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Obras

Bairros mineiros vão ser 
requalificados
O município decidiu avançar para a requa-
lificação de forma a preservar este patri-
mónio mineiro único, melhorando a capa-
cidade de atração e a regeneração física e 
social destes bairros.

Município 05 Arquivo 12 Cultura 20Empreendedorismo 19

Novos relvados 
candidatados

Os projetos de colocação 
de novos relvados foram 
candidatados pelos 
clubes, com o apoio da 
autarquia, a um programa 
da Federação Portuguesa 
de Futebol 

Bairros mineiros são 
património inestimável 

Em Aljustrel, temos 
conhecimento da 
existência de bairros 
mineiros desde o início da 
exploração moderna das 
minas, através de uma 
gravura de 1847 

Camané e António 
Zambujo no Cine 
Oriental 

O Cine Oriental apresenta 
uma programação rica e 
variada do ponto de vista 
cultural, dirigida a todos 
os públicos, que inclui 
grandes nomes da música 
portuguesa 

Novas empresas 
instalam-se no concelho
 
Recentemente, as 
empresas ESAN e Plus 
Alqueva escolheram o 
Concelho de Aljustrel 
para se instalarem e 
desenvolverem a sua 
atividade 

Educação

Vereadora Conceição 
Parreira

A Ação Social Escolar, 
promovida pela 
Câmara, é uma mais-
valia para muitas 
famílias carenciadas 
do nosso concelho, 
que infelizmente têm 
necessidade deste apoio
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O sector mineiro e o 
agrícola são, atual-
mente, as atividades-

-chave na economia do nosso 
concelho. 

A extração mineira em 
Aljustrel, que remonta ao 
Calcolítico, há 5 mil anos, é 
uma das nossas imagens de 
marca. Neste momento, com 
as minas a produzirem, so-
mos um dos concelhos baixo-
-alentejanos que mais riqueza 
cria e que mais emprego gera. 
Nas nossas minas trabalham 
cerca de 1000 pessoas, dando 
emprego a muitos aljustrelen-
ses e gerando trabalho para 
os concelhos limítrofes. Esta 
dinâmica reflete-se na taxa 
de desemprego no nosso con-
celho, que, nos últimos anos, 
tem variado sempre com per-
centagens muito abaixo da 
média nacional e regional. 

Apesar do otimismo con-
tido no atrás descrito, em Al-
justrel, melhor que ninguém, 
sabemos que o sector mineiro 
é cíclico e depende de mui-
tas variáveis, principalmen-
te da cotação dos metais nos 
mercados internacionais e da 
capacidade de ir descobrindo 
novos jazigos, que alimentem 
a atividade extrativa. Se na 
variável cotação dos metais é 
difícil interferir diretamente, 
visto que esta depende basi-
camente de fatores de natu-
reza global, já a descoberta 
de novos jazigos mineiros que 
alimentem continuamente a 
extração, depende fortemen-
te da vontade das entidades 
responsáveis pelo sector mi-

neiro, particularmente no que 
diz respeito à Faixa Piritosa 
Ibérica, onde Aljustrel se in-
sere, que possui ricas bolsas 
de cobre e outros metais, com 
potencial para a exploração.

Foi, pois, com grande sa-
tisfação que no início do ano 
estive presente em Lisboa na 
assinatura do acordo entre a 
Empresa de Desenvolvimento 
Mineiro (EDM) e a empresa 
turca ESAN, para prospeção e 
pesquisa de minérios na Faixa 
Piritosa Ibérica, investimen-
to de 7,6 milhões de euros, a 
realizar ao longo de três anos, 
que abrange, entre outros, o 
concelho de Aljustrel, no sen-
tido de tentar descobrir novos 
jazigos de cobre, zinco, chum-
bo e outros minerais associa-
dos.

Em ato contínuo a esta as-
sinatura, procurámos cativar 
a empresa ESAN a fixar-se em 
Aljustrel, pois entendíamos 
que esse poderia ser um fator 
de valorização da economia 
do nosso concelho e um sinal 
claro de que o município está 
empenhado em envolver-se 
construtivamente neste pro-
cesso. A nossa manifestação 
de interesse concretizou-se 
durante o presente mês de 
outubro, quando entregámos 
as chaves de dois espaços no 
Centro de Acolhimento a 
Empresas de Aljustrel, ceri-
mónia que marcou a decisão 
da ESAN de localizar o seu 
“quartel-general” em Aljus-
trel. Esta foi uma clara de-
monstração de que a empresa 
soube interpretar e valorizar 

o empenho do município 
neste processo, que se espera 
venha a revelar a viabilidade 
da exploração de novas minas 
em Aljustrel e na região. 

Também no setor agrícola 
e agroindustrial tivemos boas 
notícias nos últimos tempos. 

Recentemente fui convida-
do a presidir à cerimónia de 
inauguração das novas insta-
lações do grupo Agromais no 
nosso concelho, mais concre-
tamente em Ervidel, momen-
to que marcou também o ar-
ranque da sua nova empresa, 
a Plus Alqueva. A Agromais, 
entreposto comercial agrícola 
que nasceu em 1987 na Região 
Agrícola do Norte do Vale do 
Tejo, encontra-se a investir 
cada vez mais na sua expan-
são para a zona de influência 
de Alqueva, com particular 
incidência no Concelho de 
Aljustrel, constituindo-se co-
mo um importante parceiro 
na dinamização económica 
da nossa região.

 Ainda no domínio agroin-
dustrial, está prevista para 
o mês de Novembro a inau-
guração de um novo lagar 
de azeite no nosso concelho, 
que dará expressão industrial 
a uma produção de azeitona 
que já é muito significativa, 
criando-se, deste modo, mais 
valor através da transforma-
ção dos produtos que a nossa 
terra oferece.

São estes os resultados da 
chegada da água de Alqueva 
às nossas terras, que impor-
ta agora potenciar e reforçar. 
A par do desenvolvimento e 

expansão das áreas agrícolas, 
queremos fomentar agora a 
instalação das agroindústrias, 
que acrescentem valor à ca-
deia da produção, transfor-
mação e comercialização dos 
produtos agrícolas, deixando 
no território as mais-valias 
resultantes do processo – 
mais emprego e mais riqueza. 

É na dinâmica destas duas 
dimensões, a mineira e a agrí-
cola, secundadas pelos vários 
projetos turísticos em curso 
e pela economia social, que o 
Município de Aljustrel mais 
aposta para alavancar o nosso 
concelho para patamares su-
periores de desenvolvimento. 
No que toca ao turismo, te-
mos em marcha o já conheci-
do projeto do Parque Mineiro 
de Aljustrel, que se vem de-
senvolvendo a bom ritmo, que 
ganhará ainda mais sustento 
com os investimentos e obras 
previstas para os bairros mi-
neiros. Ainda no domínio dos 
projetos turísticos, irá arran-
car em breve um investimen-
to num parque de naturismo 
em Messejana.

 Em suma, queremos viver 
melhor, em harmonia com 
esta terra que amamos e que 
queremos deixar ainda mais 
viva para os nossos filhos e 
netos. E é porque desejamos 
muito este futuro de espe-
rança, que devemos trabalhar 
intensamente sem fugir aos 
problemas do presente.

 Neste sentido, no passado 
dia 6 de outubro, desloquei-
-me à Assembleia da Repúbli-
ca, em representação da Co-

munidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo, para reuniões 
com os vários grupos parla-
mentares e analisar e discutir 
os vários problemas existen-
tes ao nível das acessibilida-
des na região. Fora da ordem 
de trabalhos destas reuniões, 
procurei sensibilizar os depu-
tados para o difícil momento 
vivido por muitas famílias 
que sofrem com a falta de pro-
gramas de emprego e de está-
gios profissionais. 

Este deficiente funciona-
mento das respostas sociais, 
que também afeta a ação das 
autarquias e outras entidades 
socias que dependem destes 
programas, está a criar uma 
nova chaga de desocupação, 
deixando em casa centenas e 
centenas de pessoas que pode-
riam estar a dar um contribu-
to válido à sociedade.

 Todos queremos resolver 
definitivamente o problema 
do desemprego, mas também 
precisamos de respostas so-
ciais no imediato, de forma 
a combater a desmotivação, 
a exclusão social e a miséria 
em que muitos agregados fa-
miliares estão mergulhados. 
O Município de Aljustrel es-
tá disponível para fazer a sua 
parte!

 Bem hajam os homens e 
as mulheres que todos os dias 
trabalham para estes desíg-
nios.

Nelson Brito

TERRA DE MINAS E 
AGRICULTURA 

É na dinâmica destas duas dimensões, a mineira e a agrícola, 
coadjuvadas pelos vários projetos turísticos em curso e pela 
economia social, que o Município de Aljustrel mais aposta 
para alavancar o nosso concelho para patamares superiores 
de desenvolvimento. Queremos viver melhor, em harmonia 
com esta terra que amamos e que queremos  
deixar ainda melhor para os nossos filhos e netos.

Nelson Brito Presidente da Câmara
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Técnicos especializados estão 

a percorrer as ruas do Con-
celho de Aljustrel com o ob-

jetivo de proceder ao levantamento 
da rede de infraestruturas de sanea-
mento e abastecimento de água.

