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Município P. 05
INAUGURADA ÁREA DE ACOLHIMENTO 
EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS

Foi inaugurada, durante a Feira de Abril, a Área 
de Acolhimento Empresarial de São João de Ne-
grilhos. Uma obra da responsabilidade do Mu-
nicípio de Aljustrel.  A cerimónia contou com a 
presença do Secretário de Estado das Autarquias 
Locais e Ordenamento do Território.

Sociedade P. 07
MUNICÍPIO questionou ministério da 
administração interna

A Câmara Municipal de Aljustrel, na sequência 
da não atribuição de um veículo florestal de com-
bate a incêndios rurais à Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Aljustrel, questionou o Mi-
nistério da Administração Interna no sentido de 
perceber quais os critérios que foram adotados. 

Solidariedade P. 12
aljustrel deu resposta solidária ao 
povo da ucrânia

O município juntou-se a empresários locais e 
organizou uma grande campanha de solidarie-
dade que angariou centenas de produtos para 
a Ucrânia. Promoveu ainda uma bolsa de habi-
tação para acolhimento de cidadãos e reuniu-se 
com a comunidade ucraniana residente no con-
celho de Aljustrel.

Município P. 24
MIGUEL ARAÚJO, SYRO E CANTADORES DO 
ALENTEJO NA FEIRA DO CAMPO ALENTEJANO

Junho marca o regresso da Feira do Campo 
Alentejano a Aljustrel. O certame, que celebra 
este ano a sua 20.ª edição vai centrar-se nas ati-
vidades económicas, destacando-se as ligadas à 
agropecuária e agroindústria.

Saúde P. 10
Testagem gratuita foi a todas  
as freguesias E ÀS ESCOLAS

O Município de Aljustrel, com o intuito de en-
curtar distâncias e promover um serviço de pro-
ximidade a todos os munícipes, proporcionou 
uma testagem gratuita à Covid-19 que chegou 
a todas as freguesias do concelho. A testagem 
chegou ainda aos alunos do Agrupamento de 
Escolas.

DESENVOLVIMENTO

CENTRO DE RECEÇÃO 
E ACOLHIMENTO DO 
PARQUE MINEIRO TEM 
OBRA PRONTA E AVANÇA 
PARA PROCESSO DE 
MUSEALIZAÇÃO
Foi concluída, dentro dos prazos estipulados, a obra do 
Centro de Receção e Acolhimento do Parque Mineiro de 
Aljustrel. Proceder-se-á agora ao processo de musealização 
no interior do edifício, bem como ao embelezamento do 
espaço no exterior.  
P. 3
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INVESTIMENTO MUNICIPAL 
PARA UMA SOCIEDADE MAIS 
LIVRE, JUSTA E FRATERNA
Em Abril, momento maior de celebração da liberdade, 
exaltamos uma visão construtiva do futuro em que 
Aljustrel está empenhado, olhando o investimento 
municipal, apoiado pelos fundos comunitários, como 
instrumento de construção de uma sociedade mais 
livre, mais justa e mais fraterna. 

Carlos Teles - Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel

No quadro de desenvolvi-
mento do Concelho da Al-
justrel, em termos de qua-

lidade de vida e sustentabilidade 
de longo prazo, pretendemos ser 
um território de coesão social e vi-
ver num clima de cooperação en-
tre as diferentes gerações, em que 
as relações solidárias sejam domi-
nantes. 

Queremos também continuar a 
promover um tecido empresarial 
diversificado, setorialmente e na 
escala, que saiba praticar a respon-
sabilidade social e a ética perante o 
território e as pessoas, gerador de 
empregos dignos para a população 
e fator de distribuição de riqueza.

Sendo estratégico realizar bom 
investimento municipal, é objetivo 
da Câmara Municipal de Aljustrel 
continuar a mobilizar todos os es-
forços para garantir uma boa exe-
cução de candidaturas a fundos 
comunitários e, sobretudo, concre-
tizar projetos considerados estru-
turantes, tendo em vista o desen-
volvimento do concelho. 

E é precisamente nesta estraté-
gia que se enquadra o nosso olhar 
sobre os fundos que serão dispo-
nibilizados nos próximos anos às 
autarquias e ao conjunto das enti-
dades públicas e privadas do nosso 
território, através dos programas 
Portugal 2030 e do PRR – Plano de 
Recuperação e Resiliência. 

Neste aspeto é importante, des-

de logo, realçar que Aljustrel tem 
sido um exemplo de boas-práticas 
na execução de fundos comunitá-
rios, registando a nível nacional, 
nos últimos anos, das taxas de exe-
cução mais elevadas. 

Pretendemos, também, dar con-
tinuidade à boa execução de pro-
jetos no âmbito da Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo e 
continuar a apoiar tecnicamente e 
financeiramente candidaturas pro-
movidas por entidades parceiras 
no nosso concelho, tais como ins-
tituições de solidariedade social, 
associações desportivas, culturais 
e recreativas, entre outras.

 Aljustrel tem, pois, uma noção 
muito objetiva da importância dos 
fundos comunitários enquanto 
mecanismos promotores do desen-
volvimento e, concretamente, no 
que respeita ao Portugal 2030 e 
PRR, temos duas grandes expeta-
tivas: a primeira, que a aplicação 
destes fundos seja democrática. A 
segunda, que corresponda às reais 
necessidades e expetativas das 
pessoas.

Quando digo que o Portugal 
2030 e PRR devem ser democráti-
cos, significa que defendo que es-
tes fundos devem estar acessíveis 
a todas as entidades, públicas ou 
privadas, em igualdade de opor-
tunidades, independentemente 
da sua dimensão ou peso institu-
cional. Por exemplo, os pequenos 

municípios ou as micro e pequenas 
empresas devem poder aceder aos 
fundos do Portugal 2030 e do PRR 
em equidade com os grandes mu-
nicípios ou as grandes empresas. 

 O Portugal 2030 e o PRR de-
vem, igualmente, corresponder 
às necessidades e expetativas das 
pessoas e ser um instrumento re-
levante de financiamento do inves-
timento público e privado, coloca-
do ao serviço da qualidade vida e 
bem-estar das populações. 

Numa perspetiva local, a nossa 
expetativa é que estas verbas per-
mitam apoiar o financiamento de 
projetos identificados como priori-
tários pela autarquia, com realce à 
Variante à Vila de Aljustrel, melho-
ria dos serviços de saúde e da rede 
rodoviária, entre outros.  

Regionalmente, esperamos que 
o Portugal 2030 e o PRR alavan-
quem investimentos públicos há 
muito adiados, tais como a 2ª fase 
do Hospital José Joaquim Fernan-
des, a eletrificação da ferrovia re-
gional ou a criação de ligações 
rodoviárias regionais condignas à 
A2 e ao litoral alentejano, entre 
outros, e se tornem num incentivo 
real ao investimento privado tão 
necessário ao desenvolvimento lo-
cal e regional. 

 A nível nacional, temos a expe-
tativa que estes instrumentos sejam 
um verdadeiro mecanismo de coe-
são económica, social e territorial, 

que acabem com as assimetrias e 
desigualdades, porque cada portu-
guês deve ter os mesmos direitos 
e deveres, independentemente do 
local onde viva no território nacio-
nal, seja em Aljustrel, Lisboa ou na 
mais recôndita aldeia de Portugal. 

Ainda afetados pelos efeitos de 
uma situação pandémica gravíssi-
ma e, mais recentemente, arras-
tados para um conflito militar na 
Ucrânia, absolutamente injusto e 
injustificado, vivemos um clima de 
grande incerteza, em que os apoios 
comunitários ganham maior im-
portância, porque se constituem 
como um instrumento suplemen-
tar que nos pode ajudar a almejar 
a um futuro melhor. 

 Em Abril, momento maior de 
celebração da liberdade, exaltamos 
uma visão construtiva do futuro 
em que Aljustrel está empenhado, 
olhando o investimento municipal, 
apoiado pelos fundos comunitá-
rios, como instrumento de constru-
ção de uma sociedade mais livre, 
mais justa e mais fraterna. 

Por um concelho melhor. Por 
um Baixo Alentejo melhor. Por um 
país melhor. Por uma Europa me-
lhor. Por um Mundo melhor!
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A obra do Centro de Receção 
e Acolhimento do Parque 
Mineiro de Aljustrel está 

concluída. A empreitada, que con-
ta com um investimento total de 
1.483.521,00 euros, entrou agora 
na fase de musealização, estando-se 
já a tratar da cenografia e de todos 
os elementos que vão compor este 
novo espaço em Aljustrel. 

O Centro de Receção e Acolhi-
mento do Parque Mineiro, instalado 
junto a um dos poços de descida ao 
fundo da mina (Malacate Viana), 
tem como objetivo potenciar o turis-
mo, dando a conhecer o património, 
a identidade e a memória coletiva 
deste concelho. 

Esta operação, abrangida no 
Alentejo 2020 e que é comparticipa-
da pelo programa FEDER, encontra-
-se incluída no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano de Aljus-
trel e insere-se no âmbito da inter-
venção de recuperação ambiental e 
patrimonial da zona mineira aban-
donada.

Com esta obra será possível re-

qualificar esta zona e dinamizar 
este espaço público, tornando-o 
mais acessível e possibilitando o seu 
usufruto a toda a população. O que 
permitirá também concretizar um 
investimento que tem em vista a re-
cuperação das antigas minas desa-
tivadas, contribuindo para o desen-
volvimento sustentável. 

Este novo centro, que foi cons-
truído, permitirá acolher os visitan-
tes do Parque Mineiro e o edifício 
será dominado por dois grandes nú-
cleos. No primeiro núcleo será cria-
da uma ampla área de encontro e 
de receção, uma sala de exposições 
temporárias, que funcionará tam-
bém como uma zona polivalente, 
uma área de snack-bar, dotada de 
uma esplanada com vista privile-
giada para o Parque Mineiro, e uma 
loja de artesanato. 

No segundo núcleo, que poderá 
ser designado de museológico, se-
rão erguidas áreas expositivas dis-
tintas, mas que serão complementa-
res, dando-se destaque à identidade 
mineira.  

