concelho de Aljustrel.

O Município de Aljustrel, tam-
bém com o Centro de Saúde Aljus-
trel, no âmbito de uma parceria de 
prevenção para a Covid-19, está a 
fazer visitas a todas as escolas do 
concelho.

O objetivo, dentro das possibili-
dades, é contribuir ainda mais para 
o esclarecimento, junto de docen-
tes e auxiliares de ação educativa, 
de medidas a aplicar, nomeada-
mente em termos de higienização 
e desinfeção dos espaços, utiliza-
ção de equipamentos de proteção 
individual, aplicação de circuitos 
de acesso e de saída, salas de isola-
mento, entre outros. 

A intenção é ainda estabelecer 
uma maior proximidade à comuni-
dade educativa, partilhando conhe-
cimentos e esclarecendo dúvidas e, 
deste modo, estreitando também 
os laços entre a autarquia, as esco-
las e o centro de saúde local, num 
tempo particular e que merece uma 
resposta conjunta.

Covid-19

Serviço Municipal de Proteção Civil apoiou 
realização de testes no concelho

Plano de prevenção

Realizadas monitorizações em 
instituições de solidariedade social e 
escolas
O Município de Aljustrel, em parceria com as entidades competentes, tem realizado diversas ações 
de monitorização, no âmbito do plano de prevenção à Covid-19, nomeadamente a instituições de 
solidariedade social e a escolas do concelho.



O Município de Aljustrel reu-
niu-se com o Núcleo Regio-
nal do Sul da Liga Portu-

guesa Contra o Cancro para ultimar 
os pormenores para mais uma Volta 
de Rastreio do Cancro da Mama às 
Mulheres, que, este ano, no conce-
lho, está a decorrer deste o passado 
dia 17 de dezembro.

A reunião centrou-se, assim, na 
definição das novas medidas a ado-
tar, tendo em conta a atual situação 
de pandemia, com o intuito de se 
garantirem todas as condições de 
segurança na Unidade Móvel de 
Rastreio, ficando, entre outros, as-

segurados critérios de higienização 
e desinfeção, bem como a utilização 

de equipamentos de proteção indi-
vidual, e em cumprimento com as 
exigências e as regras definidas pe-
las entidades de saúde competentes. 

O Município de Aljustrel, por 
considerar que esta é uma iniciati-
va que se reveste da maior impor-
tância, à semelhança das edições 

anteriores, e ainda mais num tem-
po de exceção, vai apoiar o Núcleo 
Regional do Sul da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, disponibilizando 
também apoio logístico, com o in-
tuito que a Unidade Móvel de Ras-
treio chegue a todas as freguesias 
do concelho.
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Unidade móvel chega a todas as freguesias

Município apoia realização de Rastreio do 
Cancro da Mama 

Segundo os últimos dados, re-
velados pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE), o Con-

celho de Aljustrel apresenta uma 
taxa de fecundidade geral de 56,0. 
Lisboa, por sua vez, que lidera esta 
taxa, apresenta um valor de 62,1.

De acordo com o INE, o Conce-
lho de Aljustrel, e tendo em conta o 
índice sintético de fecundidade, é o 
segundo território de Portugal onde 
é maior o número médio de filhos 

por mulher em idade fértil, nomea-
damente de 2,1. Em Lisboa é de 2,3. 
De referir que no Continente o nú-
mero médio de filhos por mulher, re-
gistado em 2019, foi de 1,43.

De salientar que, segundo ainda o 
Instituto Nacional de Estatística, Al-
justrel, no que diz respeito ao Baixo 
Alentejo, é também o concelho onde 
é apresentada a maior taxa bruta de 
natalidade, designadamente de 9,9.

Para a Câmara Municipal de Al-

justrel, estes voltam a ser dados ani-
madores e que, não sendo suficientes 
para resolver o problema que se ini-
ciou há muitos e muitos anos, de per-
da populacional, no concelho e em 
todo o interior do País, ajudam a re-
novar a esperança. E reforçam ainda 
a convicção de que Aljustrel, cada vez 
mais, se afirma como um concelho 
dinâmico e cada vez mais atrativo, 
nomeadamente a nível económico, 
social e também demográfico.

Significa ainda que o Concelho 
de Aljustrel tem tido a capacida-
de de manter a qualidade de vida, 
onde as famílias encontram exce-
lentes condições para criarem os 
seus filhos, e, sobretudo, o empre-
go, através da atração de diversos 
e importantes investimentos e nas 
mais diversificadas áreas.

O município reforça assim o 
compromisso de tudo continuar a 
fazer para manter estes padrões de 
vida, na certeza de que ainda existe 
muito trabalho pela frente e cami-
nho para percorrer.

Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE)

Aljustrel volta a ter a segunda maior 
taxa de fecundidade do País 
O Concelho de Aljustrel voltou, em 2019, a ter a segunda maior Taxa de Fecundidade Geral do País. 
Recorde-se que, tal como em 2017, só Lisboa apresenta números mais elevados.
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O Município de Aljustrel, 
consciente da importância 
que a Estrada Nacional 2 

(N2) cada vez mais assume, no que 
diz respeito à atividade turística, 
mas também enquanto atrativo pro-
pício ao desenvolvimento, decidiu, 
neste ano em que se assinalam os 
75 anos desta que é a maior estrada 
do País, perpetuar a passagem desta 
mítica estrada pelo concelho.

 Este município ergueu, assim, 
em pedra, uma réplica de um dos 
marcos desta estrada, embora em 
maior dimensão, precisamente na 
rotunda que serve umas das entra-
das à vila de Aljustrel.

 Este marco, concebido pelo es-
cultor João Daniel, assinala o quiló-
metro 619, destacando o nome da 

localidade a que está associado, ten-
do ainda a inscrição da frase “Nada 
nesta paisagem é intempestivo, 
tudo é surpreendente”, da autoria 
de Paulo Moura, patenteada no li-
vro “Longe do Mar”, que relata uma 
viagem de mota pela N2 em busca 
de histórias, e que diz respeito, pre-
cisamente, à passagem deste escri-
tor e jornalista por este território.

 A N2 atrai cada vez mais turistas 
ao Concelho de Aljustrel, de várias 
partes do mundo, e esta é também 
uma forma de divulgar este municí-
pio de “lés-a-lés”. Até porque, tendo 
em vista a estruturação deste “pro-
duto” turístico, a Câmara de Aljus-
trel integra ainda a rota dedicada 
a esta estrada nacional, que é com-
posta por todos os municípios que 

são atravessados por esta via.
 Aljustrel dá também, deste 

modo, o seu contributo para a divul-
gação desta rota e pretende atrair 
para o seu território cada vez mais 
visitantes, mostrando a sua cultura, 
a sua gastronomia, o seu patrimó-

nio e as vivências do seu povo.
 No Concelho de Aljustrel a N2 

permite a ligação ao concelho de 
Ferreira do Alentejo e ao concelho 
de Castro Verde, passando pela Fre-
guesia de Ervidel e pela aldeia do 
Carregueiro.

O Município de Aljustrel re-
cebeu a informação oficial, 
por parte da Infraestrutu-

ras de Portugal (IP), que esta enti-
dade já procedeu à consignação da 
empreitada da Estrada Regional 2 
(ERN), que integra o troço da Estra-
da Nacional 2 (EN2), entre o Carre-
gueiro e Castro Verde.

 Serão, assim, segundo a Infraes-
truturas de Portugal, realizadas 
intervenções preventivas no pavi-
mento, com um investimento de 
aproximadamente 746 mil euros, 

estando previsto que a empreitada 
tenha uma duração de aproximada-
mente 90 dias.

 Esta intervenção consistirá na 
execução pontual de saneamentos 
e execução de drenos longitudinais 
e transversais ao pavimento, pre-
vendo-se que, nas zonas onde fo-
ram diagnosticados problemas de 
fundação com assentamentos e de-
formações visíveis, se efetue a com-
pactação do fundo de caixa, pro-
cedendo-se de seguida à reposição 
de camadas granulares, permitindo 

uma melhoria significativa a nível 
de segurança para os utentes da via.

 De acordo com a Infraestruturas 
de Portugal, serão ainda executados 
drenos de rebaixamento de níveis 
freáticos nas zonas em escavação e 
onde a estrada está mais nivelada 
com o terreno natural. Os drenos 
transversais serão executados nas zo-
nas de transição/aterro escavação e 
em zonas onde se verifiquem depres-
sões no terreno natural adjacente.