Esta ação decorre da aprova-
ção da candidatura “Elaboração de 
cadastro das infraestruturas exis-
tentes de abastecimento de água e 
saneamento de águas residuais em 
baixa no Município de Aljustrel”, 
cofinanciada pelo POSEUR - Pro-
grama Operacional Sustentabilida-
de e Eficiência no Uso de Recursos, 
Portugal 2020 e União Europeia, 
através do Fundo de Coesão.

Na prática, o município propõe-
-se realizar o levantamento, valida-
ção e homogeneização de informa-

ção cadastral das redes de águas e 
saneamento em baixa no municí-
pio, segundo um modelo de dados 
comum, com vista à sua integração 
num sistema de informação geo-
gráfica, recorrendo a informação 
recolhida em software específico 
para o efeito, com vista a facilitar a 
gestão destas redes em tempo real.

Desta operação, que se vai pro-
longar durante os próximos meses 
resultará um maior conhecimento 
das infraestruturas e capacidade pa-
ra identificar rapidamente quais as 
reais necessidades de expansão, re-
abilitação e reparação das mesmas, 
facilitando, igualmente, a gestão das 
infraestruturas e os processos de to-
mada de decisão, contribuindo para 
o aumento da eficiência dos siste-
mas e a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados.

Pelo incómodo que esta ação 
possa estar eventualmente a causar, 
a autarquia pede desculpas aos mu-
nícipes.

O Município de Aljustrel 
endereçou ao ministro 
da Agricultura, Florestas 

e Desenvolvimento Rural, Luís 
Capoulas Santos, e ao presiden-
te da EDIA-Empresa de Desen-
volvimento e Infraestruturas do 
Alqueva, SA, João Pedro Salema, 

um convite para visitar o Conce-
lho de Aljustrel, em data a agen-
dar, de forma a estas entidades 
tomarem contacto direto com o 
estado calamitoso em que se en-
contram os caminhos e estradas 
neste concelho, em resultado do 
tráfego de pesados com origem 

nas obras da Rede Secundária de 
Alqueva, da responsabilidade da 
EDIA e dos respetivos empreitei-
ros e subempreiteiros.

O convite vem na sequência 
de um levantamento, realizado 
pelos serviços técnicos da autar-
quia, designado de “Estradas e 
Caminhos Municipais em Avan-
çado Estado de Degradação”, já 
remetido a estas entidades.

Esta é uma situação que se 
prolonga no tempo e que já foi 
analisada em diversas ocasiões 
com as entidades responsáveis, 
sem quaisquer resultados práti-
cos que salvaguardem os direitos 
das populações servidas por estas 
infraestruturas.

A sessão de abertura do Festi-
cante, no passado dia 16 de se-
tembro, ficou marcada com a 

inauguração do monumento ao Cante 
Alentejano, na recentemente requalifi-
cada rotunda da rua de Olivença, em 
Aljustrel, e contou com a presença, en-
tre outras entidades, da embaixadora 
de Cuba, Johana Ruth Tablada de la 
Torre. 

O monumento ao Cante Alentejano 
é uma escultura em pedra, da autoria 
do artista João Daniel, que além de 
uma homenagem ao Cante Alenteja-
no, pretende homenagear as mulheres 
e homens que não o deixaram morrer. 

Segundo o escultor: “Esta escultura 
pretende, assim, mostrar essa aglome-
ração, esse juntar natural, espontâneo, 
de todos em torno de algo maior: a 

mesma identidade, 
que a todos toca e 
une. Aqui juntam-se 
mineiros com cam-
poneses, juntam-se 
anónimos com ceifei-
ras”. Porque no Alen-
tejo, quando alguém 
canta, não canta sozinho”.

O Município de Aljustrel 
continua apostado em 
melhorar a qualidade de 

vida em todo o concelho, em par-
ticular nas pequenas localidades 
que o integram, como é o caso do 
Carregueiro, com cerca de 100 
habitantes.

Neste sentido, foi submetida 
uma candidatura ao POSEUR - 
Programa Operacional Sustenta-
bilidade e Eficiência no Uso dos 
Recursos, no valor de 432 mil eu-
ros, que irá apoiar a construção 
de uma conduta adutora e um 
reservatório de água no Carre-
gueiro.

O abastecimento de água a 
esta localidade é atualmente efe-
tuado através de uma captação 
subterrânea autónoma. O “furo”, 
com origem em captação subter-
rânea do Carregueiro, cumpre, 
ainda que de forma ineficiente, 
com as necessidades locais de 

abastecimento de água. No en-
tanto, a qualidade das águas de 
abastecimento não é a ideal, bem 
como a continuidade do serviço, 
que apresenta inúmeras falhas ao 
longo do ano.

Após terem sido avaliadas as 
alternativas possíveis, verificou-
-se que a solução que ofereceria 
melhores garantias seria a ligação 
à rede de águas do sistema de Al-
justrel, uma vez que as hipóteses 
de captação no próprio local não 
oferecem as condições necessá-
rias a um abastecimento eficaz.

Assim, o município irá cons-
truir a conduta adutora Aljustrel/
Carregueiro, bem como um de-
pósito de água, por forma a ga-
rantir uma reserva de água que 
dê resposta às necessidades do 
abastecimento e contemple uma 
reserva de água para o combate a 
incêndios.

Rotunda da rua de Olivença requalificada

Monumento homenageia 
Cante Alentejano
O monumento ao Cante Alentejano é uma escultura 
em pedra, da autoria do artista João Daniel, que presta  
homenagem ao Cante Alentejano.

Informação cadastral

Município de Aljustrel 
procede ao levantamento das 
redes de águas e saneamento

Caminhos e estradas utilizados nas obras de Alqueva degradados

Município de Aljustrel convida ministro da 
Agricultura e EDIA a visitar o Concelho 

Carregueiro

Município pretende 
construir conduta adutora e 
reservatório de água 
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Orçamento Participativo 2016

Munícipes convidados a pronunciar- 
-se sobre as despesas de investimento 
prioritários para o concelho
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A Câmara Municipal de 
Aljustrel promoveu, até 
ao dia 21 de outubro, 

mais uma edição do Orçamento 
Participativo (OP). Esta iniciativa 
pretendeu dar oportunidade aos 
munícipes de expressarem a sua 
opinião sobre as obras e inicia-
tivas que considerassem funda-
mentais para a construção de um 
concelho ainda melhor. 

Os munícipes foram convi-
dados a participar numa ótica 
consultiva, através de um ques-
tionário em papel, que entrega-
ram nas urnas disponíveis na 
Câmara Municipal e nas Juntas 
de Freguesia, ou através de um 
questionário disponibilizado on-
line. As perguntas do questioná-
rio propunham ao munícipe que 
indicasse até cinco investimentos 

(obras, pequenas intervenções 
ou iniciativas) que considerasse 
prioritários na sua zona de resi-
dência e/ou no concelho, bem co-
mo escolhesse três áreas de inter-
venção municipal consideradas 
prioritárias, de entre as seguin-
tes opções: Educação, Cultura e 
Desporto, Ação Social, Gestão/
Planeamento do Território, Rede 
Viária e Sinalização de Trânsito, 

Abastecimento de Água, Turis-
mo, Proteção Civil, Recolha e 
Tratamento de Resíduos, Desen-
volvimento Económico, Rede de 
Esgotos, Criação e Conservação 
de Espaços Verdes e Conservação 
do Património. No questionário, 
o munícipe pôde igualmente ava-
liar e dar a sua apreciação sobre 
o trabalho desenvolvido pela Câ-

mara Municipal de Aljustrel.
À semelhança do que acon-

teceu nos anos anteriores, foram 
realizadas sessões públicas em 
todas as freguesias do concelho. 

O executivo irá, agora, avaliar 
a integração das propostas com 
base em critérios técnicos, finan-
ceiros e estratégicos, no próximo 
orçamento.  

O Presidente da Câmara 
Municipal de Aljustrel 
encontrou-se, no passa-

do dia 2 de setembro, com a po-
pulação dos bairros mineiros de 
Algares, Plano e S. João do Deser-
to, a fim de apresentar e discutir 
os projetos de regeneração dos re-
feridos bairros, a implementar no 

âmbito do PEDU - Plano Estraté-
gico de Desenvolvimento Urbano 
de Aljustrel. 

Recorde-se que, para além 
destes projetos, estão previstas 
várias outras intervenções que se 
enquadram numa estratégia glo-
bal de regeneração urbana alar-
gada a todo o concelho.

O Museu Municipal de Al-
justrel apresentou, no dia 
27 de julho, a reconstru-

ção virtual do povoado de Vipas-
ca e da mina romana de Aljustrel, 
sob o título “Vipasca Antiga”. 

Este trabalho, único a nível 
mundial, resulta da pesquisa de 
doutoramento de Alex Martire 
(Universidade de S. Paulo - Bra-
sil), sob a orientação da Profes-
sora Dra. Maria Isabel Fleming, 
intitulada “Ciberarqueologia em 
Vipasca: o uso de tecnologias 
para a reconstrução-simulação 
interativa arqueológica”, com a 
consultoria de Artur Martins, ar-

queólogo e diretor do Museu Mu-
nicipal de Aljustrel (Portugal).