Espaço vai sofrer intervenção museológica 

Concluída obra do Centro de Receção  
e Acolhimento do Parque Mineiro 
Foi concluída, dentro dos prazos estipulados, a obra do Centro de Receção e Acolhimento do Par-
que Mineiro de Aljustrel. Proceder-se-á agora ao processo de musealização no interior do edifício, 
bem como ao embelezamento do espaço no exterior.  
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Pretende-se que este investi-
mento, de mais de 1 milhão 
de euros, e que é compartici-

pado pelo programa FEDER, contri-
bua para a diversificação do tecido 
empresarial no concelho e na re-
gião. 

Junto a este centro, recorde-se, 
irá ainda ser criada uma nova arté-
ria pedonal e rodoviária, permitin-
do a ligação desta zona ao Centro 

de Saúde e à Escola Secundária de 
Aljustrel.

Este Centro de Negócios de Al-
justrel, quando finalizado, permitirá 
aos candidatos interessados optar 
por diferentes modelos de perma-
nência, designadamente de acordo 
com as suas necessidades e a sua 
área de atividade. 

Funcionará como uma incubado-
ra tradicional, destinando-se a to-

dos aqueles que necessitem de um 
espaço físico para desenvolver o seu 
negócio. Mas também como uma 
incubadora partilhada, alojando 
numa sala diferentes e diversos pos-
tos de trabalho. E ainda como uma 
incubadora virtual, atraindo todos 
aqueles que queiram desenvolver os 
seus projetos, sem necessidade de 
permanecer no espaço, mas permi-
tindo que tenham a sua sede fiscal 

e outros serviços associados ao cen-
tro. 

Será composto por 13 gabinetes 
de trabalho distribuídos pelos dois 
pisos, com uma área útil média de 
40.00 m2, mas separados entre eles 
por paredes amovíveis, o que facil-
mente permitirá a ampliação dos es-
paços em caso de necessidade. Um 
destes gabinetes destina-se à utili-
zação coletiva. 

Nova artéria fará ligação a Centro de 
Saúde e Escola Secundária

Centro de Negócios 
de Aljustrel 
permitirá alojar 
diferentes tipos de 
negócios
Está em construção, no local onde antigamente ficava 
o antigo Matadouro Municipal, o Centro de Negócios 
de Aljustrel (CNA).

Autarquia cedeu terreno, elaborou projetos e apoia financeiramente  
a obra

Extensão de Saúde melhorará serviços a 
utentes da freguesia de Rio de Moinhos

Está em construção a Extensão 
de Saúde de Rio de Moinhos. 
A obra foi adjudicada pela 

Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo (ULSBA) e o Município de 
Aljustrel procedeu à cedência de um 
terreno para a edificação, bem como 
à elaboração dos projetos de arquite-
tura e de especialidades. 

A Câmara de Aljustrel decidiu 
ainda isentar este projeto de contro-
lo prévio, comparticipa financeira-
mente a operação e está responsável 
pela fiscalização da obra em confor-
midade com a legislação vigente. 

A construção da Extensão de 
Saúde de Rio de Moinhos permitirá 
melhorar o acesso e a qualidade dos 
cuidados de saúde prestados a uten-

tes e residentes. Será ainda possível 
dar melhores condições laborais aos 
profissionais de saúde para desem-
penharem as suas funções.

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

Recorde-se que a construção da 
Extensão de Saúde de Rio de Moi-
nhos é uma reivindicação antiga, e 
que, no entender desta autarquia, 
se reveste da maior justiça para este 
território e para as pessoas que nes-
ta freguesia habitam.
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A cerimónia contou com a pre-
sença do Secretário de Esta-
do das Autarquias Locais e 

Ordenamento do Território, Carlos 
Miguel. 

Esta intervenção, que contou 
com fundos do Alentejo 2020 e fi-
nanciamento do programa FEDER, 
em 85 %, ascende a um valor de 
mais de um milhão de euros. 

Contempla a construção de um 
Centro de Apoio Empresarial e uma 
respetiva zona de apoio, bem como 
a qualificação do acesso a 10 lotes, 
a construção de infraestruturas téc-
nicas na zona empresarial e o refor-
ço estrutural dos arruamentos exis-
tentes. Foi também erguida uma 
nave técnica coberta.

Foram ainda construídos gabine-

tes técnicos, que contemplam os 
respetivos espaços de apoio admi-
nistrativo. O Centro Empresarial en-
contra-se dotado de um auditório, 
de uma copa/cozinha e das respeti-
vas instalações sanitárias.

O objetivo é apoiar a atividade 
económica já instalada e atrair ain-
da para esta área empresários que, 
a partir daqui, possam dinamizar os 

seus negócios, com espaços adequa-
dos e à altura dos desafios atuais.

Pretende-se, com esta nova in-
fraestrutura, dar um novo impulso 
ao desenvolvimento económico da 
freguesia e do concelho, ambicio-
nando-se a criação de uma zona po-
tencialmente atrativa para a chega-
da de novas atividades.

Esta Área de Acolhimento ambi-
ciona ainda fomentar o empreende-
dorismo e o incremento do networ-
king, estimulando o trabalho em 
rede e o aparecimento de empresas 
inovadoras. E, ao mesmo tempo, di-
versificar o tecido empresarial e 
criar emprego, contribuindo para a 
fixação de população.

O secretário de Estado, nesta 
mesma ocasião, visitou ainda as 
obras do Estádio 25 de Abril, em 
São João de Negrilhos.

Intervenção ascende a um valor de mais de um milhão de euros

Inaugurada Área de Acolhimento 
Empresarial de São João de Negrilhos
Foi inaugurada, durante a Feira de Abril, a Área de Acolhimento Empresarial de São João de Negrilhos. 
Uma obra da responsabilidade do Município de Aljustrel. 

O Município de Aljustrel está a 
realizar, em Messejana, a 
obra do “Percurso da Ermi-

da”. Trata-se de uma empreitada que 
se encontra enquadrada no âmbito 
do projeto “Trilhos de Observação” e 
que permitirá criar uma nova zona 
pedonal na freguesia.  

A obra, que já arrancou em Mes-
sejana, encontra-se inserida num 
projeto global, que chega a todas as 
freguesias do concelho, e que tem 

um valor total de 1 milhão e 300 mil 
euros, comparticipado em 75 por 
cento pelo Programa FEDER, atra-
vés do Alentejo 2020. 

O objetivo é agora dotar esta vila 
histórica com um percurso pedonal 
que permita aos cidadãos circula-
rem em segurança, requalificando 
zonas que habitualmente são muito 
procuradas, nomeadamente para a 
prática de caminhadas. 

Pretende a Câmara de Aljustrel 

com esta intervenção contribuir 
para o melhoramento e embeleza-
mento da referida área, criando no-
vas vias de ligação e proporcionan-
do ainda novos momentos de 
fruição e de lazer à população da 
freguesia. 

Com esta obra ambiciona-se ain-
da incentivar a prática de desporto 
ao ar livre, mas também fomentar 
um maior contacto com a natureza 
e a paisagem envolvente, levando 

todos a partir à descoberta das 
mais-valias da vila. 

Em Messejana, bem como no res-
tante Concelho de Aljustrel, ambi-
ciona-se a criação de rotas temáti-
cas que atraíam cada vez mais 
pessoas ao território. O objetivo é, 
assim, promover o turismo no con-
celho e na região, no que diz respei-
to a atividades ligadas à natureza, 
bem como contribuir para a valori-
zação do património. 

Momentos de fruição e de lazer ao ar livre

Município arrancou com 
construção do novo percurso 
pedonal de Messejana



Boletim Municipal • Aljustrel • Abril 2022

  Ambiente06 |

Os trabalhos arrancaram jun-
to ao local de Calveiras da 
Granja, em São João de 

Negrilhos, a jusante da ponte da es-

trada 527-2, prosseguindo o resta-
belecimento ambiental no troço da 
ribeira junto ao Monte do Cascalho 
(ponte para a Corte Vicente Anes). 

O projeto de recuperação, esse, 
foi desenvolvido pela Associação 
de Beneficiários do Roxo, no valor 
de 150 mil euros, e possibilitará o 

desassoreamento e desobstrução da 
ribeira, uma vez que pequenos epi-
sódios de precipitação conduzem 
diretamente à ocupação de áreas 
agrícolas, mas também à inundação 
de parte das estradas 383 e 527-2.

Começaram, assim, já a ser re-
movidos inertes e vegetação insta-
lada no curso de água, efetuando-se 
a reposição do trajeto natural nas 
margens, e com a remoção de anti-
gos muros.

Será ainda feita a recuperação 
ambiental com a trituração de parte 
da vegetação dos taludes da ribeira, 
criando-se faixas arborizadas que 
absorvam os nutrientes em circula-
ção e que evitem o arrastamento de 
solo pelo seu curso.

Recorde-se que o Programa de 
Estabilização Económica e Social 
prevê que o Fundo Ambiental finan-
cie intervenções de reabilitação de 
leitos e margens ribeiras com recur-
so a técnicas de engenharia natural.

Esta reabilitação permitirá ain-
da devolver territórios ribeirinhos 
ao usufruto da população, apos-
tando-se na restauração dos ecos-
sistemas às suas características na-
turais, acautelando a inundação de 
campos agrícolas e melhorando as 
condições de segurança para auto-
mobilistas e transeuntes aquando 
episódios mais rigorosos de chuva.

Intervenção em São João de 
Negrilhos e Corte Vicente Anes

Avançaram 
trabalhos de 
recuperação 
ambiental na 
Ribeira do Roxo
Já começou, na freguesia de São João de 
Negrilhos, a intervenção que permitirá a 
recuperação ambiental da Ribeira do Roxo. 
Esta ação resulta de um protocolo que o 
Município de Aljustrel assinou com a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), no âmbito do 
Programa de Estabilização Económica e Social.

O Município de Aljustrel co-
memorou o Dia Interna-
cional das Florestas com 

o objetivo de sensibilizar para as 
temáticas associadas à defesa do 
ambiente. 

A efeméride foi assinalada com 
a plantação de várias árvores e 

arbustos, nomeadamente nos es-
tabelecimentos de ensino públi-
cos do concelho e nos locais em 
que se realizam as atividades da 
Universidade Sénior e do Anima 
Sénior. 

A iniciativa, que decorreu até 
ao final do mês de março, contou 

com a participação dos alunos do 
ensino pré-escolar, do 1.º, 2.º e 
3.º ciclos, mas também da popu-
lação sénior inscrita nos progra-
mas destinados à ocupação dos 
seus tempos livres. 