 A Câmara Municipal de Aljustrel 
congratula-se com estas melhorias 

na N2, que há muito têm sido reivin-
dicadas, até porque este é um troço 
crucial para o desenvolvimento do 
Concelho de Aljustrel. Estrada, esta, 
que é utilizada também diariamen-
te por muitos aljustrelenses para se 
deslocarem para os seus empregos, 
mas também como via de acesso a 
territórios vizinhos, e como acesso 
privilegiado para a dinamização do 
tecido empresarial. Recorde-se ain-
da que a rota turística da N2 assu-
me cada vez mais importância neste 
território.

Município assinalou 75 anos da maior estrada do País

Erguido marco evocativo à N2 para 
potenciar esta via e rota turística

Infraestruturas de Portugal vai avançar com empreitada

Câmara congratula-se com 
obras de reabilitação na 
estrada N2
A Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou que vão iniciar-se os trabalhos 
de pavimentação na ER2 (N2), num troço com cerca de 13 quilómetros nos 
concelhos de Aljustrel e Castro Verde, entre os quilómetros 627 e 640.
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O Município de Aljustrel, re-
presentado pelo seu vice-
-presidente, Carlos Teles, 

assinou, em Évora, com o Turismo 
de Portugal, numa cerimónia que 
contou com a presença da Secretá-
ria de Estado do Turismo, Rita Mar-
ques, o contrato de financiamen-
to que permitirá efetivar o projeto 
“Trilhos da Memória – Centro In-
terpretativo Ferroviário e Comboio 
Turístico Mineiro”.

 Com esta candidatura aprova-
da, que terá um investimento total 

de perto de 400 mil euros, e que 
recebeu a oficialização de apoio, no 
âmbito do Programa Valorizar, será 
possível prosseguir com o desenvol-
vimento de uma rota turística liga-
da ao Parque Mineiro de Aljustrel, 
valorizando-se, assim, o património 
móvel ligado à tradição da ativida-
de mineira e ferroviária e colocando 
em evidência o património industrial 
que marca as vivências do concelho.

 Esta candidatura permitirá ain-
da a aquisição de um comboio tu-
rístico, que será uma réplica de uma 

antiga locomotiva [elétrica], que 
permitirá estabelecer a ligação en-
tre os vários elementos e locais ex-
positivos.

 O Município de Aljustrel foi um 
dos 24 municípios do Alentejo e do 
Ribatejo contemplados com esta li-
nha de financiamento, que no total 
representa um investimento supe-
rior a 6,8 milhões de euros. De sa-
lientar, no entanto, que o 2.º aviso 
do Programa Valorizar recebeu 352 
candidaturas, registando-se a apro-
vação de 85 candidaturas.

 O Programa Valorizar foi cria-
do em 2016 com o objetivo de pro-
mover a contínua qualificação do 
destino turístico Portugal, nomea-
damente através da regeneração e 
reabilitação dos espaços públicos 
com interesse para o turismo e da 
valorização do património cultural 
e natural do país, promovendo, de 
igual modo, condições para a des-
concentração da procura, para a 
redução da sazonalidade e, assim, 
para a crescente criação de valor e 
de emprego.

A Câmara Municipal de Aljus-
trel, tendo em vista a revi-
talização da economia e a 

dinamização dos pequenos circui-
tos de comercialização no conce-
lho, viu aprovada uma candidatura 
ao Programa de Desenvolvimento 
Rural (PDR 2020), no âmbito da 
medida 10 LEADER – “Operação 
Cadeias Curtas e Mercados Locais”.

 O objetivo desta candidatura, 
intitulada de “Mercado de Produtos 
Locais”, cofinanciada em cerca de 
14 mil euros pelo FEADER, é pro-
mover o contacto direto entre os 
produtores e os consumidores, con-
tribuindo para o aproveitamento e 
escoamento dos produtos exceden-
tes provenientes da agricultura fa-

miliar, e também a fomentação das 
artes mais tradicionais e artesanais.

 Esta candidatura permitirá, as-
sim, dinamizar os setores dos pe-
quenos produtores e de artesãos 
de todas as freguesias do Concelho 
de Aljustrel e incentivar ao consu-
mo, cada vez mais, daquilo que é 
local. Ao mesmo tempo, contri-
buirá ainda para a diminuição do 
desperdício alimentar, apelando 
ao consumo de produtos da época, 
nomeadamente frescos e de quali-
dade. A intenção é ainda contribuir 
para o estreitar de laços e para o 
reforço da confiança entre produ-
tores/artesãos e consumidores. 

 Com a aprovação deste proje-
to serão, por isso, realizados mer-

cados em todas as freguesias do 
Concelho de Aljustrel que preten-
dem envolver ainda as populações, 
dinamizando o território e servin-
do de atrativo, de modo a que seja 
possível trazer mais visitantes e po-
tenciais clientes.

 Poder-se-á, assim, escoar os 
produtos mais facilmente e vender 
diretamente os bens aos consumi-

dores finais, sendo benéfico para 
todos os envolvidos.

Num tempo particularmente di-
fícil, devido à pandemia Covid-19, 
entende esta autarquia que este 
projeto poderá ajudar à revitaliza-
ção da economia no concelho, mas 
também estimular o desenvolvi-
mento e satisfazer a procura e dar 
mais oportunidades de oferta.

Freguesias

Financiamento aprovado para promoção de 
mercados de produtos locais 

Projeto “Trilhos da Memória”

Candidatura do Centro Interpretativo 
e Comboio Turístico Mineiro aprovada
A Câmara Municipal de Aljustrel já assinou o contrato de financiamento que permitirá avançar  
com o projeto “Trilhos da Memória – Centro Interpretativo Ferroviário e Comboio Turístico Mineiro”.  
A candidatura foi aprovada no âmbito do Programa Valorizar. 



1934
GRÁFICA ALJUSTRELENSE 
Fundada por Júlio Francisco Adeodato Barre-

to para imprimir o jornal o “Círculo”, do qual era 
diretor, onde colaboravam, entre outros, o aljus-
trelense Brito Camacho [médico, escritor, publicis-
ta e político, que exerceu as funções de Ministro 
do Fomento e de Alto-comissário da República 
em Moçambique, que fundou e liderou o Partido 
Unionista e que foi fundador e diretor do jornal “A 
Lucta”] e Francisco Rasquinho Júnior [autodidata, 
promotor de conferências com o professor Agosti-
nho da Silva e que escreveu livros de crónicas]. 
Para criar esta gráfica Adeodato Barreto contratou 
em Lisboa um tipógrafo, António M. Tenreiro.

1935
TIPOGRAFIA MINERVA ORIENTAL
Emília do Carmo Costa, esposa de Adeodato 

Barreto, apresenta em 1935 os serviços da Miner-
va Oriental, da qual é proprietária, à Câmara Mu-
nicipal de Aljustrel. “Tenho a honra de comunicar 
a vossa excelência a abertura deste estabelecimen-
to comercial que funcionará provisoriamente no 
local onde funcionava a antiga Gráfica Aljustre-
lense”. Mudou-se, porém, depois para a Rua Lati-
no Coelho [atual Rua 3 de Janeiro], em Aljustrel. 
Em 1938 é Edmundo M. da Silva que apresenta 
ao Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel 
os serviços da Minerva Oriental. Foi ainda dirigida 
por Francisco Carvalho e Inácio da Silva Barco, 
enquanto arrendatários e sócios. Foi também seu 
rendeiro Manuel Inácio Barão Claro, antigo tipó-
grafo deste estabelecimento comercial, encerran-
do a tipografia Minerva Oriental em 1961. 

1987/90
GRAFIQUATRO
Quatro tipógrafos, que até então se en-

contravam ao serviço da Tipografia Vitória, 
decidiram fundar a sua própria gráfica. Fo-
ram eles: Fernando Conduto, Luís Conduto, 
Manuel Ramos Paulos e Joaquim Janeiro 
Neves. A Grafiquatro haveria, numa primei-
ra fase, de ficar inscrita em nome individual. 
Em 1990, aquando do processo de escritura 
em nome dos quatro fundadores, percebe-
ram que o nome que havia sido escolhido 
para a tipografia já se encontrava registado 
no cadastro das sociedades. 