Este é mais um aporte impor-
tante ao projeto Parque Mineiro 
de Aljustrel, que permitirá co-
nhecer de forma virtual e intera-
tiva a realidade da mina no perí-
odo romano. 

Pode descobrir melhor este 
projeto único no mundo, conhe-
cer Aljustrel do período Romano 
e visitar Vipasca Antiga, o povoa-
do e a mina em realidade virtual, 
acedendo ao link: www.vipasca.
com 

Aljustrel como nunca a viu

Vipasca Antiga 
em realidade 
virtual 
Este trabalho, único a nível mun-
dial, resulta da pesquisa de douto-
ramento de Alex Martire (Univer-
sidade de S. Paulo - Brasil), sob a 
orientação da Professora Dra. Ma-
ria Isabel Fleming, intitulada “Ci-
berarqueologia em Vipasca.

Presidente ouviu a população

Sessões públicas nos 
bairros mineiros

Apresentação virtual de Vipasca Antiga

Apresentação dos projetos de regeneração dos 
bairros mineiros
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O Município de Aljustrel 
prestou apoio técnico na 
elaboração das candida-

tas submetidas, durante o passa-
do mês de maio, pelo Sport Clube 
Mineiro Aljustrelense, Negrilhos 
Futebol Clube e Grupo Despor-
tivo Messejanense no âmbito do 
concurso para modernização 
das infraestruturas desportivas e 
equipamentos dos Sócios Ordi-
nários da FPF – Federação Portu-
guesa de Futebol e dos Clubes das 
competições não profissionais.

O projeto, designado de “Be-
neficiação e modernização de 
infraestruturas no complexo des-
portivo de Aljustrel”, visa dotar o 
clube de instalações desportivas e 
de serviços modernos, funcionais 
e que representem uma mais-
-valia. No caso do Estádio Muni-
cipal de Aljustrel, trata-se de um 
projeto ambicioso que pretende, 
nesta primeira fase, substituir o 
relvado principal, substituir a ilu-
minação do relvado principal por 
tecnologia LED e instalação de 

painéis solares para aquecimento 
de águas sanitárias de todo o com-
plexo desportivo, com um investi-
mento estimado em 219 mil 450 
euros, mais IVA.

Por sua vez, a candidatura 
“Beneficiação e modernização de 
infraestruturas no complexo Des-
portivo de Messejana” visa dotar o 
campo de jogos de relvado sintéti-
co que permite melhorar as condi-
ções para a prática da modalidade 
e garantir maior segurança aos 
jogadores, com um custo estima-

do em cerca de 153 mil 500 euros, 
mais IVA.

O Projeto “Beneficiação e mo-
dernização das infraestruturas no 
complexo desportivo de S. João de 
Negrilhos” surge da necessidade 
de qualificação do campo de jo-
gos, permitindo, através da sua 
implementação, criar melhores 
condições e um serviço integrado 
de apoio a crianças, jovens, prati-
cantes em geral e atletas. O pro-
jeto tem como principal objetivo 
fornecer e aplicar relvado sintéti-

co no campo de futebol com um 
investimento previsto de 153 mil 
500 euros, mais IVA.

Estes projetos, já aprovados 
em reunião de câmara, concebi-
dos com o apoio técnico da autar-
quia, caso sejam aprovados, serão 
financiados pela FPF em 90%, 
num montante máximo de 180 
mil euros. Os restantes 10% (e o 
IVA não elegível) serão financia-
dos pelo Município de Aljustrel, 
mediante protocolos de financia-
mento assinados para o efeito.

A autarquia encontra-se a 
requalificar a Rua Gene-
ral Humberto Delgado, 

junto à Praça da Resistência, zo-
na nobre da vila de Aljustrel. 

A intervenção pressupõe a 
construção do pavimento de 
arruamento elevado, substitui-

ção da iluminação existente por 
luminárias LED, instalação da 
rede de águas pluviais, a instala-
ção de rega automática nas zonas 
verdes e a melhoria do mobiliá-
rio urbano.

Através desta intervenção, 
a Praça da Resistência torna-se 

mais ampla e com uma maior 
adequabilidade a atividades e 
eventos que possam a vir ser de-
senvolvidos neste local, melho-
rando igualmente a sua estética 
e acessibilidades.

Foi adjudicada a obra para 
a realização da empreitada 
da  primeira fase da Re-

qualificação Urbana do Troço 
Central da Avenida da Liberda-
de. Nesta fase, a intervenção, da 
responsabilidade do Município 
de Aljustrel, consistirá exclusiva-
mente na edificação de um par-
que de estacionamento de dois 
pisos, cujo piso superior se ape-
sentará sem cobertura, situado 
no logradouro da Casa do Povo, 
atualmente Serviço Local da Se-
gurança Social.

 Ambos os pisos, num total 
aproximado de 1.670 m2, serão 
maioritariamente preenchidos 
por lugares de estacionamento 

automóvel, num total de 56 luga-
res de aparcamento, sendo dois 
lugares destinados a viaturas de 
pessoas com mobilidade condi-
cionada e dois lugares específicos 
para viaturas hibridas, ambos lo-
calizados no piso de acesso. Ain-
da neste piso, complementam as 
áreas de estacionamentos um nú-
cleo reservado a velocípedes com 
capacidade para 10/12 unidades.

 A intervenção de regenera-
ção urbana proposta traduz-se 
numa melhoria das condições de 
usufruto de um núcleo urbano 
que, pelas suas características e 
localização geográfica no con-
texto da vila de Aljustrel, urge ser 
intervencionado.

Candidaturas submetidas durante o passado mês de maio 

Clubes e Câmara instruíram 
candidaturas para colocação 
de relvados
No caso do Estádio Municipal de Aljustrel, trata-se de 
um projeto ambicioso que pretende, nesta primeira fa-
se, substituir o relvado principal, substituir a ilumina-
ção do relvado principal por tecnologia LED e instalar 
painéis solares para aquecimento de águas sanitárias 
de todo o complexo desportivo, com um investimento 
estimado em 219 mil 450 euros, mais IVA.

Regeneração urbana

Município vai criar 
parque de estacionamento 
na Avenida da Liberdade

Melhorias urbanas

Requalificação da rua General Humberto 
Delgado
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O presente ano letivo iniciou-se 
de forma mais tranquila que os 
anteriores. A que se deveu esta 
normalidade?

 Sim, este ano letivo iniciou-
-se de uma forma mais tranqui-
la, a colocação de professores foi 
feita atempadamente, não houve 
como nos anos anteriores tanta 
confusão. O agrupamento tam-
bém preparou com a devida an-
tecedência as suas necessidades. 
No entanto, no início de cada ano 
letivo, há arestas que precisam 
sempre de ser limadas. Uma das 
arestas é a falta de pessoal não 
docente nas escolas. Neste aspe-
to em concreto, se não fossem as 
autarquias, pelos mais diversos 
meios a apoiar as escolas, estas 
estariam paralisadas por falta 
destes recursos humanos. É uma 
situação que se arrasta há algum 
tempo e o Ministério da Educa-
ção deveria dar mais atenção a 
este problema, as pessoas aposen-
tam-se e não são substituídas.

Vamos para o quarto ano de fun-
cionamento do Centro Escolar 
Vipasca. De que forma avalia o 
funcionamento deste novo con-
ceito de Escola?

O Centro Escolar trouxe-nos 
um novo paradigma de escola a 
que todos tivemos que nos habi-
tuar- alunos, pais/encarregados 
de educação, professores e pesso-
al não docente. Um espaço novo, 
com mobiliário e equipamentos 
adequados e atuais, arquitetoni-
camente mais moderno, comple-
tamente diferente das linhas das 

escolas do plano dos centenários 
a que estávamos habituados, 
todas com a mesma traça. Deu-
-nos a oportunidade de uma or-
ganização pedagógica diferente, 
ou seja, as turmas organizadas 
por anos de escolaridade, o que 
é mais vantajoso para os alunos 
e para os professores. Entre pro-
fessores, existe troca e partilha de 
matérias, de saberes, de experiên-
cias, que acho muito importante. 
Em minha opinião deveríamos ir 
mais além e dar espaço à partilha 
nas disciplinas, dois professores 
em cada turma. Por exemplo, um 
a lecionar línguas, se tivesse mais 
aptidão para as línguas, outro 
ciências, se tivesse mais aptidão 
para as ciências. Assim, seriam 
colmatadas algumas lacunas.

Neste novo ano letivo foi possível 
manter todas as escolas das fre-
guesias em funcionamento?

Sim, felizmente foi possível 
manter todas as escolas em fun-
cionamento, inclusive a E.B.1 de 
Rio de Moinhos, que continua a 
funcionar como Pólo do Centro 
Escolar. Na freguesia de Ervidel, 
no passado ano letivo funcionou 
só uma sala de 1º Ciclo, visto que 
não havia alunos para duas. Es-
te ano reabriu a segunda turma, 
visto que o número de alunos 
aumentou, o que é muito bom. 
Em relação ao Pré-escolar, todos 
os Jardins de Infância se mantêm 
abertos e em funcionamento.