Foram, assim, duas semanas 
dedicadas ao ambiente, à biodi-

versidade e à sustentabilidade, 
com a entrega de árvores em to-
das as freguesias do concelho. 

A entrega destas árvores resul-
tou de uma parceria estabelecida 
entre o Município de Aljustrel e o 
Instituto da Conservação da Na-
tureza e das Florestas (ICNF). 

Dia Internacional das Florestas 

Entrega de árvores em todas as 
freguesias do concelho
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O Município de Aljustrel, ten-
do em conta a informação 
disponibilizada pelos Bom-

beiros de Aljustrel, solicitou, assim, 
que fossem dados esclarecimentos, 
uma vez que esta associação preen-
chia todos os requisitos necessários 
para que fosse considerada, o que 
permitiria reforçar a sua capacidade 
de resposta operacional. 

Recorde-se que o Corpo de Bom-
beiros de Aljustrel dispõe apenas de 
um veículo florestal de combate a 
incêndios, tendo a idade de 28 anos, 
e um veículo especial de combate a 
incêndios, com 40 anos. 

A Câmara de Aljustrel não coloca 
em causa a entrega de veículos a ou-
tras corporações e louva, inclusive, 
esta iniciativa. Entende, no entanto, 
que preenchendo esta associação os 
critérios do aviso, que é importante 
perceber o que se passou para que a 
mesma não fosse contemplada.

Até ao momento, o Município 
de Aljustrel ainda não recebeu uma 
resposta, continuando a aguardar. 

A autarquia está ainda preocu-
pada com a segurança dos próprios 
bombeiros, uma vez que estes veí-
culos, dado a idade que têm, não se 
coadunam com as exigências atuais.

Recomendação do Gabinete 
Técnico Florestal Municipal

Limpeza de terrenos deve ser efe-
tuada até ao dia 30 de abril

O Gabinete Técnico Florestal do Muni-
cípio de Aljustrel informa que a lim-
peza de terrenos deve ser efetuada 
até ao dia 30 de abril. 

Recorde-se que os proprietários, ar-
rendatários, usufrutuários ou entida-
des que, a qualquer título, detenham 
terrenos confinantes a edifícios inse-
ridos em espaços rurais são obrigados 
a proceder à gestão de combustível, e 
numa faixa com as seguintes dimen-
sões: 

- Largura não inferior a 50 metros, 
medida a partir da alvenaria exterior 
do edifício, sempre que esta faixa 
abranja terrenos ocupados com flo-
resta, matos ou pastagens naturais;

- Largura definida no Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incên-
dios, com o mínimo de 10 metros e 
o máximo de 50 metros, medida a 
partir da alvenaria exterior do edifí-
cio, quando a faixa abranja exclusiva-
mente terrenos ocupados com outras 
ocupações.

Comemorou-se, no passado 
dia 1 de março, o Dia da 
Proteção Civil. O Município 

de Aljustrel associou-se a estas ce-
lebrações e, na Praça da Resistên-
cia, realizou uma demonstração de 
equipamentos à população. 

Esta exposição, composta por 
veículos e equipamentos utiliza-
dos na defesa às populações, con-
tou com a participação da Guarda 
Nacional Republicana (GNR), da 
Associação Humanitária de Bom-
beiros de Aljustrel, da Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção 
Civil (ANEPEC) e dos Serviços Mu-
nicipais de Proteção Civil. 

Esta atividade dirigiu-se à po-
pulação, mas também aos estabe-
lecimentos de ensino do Concelho 
de Aljustrel, com visitas guiadas às 
viaturas que estiveram em desta-
que. 

Recorde-se que o Dia da Pro-
teção Civil foi instituído a nível 
mundial pela Organização Interna-
cional de Proteção Civil (OIPC) e 
a nível nacional por Despacho do 

ministro da Administração Interna. 
O assinalar desta data pretende 

sensibilizar os vários países para a 
importância da proteção civil, mas 
também prestar tributo a todos os 
agentes de proteção civil e promo-
ver uma reflexão e diálogo em tor-
no dos riscos a que as populações e 
territórios estão sujeitos. 

A intenção é ainda reforçar o pa-
pel que cada cidadão tem no esfor-
ço coletivo da fomentação de co-
munidades cada vez mais atentas e 
resilientes a catástrofes.

Combate a incêndios 

Município questionou Ministério da 
Administração Interna sobre não 
atribuição de veículo a bombeiros 
A Câmara Municipal de Aljustrel, na sequência da não atribuição de um veículo florestal de combate 
a incêndios rurais à Associação Humanitária dos Bombeiros de Aljustrel, questionou o Ministério da 
Administração Interna no sentido de perceber quais os critérios que foram adotados. 

Demonstração de equipamentos à população

Aljustrel comemorou Dia da Proteção Civil 
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O Município de Aljustrel mar-
cou presença na Bolsa de 
Turismo de Lisboa (BTL). 

Tratou-se da 33.ª edição deste even-
to, que decorreu ano Parque das Na-
ções, em Lisboa. 

O Concelho de Aljustrel esteve re-
presentado com um stand institucio-
nal, que se encontrou integrado no 
espaço da Entidade de Turismo do 
Alentejo e Ribatejo, e que colocou 
em evidência as potencialidades tu-
rísticas e económicas deste território. 

Recorde-se que esta edição mar-
cou o regresso deste certame à Feira 
Internacional de Lisboa (FIL), após 
um interregno de dois anos devido à 
situação pandémica. 

Para a Câmara Municipal de Al-
justrel, esta foi uma oportunidade 

para relançar o concelho a nível tu-
rístico, dando a conhecer a forastei-
ros nacionais e internacionais as suas 
mais-valias, e afirmando-se como 
destino de excelência e com produ-
tos diferenciados. 

O património e identidade minei-
ra estiveram em destaque, mas tam-
bém a matriz agrícola, as tradições, a 
gastronomia e as vivências desta ter-
ra que está sempre pronta a receber 
quem a visite. 

A Bolsa de Turismo de Lisboa ca-
racteriza-se por ser um ponto de en-
contro de profissionais ligados ao se-
tor turístico, nas suas mais diversas 
áreas de negócio, e que, mais uma 
vez, atraiu centenas de visitantes à 
procura das melhores ofertas e des-
tinos.

A iniciativa contou, primei-
ramente, com uma reunião 
de trabalho com o executivo 

municipal, nos Paços do Concelho, 
tendo-se reunido ainda a Diretora 
Regional de Cultura com a Compa-
nhia de Teatro Lendias d’Encantar 
e com a Companhia Alentejana de 
Dança Contemporânea (CADAC).

O objetivo destes encontros foi 
dar a conhecer um vasto leque de 
atividades culturais que estão a 
acontecer no Concelho de Aljustrel, 
mas também apresentar os novos 
projetos que estão a ser traçados 
para que, com a maior brevidade 
possível, possam estar ao serviço da 
comunidade e da região.

A Diretora Regional de Cultura 
do Alentejo visitou ainda o futuro 
Centro de Receção e Acolhimento 
do Parque Mineiro de Aljustrel, que 
está em fase de conclusão, e o Nú-
cleo Museológico do Tipógrafo.

Para a Câmara Municipal de Al-
justrel, o estabelecimento de par-
cerias entre diferentes entidades 
reveste-se da maior importância, 
sendo que a cultura é considerada 
um dos pilares estruturantes para 
que seja alcançado um pleno desen-
volvimento integrado e sustentado. 

Visita juntou diferentes entidades 

Diretora Regional de Cultura 
conheceu novos projetos
A Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Dra. Ana Paula Amendoeira, esteve em Aljustrel. A 
visita inseriu-se no âmbito do desenvolvimento de novos projetos culturais que estão em curso no 
concelho.

Autarquia participou com stand institucional 

Concelho de Aljustrel na Bolsa  
de Turismo de Lisboa

O Núcleo de Artes Visuais de 
Aljustrel (NAVA) festeja o 
seu 33.º aniversário com 

uma exposição coletiva nas Ofici-
nas de Formação e Animação Cul-
tural. 

Uma mostra que contou com a 
participação de vários frequenta-
dores e amigos do NAVA, mas que, 
este ano, teve como artista convi-
dado António Peleja. 

Este artista plástico trouxe a Al-
justrel as suas fotocomposições. As 
fotografias do autor, que reside em 
Castro Verde, misturam-se, assim, 
com pinturas de autores de refe-
rência na área do surrealismo.

A mostra vai estar patente até 
ao dia 25 de abril e pode ser visita-
da no horário habitual das Oficinas 
de Formação e Animação Cultural 
de Aljustrel.

António Peleja foi o artista convidado

NAVA assinalou 33.º aniversário com 
exposição 
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Esta campanha pretendeu 
oferecer a todos os estudan-
tes um reinício de aulas em 

segurança, contribuindo também 
para o controlo da pandemia nas 
escolas. 

A Câmara Municipal de Aljustrel 
colocou o seu Centro de Testagem 
Gratuito à Covid-19, instalado na 
sua Unidade Móvel de Saúde e que 
funciona através de uma parceria 
com um laboratório certificado, no 
parque escolar, efetuando uma tes-
tagem em massa.

Entendeu a Câmara Municipal 
de Aljustrel que fazia todo o sen-
tido, com o regresso às aulas e o 
início do segundo período, reforçar 
a testagem para quebrar cadeias 
de transmissão, para que a comu-
nidade escolar e as famílias sentis-

sem os estabelecimentos de ensino 
como um lugar seguro. 

Foi ainda intenção desta autar-
quia contribuir para que o ano leti-
vo pudesse decorrer de forma tran-
quila e sem sobressaltos. 

Recorde-se que, na altura, o Go-
verno avançou com um programa 
de testagem dirigido a docentes e 
pessoal não docente que trabalha 
nas escolas, não abrangendo, po-
rém, os alunos nesta campanha. 
Esta foi, por isso, também uma for-
ma de reforçar esta resposta, con-
templando todo o universo escolar. 

O Município de Aljustrel preten-
deu, mais uma vez, dar o seu con-
tributo, fazendo tudo o que está ao 
seu alcance para, de forma solidá-
ria e próxima, ajudar a controlar a 
pandemia.