GRÁFICA MINEIRA
Estes quatro tipógrafos, quando confron-

tados com a impossibilidade de colocarem o 
nome de Grafiquatro à sua tipografia, decidi-
ram denominá-la de Gráfica Mineira. A escri-
tura pública da constituição da gráfica data 
de 12 de Dezembro de 1990, ficando, então, 
formalizada a sociedade por quotas. A gráfi-
ca instalou-se, à semelhança da Grafiquatro, 
na Rua Vasco da Gama, n.º49, em Aljustrel, 
local onde ainda hoje opera. 
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Edifício do Centro de Documentação local acolhe espólio e exposição

Núcleo Museológico do Tipógrafo 
homenageIA ofício e artes gráficas
A câmara municipal inaugurou, recentemente, no novo Centro de Documentação Local, 
erguido no antigo edifício do Centro de Saúde de Aljustrel, o Núcleo Museológico  
do Tipógrafo. Trata-se de um reconhecimento a uma atividade que, desde 1872, marca 
presença neste território, mas também de uma homenagem a todos os homens  
e mulheres que fazem ou fizeram deste ofício a sua profissão. O objetivo é perpetuar  
a memória, divulgando este património, e, ao mesmo tempo, contribuir ainda  
mais para a dignificação das artes gráficas no Concelho de Aljustrel.



1872 
TYPOGRAPHIA ALJUSTRELENSE 
A primeira tipografia que surgiu em Aljustrel foi fun-

dada por Pedro d’Almada Pereira para imprimir o jornal 
“Campo d’Ourique”, do qual também era proprietário. 
Pedro d’Almada Pereira, para além de jornalista, era 
ainda mestre-escola em Messejana e Aljustrel. É avô pa-
terno do ilustre pintor, escritor, poeta, ensaísta, drama-
turgo e romancista José de Almada Negreiros. E pai do 
também ilustre aljustrelense António Lobo de Almada 
Negreiros, que organizou a participação das colónias 
portuguesas na Exposição Universal de 1900, que foi 
encarregado dos serviços de propaganda em Paris, onde 
também passou a desempenhar o cargo de vice-cônsul. 
A Typographia Aljustrelense foi depois adquirida por 
Pe. António Joaquim Baptista Cardote, que era redator 
principal e diretor político de o “Campo d’ Ourique”.

1882
TYPOGRAPHIA EM MESSEJANA
O jornal “Microscopico” iniciou a sua publica-

ção no dia 1 de janeiro de 1882, tinha periodici-
dade quinzenal e autodefinia-se como uma folha 
literária e charadística. Associado a este título 
encontra-se a Typographia, instalada na vila de 
Messejana, local onde ficava também situada a 
redação que era composta por Ernesto de 
Carvalho, redator literário, e Francisco 
Soares Victor, redator Charadístico. 
Teve como administrador José Fran-
cisco Pinto. 

1956
TIPOGRAFIA VITÓRIA
Existe um recorte do jornal “O Campo” que apresenta 

uma entrevista a Leonel Tendeiro, um dos fundadores, 
que refere que a Tipografia Vitória foi criada nesta data. 
Para além de Leonel Tendeiro (filho), são ainda funda-
dores Manuel Francisco Tendeiro (pai) e Edmundo da 
Palma Tendeiro (irmão). Embora a tipografia entrasse 
em funcionamento, o seu alvará, porém, encontra-se da-
tado de 24 de fevereiro de 1959. Em 1972 as instalações 
desta tipografia deixam de funcionar na Rua Luís de Ca-
mões e abre portas na Avenida da Liberdade, local onde 
permanece até hoje, no n.º 45. 

1957
GRÁFICA  

ALJUSTRELENSE
Em 1957 Iná-

cio da Silva Bar-
co abre esta tipo-
grafia no prédio 
número seis da 
Rua Fialho de Almeida. Inácio 
da Silva Barco havia iniciado o ofício de tipógrafo, 
precisamente, na primeira Gráfica Aljustrelense 
criada por Adeodato Barreto. Quando regressou 
de Curaçau (Caraíbas), depois de ter emigrado, 
resolveu, assim, prestar homenagem ao antigo 
notário e atribuiu à tipografia por si inaugurada 
o mesmo nome da antiga gráfica que havia sido 
criada pelo reconhecido humanista. 

1994
ALJUSGRÁFICA 
Foi fundada em 2 de 

novembro de 1994 por 
Francisco Carrapiço Ca-
macho da Lança, antigo 
tipógrafo da segunda 
Gráfica Aljustrelense. 
Tornou-se depois sócio da Aljusgráfica Leonardo Paulino 
Teresa, que foi tipógrafo também na Gráfica Aljustrelen-
se, na Tipografia Vitória e na Gráfica da Associação de 
Municípios do Distrito de Beja (AMDB). A Aljusgráfica 
instalou-se na Rua de Santa Bárbara, n.º 79, local onde 
ainda permanece. 

2018
NOVA GRÁFICA
Foi fundada por Manuel dos Ramos da Concei-

ção Paulos, Jorge Manuel Bernardo Conduto e Rui 
Manuel Nunes António, antigos colaboradores da 
Gráfica Mineira. A Nova Gráfica instalou-se, ao 
contrário das suas congéneres, fora da malha ur-
bana, abrindo a sua sede na Zona Industrial de 
Aljustrel, o que também revela o novo tempo em 
que já foi criada. Encontra-se a funcionar no Pa-
vilhão 7 do Centro Municipal de Acolhimento de 
Microempresas. 

...a história continua.
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ADjudicação direta

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

Ramais de esgoto na Rua de Santa Bárbara Limpeza de acesso à Galeria de Algares Manutenção de espaços no Jardim 25 de Abril Construção da Casa do Pai Natal 

Reabilitação do Tanque de Hidromassagem Reparação de caminho vicinal em Vale d’ Oca Pintura dos muros do Cemitério de Aljustrel Pintura das Oficinas das Microempresas 

Reparação do caminho à Galeria de Algares Construção de portaria no Estaleiro Municipal Manutenção de espaços verdes junto à piscina Instalação de máquinas em novo museu

Reabilitação dos tanques de compensação Manutenção dos espaços verdes do estádio Montagem no Polidesportivo de Rio de Moinhos Pintura de lugares de estacionamento

Colocação de cordas no Moinho do Maralhas  Colocação de marco evocativo à N2 em rotunda Caixa de ramal de esgoto em Carregueiro  Levantamento e reposição de pavê



Num ano particularmente 
difícil para o comércio, de-
cidiu a Câmara Municipal 

de Aljustrel alargar o âmbito desta 
iniciativa, passando a realizar tam-
bém sorteios semanais destinados à 
restauração e similares (cafés, ba-
res e snack-bares), com o intuito de 
contribuir ainda mais para impulsio-
nar este setor, mas também a parti-
cipação da população, tornando esta 

iniciativa mais apelativa e dinâmica.
 Assim, no grande sorteio, à se-

melhança das edições anteriores, 
serão atribuídos três prémios nos 
valores de 500 euros, 350 euros e 
150 euros. Por cada 20 euros em 
compras efetuadas pelos clientes, 
os lojistas entregam um cupão. Os 
“canhotos” destes cupões, depois de 
devidamente preenchidos, deverão 
ser depositados numa caixa selada 

que se encontra no Mercado Muni-
cipal de Aljustrel ou nos recetáculos 
colocados nas Juntas e Uniões de 
Freguesias do concelho.

 Excecionalmente, na presen-
te edição, em resposta à situação 
pandémica causada pela Covid-19, 
serão sorteados semanalmente, du-
rante o mês de dezembro de 2020, 
10 vales de 30 euros em refeições na 
restauração local, num total de 40 

vales, que deverão ser utilizados nos 
restaurantes aderentes até ao dia 31 
de março de 2021.

Desde já, apela esta autarquia, 
tendo em conta a atual situação que 
se vive, provocada pela pandemia 
Covid-19, e aos tantos constrangi-
mentos que tem causado, que, sem-
pre que possível, sejam efetuadas 
compras no comércio local do con-
celho.

O Município de Aljustrel deci-
diu, este ano, à semelhança 
do que tem estado a fazer 

em relação aos eventos que podem 
juntar grandes aglomerados popu-
lacionais, não realizar a tradicional 
Feira de Outubro, tendo em conta a 
atual situação que se vive, provoca-
da pela pandemia Covid-19.

 A Câmara de Aljustrel substituiu, 
excecionalmente, este evento pela 
realização do mercado mensal que, 
por norma, neste mês não costuma-
va acontecer. O mesmo efetuou-se 
na primeira terça-feira de outubro.