Podemos dizer que hoje temos 
“escola a tempo inteiro” em Al-

justrel?
Sim. É da responsabilidade da 

autarquia dar resposta “ à escola 
a tempo inteiro” no que concerne 
ao serviço de almoço e às Ativi-
dades de Animação e Apoio à 
Família no pré-escolar e a Com-
ponente de Apoio à Família no 1º 
Ciclo e nas interrupções letivas. 
Temos o Centro de Animação 
Infantil Municipal, que funciona 
no Centro Escolar, que abre as 
suas portas às 7h30m da manhã e 
começa a receber crianças, encer-
ra às 19h 30m a entregar crianças. 

 Esta resposta é programada 
com a devida antecedência, mes-
mo assim, há sempre pais/encar-
regados de educação que só se 
lembram que têm falta deste ser-
viço na véspera do ano letivo ini-
ciar ou no próprio dia. No entan-
to, estamos sempre disponíveis 
para, da melhor forma possível, 
dar resposta às necessidades dos 
pais/ encarregados de educação. 
Do meu ponto de vista, o poder 
local é a entidade que mesmo 
com algumas dificuldades con-
segue, ainda, dar resposta a todas 
estas solicitações.

Como avalia a ação social escolar 
promovida pela Câmara?

A Ação Social Escolar, promo-
vida pela Câmara é uma mais-va-
lia para muitas famílias que infe-
lizmente têm necessidade deste 
apoio. Além da Componente de 
Apoio à Família, atrás descrita, 
a autarquia atribui Auxílios Eco-
nómicos aos alunos carenciados 
do 1º ciclo. No presente ano leti-

vo distribuímos livros escolares a 
todas as crianças de escalão A e 
B num total de 100 (cem) crian-
ças e ainda distribuímos material 
de desgaste às crianças de escalão 
A. Este material é adquirido nas 
livrarias/papelarias do Concelho 
mediante uma credencial forne-
cida pela Câmara Municipal de 
Aljustrel.

O município de Aljustrel apoia 
também os alunos que frequen-
tam o Ensino Superior. Como se 
concretiza esse apoio? 

Sim. Um dos grandes obje-
tivos deste apoio é estimular os 
alunos oriundos de agregados 
familiares com menos capacida-
de financeira de continuarem os 
seus estudos de nível superior, 
bem como contribuir para a for-
mação de quadros técnicos supe-
riores, residentes no Município 
de Aljustrel, visando um maior 
e mais equilibrado desenvolvi-
mento social, económico e cul-
tural. No ano letivo 2015/2016, 
23 alunos a frequentar o ensino 
superior beneficiaram desta bolsa 
de estudo. Durante o mês de Ou-
tubro estão abertas as inscrições 
para a concessão/renovação de 
bolsas de estudo para o presente 
ano letivo. Espero que este ano 
letivo possamos dar mais bolsas 
de estudo é sinal que mais alunos 
do nosso concelho entraram para 
o ensino superior.

Esteve toda a sua vida profissio-
nal ligada à educação. Como vê a 
educação dos nossos dias em con-

traste com o passado, nomeada-
mente no que concerne ao papel 
das autarquias nesta matéria?

Sim, estive sempre ligada à 
educação, primeiramente no pa-
pel direto com as crianças duran-
te trinta e dois anos, dos quais 
vinte e nove em Aljustrel. Duran-
te este percurso fui acompanhan-
do o papel das autarquias nesta 
matéria, aos poucos o Estado foi 
transferindo competências para 
as câmaras em matéria de Edu-
cação, a vários níveis e exigindo 
das Autarquias uma agilização de 
meios humanos, materiais e prin-
cipalmente financeiros. 

Além de executor das políti-
cas definidas pelo poder central a 
Autarquia ainda promove inicia-
tivas locais, intervindo a vários 
níveis e em vários campos, a forte 
aposta na renovação e manuten-
ção dos espaços educativos, atra-
vés da implementação e remode-
lação do parque escolar, as medi-
das desenvolvidas no âmbito da 
ação social escolar, que abrangem 
apoios ao nível da alimentação, 
transporte, aquisição de manu-
ais escolares, a implementação de 
projetos inovadores, promotores 
de novas experiências socioedu-
cativas, culturais e desportivas, 
também de caracter pedagógico.

Outubro marca também o ar-
ranque dos projetos educativo-
-sociais dirigidos à população 
sénior. Como está a desenvolver-
-se o arranque da Universidade 
Sénior de Aljustrel e do Anima-
sénior?

Regresso às aulas

Entrevista à vereadora Conceição Parreira
“Estive sempre ligada à educação. Durante este percurso de 32 anos fui acompanhando o pa-
pel das autarquias nesta matéria, aos poucos o Estado foi transferindo competências para as 
câmaras em matéria de Educação, o que requer uma agilização de meios humanos, materiais 
e principalmente financeiros.”
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Outubro é por excelência um mês 
muito importante para os séniores, 
o início do ano letivo que eles tanto 
anseiam, para alguns, estas ativida-
des não tinham interrupção. O ano 
iniciou dia três de Outubro, com 120 
alunos matriculados na USA e 140 
inscritos no Animasénior.

Estes dois projetos são um orgu-
lho para mim, quer do ponto de vista 
social e cultural, como da valorização 
e dignificação da pessoa idosa, de-

sempenhando uma função relevante 
em termos de saúde pública. Os se-
niores são um ativo social e de valor, 
pelos seus saberes, pela sua experien-
cia de vida, enfim por um manancial 
de valores que nos transmitem e são 
também a interligação entre os mais 
jovens.

Também quero deixar aqui um 
obrigado a todos os professores volun-
tários que têm colaborado nestes dois 
projetos e enaltecer o seu empenho e 

dedicação.

Tem alguma mensagem final para a 
comunidade educativa no novo ano 
letivo que está a arrancar?

Quero desejar, em primeiro lugar 
para os alunos, que este ano letivo vos 
traga desejo de aprender, respeito uns 
para com os outros, amizade e com-
panheirismo. Para os pais/encarrega-
dos de educação que colaborem com 
a escola positivamente, que ajudem os 

seus filhos, quando confrontados com 
algumas dificuldades, transmitam-lhe 
sobretudo a partilha de valores (coo-
peração, amizade, solidariedade e res-
peito pela diferença). Aos professores, 
assistentes operacionais, técnicos e 
administrativos um ano letivo calmo 
e com sucesso.

A Câmara Municipal 

de Aljustrel, à se-

melhança de anos 

letivos anteriores, atribuiu 

auxílios económicos a 100 

crianças de agregados fa-

miliares mais desfavoreci-

dos. 
Esta medida, que vem 

ao encontro da política 

de apoio às famílias, vai 

permitir a estes alunos, 

mediante apresentação de 

uma credencial fornecida 

pela autarquia, adquirir 

livros e material escolar 

nas diversas papelarias do 

concelho.
A par desta ação, a ve-

readora com o pelouro da 

Educação, Conceição Par-

reira, esteve presente, no 

dia 9 de setembro, em to-

das as reuniões do Centro 

Escolar de Aljustrel para 

desejar um bom ano leti-

vo aos pais e encarregados 

de educação, professores, 

auxiliares e alunos do pré-

-escolar e 1.º ciclo. 

No dia 12 de setembro, 

no auditório da Bibliote-

ca, a vereadora Concei-

ção Parreira reuniu com 

os pais e encarregados de 

educação a fim de expli-

car as atividades ludo-

-pedagógicas do Centro de 

Animação Infantil Muni-

cipal (CAIM), bem como 

a componente de apoio à 

família destinada aos alu-

nos do pré-escolar e do 1º 

ciclo, previstas para este 

novo ano letivo, nomeada-

mente no que diz respeito 

ao fornecimento de refei-

ções e acompanhamento 

das crianças durante os 

prolongamentos de manhã 

e tarde, períodos em que 

existe maior dificuldade 

de conciliação entre horá-

rios de trabalho dos pais e 

encarregados de educação 

e os horários de funciona-

mento dos respetivos esta-

belecimentos de ensino. 

Um enfoque especial, ten-
do em consideração a 
“interiorização dos valo-

res de cidadania ativa”, está a ser 
dado, desde o início deste novo 
ano letivo, às atividades de exte-
rior e de grande grupo, dinami-
zadas pelo Centro de Animação e 
Infantil Municipal, (CAIM). 

Esta medida faz parte dos 
objetivos e da atividade a desen-
volver no CAIM para 2016/2017, 
definidos pela Câmara Municipal 
de Aljustrel. 

O CAIM é um espaço que 
pretende dar resposta à ativida-

de de animação e apoio no pré-
-escolar (AAAF) e à componente 
de apoio à família (CAF) para o 
1.º ciclo. Destinado a crianças dos 
3 aos 9 anos, o CAIM funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 
19h30, sem interrupções, com 
o intuito de apoiar os pais e en-
carregados de educação que, por 
estarem a trabalhar após o horá-
rio letivo, não têm onde deixar os 
seus educandos. Aqui, as crianças 
ocupam os seus tempos livres de 
forma dinâmica, criativa e lúdica, 
sempre com base no respeito mú-
tuo, na interajuda, na responsabi-

lidade e na liberdade. 
O espaço e as atividades são 

supervisionadas e dinamiza-
das por uma equipa pedagógica. 
Neste novo ano letivo, a Câmara 
Municipal de Aljustrel entendeu 
alterar as auxiliares do pré-esco-
lar, que passaram para o CAIM 
e vice-versa. Esta mudança irá 
permitir adquirir novos hábitos 
de trabalho, bem como partilhar 
saberes e experiências adquiridos 
nos postos de trabalho anteriores. 