Campanha articulada com o Agrupamento de Escolas 
de Aljustrel

Município proporcionou 
aos alunos testagem à 
Covid-19  

O Município de Aljustrel proporcionou uma testagem à Covid-19 
aos alunos do Agrupamento de Escolas de Aljustrel, nomeadamente 
através de uma parceria estabelecida com esta entidade.

O Município de Aljustrel asso-
ciou-se à Associação Portu-
guesa Contra a Obesidade 

Infantil (APCOI) e tem disponível 
em todas as freguesias do concelho 
a APP “Heróis da Fruta”. 

Pequenos e graúdos podem assim 
partir à descoberta deste jogo gra-
tuito de realidade aumentada para 
telemóveis. Trata-se, na verdade, de 
uma caça ao tesouro que incentiva as 
famílias a sair, passando por vários 
sítios emblemáticos do concelho, em 
busca dos vários baús que se encon-
tram disponíveis junto aos  mupis ins-
talados pelo Município de Aljustrel. 

Cada baú contém uma saqueta 
de cartas escondida, que é revelada 
quando lhe é apontada a câmara de 
um smartphone, através da leitura 
de um QR CODE. Há dezenas de car-
tas para colecionar e segredos para 
descobrir sobre alimentação saudá-
vel, mas também há missões para 
completar ou até pontos que valem 

prémios.
Todos os jogadores que ficarem 

entre os 100 primeiros lugares no 

ranking nacional de pontuação ga-
nham bilhetes para o cinema. Os di-
ferentes baús podem ser encontrados 

de Norte a Sul e nas ilhas e disponí-
vel em: https://www.heroisdafruta.
com/p/mapa-do-tesouro.html.

Jogo gratuito de realidade aumentada para telemóveis 

APP “Heróis da Fruta” leva pequenos e graúdos a percorrer todas as freguesias do concelho 
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O Município de Aljustrel, 
numa parceria com o Grupo 
Biquímicos, organizou uma 

desinfeção/higienização de viaturas 
que estão ao serviço das diferentes 
Instituições Particulares de Solida-
riedade Social (IPSS), das juntas de 
freguesia, da autarquia, dos bombei-

ros, entre outras entidades. 
O objetivo desta iniciativa, que 

decorreu na Zona Industrial de Al-
justrel, foi reforçar as medidas de 
prevenção, numa ação de combate à 
propagação da pandemia.

Pretendeu-se também contribuir 
para que as entidades e instituições, 

que estão diariamente ao serviço da 
comunidade, possam continuar a 
desenvolver as suas atividades em 
segurança, melhorando-se, desta 
forma, também o apoio que é efe-
tuado à população do concelho. 

De referir que esta desinfeção/
higienização foi uma oferta do Gru-

po Biquímicos, que, mais uma vez, 
decidiu colaborar, de forma solidá-
ria, para ajudar a controlar a pan-
demia no Concelho de Aljustrel. O 
Município de Aljustrel reconhece e 
enaltece o gesto deste grupo empre-
sarial, deixando o seu agradecimen-
to público.

O objetivo foi, na fase mais 
crítica da pandemia, des-
centralizar este serviço 

impulsionado pela autarquia, atra-
vés de uma parceria estabelecida 
com um laboratório certificado, de 
modo a que o mesmo conseguisse 
percorrer várias localidades do ter-
ritório. 

A Unidade Móvel de Saúde de 
Aljustrel, onde se encontra insta-
lado o Centro de Testagem Gratui-
to à Covid-19, foi transferido para 
vários locais, cumprindo um calen-
dário previamente estabelecido, 
alargando-se esta resposta a todos 
aqueles que não tinham como se 
deslocar até à sede de concelho. 

O Centro de Testagem Gratuito 
à Covid-19 esteve em São João de 
Negrilhos, Ervidel, Messejana, Rio 
de Moinhos, Corte Vicente Anes e 
Carregueiro.

De referir que, em articulação 
com as Juntas de Freguesia de São 
João de Negrilhos e de Messejana, 
encontrou-se assegurado o trans-

porte dos habitantes de Jungeiros e 
de Aldeia dos Elvas para as respeti-
vas sedes das suas freguesias. 

O Município de Aljustrel conti-
nua empenhado em contribuir para 
ajudar a minimizar os efeitos desta 
pandemia, tendo por base uma res-
posta igualitária, de proximidade e 
solidária.

Câmara municipal organizou iniciativa 

Desinfeção de viaturas oferecida pelo 
Grupo Biquímicos

Descentralização de serviços

Testagem gratuita foi a todas  
as freguesias do concelho
O Município de Aljustrel, com o intuito de encurtar distâncias e promover um serviço de 
proximidade a todos os munícipes, proporcionou uma testagem gratuita à Covid-19 que chegou a 
todas as freguesias do concelho.
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Nesta reunião de trabalho, e 
de reconhecimento das boas 
práticas que estão a ser de-

senvolvidas no concelho, participa-
ram membros de vários países, no-
meadamente do Chipre, da Letónia, 
da Grécia e da Eslováquia. 

Recorde-se que este programa 
europeu de aprendizagem e de tro-
ca de experiências na promoção do 

desenvolvimento pretende forta-
lecer os métodos e conhecimentos 
em torno da promoção da inclusão 
social e da coesão intergeracional 
nos respetivos territórios, nomeada-
mente através do voluntariado. 

Durante estes dias de trabalho, 
os parceiros tiveram também a 
oportunidade de conhecer os proje-
tos que estão a ser implementados 

no concelho e, ao mesmo tempo, 
realizaram-se contactos para serem 
estabelecidas parcerias futuras e em 
diferentes áreas, nomeadamente no 
que diz respeito ao turismo e ao pa-
trimónio. 

Este encontro permitiu ainda a 
diferentes entidades do concelho 
estabelecer contacto com parceiros 
de diversas nacionalidades, fomen-

tando-se uma dinâmica em torno da 
questão social e que poderá reves-
tir-se da maior importância para a 
coesão e união de gerações.

Para a Câmara de Aljustrel, esta 
foi uma oportunidade para dotar 
este território de ações ainda mais 
capacitadas, envolvendo-se cada 
vez mais pessoas e incentivando-se 
à responsabilidade social.

O Município de Aljustrel, 
tendo em atenção a época 
festiva que se comemorou, 

decidiu atribuir a todas as famílias 
mais vulneráveis do concelho, e 
que todos os meses recebem bens 
alimentares, folares e amêndoas. 

O objetivo foi contribuir para 
que a data pudesse ser assinalada 
com produtos alusivos à Páscoa e 
proporcionar a estas famílias mo-
mentos mais reconfortantes.

Com esta iniciativa pretendeu 
ainda a Câmara de Aljustrel con-
tribuir para a dinamização das pa-
darias do concelho que produzem 
esta iguaria, dando um estímulo 

económico, mas, sobretudo, incen-
tivado à produção e preservação 
deste produto tradicional.

A iniciativa, que foi organiza-
da pelos serviços de Ação Social 
da autarquia, contou, no entanto, 
com o envolvimento de vários vo-
luntários e de diferentes gerações, 
que deram o seu contributo, aju-
dando na recolha e embalamento 
destes bens alimentares. 

A autarquia, mais uma vez, 
agradece a disponibilidade destes 
cidadãos, que fazem parte do Nú-
cleo de Voluntariado do Concelho 
de Aljustrel, e enaltece o empenho 
de todas as padarias envolvidas.

Recorde-se que esta ação encon-
tra-se enquadrada no âmbito do 
projeto da Rede Europeia Volun-
teering City – URBACT, da qual o 

Município de Aljustrel faz parte, e 
que pretende contribuir para a im-
plementação de boas práticas no 
território.

“Volunteering City”

Aljustrel recebeu encontro  
da Rede Europeia URBACT 
Aljustrel recebeu, nos dias 11 e 12 de abril, o encontro internacional da Rede Europeia  
“Volunteering City” – URBACT. Um encontro que juntou mais de 20 pessoas de diferentes  
países. 

Iniciativa contou com o envolvimento de voluntários

Entregues folares e amêndoas às 
famílias mais vulneráveis 



Todos os produtos recolhidos, 
ao longo de dias na Loja So-
cial da autarquia, e doados 

pela população e empresas, foram 
devidamente separados e emba-
lados e foram encaminhados para 
uma plataforma logística que os fez 
chegar às fronteiras com a Ucrânia.

O embalamento dos produtos, 
bem como a separação dos mesmos, 
contou com o envolvimento do Nú-
cleo de Voluntariado do Concelho 
de Aljustrel.

Durante um dos fins de semana 
decorreu uma ação que contou com 
a participação de várias pessoas da 

comunidade, às quais o Município 
de Aljustrel reconhece o gesto soli-
dário. 

A todos os cidadãos do concelho, 
e não só, que doaram produtos de 
primeira necessidade, bem como às 
empresas envolvidas, o Município 
de Aljustrel agradece o empenho, a 

solidariedade e a cooperação. 
A Câmara de Aljustrel reforça 

ainda todo o seu apoio e manifesta a 
sua total solidariedade para com este 
País, disponibilizando-se ainda para 
auxiliar, naquilo que estiver ao seu 
alcance, a comunidade ucraniana re-
sidente no Concelho de Aljustrel.

O Município de Aljustrel, no âmbito das ações que tem vindo a 
dinamizar para apoiar a comunidade ucraniana, decidiu im-
pulsionar uma “Bolsa de Habitação” para refugiados deste país. 

Trata-se, assim, de uma campanha dirigida a proprietários de imó-
veis que queiram associar-se a esta causa, disponibilizando casas que 
tenham desocupadas para receber temporariamente cidadãos ucrania-
nos que cheguem ao Concelho de Aljustrel.

O objetivo desta “Bolsa de Habitação” é dar também à sociedade 
civil a oportunidade para se juntar neste plano de apoio concelhio, de 
modo a que, em conjunto com diversas entidades, se possam encon-
trar as melhores soluções, num momento particularmente difícil para 
quem teve de sair do seu país por causa da guerra.