 O Parque de Exposições e Feiras 
abriu as suas portas porque a autar-
quia não quis deixar de realizar um 
certame do género para, nesta fase 
difícil, dar um impulso aos profissio-
nais dos setor e ainda à população 
a oportunidade de adquirir produtos 
que, por norma, só encontra neste 

tipo de evento.
  A Câmara Municipal de Aljustrel 

informa ainda que a Feira do Livro, 
que por hábito se realizava na mes-
ma altura do que a Feira de Outu-
bro, foi reagendada para a Primave-
ra de 2021.
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Feira do Livro reagendada para a Primavera de 2021

Feira de Outubro substituída 
excecionalmente por mercado

Revitalização do comércio tradicional

Concurso de Montras com votação online

A Câmara Municipal de Aljus-
trel volta a promover, nesta 
quadra natalícia, com o obje-

tivo de ajudar à revitalização do co-
mércio local, o Concurso de Montras 
de Natal.

 Concurso no qual participam to-
dos os comerciantes interessados e 
que possuam estabelecimentos co-
merciais em atividade no Concelho 
de Aljustrel. E, este ano, com o ob-
jetivo de envolver a população e dar 
uma maior visibilidade a este setor, 
a votação será feita online, nomea-
damente através do site institucional 
do Município e das suas diferentes 
páginas nas redes sociais.

 O 1.º prémio, a concurso, é um 
tablet Lenovo, Tab M8 TB-850F 8” 
2Gb/32Gb, o 2.º prémio correspon-
de a um vale de 50 euros para re-
feição em restaurante do concelho e 
o 3.º prémio a um vale de 25 euros 
para refeição também em restauran-
tes do concelho.

 Num ano particularmente difícil 
quer a câmara municipal contribuir 
para a dinamização do comércio 
local e impulsionar a aquisição no 
Concelho de Aljustrel.

Incentivo às compras no concelho

Autarquia dinamiza comércio local com vários 
sorteios
O Município de Aljustrel, com o objetivo de estimular a economia no concelho e apoiar e dinamizar o comércio tradicional, está a 
promover, durante a época natalícia, concursos para incentivar às compras em estabelecimentos locais.
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Cabaz, este, que neste ano con-
tou com a contribuição tam-
bém de várias empresas que, 

no âmbito da sua responsabilidade 
social, quiseram associar-se à câ-
mara municipal. A empresa minei-
ra Almina contribuiu, assim, com a 

oferta de 20 cabazes, tendo a em-
presa mineira Somincor contribuído 
também com a aquisição de diver-
sos produtos alimentares e a empre-
sa Avibom com a oferta de vários 
quilos de frangos. Todos os outros 
produtos foram adquiridos por esta 

autarquia.
O Município de Aljustrel, desde 

já, enaltece o gesto e agradece a 
contribuição de todas estas empre-
sas, uma vez que vieram enriquecer 
ainda mais estes cabazes, que che-
garam a diversos agregados familia-

res do concelho. 
Os cabazes, mais de 100, foram 

distribuídos pelas diversas fregue-
sias do Concelho de Aljustrel e o 
município endereça os seus sinceros 
votos de boas festas a todos estes 
agregados familiares. 

Aljustrel e Rio de Moinhos

Instalados aparelhos para prática desportiva

A União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos adquiriu e instalou vários aparelhos para a prática de 
educação física na aldeia de Rio de Moinhos. Com esta ação o executivo pretende proporcionar e criar 
melhores condições à atividade física regular dos seus habitantes. Brevemente serão igualmente instalados 

aparelhos da mesma natureza na aldeia do Carregueiro.

Messejana

pai natal chegou para alegrar vila e aldeia dos elvas

A Junta de Freguesia de Messejana organizou a chegada do Pai Natal à vila e à Aldeia dos Elvas. A iniciativa, 
que pretendeu trazer um pouco de esperança e de alegria nesta quadra festiva, contou com a colaboração 
da Associação Equestre de Aljustrel. 

São João de Negrilhos

mais espaços verdes e recorrendo à reutilização de materiais

A Junta de Freguesia de São João de Negrilhos tem vindo a reabilitar vários espaços verdes da freguesia. Re-
centemente foi intervencionado o espaço junto ao Campo de Futebol de Jungeiros, recorrendo a técnicas de 
reutilização de materiais resultantes da construção civil. 

Ação Social 

Entregues cabazes 
alimentares de Natal a 
famílias mais vulneráveis 
do concelho

O Município de Aljustrel, através do seu Gabinete de Ação Social, 
nesta quadra festiva voltou a ofertar as famílias mais vulneráveis 
do concelho, nomeadamente com um cabaz composto por vários 
e diversificados produtos alimentares. 

Ervidel

FREGUESIA PROMOVE MOMENTOS DE CULTURA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS

A Junta de Freguesia de Ervidel, considerando que a cultura é um fator imprescindível ao desenvolvimento 
integral do ser humano, e tendo em vista o apoio, divulgação e promoção dos grupos e artistas da freguesia, 
tem promovido, através das redes sociais, o evento “Sons da nossa terra”.E

UF

M

SJN



A Câmara Municipal de Aljus-
trel, através de uma política 
de promoção e desenvolvi-

mento da igualdade de oportunida-
des no acesso ao Ensino Superior, 
volta a atribuir bolsas de estudo aos 
estudantes com menores recursos 
económicos e com bom aproveita-
mento escolar.

 O objetivo é privilegiar a pros-
secução dos estudos dos alunos que 
residam neste concelho e, ao mes-
mo tempo, colaborar na formação 
de quadros técnicos superiores, 
contribuindo para um maior e mais 
equilibrado desenvolvimento social, 

económico e cultural.
 A estas bolsas de estudo pude-

ram candidatar-se alunos que in-
gressaram ou já inscritos em uni-
versidades, institutos politécnicos, 
institutos superiores e escolas supe-
riores.

 À renovação das bolsas de estu-
do aplicaram-se os mesmos termos 
e condições referentes à concessão 
de novas atribuições. O número 
de bolsas de estudo a atribuir, bem 
como o seu valor, serão fixados pela 
Câmara Municipal de Aljustrel e em 
função da apreciação das candida-
turas apresentadas.
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Ensino Superior

Município volta a atribuir bolsas de 
estudo

O Município de Aljustrel lan-
çou o concurso de abertu-
ra, que já foi publicado em 

“Diário da República”, para a em-
preitada que visa remover materiais 
de construção com amianto na sua 
composição. Empreitada, esta, que 
deverá ser efetuada na cobertura da 

Escola Secundária de Aljustrel.
 Com esta obra, para a qual a Câ-

mara de Aljustrel assinou um proto-
colo com o Ministério da Educação 
e que será financiada pelo Programa 
Operacional Regional do Alentejo, 
proceder-se-á à remoção total das 
coberturas que contêm amianto, 

sendo as mesmas substituídas por 
painéis com recurso a materiais de 
construção que melhorarão a quali-
dade do edificado escolar.

 A obra terá um prazo de execu-
ção de 90 dias e a intervenção será 
realizada durante o período de fé-
rias escolares, de modo a não per-

turbar o bom funcionamento do es-
tabelecimento de ensino e também 
para serem acauteladas todas as 
questões de segurança.

 Refira-se que todos os trabalhos 
que serão executados já foram previa-
mente articulados com as diferentes 
entidades envolvidas neste processo.

A empresa mineira Somincor, 
no âmbito da sua responsa-
bilidade social, fez uma doa-

ção de material escolar a todos os 
alunos que frequentem o 1.º, 2.º e 
3.º ciclos e ensino secundário do en-
sino público no Município de Aljus-
trel. No total foram ofertados perto 
de 1000 kits.

Material, este, que foi entregue 
pela Câmara de Aljustrel, através dos 
seus serviços sociais e educativos a 
todos os estudantes do concelho.

O objetivo desta doação foi con-
tribuir para a redução de despesas 
dos agregados familiares, nomeada-
mente com a aquisição de material 

essencial à atividade escolar.
Cada kit foi composto por uma 

mochila com conetor USB, por dois 
cadernos A4 (quadriculados e de li-
nhas), por um lápis de carvão com 
borracha, por três canetas de escrita 
(azul, preto e vermelho) e por uma 
borracha-afia.

A Câmara de Aljustrel enaltece e 
reconhece este gesto da Somincor, 
que chegou a muitas famílias des-
te concelho, particularmente numa 
época de maiores gastos e num ano 
marcado por várias dificuldades. 
E agradece ainda o facto de, mais 
uma vez, se ter associado a este mu-
nicípio.