Social

Câmara Municipal apoia famílias 

mais desfavorecidas neste novo ano 

letivo

CAIM 

Novos desafios para os mais jovens

“felizmente foi possível manter todas as escolas em funcio-
namento, inclusive a E.B.1 de Rio de Moinhos, que conti-
nua a funcionar como Pólo do Centro Escolar.

”

Centro Escolar Vipasca
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Urbanismo e património

Bairros mineiros vão ser requalificados
 O município decidiu avançar para a requalificação dos bairros de forma a preservar este patri-
mónio mineiro único, melhorando a sua capacidade de atração e a regeneração física e social.

Foram adjudicadas as em-
preitadas de Requalificação 
Urbana dos Bairros Minei-

ros de S. João do Deserto, Plano 
e Algares, no valor de 705 mil 
euros. Estas intervenções estão 

previstas no âmbito do PEDU 
- Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano de Aljustrel, 
apoiado pelo Portugal 2020.

O município decidiu avançar 
para a requalificação dos bairros 

de forma a preservar este patri-
mónio único e porque o seu es-
paço público é inadequado para o 
usufruto e qualidade de vida dos 
residentes, pois encontra-se bas-
tante deteriorado, praticamente 

não possui espaços públicos de 
convívio/lazer, regista grandes 
carências em termos de ilumina-
ção pública e mobiliário urbano 
e possui já alguns edifícios priva-
dos e públicos devolutos.

Também na zona do bairro de 
Vale d´Oca haverá lugar a várias 
intervenções, a maioria delas re-
lacionadas com a requalificação 
urbana e reabilitação de patrimó-
nio mineiro. 

No caso da Requalificação do Bairro de S. João do Deserto, 
prevê-se a criação de uma zona de estadia e lazer, reor-
ganizar um arruamento de forma a integrar o abrigo de 

passageiros existente, criar uma zona de estacionamento e estadia 
afeta ao parque desportivo existente e uma zona de canteiro para 
plantação de árvores, proporcionando zonas de sombra. A Sul, irá 
criar-se uma bolsa de estacionamento, uma ligação ao parque in-
fantil existente e construir-se um passeio e uma base para assenta-
mento dos ecopontos. 

Está igualmente prevista a pavimentação de arruamentos e pas-
seios, a plantação de arbustos, a dotação das zonas verdes de rega 
com automatismo e a melhoria das redes de águas pluviais, bem 
como a montagem de uma coluna metálica equipada com  lumi-
nária Led.

BETUMINOSO PASSEIOS CICLOVIA ESTACIONAMENTOS TALUDES

Bairro de S. João do Deserto

Vista de Vale d’Oca
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No âmbito da Requalificação 
Urbana dos Bairros do Plano 
e dos Algares pretende-se in-

tervir essencialmente na beneficiação 
da rede viária e pedonal existente, 
na reformulação das infraestruturas, 
tendo em vista a melhoraria das con-
dições de mobilidade pedonal e rodo-

viária, valorizando simultaneamente 
a qualidade do espaço público. 

Prevê-se a pavimentação de arru-
amentos e passeios e a requalificação 
das redes de abastecimento de águas, 
drenagem de águas residuais, drena-
gem de águas pluviais e telecomuni-
cações.

Bairros do Plano e dos Algares

Bairro Mineiro de Vale d’Oca A zona do bairro de Vale d´ Oca será ob-
jeto de várias intervenções, a maioria 
delas relacionadas com a requalificação 

urbana e reabilitação de edifícios devolutos e 
em processo de progressiva degradação, numa 
lógica de reconversão de espaços e unidades 
industriais abandonadas existentes no Parque 
Mineiro de Aljustrel e potenciação do seu po-
tencial turístico e cultural. 

Ao nível da Requalificação Urbana, está 
prevista a reabilitação do antigo Campo das 
Minas, destinando-o a fins lúdico-recreativos e 
a construção de um corredor ciclável ligando a 
a periferia da vila de Aljustrel aos Bairros Vale 
d’Oca, Algares e Plano. Esta via de comunica-
ção terrestre, de piso regular, destina-se especi-
ficamente para a circulação de pessoas utilizan-
do velocípedes (bicicletas).

No âmbito do projeto do Parque Mineiro 
está prevista a qualificação da zona envolvente 
ao Malacate Vipasca, visando a reconversão de 
espaços e unidades industriais abandonadas e 

aumento do seu potencial turístico. 
O projeto prevê a construção de um centro 

de receção e acolhimento no espaço do atual 
Malacate Viana, visando a instalação do Centro 
de Interpretação de Arqueologia Mineira.

Ainda no âmbito do Parque Mineiro de Al-
justrel, está prevista a instalação do Arquivo e 
Centro Mineiro junto aos antigos escritórios da 
Mina, mais propriamente nos edifícios do posto 
de polícia e comissão de trabalhadores. 

Ainda na zona de Vale d´ Oca está prevista 
a requalificação do Chapéu de Ferro. O projeto, 
que será promovido pelo LNEG – Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia em parceria 
com a autarquia, prevê a localização, limpeza e 
proteção dos diversos poços romanos existentes 
no local; a edificação de um passadiço panorâ-
mico que ligue a Central de Compressores ao 
Malacate Vipasca; a instalação de placas infor-
mativas relativas à geologia e arqueologia do 
local e sinalização dos poços romanos inscritos 
no corte do terreno.
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“             
Município realiza pequenas intervenções urbanas  
em todo o concelho 

Porque nem só de grandes obras se faz uma terra bonita e funcional, o Município de Aljustrel, em colaboração com 
a juntas de Freguesia, está a proceder a um vasto conjunto de pequenas intervenções urbanas que visam embelezar 
e tornar mais agradável a vivência nas aldeias e vilas do nosso concelho. Ficam alguns exemplos... •

O Município de Aljustrel 
procedeu à requalificação 
do logradouro nas trasei-

ras da antiga Escola dos Eucaliptos. 

As intervenções consistiram na re-
abilitação do campo de jogos, na 
colocação de novos equipamentos, 
nomeadamente aparelhos de fit-
ness, e na instalação de um parque 
infantil, devolvendo à população 
de todas as idades um espaço em-
blemático da vila de Aljustrel, onde 
outrora centenas e centenas de al-
justrelenses frequentaram a escola. 
O acesso ao campo de jogos, que 
está aberto ao público, processa-se 
pela rua de Santa Bárbara.

O Munícipio de Aljustrel 
prevê iniciar, até final de 
2016, a requalificação da 

Praça da República, em Ervidel. 
Esta intervenção surge no âm-

bito da proposta de qualificação 
de uma zona central da aldeia, 
numa área por excelência de reu-
nião e estadia da população, que 
deverá constituir-se como a ima-
gem de identidade de Ervidel.

O conceito da intervenção pro-
cura estabelecer uma nova iden-
tidade de vivência comunitária, 
constituindo esta Praça não só um 
espaço aprazível no dia a dia, mas 
também uma área de oportunida-
de para realização de eventos, fes-
tas, exposições, entre outras.

A circulação pedonal ficará to-
talmente livre de obstáculos, atra-
vés dos materiais escolhidos (cal-
çada e laje de calcário), fazendo-se 
a circulação preferencialmente 
junto às fachadas dos edifícios.

A zona marcadamente de es-
tadia e reunião será em laje de 
calcário, conferindo nobreza ao 
espaço. Nesta zona será instalado 
um conjunto de canteiro sobrele-
vado com murete banco e elemen-
to de água, centralizando uma 
grande área de estadia e fruição 
do espaço. O conforto da Praça 
será igualmente assegurado pela 
plantação de árvores de cresci-
mento rápido e grande capacida-
de de sombreamento.

O Município de Aljustrel 
instalou um parque in-
fantil no logradouro das 

novas instalações do CAPI, em 
Messejana, infraestrutura que fun-

ciona pela primeira vez no presente 
ano letivo. O CAPI é da responsa-
bilidade da associação Engenho & 
Arte, que desenvolve as valências 
de creche e pré-escolar; atividades 
para crianças e jovens e atividades 
para a comunidade. Valoriza-se, 
assim, ainda mais, este importante 
investimento na freguesia, que fica 
equipado de forma a melhor servir 
as crianças que frequentam a ins-
tituição. 

A Junta de Freguesia de S. 
João de Negrilhos, em 
parceria com a autarquia, 

concluíram as obras do novo jar-
dim de Jungeiros. Para o efeito foi 
requalificado o logradouro da an-
tiga Escola do 1º Ciclo da aldeia, 
demolindo os muros exteriores, 
dando lugar a uma praceta, que 
foi ajardinada e onde foi colocan-
do um parque infantil. Este pas-
sa a ser um novo espaço público, 
onde as pessoas poderão passar 
os seus tempos livre, conviver e 
praticar atividade física.