Todos os interessados em inscrever-se nesta bolsa deverão, por 
isso, entrar em contacto com o Município de Aljustrel através do seu 
Gabinete de Ação Social. A inscrição poderá ser feita presencialmen-
te, de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 12:30 horas e entre 
as 14:00 e as 17:30 horas, ou através do email: gabinete.social@mun-
-aljustrel.pt.
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Município juntou-se a Café o Chafariz e Biquímicos 

Grande campanha de solidariedade angariou 
centenas de produtos para a Ucrânia 

Entregues bens que foram angariados para auxiliar a situação que se vive na Ucrânia. Recorde-se que este movimento, que juntou diversos 
parceiros e entidades numa ação de solidariedade para com o povo ucraniano, foi iniciado pelo café O Chafariz, tendo o Município de 
Aljustrel decidido dinamizar uma grande campanha de apoio, à qual se associou, desde a primeira hora, também o Grupo Biquímicos.

Município decidiu dinamizar iniciativa 

“Bolsa de Habitação” para 
acolhimento de cidadãos ucranianos 



O Município de Aljustrel, representado pelo executivo da Câmara 
Municipal e pelo presidente da Assembleia Municipal, reuniu-se 
no edifício dos Paços do Concelho, com a comunidade ucrania-

na residente no Concelho de Aljustrel.
Esta iniciativa pretendeu, neste momento difícil, dar, primeiramente, 

uma palavra de conforto e de apoio a quem escolheu o Concelho de Al-
justrel para aqui se fixar e viver e colocar à disposição destes cidadãos 
os serviços municipais da autarquia.

Neste encontro foi, assim, demonstrada a disponibilidade do Municí-

pio de Aljustrel para auxiliar em tudo aquilo que estiver ao seu alcance, 
de modo a que sejam minimizados constrangimentos e também situações 
de maior fragilidade, disponibilizando-se o Gabinete de Apoio à Presi-
dência e o Gabinete de Comunicação e Relações Públicas do município a 
mediar a comunicação e a relação com a comunidade ucraniana a residir 
em Aljustrel, com as respetivas famílias e com as entidades nacionais e 
internacionais responsáveis pela resposta humanitária a esta situação. 

A Câmara Municipal de Aljustrel disponibilizou também, de ime-
diato, a estes cidadãos e aos seus familiares o seu Gabinete de Apoio 
Psicológico, de modo a que possam enfrentar esta situação, de maior 
vulnerabilidade emocional e de incerteza em relação ao futuro, da me-
lhor forma possível.

Pretendeu ainda este encontro estabelecer uma parceria estreita de 
apoio e dar conhecimento das ações concretas que o Município de Aljus-
trel, em parceria com outras entidades, já estava a concretizar.

Município cria gabinete para dar resposta de proximidade

Apoio psicológico para auxiliar cidadãos 
fragilizados emocionalmente 
O Município de Aljustrel decidiu disponibilizar um Gabinete de Apoio Psicológico 
para auxiliar todos aqueles que, nesta fase mais difícil, necessitem de acompanha-
mento emocional. 
Entendeu a Câmara Municipal de Aljustrel que, tendo em conta a situação atual, 
é seu dever estar ainda mais próxima de todos os cidadãos que possam estar a 
passar por momentos de dificuldade, de ansiedade, de medo e de angústia.  
 

O Gabinete de Apoio Psicológico, funciona, de forma presencial, duas vezes por se-
mana, à segunda e sexta-feira, e mediante marcação prévia. Agendamento, este, 
que deverá ser efetuado através do número 939979181, designadamente entre as 
09:00 e as 12:00 horas e entre as 14:00 e as 17:30 horas. 
Este serviço de apoio psicológico é destinado também à população em geral, sendo 
um serviço realizado pelos Serviços de Psicologia do Município de Aljustrel. A in-
tenção é implementar medidas que possam fomentar a literacia em saúde mental 
e edificar redes de contacto, tendo em vista o bem-estar das comunidades do con-
celho.
O objetivo é ainda prevenir situações de risco, encaminhando, em caso de necessi-
dade, para os serviços de saúde locais e regionais. 

Boletim Municipal • Aljustrel • Abril 2022

  Solidariedade13 |

Manifestação de apoio e serviços ao dispor 

Município de Aljustrel reuniu-se com 
comunidade ucraniana 



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.

Limpeza de arruamentos Manutenção de calçadas Manutenção de espaços verdes Pinturas no Parque Desportivo

Trabalhos em recinto desportivo Instalação de vedação de proteção Limpeza de infestantes Reposição de plantas em floreiras

Embelezamento da via pedonal Colocação de barreira de proteção Limpezas no Parque de Feiras e Exposições Manutenção no Campo das Minas

Manutenção de ciclovia Melhoramentos na cobertura do Mercado Execução de nova cruz para altar de igreja Construção de ramal de saneamento

Colocação de lettering no Núcleo Museológico Preparação das comemorações do 25 de Abril Limpeza de bermas Obras de reparação no Pavilhão do Parque de Feiras
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O Município de Aljustrel, de-
pois de proceder à análise 
dos processos de candidatu-

ras e renovação, atribuiu bolsas de 
estudo aos estudantes do concelho 
com menores recursos económicos,  
com bom aproveitamento escolar e 
que frequentam o Ensino Superior.

A Câmara de Aljustrel seguiu, 
mais uma vez, o princípio de uma 
política de promoção e desenvolvi-
mento da igualdade de oportuni-
dades para todos os alunos. 

As bolsas foram cedidas a estu-
dantes que residem no concelho, 

privilegiando-se a prossecução dos 
estudos, e colaborando este muni-
cípio para a formação de quadros 
técnicos superiores. O objetivo é 
contribuir para um maior e mais 
equilibrado desenvolvimento so-
cial, económico e cultural. 

A estas bolsas puderam candi-
datar-se alunos que ingressaram 
ou já inscritos em universidades, 
institutos politécnicos, institutos 
superiores e escolas superiores, de 
acordo com o Regulamento Muni-
cipal de Atribuição de Bolsas de 
Estudo.

Desenvolvimento de oportunidades para todos

Município atribuiu bolsas de estudo para  
o Ensino Superior 

Acontecerão, ao longo deste 
ano letivo, diversas ações, 
de carácter lúdico e inova-

dor, e que pretendem estabelecer 
uma relação estreita entre o museu 
e a comunidade educativa.

São, assim, diversas as propostas 
ao dispor, para pequenos e graú-
dos, e destaque, entre outras, para 

“Álbum de Memórias – Recolha de 
Lendas, versos, anedotas e histórias 
sobre Aljustrel” , “Visita Virtual ao 
Núcleo Museológico do Tipógrafo”, 
“Um dia verdadeiramente extraor-
dinário na vida de Manuel Mineiro” 
e “Ciclo do Pão”. 

Esta é uma forma de levar o mu-
seu para próximo das pessoas, tor-

nando-o num espaço dinâmico, em 
que prevalecem as aprendizagens, 
mas também os momentos de des-
coberta e de diversão, e dando a 
conhecer diversos espaços museo-
lógicos. 

O Município de Aljustrel, através 
deste projeto, pretende também con-
tribuir para o enriquecimento dos 

currículos escolares, colocando ao 
dispor das escolas, mas também do 
público em geral, diversas iniciativas.

Este ano procurar-se-á ainda 
criar uma interação entre a comu-
nidade escolar e a população sénior, 
fomentando as relações de proximi-
dade, de transmissão de valores e 
de heranças. 

Projeto Educativo do Museu de Aljustrel

Diversas propostas para escolas para dar a 
conhecer património 
O Museu Municipal de Aljustrel definiu o seu projeto educativo, com o intuito de chegar a todas as escolas do concelho, 
nomeadamente através do desenvolvimento de atividades que permitem divulgar o património cultural e identitário. 



No largo do Mercado houve 
entrega de flores e postais, 
acompanhada de um mo-

mento musical com membros da 
Sociedade Musical de Instrução e 
Recreio Aljustrelense. Seguiu-se 
um momento de poesia pela Com-
panhia de Teatro Lendias D’ En-
cantar e foi ainda realizada uma 

pintura alusiva ao dia. 
A animação, neste dia, ficou 

ainda a cargo do Grupo de Violas 
e Cavaquinhos da Universidade 
Sénior de Aljustrel. E, nas Oficinas 
de Formação e Animação Cultural, 
inaugurou ainda a exposição de 
pintura do coletivo artístico “Vês. 
Três”, da autoria de Ana Malta, 

Maria de Brito Matias e Madalena 
Pequito. 

As Oficinas de Formação e Ani-
mação Cultural receberam ainda 
um espetáculo musical com Mi-
micat. E a Biblioteca Municipal de 
Aljustrel uma conversa em torno 
da “Alquimia do Coração”, dinami-
zada por Cristina Leal, que contou 

com o momento musical protago-
nizado pelo Grupo de Cantares Fe-
minino de Aljustrel. As comemora-
ções terminam com a “Caminhada 
Dia da Mulher”.

Pela mão das juntas de fregue-
sia do concelho houve ainda dis-
tribuição de flores e de postais em 
todas as localidades do concelho.
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União dAS Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

DIA DO PAI COMEMORADO COM ESPETÁCULO MUSICAL

O Dia do Pai foi comemorado com atividades em Aljustrel e Rio de Moinhos. Aconteceram treinos desportivos 
entre pais e filhos e um espetáculo musical no Cine Oriental protagonizado pela Scociedade Musical de 
Instrução e Recreio Aljustrelense (SMIRA). 

Messejana 

Messejana juntou voluntários EM PROL DA FREGUESIA

O “Messejana em Movimento” organizou uma ação de limpeza na Aldeia dos Elvas. Os voluntários juntaram-
-se à junta de freguesia para tratar de espaços verdes e proceder à manutenção do recinto de festas. Estas 
iniciativas pretendem contribuir para a melhoria dos espaços comunitários.

São João de Negrilhos

Feira de abril regressou depois de dois anos

A Feira de Abril regressou à freguesia, depois de dois anos de interregno, e encheu o parque da nova Área de 
Acolhimento Empresarial de São João de Negrilhos, que foi inaugurado pela ocasião. O certame mostrou 
ainda todas as potencialidades da freguesia.