Ensino público

Entregues kits escolares doados pela 
Somincor a cerca de 1000 alunos

Intervenção vai melhorar condições do edificado 

Aberto concurso para 
remover coberturas 
de amianto da Escola 
Secundária de Aljustrel
Vai avançar a empreitada para remover materiais de construção 
com amianto na Escola Secundária de Aljustrel. A intervenção será 
afetuada na cobertura do edifício e melhorar-se-á as condições desta 
infraestrutura ao serviço da educação. 

Educação
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O Município de Aljustrel, 
através de um protoco-
lo que estabeleceu com a 

Empresa de Desenvolvimento e In-
fraestruturas do Alqueva (EDIA), 
está a proceder à atualização e à 
posterior homologação da sua Car-
tografia Topográfica Vetorial e de 
Imagem, no âmbito também da al-
teração que está a efetuar ao seu 
Plano Diretor Municipal (PDM).

 A Câmara de Aljustrel designou, 
assim, um técnico para, em colabo-
ração com esta empresa, proceder 
à respetiva atualização, estando 
este trabalho a ser desenvolvido no 
Centro de Cartografia da EDIA.

 De salientar que a intervenção 
do Empreendimento de Fins Múlti-
plos de Alqueva abrange 20 conce-

lhos do Alentejo, onde se inclui o 
Concelho de Aljustrel, e que, cada 
vez mais, existe a necessidade de 
se promover estratégias concer-
tadas capazes de dar resposta aos 
novos desafios e oportunidades ge-
radas por Alqueva.

 O Centro de Cartografia da 
EDIA dispõe de todas as condi-
ções técnicas e humanas para se 
efetuar este trabalho e com esta 
atualização o município poderá 
homologar, junto da Direção-Ge-
ral do Território (DGT), à escala 
1:10.000, a sua informação geoes-
pacial, e de acordo com as novas 
normas e especificações técnicas 
de cartografia topográfica vetorial 
e imagem, em vigor desde 1 de 
agosto de 2019.

Esta distinção foi atribuída a 
este Município pela Ordem 
dos Psicólogos Portugueses e 

distingue esta como uma comuni-
dade com boas práticas no que diz 

respeito ao envelhecimento, com 
contextos de vida de excelência, e 
que se debate pela construção de 
uma sociedade coesa, equitativa, 
inclusiva, saudável e segura, dan-

do uma contribuição cívica.
 Entende, assim, a Ordem dos 

Psicólogos Portugueses que “Aljus-
trel é uma comunidade que, ape-
sar das dificuldades e dos proble-
mas, trabalha de forma sistémica 
de modo a que o envelhecimento 
dos cidadãos seja feito com mais 
bem-estar e saúde”.

 Esta iniciativa pretende ainda 
alertar para o facto de serem os 
cidadãos o principal valor da so-
ciedade e que esse valor não tem 
fronteiras de idade. E este selo pre-
tende, neste sentido, também ser 
um contributo da Ordem dos Psicó-

logos Portugueses para a sustenta-
bilidade dos sistemas social e eco-
nómico, através do investimento 
no enorme e rico capital humano.

 O Município de Aljustrel agra-
dece esta distinção, que reforça e 
enaltece o trabalho que tem esta-
do a ser desenvolvido nesta área, 
e compromete-se a seguir as boas 
práticas adotadas e, inclusive, a 
reforçá-las, na firme missão de 
procurar sempre o melhor para 
todos aqueles que vivem e que es-
colhem este concelho para aqui se 
fixarem. Porque, em Aljustrel, to-
dos contam.

O Município de Aljustrel de-
cidiu, num tempo parti-
cular, adaptar à nova rea-

lidade as aulas da Universidade 
Sénior e do Anima Sénior, com o 
intuito de não deixar de dar res-
posta a uma população que, por 
norma, especialmente em tempos 
de isolamento como aqueles que 
se vivem, ainda fica mais privada 
de momentos lúdicos e de conví-
vio.

As aulas deste ano letivo ar-
rancaram no dia 2 de dezembro e 
este município, para que tal seja 
possível, recorreu à utilização das 
novas tecnologias.

Os alunos inscritos poderão as-
sistir, deste modo, a partir de casa 
e sem ficarem expostos a qualquer 
risco, às diferentes disciplinas, e, 
ao mesmo tempo, confraternizar 
com colegas com os quais há mui-
to não privam.

Estão a ser realizadas video-

conferências, através de diver-
sas plataformas eletrónicas, mas 
também, para os alunos que não 
têm acesso às novas tecnologias, 
encarrega-se a Câmara de Aljus-
trel da distribuição e recolha de 
materiais, em suporte de papel, 
de modo a que possam ir acompa-
nhando as matérias e atividades 
que são lecionadas e ministradas 
no âmbito destas respostas para a 
população sénior do Concelho de 
Aljustrel.

Recorde-se que a Universidade 
Sénior, bem como o Anima Sénior, 
dirige-se a maiores de 50 anos 
e visa criar e dinamizar regular-
mente atividades sociais, cultu-
rais e de convívio, num contexto 
de formação ao longo da vida.

Esta é também uma forma de 
a Câmara de Aljustrel combater 
o isolamento e a solidão, dando 
uma resposta efetiva e mantendo-
-se próxima das pessoas.
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Protocolo de colaboração com a EDIA

Município está a atualizar a sua 
Cartografia Topográfica

Combater o isolamento e a solidão

Universidade Sénior e Anima Sénior 
regressam com recurso a novas 
tecnologias

“Comunidade Pró-Envelhecimento 2020/2021”

Câmara de Aljustrel 
foi galardoada a nível 
nacional
A Câmara Municipal de Aljustrel foi galardoada com o selo 
“Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021” por ter sido 
considerado que “as políticas, programas, planos estratégicos 
e práticas demonstram um compromisso forte e efetivo com 
a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao 
longo de todo o ciclo de vida”.



CAMPANHA PARA ANGARIAÇÃO DE 
NOVOS SÓCIOS

Atualmente a Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Aljustrel conta com 
aproximadamente 1800 sócios, o que 
significa que apenas 20% dos habitan-
tes do concelho o são. “Acreditamos 
que há uma boa margem para fazer 
crescer o número de associados, o que 
será muito importante para podermos 
contar com um reforço financeiro, pro-
veniente da quotização mensal, que 
é de apenas 1,00 euro/mês”, afirma 
Rui Nunes. Os associados, individuais 
ou coletivos, vão também usufruir de 
benefícios que podem passar por des-
contos nos diversos serviços prestados 
pela associação, tais como: transporte 
regular de doentes não urgentes, abas-
tecimento de água, aluguer do salão, 
ações de formação, entre outros. Ou vir 
ainda a beneficiar de algumas parce-
rias com o comércio local.

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Aljustrel apren-
deu a reinventar-se todos os 

dias com o objetivo de melhor servir, 
num esforço coletivo e empenhado. 
Em primeiro lugar está a população, 
mas sem se esquecer também a dig-
nificação do trabalho de todo o efeti-
vo profissional e voluntário que está 
ao serviço desta instituição. 

A direção, que está à frente da 
associação desde 2015, recorda 
que se deparou, primeiro, com um 
“parque de veículos obsoleto e des-
gastado, com recursos humanos in-
suficientes e um passivo financeiro 
muito significativo”. E, até aos dias 
de hoje, garante foi efetuado um 
“processo de recuperação”, reno-
vando-se a frota, com a colabora-
ção da empresa mineira Almina, da 
Câmara de Aljustrel e dos Amigos 
do Monte da Minhota. E, “graças 
a uma melhoria ao nível da gestão 
financeira, com diminuição de cus-
tos”, foi conseguido “um progresso 

ao nível dos recursos humanos” e, 
consequentemente, “uma diminui-
ção substancial do passivo”. Quem o 
afirma é Rui Nunes, vice-presidente 
da associação. 

Por isso, os resultados positivos 
alcançados no final de 2019 possi-
bilitaram o “ambicionado objetivo 
de atualização de vencimentos”, 
chegando 2020, assim, com uma es-
perança renovada. Mas em março, 
porém, chegou a pandemia e, inevi-
tavelmente, também o confronto de 
dificuldades acrescidas. 

“Uma quebra acentuada no trans-
porte regular de doentes, que repre-
sentava uma fonte de receita muito 
importante para a instituição, bem 
como uma diminuição drástica dos 
serviços de emergência pré-hospita-
lar, vieram trazer muitas preocupa-
ções”, explica o vice-presidente da 
associação. A somar à redução de re-
ceitas há que acrescentar ainda o au-
mento de custos com a aquisição de 
equipamentos de proteção individual 

no âmbito do combate à Covid-19. 
“Já contamos com mais de cinco mil 
euros em despesas não previstas e os 
apoios estatais ficaram muito aquém 
das reais necessidades”, recorda.  