Ervidel

Praça da República vai ser 
requalificada
O conceito da intervenção procura estabelecer uma no-
va identidade de vivência comunitária da aldeia, cons-
tituindo esta praça não só um espaço aprazível no dia a 
dia, mas também uma área de oportunidade para reali-
zação de eventos, festas e exposições, entre outras.

S. João de Negrilhos

Novo 
Jardim em 
Jungeiros

Messejana

Câmara instalou  
novo parque infantil 

Aljustrel e Rio de Moinhos

Escola dos Eucaliptos com 
parque de jogos 

O Município de Aljustrel, 
em parceria com a União 
das Freguesias de Aljustrel 

e Rio de Moinhos, realizou várias 
intervenções na Corte Vicente 
Anes com o objetivo de melhorar o 

ambiente urbano e o bem-estar da 
população desta localidade. Foram 
introduzidas melhorias no Parque 
Infantil, aplicada pintura nas pas-
sadeiras e lombas e substituída a 
porta do poço. Paralelemente fo-

ram feitas melhorias na ETAR da 
aldeia e a limpeza de bermas. De-
correm ainda obras para a criação 
de um anexo na Sociedade Recre-
ativa, que dotará esta coletividade 
de melhores condições.

Aljustrel 

Várias intervenções na Corte Vicente Anes

Praça da República de Ervidel
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De 21 a 25 de outubro, o Pavilhão de Exposições 
e Feiras abre as suas portas para receber a XV 
Feira do Livro. 

Durante cinco dias, os amantes da leitura vão poder 
deambular por entre as diversas mesas cobertas de li-
vros e satisfazer o seu gosto pela leitura. 

Centenas de obras, com uma grande variedade de 
temas e géneros literários e a preços mais convidativos 
esperam pelos leitores, que com o Natal à porta podem 
aproveitar para comprar algumas prendas.  

Esta iniciativa, promovida pela Biblioteca Municipal 
de Aljustrel, pretende aproximar o livro ao leitor e culti-
var o gosto pela leitura dos visitantes, até mesmo aqueles 
que não têm por hábito frequentar as livrarias. 

Para atingir um público ainda maior, este espaço irá 
promover diversas atividades culturais. 

Na sexta-feira, dia 21, pelas 21h00, terá lugar uma 
conversa em torno da obra de Nídia Horta, pautada por 

momentos musicais com MarROCKhino.
No sábado, dia 22, às 10h30, será realizado o “Mal-

mequer de Histórias”, uma das atividades regulares da 
Biblioteca Municipal, integrada nesta feira. 

As técnicas da Biblioteca irão ler, a crianças dos 3 
aos 6 anos, a história “A Magia da Estrela do Outono”, 
subordinada ao tema “ Unir o Lúdico e a Descoberta”.

Na segunda-feira, dia 24, às 10h30, o autor Daniel 
Completo apresentará “Quem Dá Asas Às Palavras”, 
destinado a crianças dos infantários e pré-escolar, e às 
14h30, a crianças do 1º ciclo.

Pelas 16h00, à semelhança dos anos anteriores, o 
presidente da Câmara entregará os certificados “Padri-
nhos de Leitura” aos representantes das empresas que 
apadrinharam os alunos de uma sala de aula de jardim-
-de-infância, pré-escolar ou primeiro ciclo, através da 
atribuição de um apoio financeiro para aquisição de 
um livro para cada aluno dos ciclos abrangidos. Com 
esta iniciativa a Biblioteca Municipal pretende envolver 
a comunidade promovendo o sentido de partilha, de 
solidariedade social e de uma cidadania mais ativa, for-
talecendo ao mesmo tempo os laços existentes entre a 
biblioteca e os seus utentes.

Às 21h00, a cantora aljustrelense Sandra Elle, encer-
ra as atividades desta XV Feira do Livro com um espe-
táculo musical. 

Simultaneamente à Feira do Livro, irá decorrer no 
fim de semana, 22 e 23, a tradicional Feira Nova de Ou-
tubro. O Parque de Exposições e Feiras vai encher-se de 
barraquinhas onde se podem adquirir os mais variados 
produtos desde roupa, sapatos, enchidos, queijos, pro-
dutos artesanais entre muitos outros artigos.

Contudo, os frutos da época são um dos principais 
atrativos desta feira que “convidam” todos os anos cen-
tenas de pessoas a visitar o certame. Tanto as nozes, 
como os figos secos, as amêndoas, os pinhões e as casta-
nhas assadas quentinhas, anunciadas pelo cheiro e pelo 
pregão característico dos vendedores, fazem as delícias 
de todos. 

Entre os dias 8 e 11 de se-
tembro, decorreu em Al-
justrel a tradicional Festa 

em Honra de Nossa Senhora do 
Castelo. 

Este ano, a Confraria de Nos-
sa Senhora do Castelo de Aljus-
trel, que já conta com três anos 
de existência, apresentou um 
programa cultural onde o reli-
gioso se mistura com o profano. 
As celebrações religiosas realiza-
ram-se na Ermida de Nossa Se-
nhora do Castelo, destacando-se 
ainda a Romaria a Cavalo com a 
Imagem Peregrina de Nossa Se-
nhora do Castelo, pelas ruas de 
Aljustrel. O recinto da festa foi 
também muito animado com os 
bailes, concertos de música po-
pular, cante alentejano, fado e 
um fogo-de-artifício. 

No domingo, dia solene das 
festividades, foi celebrada a Eu-
caristia, na Igreja Matriz seguin-
do-se a Procissão em Honra de 

Nossa Senhora do Castelo que 
saindo da Igreja Matriz, passou 
pela Rua S. João de Deus, Largo 9 
de Abril, Rua de Montes Velhos, 
Av. da Liberdade, Rua 5 de Ou-
tubro, Rua Heliodoro Salgado, 
Rua de Santa Bárbara, Rua da 
Urbanização da Praça de Touros, 
conduzindo a imagem de Nossa 
Senhora até à sua Ermida onde 
permanece até ao ano seguinte. 
Uma exposição de vestidos e de 
fotografias de noivas, que casa-
ram na ermida, esteve patente ao 
público durante os dias de festa. 

As festividades contaram 
com o apoio da Camara Muni-
cipal de Aljustrel, da União das 
Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos, da GNR, da Santa Ca-
sa da Misericórdia de Aljustrel, 
dos Bombeiros de Aljustrel, do 
comércio local, dos Irmãos da 
Confraria, dos paroquianos e da 
população de Aljustrel.

Aljustrel vai receber uma 
comitiva de 35 franceses 
de Hem, no fim de sema-

na 25, 26 e 27 de novembro. 
A visita dos franceses ao nos-

so concelho surge no âmbito do 
acordo de geminação estabeleci-
do entre estas duas vilas, desde 
2000. 

Em 2015, representantes al-
justrelenses deslocaram-se a 
Hem, para comemorar os 15 anos 
da geminação. Dando seguimen-
to ao princípio de reciprocidade, 
Aljustrel irá receber, este ano, a 
representação francesa que será 
constituída de eleitos, membros 
do comité de geminação, repre-
sentantes da Associação Sport 
Clube União Aljustrelense, mem-
bros do Conselho da Juventude 

dos 14 aos 17 anos, do diretor da 
escola de música e de um empre-
sário da área da restauração. 

Ao longo destes 15 anos, os 
encontros que têm decorrido, al-
ternada e anualmente nestas duas 
vilas, têm permitido aos habitan-
tes destas comunidades de me-
lhor se conhecerem do ponto de 
vista cultural, social, desportivo, 
turístico e até económico. 

Razão pela qual, este ano, a 
comitiva francesa foi convida-
da a participar na Vin&Cultura. 
Um vasto programa cultural está 
a ser planificado, no sentido de 
proporcionar uma troca de expe-
riências e de aprofundar as rela-
ções de amizade criadas ao longo 
destes anos de contactos entre as 
duas comunidades.  

Geminação

Franceses de Hem participam na Vin&Cultura
Em 2015, representantes aljustrelenses deslocaram-se a Hem, para comemorar os 15 
anos da geminação. Dando seguimento ao princípio de reciprocidade, Aljustrel irá 
receber, este ano, a representação francesa

XV Feira do Livro

Centenas de livros com cheirinho a castanhas 
assadas e atividades culturais à mistura

Nossa Senhora do Castelo 

Confraria promove festa em 
honra da santa

Cerimónia em Hem
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Em Aljustrel temos conhe-
cimento da existência de 
bairros mineiros desde o 

início da exploração moderna 
das minas em meados do séc. 
XIX. Numa gravura de 1847 
oferecida ao primeiro conces-
sionário da mina de S. João, 
Sebastião Gargamala, podemos 
verificar pela sua legenda que já 
existiam instalações para alojar 
mineiros.

 Ainda no século XIX há al-
gumas referências à existência 
de diversos “quartéis” (conjunto 
de casas em banda, semelhantes 
às casernas militares), para alo-
jamento dos mineiros no com-
plexo metalúrgico das Pedras 
Brancas, pertencente à Compa-
nhia de Mineração Transtaga-
na.