Ervidel 

CAMINHADA DE PRIMAVERA PROMOVEU HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS

Realizou-se na Caminha da Primavera que contou com uma recolha de lixo. A iniciativa pretendeu promover 
hábitos de vida saudáveis e sensibilizar para a defesa do ambiente. A organização ficou a cargo da Junta de 
Freguesia e do grupo de jovens Moços da Talha.E

M

SJN

UF

Município deu novo figurino a estas celebrações

Dia da Mulher assinalado  
com programa alargado e variado 
Assinalou-se, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. O Município de Aljustrel, em 
parceria com as juntas de freguesia do concelho, preparou um programa vasto de comemorações 
e, este ano, prolongou as festividades e deu-lhe um novo figurino. 
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Rede Social do Concelho de Aljustrel 

Novos projetos dados a conhecer na reunião do CLAS
Aconteceu, no âmbito da Rede Social do Concelho de Aljustrel, a reunião do Conselho Local de Ação Social de Aljustrel. Este fórum agregada 
diversas entidades públicas e privadas e foi criado em prol do desenvolvimento e bem-estar social, congregando esforços para uma política 
de erradicação da pobreza e da exclusão no concelho. 

  Sociedade

O Município de Aljustrel pro-
moveu, em parceria com a 
Esdime, no auditório da Bi-

blioteca Municipal de Aljustrel, uma 
sessão de divulgação e esclarecimen-
to sobre a medida “Renovação de Al-
deias”. 

Trata-se, na verdade, de um in-
centivo de apoio à preservação, 
conservação e valorização dos ele-
mentos patrimoniais locais (paisa-
gístico e ambiental, incluindo ações 
de sensibilização), e que pretende 
melhorar o bem-estar das popula-
ções rurais e fomentar o empreen-
dedorismo social. 

O objetivo desta iniciativa foi, 
assim, dar a conhecer a todos os in-
teressados e parceiros uma medida 
que pode revelar-se benéfica para 
várias instituições e entidades do 
concelho e que se encontra dispo-
nível mediante a formalização de 
candidaturas. 

É intenção do Município de Al- justrel estar próximo de todos os 
parceiros, divulgando e apoiando 

tudo aquilo que estiver ao seu al-
cance, tendo em vista o desenvolvi-

mento económico e social do con-
celho.

A sessão foi presidida pela ve-
readora da Câmara Munici-
pal de Aljustrel com o pelou-

ro da Ação Social, Paula Lampreia, 
e contou com a participação de Inês 
Rodrigues, em representação do 
Centro Distrital da Segurança Social 
de Beja. 

Durante esta reunião, foram dados 

a conhecer novos projetos em curso, 
destacando-se a notícia da aprovação 
final de financiamento para a cons-
trução da Estrutura Residencial para 
Idosos da responsabilidade da Coca-
ria – Associação de Solidariedade So-
cial de Rio de Moinhos.

Na reunião do CLAS foi ainda 
apresentado o novo projeto da Cer-

cicoa que vai arrancar no Conce-
lho de Aljustrel. Trata-se do Fórum 
Ocupacional de Expressão e Comu-
nicação (FOEC), que ajudará a sina-
lizar situações de vulnerabilidade e 
de risco no âmbito da saúde mental. 

Foi também feito um ponto de si-
tuação aos parceiros do projeto da 
Rede Europeia “Volunteering City – 

URBACT”, do qual a câmara muni-
cipal faz parte.

Foi, por fim, apreciado e valida-
do o plano de atividades de 2022 e 
o relatório de atividades de 2021 do 
CLDS 4G – Aljustrel (ESDIME), tendo 
os serviços de Ação Social do Muni-
cípio de Aljustrel transmitido novas 
informações a todos os presentes. 

Programa “Renovação de Aldeias”

Município e Esdime promoveram sessão 
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Dicas de Nutrição

Descodificador de 
Rótulos
Cada vez mais estamos a caminhar 
num sentido, em que as pessoas se 
preocupam com a sua saúde e conse-
quentemente em adotar um estilo de 
vida saudável. 
Alimentação e exercício físico são dois 
ingredientes essenciais e indissociá-
veis para uma vida equilibrada. 
Pois bem, no campo da alimentação 
muitos são os produtos que nos sur-
gem diariamente como opção alimen-
tar, porém mesmo o consumidor mais 
preocupado conseguirá fazer uma es-
colha consciente dentro da vasta gama 
que tem à sua disposição?
Nunca deverá ser esquecida a máxi-
ma de que uma alimentação saudável 
centra-se nas escolhas que fazemos 
diariamente. 
A questão será, quantas vezes já de de-
parou com o seguinte dilema - “Qual o 
produto que devo escolher?”
Nem sempre é fácil interpretar a infor-
mação nutricional disponível nos pro-
dutos, caso estes sejam embalados. De 
forma a facilitar esta leitura e permitir 
que o consumidor esteja consciente da 
sua escolha, o Programa Nacional para 
a Promoção da Alimentação Saudável, 
da Direção-Geral da Saúde, sugere 
uma ferramenta indispensável no mo-
mento de ir às compras: um Descodifi-
cador de Rótulos. 
Deste modo, saber ler os rótulos nutri-
cionais dos alimentos é essencial para 
a toma de melhores decisões, visto 
que esta análise irá permitir comparar 
alimentos entre si e diferenciar aque-
les que são as opções mais saudáveis.
O descodificador de rótulos basica-
mente consiste num cartão que pode-
rá colocar na sua carteira ou no seu te-
lemóvel e ser consultado em qualquer 
momento.

Como utilizar?
Deverá então comparar a informação 
nutricional presente no alimento ou 
bebida, por 100g ou 100ml, com a in-
formação disponibilizada no seguinte 
cartão (gordura total, gordura satura-
da, açúcares e sal). Ter em atenção que 
deverá comprar sempre em relação a 
100g ou 100ml e não pela dose apre-
sentada.
Após a verificação de cada valor deverá 
optar por alimentos e bebidas em que 
os parâmetros analisados se encon-
trem maioritariamente na categoria 
verde, moderar o consumo daqueles 
em que um ou mais parâmetros se en-
contram na categoria amarela e evitar 
aqueles com um ou mais parâmetros 
na categoria vermelha.

O Município de Aljustrel voltou a 
associar-se às comemorações 
do Dia Mundial dos Moinhos. 

“Na Rota dos Moinhos de Aljus-
trel” foi a proposta da autarquia para 
assinalar o Dia Mundial dos Moinhos. 

Uma caminhada, com um percurso de 
4,5 quilómetros. 

Uma caminhada que pretendeu 
chamar à atenção para o inestimável 
valor patrimonial dos moinhos tra-
dicionais, passando por alguns locais 

onde existem ou existiram vestígios 
destas antigas estruturas. 

Para assinalar a efeméride, nes-
te dia, o Moinho do Maralhas esteve 
aberto ao público, podendo ser reali-
zadas visitas.

O momento contou com uma 
conversa em torno do tema 
“A receita secreta para pais 

e crianças felizes”, que incluiu ainda 
ateliês de confeção e de degustação. 

Em destaque, nesta tarde dedica-
da à arte de bem comer, estiveram 
receitas saudáveis e nutricional-
mente equilibradas e especialmente 

preparadas para serem incluídas em 
lancheiras e marmitas e que prome-
tem agradar a pequenos e graúdos.

A “Tertúlia de Sabores” foi di-
namizada pelo projeto Nutriviva, 
composta por dois nutricionistas, 
que aposta “em novas metodolo-
gias de intervenção, permitindo 
momentos descontraídos de desco-

berta e de partilha de conhecimen-
tos com a população”.

Esta foi uma oportunidade para 
desvendar os segredos da cozinha 
saudável e, desta feita, direcio-
nada para a confeção de comidas 
para levar para quando está fora 
de casa, seja nas marmitas ou nas 
lancheiras.

COMEMORAÇÕES

Dia Nacional dos Moinhos assinalado 
com caminhada e visitas 

mais Saúde

“Tertúlia de Sabores” desvendou 
truques de receitas saudáveis para 
marmitas e lancheiras 
O Município de Aljustrel, através dos seus serviços de Nutrição, organizou, no Centro d’ Artes de 
Aljustrel, a iniciativa “Tertúlia de Sabores”.



“Como muitos aljustrelenses 
se lembram as concentrações 
traziam até à nossa Vila Mi-

neira imensos participantes. Nes-
sas datas a Avenida da Liberdade 
enchia-se de motas 
e de entusiastas. 
Obviamente tinha 
coisas positivas, mas 
também tinha coisas 
negativas. Mas quisemos 
enfrentar este desafio e dar 
vida de novo a esta vila, assim 
como acordar os entusiastas desta 
modalidade”, explica Edgar Lou-
renço, presidente do Motoclube 
de Aljustrel. 

Com o apoio do Município de 
Aljustrel encontrou-se um local 
para a sede, que funciona no an-
tigo Centro de Animação Infantil 
Municipal (CAIM). A autarquia ce-
deu os materiais e os sócios joga-
ram mãos à obra. 

“Éramos poucos, na altura. Só 
13 pessoas. Mas fomos crescendo 
e, à data, temos 74 sócios. Ganhá-
mos um novo impulso em 2020, 
com um espaço melhorado, mas 
também por termos sido convida-
dos para fazer parte dos 10 orga-
nizadores do maior evento a nível 
nacional: a Bênção dos Capacetes,  

 
 
 
 
 

 
no San-
tuário de Fá-
tima”, adianta. 

O futuro, esse, 
adivinha-se promissor. 
“Temos alguns desafios secretos. 
Temos algumas coisas que que-
remos ir trabalhando para, quem 
sabe, as podermos apresentar para 
o ano. São ideias para serem lan-
çadas a nível nacional”. 

Para Edgar Lourenço, o impor-
tante é “colocar este nome de novo 
na estrada, para que todos se lem-
brem que o Motoclube de Aljustrel 
é composto por pessoas humildes, 
trabalhadoras e acolhedoras”. 
Mas há algo que desejariam de 
alcançar: “Gostaríamos de ser de  

 
 

 
 

novo 
um mar-

co, como o da 
N2, que marca 

o quilómetro 619”. 
O Motoclube de Al-

justrel pretende ainda contribuir 
para imprimir uma nova dinâmica 
ao concelho, trazendo gente e aju-
dando à revitalização da econo-
mia e do turismo. “O motociclismo 
proporciona passeio, visitas. Isto 
é bom para dar a conhecer Aljus-
trel”.