Nesta caminhada, assume a dire-
ção, “o Município de Aljustrel tem 
sido um parceiro fundamental e, 
especialmente, nesta fase, nomea-
damente com a disponibilização de 
material de proteção”, mas a po-
pulação também tem respondido 
sempre positivamente aos apelos da 
associação, bem como o tecido em-
presarial. “A Somincor, por exem-
plo, concedeu, nesta fase, um apoio 
financeiro significativo, bem como 
equipamentos”.  

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Aljustrel não escon-
de, no entanto, que continua a exis-
tir a necessidade de “melhorar os 
equipamentos de comunicação e de 
informática, bem como a renova-
ção da frota de ambulâncias de so-
corro e de transporte de doentes, e 

ainda a aquisição de um veículo de 
abastecimento de água e um veícu-
lo ligeiro de combate a incêndios”. 
Outro desafio permanente é a esta-
bilização dos recursos humanos, va-
lorizando, tanto quanto possível, as 
carreiras e os níveis de vencimento. 

Num tempo particular e difícil 
fica, no entanto, uma certeza: “A 
nossa associação é composta por 
mulheres e homens que trabalham 
todos os dias, muitas vezes em re-
gime de voluntariado, empenhados 
na defesa das pessoas e bens da co-
munidade. E em todos os que por 
cá passam, sem qualquer tipo de 
discriminação e muitas vezes com o 
sacrifício da própria vida”. 
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APOIO À POPULAÇÃO

Bombeiros de Aljustrel 
na “linha da frente” 
sempre 
Têm estado na chamada “linha da frente”. Na verdade, com ou 
sem pandemia, têm estado ininterruptamente ao dispor da 
população. Acontece que, nos tempos atuais, os bombeiros 
ganharam trabalho e responsabilidade acrescida e, como 
sempre, estão prontos para dar a “vida por vida”. 
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Os irmãos Banza, Joaquim e 
João, iniciaram-se na ativi-
dade agrícola há vários anos. 

O gosto pela terra, porém, há muito 
que lhe estava entranhado e foi-lhes 
passado pelos seus pais. 

Quando começaram, optaram por 
dar continuidade às culturas que já 
se faziam tradicionalmente, mas, 
logo desde o início, resolveram apos-
tar na introdução de novas técnicas. 
Plantavam e semeava tomate de in-
dústria, milho, melão, melancia, pi-
mento, grão-de-bico, girassol, ceva-
da e trigo.  

Em 1990 já tinham perto de 300 
hectares e nesta década investiram 
em regadio, montando três pivôs 
em novas áreas adquiridas. Quando 
chegaram a 1998 e 1999 fizeram 29 
furos artesianos e começaram, inevi-
tavelmente, a ter uma maior quanti-
dade de água disponível. Foi possível 
aumentar em muito as produções de 
tomate (136 toneladas por hectare) 
e de milho (mais de 18 toneladas por 
hectare). 

 Chegou o ano 2000 e, até 2008, 
introduziram a cultura da beterraba, 
onde por três ou quatro anos foram 
os maiores produtores nacionais em 
toneladas de sacarose por hectare. 

Atualmente plantam e semeiam 
perto de 900 hectares, sendo que 
cerca de 500 encontram-se nos Con-
celhos de Aljustrel e Ferreira do Alen-
tejo, dos quais são proprietários, e os 
restantes 400 entre as Freguesias de 
Aljustrel, Messejana e Santa Vitória 
(Beja), e dos quais são rendeiros. 

Dedicam-se à cultura do milho 
(baby food, pipoca e alimentação 
animal), ao olival (produção de azei-
te extra virgem), às cevadas (para 

cerveja), ao trigo (baby food e panifi-
cável), à colza (produção de biodie-
sel) e ao girassol (produção de óleo 
alimentar). 

João Banza recorda que no ano 
em que nasceu foi construída a Bar-
ragem do Roxo e a Fábrica do Toma-
te e a bacia do Roxo, essa, na ver-
dade, sempre teve dificuldade em 
abastecer a albufeira. “Sempre tive-
mos falta de água, e durante muitos 
anos, o que não deixava a empresa 
crescer continuamente”, conta. Por 
isso, em sua opinião, a chegada da 
água, nomeadamente com a ligação 
da Barragem do Roxo à do Alqueva, 
foi o que “trouxe a garantia de in-
vestimento”, sendo a “exploração de 
novas áreas fundamental” e assistin-
do-se a “um crescimento enorme”.

Ao longo destes anos os irmãos 
Banza já foram galardoados várias 
vezes. Em 2015, por exemplo, rece-
beram o prémio “Vida Rural Alque-
va”, mas, este ano, receberam, pela 
altura do 25.º aniversário da Empre-
sa de Desenvolvimento e Infraestru-
turas do Alqueva (EDIA), o prémio 
de “agricultores que marcam” na 
área do Alqueva. Contam ainda com 
várias  distinções no que concerne 
aos recordes alcançados no que diz 
respeito à produção de beterraba e 
de milho. 

“Todas estas distinções têm a ver 
com a nossa maneira de produzir e 
com todo o trabalho desenvolvido 
durante décadas, e por todos, famí-
lia e colaboradores”, explicam. Acre-
ditam, por isso, que são “motivo de 
orgulho para o Concelho de Aljus-
trel”, mas, sobretudo, “uma motiva-
ção para se continuar a produzir com 
qualidade e dimensão”. 

Agro Vale Longo novamente galardoada com prémio dedicado ao setor

Os irmãos Banza que somam PRÉMIOS  
e seguem na agricultura
Os irmãos João Banza e Joaquim Banza estão à frente das empresas Agro Vale Longo e Banza 
Investimentos, enquanto sócios gerentes, e ambas na área da agricultura. Recentemente foram 
distinguidos com mais um prémio dedicado ao setor. Mas a J.Banza, uma terceira empresa, já 
tem também a nova geração da família a trabalhar na agricultura, contando com a colaboração de 
Francisco Banza. O gosto pelo campo está-lhes enraizado, desde os tempos de seus pais. 
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MATHIEU DA VINHA

Mathieu da Vinha nasceu a 15 de mar-
ço de 1976, filho de Abílio da Vinha 
(aljustrelense), que nos anos 60 saiu 
do seu torrão natal, devido à ditadura 
do Estado Novo, e imigrou para França, 
e Catherine da Vinha, cidadã francesa. 
Mathieu da Vinha doutorou-se em His-
tória Moderna, em 2003, e está no Cen-
tro de Investigação de Versalhes desde 
a sua formação, em 2004. Em 2009, 
porém, assumiu o cargo de diretor 
científico e tem-se dedicado a estudar 
a vida e obra de Luís XIV. É consultor da 
série televisiva “Versalhes” e colaborou 
recentemente com a editora Assouline, 
que lançou a obra “Versalhes: de Luís 
XIV a Jeff Koons”. 

Lidera o Centro de Investigação de 
Versalhes. Pode falar-nos um pou-
co do seu percurso e como chega 
a este importante palácio francês, 
Património Mundial da Unesco, 
e que funcionou como residência 
real entre 1682 e 1789?

Desde os oito anos de idade, e 
graças a um muito bom professor 
comecei a amar Luís XIV e Versalhes. 
Desde então, esta paixão nunca me 
deixou e comecei a ler pequenos li-
vros sobre o assunto, antes de ir, e 
cada vez mais frequentemente a 
Versalhes. Concluí um bacharelato 
científico antes de embarcar nos es-
tudos literários. Após dois anos, dis-
se a mim próprio que era realmente 
a História que me interessava, por 
isso fui diretamente para o terceiro 
ano de História e lá fiquei até obter 
o meu doutoramento. No início da 
minha tese conheci a diretora do pa-
lácio e ela teve a ideia de criar um 
centro de investigação em torno das 
sociedades da corte na Europa nos 
séculos XVII e XVIII. Pensou em mim 
para estabelecer ligações com a uni-
versidade. Cheguei a Versalhes em 
2004 e ainda lá estou.

Que cargo ocupa atualmente? 
Como é trabalhar numa institui-
ção tão prestigiada?

Sou Diretor Científico do Centro 
de Investigação do Palácio de Ver-
salhes e sou, portanto, responsável 
pela orientação e validação de toda 
a política científica (programas de 
investigação, colóquios, ensino e 
formação, publicação e recursos 
documentais). Confesso que estou 
muito feliz por trabalhar numa ins-

tituição tão prestigiosa, não só uma 
obra-prima de arquitetura e artes 
decorativas, mas também, e sobre-
tudo, para mim, um lugar onde tan-
tas coisas importantes aconteceram 
na história francesa e internacional.