Entretanto, na mina de Al-
gares, os operários provenientes 
de outros locais do país, cons-
truíam habitações improvisa-
das, sem o mínimo de condições 
de higiene e habitação e que de-
ram origem a alguns problemas 
de saúde (epidemias locais). Foi 
então ordenado o levantamento 
dessas “barracas”, tendo-se de-
senvolvido como bairro minei-
ro, uma povoação que se situava 
entre a mina de Algares e a vila 
de Aljustrel, chamada Aldeia 

das Magras, hoje completamen-
te integrada no conjunto urba-
no da Vila e que se situava entre 
o que é hoje a rua de Santa Bár-
bara e o edifício dos Bombeiros 

Voluntários.
Com o desenvolvimento da 

exploração mineira a empresa 
concessionária, com o intuito 
de poder exercer um controle 

mais apertado sobre os operá-
rios nos aspetos social e eco-
nómico e com a necessidade de 
fixar operários especializados, 
inicia a construção dos primei-

ros bairros mineiros de Algares 
de Baixo, Algares de Cima, Vale 
d’Oca (1ª fase - localizado jun-
to ao extremo sul do Chapéu 
de Ferro e que terá sido cons-

História

Bairros mineiros de Aljustrel, património inestimável 

Com o desenvolvimento da exploração mineira, a empresa concessionária ordenou, no início 
do século XX, a construção de bairros mineiros.

Bairro de São João de 1847 (lado direito da imagem) e casa do Engº e do Diretor da mina de S. João (lado esquerdo da imagem)

Gravura de 1847
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truído cerca de 1910), o Bairro 
do Triturador (situado próximo 
dos antigos moinhos triturado-
res, já derrubado), o Bairro da 
Represa (situado próximo da 
represa e também já desapareci-
do) e o novo bairro de S. João, 
em novo local conhecido como 
“Focinho de Cão”.

Entretanto, outros bairros 
foram sendo construídos no de-
curso do séc. XX, o Bairro do 
Plano, que adquiriu este nome 
por ter sido construído no local 
onde se situava uma estrutura 
mineira conhecida como Plano 
Inclinado, o Vale d’Oca Novo 
(2ª fase) e o Bairro de Santa Bár-
bara, situado na continuidade 
do anterior mas com uma orien-
tação diferente (1951/1952).

Entretanto também foram 
sendo acrescentados alguns 

bairros já existentes como, por 
exemplo, o de S. João que foi 
acrescentado com 5 bandas em 
1957, o do Plano que teve em 
1970 um acrescento de 2 bandas 
e ainda a continuação do Bairro 
de Stª Bárbara que teve vários 
acrescentos entre 1956 e 1970.

Existiam alguns critérios 
que davam pontos para a atri-
buição destas habitações nome-
adamente, o número de filhos 
do casal, o número de anos ao 
serviço da empresa (dados ob-
jetivos) e o seu comportamento 
(dado subjetivo avaliado pelo 
Serviço de Pessoal).

A arquitetura das casas era 
praticamente igual em todas 
elas, construídas em bandas 
com apenas 1 piso, cada ha-
bitação possuía 2 quartos e 1 
cozinha. O projeto inicial não 

contemplava a existência de ca-
sa de banho e só em meados do 
séc. XX, estas começaram a ser 
construídas mas localizadas no 
exterior da habitação, no outro 
lado da rua. As habitações situ-
adas nos extremos de cada ban-
da tinham maiores dimensões e 
eram destinadas aos capatazes. 
Todas possuíam água canali-
zada e a partir do momento em 
que a empresa mineira pôs em 
funcionamento uma Central 
Elétrica (1926) passaram tam-
bém a ter corrente elétrica. Nas 
traseiras das casas havia ainda 
um pequeno quintal que era 
aproveitado para cultivar frutas 
e legumes.

Após os trabalhos de 1970 
não foram construídas mais 
habitações para alojamento dos 
mineiros.

Uma particularidade destes 
bairros era o facto de aí serem 
proibidos estabelecimentos co-

merciais. O 
comércio de 
mercearias e 
outros bens de 
consumo pa-
ra evitar fazer 
concor rênc ia 
às cooperati-
vas que a mi-
na criou ao 
longo da sua 
existência para 
abastecimento 
exclusivo dos 
seus funcioná-
rios, os quais 
por sua vez 
eram obriga-
dos a comprar 
exclusivamen-
te nessas coo-
perativas e as 
tabernas e ca-
fés para evitar 
o consumo de bebidas alcoóli-
cas que normalmente geravam 
desacatos.

As cooperativas de consumo 
mineiras foram criadas e geri-
das pela empresa mineira e ao 
mesmo tempo que obrigavam 
os seus funcionários a consumir 
nessas lojas, estavam proibidos 
de consumir no comércio da vi-
la, facto que levou muitas vezes 
a queixas na Câmara Municipal 
por parte dos comerciantes da 
vila que se sentiam lesados.

Atualmente essa proibição 
desapareceu tendo aparecido 
alguns estabelecimentos comer-
ciais nos bairros de Vale d’Oca e 
de São João. 

A crise que atingiu a mina, 
na última década do século pas-
sado, e que obrigou a empresa 
mineira a realizar dinheiro pa-
ra fazer face aos seus compro-
missos, fez com que a empresa 
mineira decidisse vender as ha-
bitações aos seus ocupantes.

Entretanto, esse proces-
so permitiu que desde o início 
do século tenha sido possível à 
autarquia realizar obras de be-
neficiação ao nível das infra-
estruturas básicas nos diversos 
bairros existentes.

Mina de São João vendo-se em segundo plano o novo Bairro de São João (Focinho de Cão).

O Bairro de Algares de Baixo no princípio do século XX

O Bairro de Santa Bárbara em 1952.
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De 16 a 18 de setembro, a Câmara Municipal de Al-
justrel levou a efeito o Festicante, onde, nesta 1ª edi-
ção, a cultura cubana esteve em grande destaque.

Este evento, subordinado ao lema “Nós e o Mundo” 
tem como principal objetivo promover e divulgar o cante 
alentejano, através das grandes vozes locais, regionais e na-
cionais, e promover o diálogo intercultural, dinamizando 
espetáculos musicais, exposições, mostras de produtos e 
gastronomia, com destaque ao país convidado do Festican-
te, que será diferente em cada edição.

A embaixadora, Johana Ruth Tablada de la Torre, mar-
cou presença durante a sessão de abertura deste festival, que 
se realizou na sexta-feira, 16, e ficou marcada pela inaugu-
ração do Monumento ao Cante Alentejano, situado na ro-
tunda da Rua da Olivença.

Durante os três dias do evento, o Parque da Vila de Al-
justrel animou-se com diversos espetáculos e iniciativas que 
contaram com as atuações, entre muitas outras, do grupo 
Cuba Zone convida LUÍS REPRESAS, Habana Way convi-
da VITORINO, Cante Informal e Trio Son de Cuba.

O Festicante é um projeto cofinanciado pelo Alentejo 
2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER. 
As entradas são livres.

Cultura cubana esteve em 
destaque 

Festicante 
aproximou 
Aljustrel e o 
Mundo
Este evento, subordinado ao 
lema “Nós e o Mundo” tem 
como principal objetivo pro-
mover e divulgar o cante 
alentejano, através das gran-
des vozes locais, regionais e 
nacionais, e promover o di-
álogo intercultural, dinami-
zando espetáculos musicais, 
exposições, mostras de pro-
dutos e gastronomia, com 
destaque ao país convidado 
do Festicante
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Olinda P. Gil regressou, no dia 13 de 

outubro, ao auditório da Biblioteca 
Municipal de Aljustrel com a sua 

obra escrita no formato e-book “Sudoes-
te”, agora editada em papel pela Coolbooks 
(Porto Editora). A apresentação esteve a car-
go do cartoonista Luís Afonso.

Neste serão literário, que decorreu no 
âmbito dos “Encontro com a Escrita”, a es-
critora aljustrelense falou do seu livro que 
nos traz três histórias distintas, talvez a mes-
ma história e a mesma mulher que nela vive. 
Ou três histórias diferentes de três mulheres 
diferentes que viveram na mesma casa.

Em todas elas está presente o mesmo 
ambiente marítimo, um envolvimento amo-
roso, uma personagem com «o chamamento 
do mundo». Todas as histórias passam-se na 
mesma casa, na mesma quinta, na mesma 
praia, na mesma falésia. As próprias perso-
nagens vão tendo pequenas variações. Con-
tudo, os contos são muito diferentes; cada 
um oferece-nos uma perspetiva distinta de 
como se pode viver o amor e o desejo de 
partir: do sentimento mais puro e simples à 
capacidade de começar tudo de novo.

Olinda P. Gil é licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas e mestre em Ensino 
do Português e das Línguas Clássicas. Tem 

também uma pós-graduação em Gestão de 
Recursos Humanos. Desde que se conhece, 
talvez influenciada pelas histórias que ouvia 
da sua avó, sente um grande gosto pela cria-
ção de histórias.

Começou a publicar, aos 16 anos, no DN 
Jovem, um suplemento para jovens escrito-
res e ilustradores. Participou com outros co-
laboradores do suplemento no site na-cama.
com e jotalinks.

Em 2004, foi galardoada com o 3º pré-
mio do concurso literário “Lisboa à Letra”, 
na categoria de prosa. Foi selecionada no 4º 
concurso de Mini-Contos do IST Taguspa-
rk.