Esta associação, contudo, tam-
bém não quer deixar de cumprir a 
sua responsabilidade social e tem, 
inclusive, ajudado outras do con-
celho, nomeadamente através de 
recolhas que depois entrega em 

apoios monetários. 
No próximo dia 7 assinala o seu 

aniversário. Sete anos de existên-
cia e as comemorações vão acon-
tecer no Parque Desportivo de Al-

justrel. Será este, 
até à data, o maior 

evento alguma vez 
organizado desde a 

reativação do Motoclu-
be de Aljustrel. 

O cartaz musical é composto 
por Fio da Navalha (Rock Nacio-
nal), FunTastik 4 (Rock Internacio-
nal), Horas Vagas (Rock Nacional), 
Dados Viciados (Tributo a Xutos e 
Pontapés) e Rui Soares e Lau.

A festa contará ainda com a 
presença de 12 expositores de vá-
rios pontos do país. A gastronomia 
também fará parte do evento dedi-
cado ao motociclismo. 

Há dois anos marcaram presen-
ça 592 pessoas no aniversário do 
Motoclube de Aljustrel. “Gostaría-
mos de superar este número de 
participantes. Todos são bem-vin-
dos e gostaríamos muito que a po-
pulação viesse celebrar connosco. 
Temos 12 quilos de bolo, feito em 
Messejana, para cantar os para-
béns e soprar as velas”. O convite 
fica feito.
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Aniversário comemorado no dia 7 de maio no Parque Desportivo Municipal 

Sete anos do renascido Motoclube de Aljustrel 
Já tinha existido, há anos, mas um grupo de amigos entendeu que estava na altura de reativar “esse grande nome do mundo do 
motociclismo”. Foi em 2015, no dia 6 de maio, que nasceu oficialmente a associação. Eis a data em que regressou o Motoclube de Aljustrel. 
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Sofia Fernandes esteve 20 anos 
fora de Ervidel. Em 2020 deci-
diu regressar ao Alentejo por 

tempo indeterminado. Pela mesma 
altura fez uma paragem nas suas ati-
vidades laborais. Regressou à terra e 
à casa onde cresceu.

Primeiro chegou com um propó-
sito: cuidar do seu pai. Mas rapida-
mente encontrou outro: terminar a 
reabilitação da habitação onde foi a 
última a nascer, nos anos 80.

“Era um projeto de longo prazo e 
no qual vinha investindo espaçada-
mente no tempo. Quis fazê-lo com as 
minhas próprias mãos. Quis apren-
der o que não sabia e acrescentar-lhe 
valor, mas respeitando a construção 
existente e as características de uma 
típica casa alentejana, solarenga e 
agradável”, explica agora. 

O Atelier 20th, um alojamento 
local, surgiu, assim, de forma muito 
espontânea. E até Sofia Fernandes, 
neste momento, se sente ainda “um 
pouco turista na própria terra”. “Tive 
muito tempo ausente. É um redesco-
brir de um lugar onde o céu é mais 
bonito, as estrelas brilham mais e 
que me voltou a receber de braços 
abertos”. 

Este seu projeto, em sua opinião, 
“é excêntrico e ímpar”. Mas mais: 

“Reveste-se do aconchego de um lar 
que acolhe e, ao mesmo tempo, con-
vida a explorar toda a envolvente do 
lugar”. 

O Atelier 20th, na verdade, foi 
concebido como sendo um espaço 
inacabado. Em 2020 deu-se o ponta-
pé de saída, Sofia regressou 20 anos 
depois e a porta deste alojamento 
local é, precisamente, o número 20. 

Cada detalhe deste projeto foi 
criado a partir dos princípios de up-
cycling (que propõe o reaproveita-
mento de objetos, com criatividade 
e respeito ao meio ambiente) e da 
sustentabilidade. “Foi o dar nova 
vida/utilidade a qualquer uma das 
peças que ali existe. Peças muitas ve-
zes apelidadas de lixo e das quais fiz 
luxo”. 

Este é, assim, um alojamento que 
pretende transmitir a mensagem de 
que “é possível transformar/dar uso 
e deixar o planeta melhor através 
de escolhas conscientes”. Um local 
ideal para “mini retiros, detox urba-
no, além de ser pet friendly (aceita 
animais de estimação) ”.

“Com esta visão decidi abrir a 
minha casa, depois de terminá-la, 
ao mundo. Senti que é um lugar 
que espelha que as nossas maiores 
contrariedades podem tornar-se nos 

nossos maiores trunfos. Ou seja, a 
pandemia obrigou-me a ficar ‘retida’ 
na minha casa e isso, na verdade, 
era tudo o  que eu precisava para a 
terminar. Nasceu cada detalhe, cada 
pormenor, com carinho e entrega, 
cada peça recuperada”, conta agora. 

Este, no entanto, não é apenas 
um espaço dedicado exclusivamen-
te para o alojamento local. O obje-
tivo é que seja utilizado por quem 
nele se sinta bem, nomeadamente 

para ministrar workshops e terapias, 
até porque é uma casa aberta e ten-
do por base os princípios da perma-
cultura, sustentabilidade e conexão. 

Quem faz a Estrada N2 já pode 
receber e carimbar o seu passaporte 
no Atelier 20th. Mas Sofia pretende 
ainda que seja também uma refe-
rência para quem faz o Caminho de 
Santiago, vindo do Algarve. É, por-
tanto, como diz, “um legado inaca-
bado”.

Novo espaço de alojamento local, e não só, em Ervidel

Atelier 20th: uma casa aberta  
ao mundo 
Em Ervidel nasceu um novo alojamento local, o Atelier 20th. Acontece que, esta casa aberta ao 
mundo, é mais do que apenas um sítio para ficar. É um espaço aberto à ministração de workshops e 
de terapias. Um local que assenta um dos seus pilares na sustentabilidade. Quem convida todos a 
explorar a envolvente é, precisamente, a sua mentora: Sofia Fernandes. 
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A estela da Carniceira é um 
monumento funerário pré-
-histórico, monolítico, da 

Idade do Bronze, mais concreta-
mente do Bronze Médio, também 
designado como Bronze Pleno do 
Sudoeste, elaborado, provavelmen-
te, entre 1600 a.C. – 1200 a.C., 
numa litologia (rocha) grauvaque, 
acinzentada, de formato triangular 
(que possui uma fratura ao nível do 
espigão, eventualmente já existente 
no local de origem), com cinco ele-
mentos decorativos esculpidos em 
relevo.

Trata-se de uma peça de eleva-
do valor arqueológico, quer pelo 
reduzido número de estelas que se 
conhecem do Bronze Médio, quer 
pela variedade de motivos decora-
tivos que apresenta.

Este tipo de estela (pedra ergui-
da), era colocada junto da sepultu-
ra de um membro importante da 

comunidade e, eventualmente, ser-
via também como marco territorial. 
Portanto, não se tratava de uma 
tampa de sepultura, mas de um 
marcador, que servia como referên-
cia visual. Quem se aproximasse, ao 
ver a estela, identificava a existên-
cia de uma necrópole (cemitério) 
naquele lugar e, provavelmente, ao 
ver o que nela estava representa-
do, identificava a proeminência de 
quem ali estava sepultado.

No território Sul português e 
espanhol, foram encontradas cer-
ca de 30 estelas desta cronologia, 
a maior parte delas no Baixo Alen-
tejo, especialmente na nossa zona 
oeste de Beja. No concelho de Al-
justrel foram descobertas três, uma 
na freguesia de Ervidel e duas na 
freguesia de São João de Negrilhos, 
das quais a estela da Carniceira.

Uma das particularidades desta 
estela são os quatros motivos deco-

rativos nela apresentados em relevo. 
Da esquerda para a direita, podemos 
ver: Um arco, um machado, três es-
copros (ou goivas) e um elemento 
ancoriforme. São, portanto, elemen-
tos bélicos, de prestígio, o que pode-
rá significar que a estela marcava a 
sepultura de um guerreiro.

A sua descoberta aconteceu em 
2003, à semelhança de muitas ou-
tras, no decorrer de trabalhos agrí-
colas levados a cabo na proximi-
dade do monte da Carniceira, na 
freguesia de São João de Negrilhos, 
pelo Sr. Arménio Pestana, rendeiro 
da propriedade, no momento em 
que arava a uma profundidade de 
30 cm. Foi, por isso, devido ao local 
da sua descoberta, próximo daque-
le monte, que a estela se designou 
“da Carniceira”.

A peça foi entregue, por essa al-
tura, a um arqueológo que, com o 
pretexto de a estudar, a deteve in-

devidamente em sua casa durante 
anos, o que culminou num longo 
processo judicial, intentado pelo 
Estado, para a sua recuperação.

Face à recusa, por parte do ar-
queólogo, em entregar a estela, esta 
só foi reavida já em fase de execu-
ção de sentença, quando a G.N.R. 
foi incumbida, com uma funcioná-
ria da Direção Regional de Cultura 
do Alentejo, de ir buscar a peça à 
residência do usurpador.

Entretanto o Sr. Arménio Pesta-
na, que tinha descoberto a estela, 
já havia acordado em doá-la ao 
Museu Municipal, e após a assina-
tura de um contrato de depósito 
com a Direção Regional de Cultura 
do Alentejo, a estela da Carniceira 
foi apresentada publicamente em 
Janeiro de 2019, sendo possível, 
desde então, vê-la na exposição 
permanente do Museu Municipal 
de Aljustrel.

A equipa do Museu Municipal dá a conhecer…

A Estela da Carniceira
Uma peça de elevado valor arqueológico, pelo reduzido número de estelas que se conhecem do Bronze Médio,  
e pela variedade de motivos decorativos que apresenta. Foi incorporada, em 2019, no Museu Municipal.
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O Grupo Biquímicos, no âmbi-
to da sua política de respon-
sabilidade social, doou os 

produtos que o integram. A Câmara 
de Aljustrel agradece e enaltece pu-
blicamente este gesto solidário.

O objetivo do Município de Al-
justrel, ao criar esta nova iniciati-
va, é proporcionar aos agregados 
familiares do Concelho de Aljustrel 
melhores condições de vida, con-
tribuindo, para além da entrega de 
bens alimentares que já realiza, no-
meadamente através de uma parce-
ria com o Banco Alimentar Contra 
a Fome, também com produtos de 
higiene e limpeza.