Que significado teve para os seus 
pais, e especialmente para o seu 
progenitor, que emigrou para 
França, a sua chegada a esta ins-
tituição? E que significado teve 
também para si, enquanto filho de 
um imigrante aljustrelense?

No início o meu pai, que era enge-
nheiro técnico de vendas, não com-
preendia o que eu ia fazer quando 
estudasse História. Para o meu pai, 
no entanto, não era suficientemente 
concreto, ele estava muito preocu-
pado com o meu futuro. De facto, 
durante muito tempo, quis ser mé-
dico e lá estava eu a fazer uma tese 
sobre os camareiros do rei. O meu 
pai teve dificuldade em compreen-
der o objetivo. Mas, tanto ele como 
a minha mãe, sempre me apoiaram 
e eu decidi fazer a minha tese o mais 
rapidamente possível (em três anos 
e meio), porque foram eles que me 
pagaram tudo sem eu ter de traba-
lhar: um verdadeiro luxo. Se não 
me tornei doutor em Medicina, tor-
nei-me doutor em História. Quanto 
às minhas origens, era uma dupla 
cultura natural, mesmo que, inevita-
velmente, me sentisse mais francês 
que português, vivendo em França e 
tendo uma mãe francesa.

Tem alguma recordação de Aljus-
trel? O que mais o marcou nesta 
vila?

Obviamente e muito. Até aos 
meus vinte anos de idade vinha visi-
tar a minha avó e os meus tios, por 
dois meses e de dois em dois anos. 
Tenho memórias de pessoas afáveis, 
muito acolhedoras e sempre alegres, 
de ruas cheias de crianças a brincar e 
de gelados muito bons que eu ainda 
não conhecia em França. Para mim, 
era o país do calor e dos grandes in-
setos que me aterrorizavam: grilos 
e grandes gafanhotos. Ainda tenho 
medo deles (risos). Mas era, sobre-
tudo, um lugar de solidariedade fa-
miliar, onde todos eram bem-vindos 
na casa da minha avó. A casa dava 
para o cerro, de onde se avistava a 
Nossa Senhora do Castelo e os moi-
nhos.

Considera-se de alguma forma um 
pouco aljustrelense? Português?

Devo admitir que sempre me sen-
ti mais francês do que português. No 
entanto, nunca escondi as minhas 
origens e estou até muito feliz com 
esta dupla cultura que me permite 
alimentar conversas, designadamen-
te quando as pessoas me questionam 
sobre o meu nome (da Vinha).

O que  teve de “Aljustrel”, do Alen-
tejo, na sua educação que o aju-
dou também a alcançar os seus 
objetivos?

Inconscientemente penso que 
existe em mim uma vontade de su-
cesso que talvez venha do meu pai, 
que teve de fugir da ditadura de 
Salazar e lutar para encontrar um 
lugar na sociedade. Ele nunca me 
falou disso e nós nunca falámos so-
bre isso, mas talvez ele me tenha 

ensinado o gosto pelo esforço e pelo 
trabalho bem feito.

Espera poder visitar Aljustrel no-
vamente?
Espero que sim e muito em breve, 
porque já passaram mais de 20 anos 
desde que aqui estou e os meus fi-
lhos, o meu filho em particular, há 
anos que me pedem para vir a Por-
tugal e descobrir a vila do seu avô. 
Para mim, será também uma opor-
tunidade de redescobrir este lugar 
muito bonito que conheci muito 
jovem, onde a água, nos primeiros 
tempos, chegava por camião cister-
na à casa da minha avó. Já tinha 
mudado muito há 20 anos e hoje 
deve ser muito diferente.

Mathieu da Vinha

filho de aljustrelense 
é Diretor do Centro 
de Investigação do 
Palácio de Versalhes
Mathieu da Vinha está à frente do Centro de Investigação 
do Palácio de Versalhes e conta agora o seu percurso, 
até chegar a esta prestigiada instituição francesa, sem 
esquecer as suas raízes aljustrelenses e vindas à terra Natal 
de seu pai. Um pouco de Aljustrel pelo Mundo, através da 
“nossa” diáspora. 
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“Amigos (im)perfeitos” oferece, a 
quem a visita, uma viagem por 
uma galeria diferente, onde se 

pode encontrar um conjunto de ani-
mais que mudaram a vida de quem 
os escolheu, nomeadamente pela sua 
força de viver e pelo amor que entre-
garam a quem os acolheu.

 Uma exposição com “modelos es-
peciais” e “com passados arrepiantes”. 
Uma mostra que é também um projeto 
e que dá a conhecer a beleza da dife-
rença e o amor capaz de ultrapassar 
as limitações físicas e os conceitos de 
estética.

 Carlos Filipe retratou cada animal 
que conheceu e cada fotografia conta, 
assim, a sua história, mas também a 
sua beleza carismática. Retratos, por 
isso, “de amigos que se tornaram mais 
do que perfeitos”.

 Segundo o autor, porém, “como 
nunca existem palavras suficientes 
que descrevam a história de cada um”, 
esta exposição oferece uma compo-
nente interativa. Com a ajuda de um 
telemóvel os visitantes poderão digi-
talizar em cada fotografia um código 
e assistir ao vídeo sobre cada um dos 
animais fotografados.

 Carlos Filipe é natural de Aljustrel. 
Licenciou-se em Português e Inglês e 
mudou-se para o Algarve em 2005. Es-
pecializou-se em fotografia de animais 
de estimação e, em 2019, lançou o seu 
primeiro livro “Amigos (im)Perfeitos”. 
Neste mesmo ano inaugurou o seu 
estúdio fotográfico, em Lagoa, onde, 
para além de todos os seus serviços fo-
tográficos, recebe animais abandona-
dos de todo o País, que fotografa, para 
ajudar na sua adoção.

As Oficinas de Formação e 
Animação Cultural têm pa-
tente, até ao próximo dia 9 

de janeiro, a exposição de pintura 
“quarentena 2020” de Carla Men-
des Côrte-Real.

Segundo o diretor coordenador 
do Movimento Arte Contemporâ-
nea (MAC), Álvaro Lobato de Faria, 
nesta exposição pode encontrar-se 
“uma pintura da imediatez do gesto, 
da apreensão do espaço e da tenui-
dade do existir, criando um outro 
modo de educação do olhar atento 
e preocupado com a atual situação”.

Recorde-se que o Município de 

Aljustrel tem colaborado em diver-
sas mostras com o MAC e esta ex-
posição de Carla Mendes Côrte-Real 
nas Oficinas de Formação e Anima-
ção Cultural encontrou-se, precisa-
mente, englobada no âmbito desta 
parceria. 

Sobre Carla Mendes Côrte-Real 
considera ainda o diretor do MAC: 
“A sua arte extraordinariamente 
sensível na fluidez da linguagem 
das formas, na vigorosa materiali-
dade da cor, na força e no encanto 
da evasão e do seu êxtase, é uma 
fascinante e esplêndida aventura 
espiritual e técnica”.

As Oficinas de Formação e 
Animação Cultural recebe-
ram a exposição coletiva de 

pintura “Universo naïf”. Mostra, 
esta, que resultou de uma colabora-
ção do Município de Aljustrel com 
a Galeria de Arte do Casino Estoril.

A exposição foi composta por 45 
obras dos artistas A. Réu, Alcindo 
Barbosa, Arménio Ferreira, Bento 
Sargento, Conceição Lopes, Dul-
ce Ventura, Elza Filipa, Fernanda 
Azevedo, Jorge Serafim, Josep Mir, 
Juan Guerra, Manuel Castro, Maria 

Tereza, Nell e Rute Castro e Silva 
Vieira.

Obras, estas, que “transporta-
ram” os visitantes para “diferentes 
realidades pictóricas” e que aborda-
ram diversos temas, desde os mais 
campestres aos citadinos. Uma ex-
posição onde “universos cromáticos 
deliciam o olhar e apelam às me-
mórias”, mas que “aludem também 
para o presente”.

Esta mostra, de acordo com o 
Plano de Contingência em vigor, 
não teve uma inauguração oficial.

Exposição de fotografia

“Amigos (im)perfeitos”  
na biblioteca municipal
A Biblioteca Municipal de Aljustrel acolheu a exposição 
“Amigos (im)Perfeitos”. Uma mostra de fotografia da autoria do 
aljustrelense Carlos Filipe.