Recorde-se que estes produtos, 
por norma, têm custos mais eleva-
dos associados e, devido às dificul-
dades que estas famílias enfrentam, 
por vezes, têm de ser preteridos em 
favor de bens de primeira necessi-
dade. 

Esta é, assim, também uma for-
ma de a autarquia contribuir, ape-
lando ainda à responsabilidade 
social das empresas que compõem 
este território, para que as famílias 
mais vulneráveis tenham acesso a 
condições de vida mais dignas. 

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

O Município de Aljustrel, em 
parceria com a Sociedade 
Musical de Instrução e Re-

creio Aljustrelense (SMIRA), deci-
diu criar um novo projeto de educa-
ção musical que pretende fomentar 
o encontro entre diferentes gera-
ções. 

O objetivo é proporcionar expe-
riências enriquecedoras para dife-
rentes faixas etárias e, ao mesmo 
tempo, assegurar a transmissão de 
ensinamentos e de valores às novas 
gerações. 

Na base estão as aulas de inicia-
ção de aprendizagem à música, que 
decorrem na SMIRA, através da sua 
escola, mas também na Universida-
de Sénior de Aljustrel, da responsa-
bilidade da câmara municipal. 

Decorreu no auditório da biblio-
teca municipal a primeira aula con-
junta, que colocou no mesmo palco 
pequenos e graúdos, sendo que este 
foi apenas o primeiro de vários en-
contros que se seguirão. 

A intenção da autarquia é con-
tribuir para um envelhecimento ati-

vo e rico, proporcionando melhor 
qualidade de vida aos mais idosos 
e combatendo a solidão e o isola-
mento. Mas também para que as 
crianças recebam ensinamentos que 
fortaleçam a sua identidade e fo-

mentem a perpetuação da cultura.
Com esta parceria será ainda 

possível dinamizar diversos espaços 
municipais e associativos e desen-
volver projetos entre diferentes en-
tidades, complementando-se ofer-

tas formativas e educacionais no 
concelho. 

Este projeto insere-se no âmbi-
to da Rede Europeia “Volunteering 
City” – Urbact, do qual o Município 
de Aljustrel faz parte.

Parceria com a SMIRA 

Novo projeto do município junta diferentes gerações através da música

Município e Biquímicos 

Entregue “Kit de Higiene Pessoal e de 
Limpeza” a famílias mais carenciadas 
do concelho
O Município de Aljustrel, em parceria com o Grupo Biquímicos, entregou às famílias mais 
vulneráveis do concelho um “Kit de Higiene Pessoal e de Limpeza”.
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Este programa, que irá decor-
rer até julho no Concelho de 
Aljustrel, será dividido em 

cinco partes: atores, dramaturgia, 
criação coreográfica, investigação e 
produção. 

As candidaturas, essas, decorre-
ram até ao dia 20 de fevereiro e o 
programa dirigir-se-á a 12 partici-
pantes, sendo selecionados 4 ato-
res, 2 coreógrafos, 3 dramaturgos, 2 
investigadores e 1 produtor, prove-

nientes do espaço Iberoamericano.
O desenvolvimento mineiro no 

Concelho de Aljustrel será a base 
fundamental para a investigação 
e os trabalhos concorrentes serão 
criados em torno deste tema, que 
marca a identidade e as vivências 
deste território

Em destaque estará a realidade 
do processo mineiro, desde o início 
da sua história até à atualidade, e 
através de diferentes artes perfor-

mativas, desde o teatro, passando 
pela dança e até à investigação.

Todos os concorrentes ficarão 
em residência artística durante 
quatro semanas e desenvolverão os 
seus trabalhos em permanência no 
Concelho de Aljustrel, que poste-
riormente serão dados a conhecer.

Para o Município de Aljustrel, 
esta é mais uma oportunidade para 
promover as artes e a cultura e para 
deixar uma marca positiva no ter-

ritório, envolvendo a população e 
fomentando a dinamização de ati-
vidades diferenciadoras e enrique-
cedoras para todos. 

Trata-se de mais uma colabora-
ção mútua, que envolve a Câmara 
de Aljustrel, a Lendias d’Encantar e 
a CADAC – Companhia Alentejana 
de Dança Contemporânea, e que se 
espera que seja profícua para am-
bas as entidades, mas sobretudo 
para a comunidade. 

As Oficinas de Formação e 
Animação Cultural recebe-
ram a exposição “A alma das 

flores”, da autoria de Nogueira de 
Barros. 

De acordo com Álvaro Lobato 
de Faria, diretor e coordenador do 
MAC, “o mundo da cor ganha, sem 
dúvida, como que uma nova forma” 
com o universo artístico de Noguei-
ra de Barros. Tanto que “alcança os 
mais variados e inesperados efei-

tos, utilizando um amplo arsenal de 
meios pictóricos numa extraordiná-
ria adequação a uma finalidade es-
tética e plástica em que a abstração, 
e não só, se impõe como resultado 
iniludível do testemunho da luta do 
artista com a tela”.

Sobre esta exposição diz ain-
da: “Uma reencarnação mágica de 
um caos submetido a uma vontade 
maior parece ter lugar mesmo pe-
rante os olhos dos espetadores”. 

Estreou no palco do Cine Orien-
tal, em Aljustrel, a peça de 
teatro “História de uma Bone-

ca Abandonada”. Trata-se da nova 
produção da Lendias d’Encantar e 
dirigida ao público infantil. 

Em palco esteve a história de uma 
boneca que é abandonada na rua 
pela sua dona. Uma menina mima-
da, malcriada e um pouco arrogante. 
Acontece que a boneca fica destruí-
da e feia e a menina deixa de gostar 

dela, porque não a soube cuidar. 
Segundo a sinopse, “outra me-

nina, de bom coração, encontra-a e 
observa que ela é linda, embora des-
truída e muito mal cuidada”. É então 
que a menina “chama o seu amigo 
sapateiro para a ajudar a consertar”. 

A peça conta com encenação 
de Julio César Ramírez, música de 
João Nunes e interpretação de Clara 
Cunha, Inês Minor, Inês Romão, San-
dra Maya e Yakelin Yera. 

“A alma das flores”

Nogueira de Barros nas Oficinas de 
Formação e Animação Cultural 

Espetáculo infantil da Lendias d’ Encantar 

“História de boneca abandonada” estreou 
no Cine Oriental 

Memorando com a Companhia de Teatro Lendias d’Encantar

Residências artísticas internacionais 
em torno da atividade mineira até julho 
O Município de Aljustrel, através de um memorando de entendimento estabelecido com a Companha 
de Teatro Lendias d’Encantar, vai receber residências artísticas de cariz internacional. 
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É o retomar, depois de dois 
anos de interregno devido à 
pandemia, de um dos even-

tos mais emblemáticos do sul do 
país.

Esta grande feira agroindustrial 
voltará a preencher o Parque de Ex-
posições e Feiras, mostrando aquilo 
que de melhor se faz e produz no 
concelho, mas também na região 
Alentejo. 

Um certame que se centrará nas 
atividades económicas, destacan-
do-se as ligadas à agropecuária e 
agroindústria, mas que não esque-

cerá a gastronomia, o artesanato e 
os produtos tradicionais. 

O Município de Aljustrel, orga-
nizador da iniciativa, apostará ain-
da num forte e rico programa cul-
tural e artístico, trazendo este ano 
Miguel Araújo, Syro e Cantadores 
do Alentejo. 

Deseja a Câmara de Aljustrel 
que a 20.ª edição da Feira do Cam-
po Alentejano signifique o reencon-
tro de aljustrelenses e de muitos 
amigos do concelho que, ano após 
ano, não deixam de marcar presen-
ça neste evento.

O Município de Aljustrel vai 
voltar a comemorar a Re-
volução dos Cravos na rua. 

Depois de dois anos a celebrar esta 
data, tendo em conta as restrições 
em vigor e marcadas pela pande-
mia, o 25 de Abril regressa ao con-
celho nos moldes tradicionais. 

Para a Câmara de Aljustrel, esta 
efeméride, que nunca deixou de 
ser assinalada, reveste-se da maior 
importância e vai ser evocada com 
diversos momentos e em todas as 
freguesias do concelho. 

Destaque para os acontecimen-
tos agendados para o dia 24, do-
mingo, em que decorre, durante 
todo o dia, no Pavilhão Municipal 
de Desportos, o “Torneio de Hóquei 
25 de Abril Armindo Peneque” e o 
espetáculo musical evocativo da 
data. Espetáculo, este, que contará 
com a presença da banda “Função 
PúbliKa”, às 22:00 horas, na Praça 
da Resistência ou no Parque Des-
portivo Municipal (consoante as 
condições atmosféricas o permi-
tam). 

Nesta mesma noite, serão evoca-
dos pelo Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Aljustrel, Carlos Teles, os 
48 anos do 25 de Abril, seguindo-
-se um espetáculo pirotécnico. 

Na segunda-feira, dia 25, pelas 
13:00 horas, acontecerá um almo-
ço convívio dos combatentes de 
guerra no concelho, seguindo-se, 
pelas 15:00 horas, nas Oficinas de 
Formação e Animação Cultural, a 
Assembleia Municipal Evocativa do 
25 de Abril. 

A tarde contará ainda com uma 
homenagem aos Mortos na Guer-
ra Colonial, pelas 16:00 horas, na 
Praça do Combatente, e com o es-
petáculo musical “Aljustrel Canta 
Abril”, na Praça da Resistência ou 
no Parque Desportivo Municipal, 
que conta com a participação dos 
grupos corais do concelho, da Or-
questra Juvenil da SMIRA, do Gru-
po de Violas e Cavaquinhos da Uni-
versidade Sénior de Aljustrel e do 
Grupo de Música Popular “Maravi-
lhas do Alentejo”. 

Em todas as freguesias do con-
celho também se encontram agen-
dadas iniciativas que pretendem 
assinalar os 48 anos da Revolução 
dos Cravos.

comemorações

Município volta a celebrar 25 de Abril  
na rua 

Certame regressa nos dias 10, 11 e 12 de junho

Miguel Araújo, Syro e 
Cantadores do Alentejo no 
palco principal da Feira do 
Campo Alentejano
Junho marca o regresso da Feira do Campo Alentejano a Aljustrel. O 
certame celebra este ano a sua 20.ª edição.