Até ao dia 9 de janeiro
“Quarentena 2020” de Carla Mendes 
Côrte-Real patente nas Oficinas

MOSTRA COLETIVA
exposição de pintura “Universo naïf” 
TROUXE 45 OBRAS A ALJUSTREL
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Kalidás Barreto, um dos fun-
dadores da CGTP, era filho do 
humanista, intelectual e repu-

blicano Adeodato Barreto, que che-
gou a Aljustrel em 1933, depois de 
ter sido nomeado notário.

 O pai de Kalidás Barreto criou nes-
ta vila a “Comissão de Auxílio aos In-
digentes”, subsidiando um serviço de 
auxílio e assistência aos mais necessi-
tados. Enquanto advogado, defendeu 
gratuitamente causas relacionadas 
com os mineiros. Ministrou um curso 
de Esperanto no Clube Aljustrelense, 
que foi a origem de um grande mo-
vimento esperantista que se traduziu 
numa intensa troca de correspondên-
cia e de revistas entre Portugal e os 
mais diversos países, desenvolvendo 
ainda atividades de alfabetização jun-
to dos mineiros. Fundou também a 
primeira Gráfica Aljustrelense e criou 
o “Círculo”, onde escreveu, por exem-
plo, Brito Camacho.

 Kalidás Barreto esteve presente 
na oposição à ditadura de António 
Salazar e Marcelo Caetano, apoiando 
a candidatura do general Humberto 
Delgado à Presidência da República, 
em 1958, e foi o organizador da Opo-

sição Democrática em Castanheira de 
Pera, terra onde a família se radicou 
depois de sair de Aljustrel, após a 
morte de seu pai, Adeodato Barreto.

 Em 1975, após a Revolução de 
Abril, foi eleito deputado à Assem-
bleia Constituinte pelo Partido So-
cialista (PS) e foi ainda dirigente na-
cional do mesmo partido. Em 1978 
participou na fundação da União da 
Esquerda para a Democracia Socialis-
ta (UEDS).

 Em 2004 foi agraciado pelo Presi-
dente da República, Jorge Sampaio, 
com o grau de grande-oficial da Or-
dem da Liberdade. Escreveu ainda 
na imprensa regional, publicou vá-
rios livros, foi promotor cultural, 
foi conselheiro técnico de missões 
portuguesas à Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) e liderou o 
Sindicato dos Têxteis do Centro.

 Foi, assim, com enorme tristeza 
que o Município de Aljustrel recebeu 
a notícia da sua morte, aos 88 anos 
de idade, e endereçou à família enlu-
tada as suas mais sentidas condolên-
cias. A vila de Aljustrel continuará 
sempre a considerá-lo como um dos 
seus filhos.

Sónia Santana Sacramento, 
que tem raízes maternas e 
paternas na Freguesia de Er-

videl, Concelho de Aljustrel, lançou 
recentemente, pela editora Flamin-
go, o livro “Tomé, nenhuma distân-
cia é longe demais”.

 Um livro em que o leitor pode 
fazer uma viagem acompanhado da 

personagem principal, a la-
gartinha que um dia se trans-
forma numa borboleta mo-
narca, mas onde se poderá 
também fazer uma “viagem 
em busca da cura interior”.

 De acordo com Sónia 
Santana Sacramento, “esta é 
uma viagem que vale a pena 
fazer, pois nenhuma distân-
cia é longe demais. Principal-
mente aquela que se percorre 
dentro de nós até encontrar a 
liberdade que é possível en-
contrar no verdadeiro amor”.

 Sónia Santana Sacramen-
to começou a sua vida acadé-
mica em Psicologia, no Ins-
tituto Superior de Psicologia 
Aplicada (ISPA), mas acabou 
por trocar a Psicologia pela 
Enfermagem. É também au-
tora de vários livros, como 

“Um amor diferente ou a peça que 
falta no puzzle da vida” e “Ao longo 
da nossa vida sempre encontrare-
mos alguém especial”.

 Esta é uma história que promete 
cativar miúdos e graúdos e que con-
ta com o apoio de várias entidades, 
nomeadamente da Câmara Munici-
pal de Aljustrel.

“Tomé, NENHUMA distância é longe demais”
Sónia Santana Sacramento lançou  
noVO livro

A Câmara Municipal de Aljus-
trel entregou à família do sau-
doso Padre João Rodrigues 

Lobato a nova reedição do livro “Al-
justrel Monografia”.Recorde-se que o 
Município de Aljustrel decidiu reedi-
tar esta obra, que já vai na sua tercei-
ra edição, com o intuito de relançar 
e valorizar este trabalho inédito de 
divulgação histórica do concelho.

 Com esta reedição ambiciona 
este município preservar ainda a me-
mória de um homem que tanto deu 
e deixou a este território, o Padre 
João Rodrigues Lobato, que foi páro-
co, professor de Religião e Moral, e a 
quem coube a responsabilidade de, 
ao longo de vários anos, pesquisar 
e compilar os elementos que consti-

tuem este extenso trabalho de reco-
lha e de investigação.

 O livro “Aljustrel Monografia” 
foi publicado pela primeira vez em 
1983 e, já na altura, era manifestada 
a expressa satisfação pela contribui-
ção dada pelo pároco aquando desta 
publicação, que, desde sempre, foi 
encarada como um estímulo para o 
prosseguimento de outras iniciativas 
que visem a promoção cultural do 
concelho e o conhecimento de valo-
res locais que se têm distinguido ou 
se venham a revelar.

 A segunda edição foi lançada em 
2005 e esta última foi candidatada 
em 2018, contado com financiamen-
to de fundos comunitários, nomeada-
mente no âmbito do Alentejo 2020.

Município reeditou livro
“Aljustrel Monografia” entregue à família 
do Padre João Rodrigues Lobato 

Voto de pesar

Faleceu Kalidás Barreto, 
um dos fundadores da 
CGTP e ex-deputado
O Município de Aljustrel manifestou o seu voto de pesar pela 
morte de Kalidás Barreto, que considerava esta terra também como 
sua, uma vez que chegou a Aljustrel com a sua família, para aqui 
residir, com poucos meses de vida.



Boletim Municipal • Aljustrel • Dezembro 2020

Desporto24 |

A jogadora, que começou por 
iniciar-se no Sport Clube 
Mineiro Aljustrelense e que 

atualmente representa o Sporting 
Clube de Portugal, destacou-se re-
centemente no jogo que opôs a Se-
leção de Futebol de Portugal à Sele-
ção de Futebol da Albânia. 

Foi da sua autoria aquele que foi 
o primeiro e único golo da partida, 
num jogo da sexta jornada do Gru-
po E da fase de apuramento. 

O jogo que foi dominado essen-
cialmente pela Seleção Portuguesa 
ficou, assim, marcado, ao minuto 
57, pelo único golo apontado pela 
aljustrelense.

Ana Capeta, jovem avançada de 
futebol, chegou ao Sporting Clube 

de Portugal na época 2016/2017, 
proveniente do Atlético Ouriense. Na 
sua primeira temporada ao serviço 
deste clube marcou 21 golos em 23 
jogos, vencendo o Sporting o Cam-
peonato Nacional e a Taça de Portu-
gal, com Ana Capeta a marcar o golo 
decisivo na final da competição. 

Em 2017/2018 Ana Capeta des-
tacou-se e para a história ficam os 
três golos com os quais o Clube de 
Alvalade derrotou o Sporting Clube 
de Braga, vencendo a Supertaça. 

Em 2019, esta aljustrelense foi a 
melhor a nível individual, marcando 
29 golos em 26 jogos. E este ano que 
agora termina tem-se revelado pleno 
para a atleta, tanto ao serviço do clu-
be que representa como da Seleção 

Nacional de Futebol Feminino.
O Município de Aljustrel enal-

tece, assim, o esforço, dedicação, 
empenho e profissionalismo de Ana 
Capeta. Atleta que, dia após dia, or-

gulha todos os aljustrelenses e leva 
o nome desta terra além-fronteiras. 
E endereça as maiores felicidades a 
esta jovem, desejando que concreti-
ze todos os seus objetivos.  

Aljustrelense apontou único golo em jogo decisivo

Ana Capeta coloca 
Portugal mais perto do 
Euro 2021 de Futebol 
Feminino
Ana Capeta, aljustrelense, colocou a Seleção de Portugal muito 
perto do Euro 2021 de Futebol Feminino. Foi da sua autoria o único 
golo da partida, encontro, este, que foi considerado determinante 
para o apuramento do País nesta competição europeia.
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