Tem textos publicados nas revistas “Ao 
Sul de Nenhum Norte”, “Bang!”, “Nanozi-
ne”, “Revista Literária Sítio” e “InComu-
nidade”. Publicou nas coletâneas “Ocultos 
Buracos”, “Beijos de Bicos” e “Poesia sem 
Gavetas”.

Em novembro de 2013,  lançou um con-
junto de micronarrativas intitulado “Con-
tos Breves”. É ainda autora da coletânea de 
contos, editados em ebook “Sobreviventes”. 
Escreve no blog www.olindapgil.com.

Olinda P. Gil é um dos membros funda-
dores da ASSESTA - Associação de Escrito-
res do Alentejo.

O palco do anfiteatro da Piscina Mu-
nicipal esteve muito animado nas 
noites de quartas-feiras deste verão. 

À semelhança dos anos anteriores, um 
programa cultural bastante variado foi apre-
sentado pela Câmara Municipal para preen-
cher as noites quentes de julho e agosto.

No dia 13 de julho, decorreu o primei-
ro espetáculo. O anfiteatro encheu-se para 
acolher o já muito aguardado desfile de mo-
da  “Aljustrel Moda Jovem”, que este ano foi 
abrilhantado com a participação de algumas 
representantes do Concurso Miss Bélgica 
África, que se encontravam na altura, em 
Aljustrel, no âmbito de um estágio de aper-
feiçoamento.

Nessa noite, raparigas e rapazes do con-
celho desfilaram pelo tapete vermelho, com 
vestuário e acessórios de moda, cedidos para 
a ocasião, por diversos estabelecimentos co-
merciais locais.

O teatro esteve presente com a represen-

tação, no dia 20 de julho, da peça “Loa, xá-
cara e bugiganga”, pelo Teatro das Beiras, do 
dramaturgo espanhol Pedro Calderón de la 
Barca. 

Mas também na quarta-feira, 27, o palco 
do anfiteatro ao ar livre, recebeu o “Musical 
Cinderela”, pela Companhia Rituais dell Ar-
te. Um espetáculo original de teatro e música 
para crianças e toda a família, repleto de ma-
gia, esperança, amizade, amor e muito riso.

O fado marcou igualmente presença, no 
dia 3 de agosto, com a performance “Danço-
-te Amália”, em homenagem a Amália Ro-
drigues. Este espetáculo de dança contempo-
rânea teve como inspiração os fados menos 
conhecidos da fadista e a sua versatilidade 
nas suas interpretações em italiano, inglês e 
francês.

Por fim, o grupo de música popular aljus-
trelense Nova Aurora, que já nos habituou a 
ter casa cheia em Aljustrel, fechou com chave 
de ouro, os espetáculos das “4as à Noite.

4as à Noite

Câmara apresentou programa 
cultural variado para animar noites 
quentes de verão 

O Município de Aljustrel 
está a levar a efeito um 
projeto denominado 

“Cante à Mesa” com o intuito 
de promover e divulgar o Can-
te Alentejano, reconhecido pela 
UNESCO como Património Ima-
terial da Humanidade.

A referida iniciativa decorre-
rá nos restaurantes do concelho 
e tem como objetivo a divulga-
ção informal do cante junto da 
população e de visitantes oca-
sionais, diversificando os locais 
tradicionais de divulgação desta 
arte e tornando este património 

cultural num ativo económico 
que contribua para o desenvolvi-
mento local.

Neste sentido, o Município 
promoveu uma reunião de pla-
neamento/programação com 
gerentes de restaurantes locais, 
que teve lugar no passado dia 12 

de outubro. Os trabalhos foram 
bastante produtivos, tendo os 
estabelecimentos presentes de-
monstrado interesse em aderir ao 
projeto.

O município dinamizará uma 
segunda ronda de reuniões com 
os restaurantes que não se pude-

ram fazer representar no dia 12 
de outubro, visto que se pretende 
alargar o projeto ao maior núme-
ro possível de estabelecimentos, 
pelo que os interessados deverão 
contactar o município para o 
efeito. O Cante à Mesa é financia-
do pelo Alentejo 2020.

Encontro com a 
Escrita 

Olinda P. Gil 
apresenta 
“Sudoeste”

Cante à Mesa 

Município reúne com gerentes de restaurantes
O Município de Aljustrel está a levar a efeito um projeto denominado “Cante à Mesa” com o 
intuito de promover e divulgar o Cante Alentejano
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A Câmara Mu-
nicipal de Al-
justrel lançou, 

há algum tempo, um 
folheto informativo 
com vista a chamar a 

atenção dos munícipes para uma me-
lhor observância das regras de deposi-
ção e acondicionamento dos seus resí-
duos indiferenciados. 

Contudo, verificando que os atuais 
circuitos de recolha continuam a depa-
rar-se, quotidianamente, com muitas 
situações de lixo espalhado na via pú-
blica, a autarquia viu-se na obrigação 

de tomar mais algumas medidas, com 
vista a um melhor cumprimento das 
instruções de operação e manutenção 
do serviço de recolha emanadas pelo 
Regulamento de Resíduos Sólidos e Hi-
giene Urbana. 

Assim, a partir de 15 de novembro, 
a Câmara Municipal de Aljustrel irá 
aplicar coimas a quem não respeitar 
essas regras de deposição de resídu-
os, que passam, nomeadamente, pelo 
uso obrigatório de um contentor e pe-
lo respeito das horas de colocação dos 
mesmos na via pública. Os munícipes 
que não tiverem um contentor podem 

adquiri-lo, desde já, através da Câmara 
Municipal ou num qualquer estabele-
cimento comercial, desde que similar 
ao modelo adotado. 

Mais informações podem ser obti-
das através do Balcão Único, de tele-
fone 284600070 ou via email: geral@
mun-aljustrel.pt, ou ainda, em http://
cms.mun-aljustrel.pt/upload_f i les/
client_id_2/website_id_2/Actividade_
Municipal/Ambiente/Paginacao%20
net.pdf. 

LIXO SÓ
NO CONTENTOR

O SEU USO É 
OBRIGATÓRIO!

É HORA DE 
MUDAR!
ADQUIRA
JÁ O SEU

CONTENTOR!
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No âmbito da Semana Eu-
ropeia da Mobilidade, 
o Muncípio de Aljustrel 

juntou-se, uma vez mais, à inicia-
tiva e participou na comemora-
ção do Dia Europeu sem Carros,  
que se celebrou no dia dia 22 de 
setembro.  

Sob o tema: “Mobilidade inteli-
gente. Economia forte”, a autarquia 
propôs atividades com os atores lo-
cais, nomeadamente comerciantes, 
residentes e escolas, de modo a criar 
uma dinâmica de ações de promo-
ção do espaço público. Assim, e à se-
melhança dos anos anteriores, entre 

as 8h00 e as 18h00, foi encerrado um 
troço da Av.ª da Liberdade a veículos 
motorizados, e desenvolvidas algu-
mas iniciativas direcionadas a toda a 
população. 

Aulas de “FitKids” e intergera-
cional; atividades desportivas (cir-
cuito com veículos não motoriza-
dos); sensibilização sobre segurança 
rodoviária; passagem de um vídeo 
no Mercado Municipal sobre o Dia 
Europeu sem Carros; distribuição 
de folhetos informativos e inquéritos 

à população foram algumas das ati-
vidades desenvolvidas pelos serviços 
de Ambiente/Proteção Civil  e Des-
porto da autarquia, com a participa-
ção do  Agrupamento de Escolas de 
Aljustrel, do Infantário “A Borbole-
ta”, do CAPI – Messejana e da GNR 
- Escola Segura.

Este ano, foi igualmente dinami-
zada a iniciativa “Energia a pedalar”. 
Tratou-se de um projeto concebido 
pela Quercus – Associação Nacional 
de Conservação da Natureza ao qual 

se junta o Centro Ciência Viva de 
Estremoz, que pretendeu de forma 
interativa e divertida simular a inte-
ração entre as fontes de energias re-
nováveis, como o vento e a água, e os 
equipamentos geradores das chama-
das energias renováveis (centrais so-
lares, centrais eólicas, etc.) ou ainda 
de outros equipamentos que geram 
energias mais limpas.

Além disso, das 17h às 20h00, 
realizou-se uma gincana de bikes 
e skates no Parque da Vila (Parque 
Desportivo, Skate Park e Jardim Pú-
blico). 

Com a celebração desta efemé-
ride, a autarquia, para além de pro-
porcionar um dia diferente e cheio 
de diversão, quis ainda sensibilizar 
a comunidade, nomeadamente as 
camadas mais jovens para a impor-
tância da utilização de energias mais 
limpas e dar a conhecer as alterna-
tivas ao uso de viaturas movidas a 
combustível convencional.

No âmbito do projeto edu-
cativo ambiental/proteção 
civil, a Câmara Muni-

cipal de Aljustrel vai lançar pela 
primeira vez o concurso Projeto 
“Vila Sustentável” junto dos alunos 
dos 3.º e 4.º anos do ensino básico. 
Para o efeito, a autarquia convida 
as turmas a construir uma ma-
quete 3D, utilizando os materiais 
que mais lhes convier de forma a 
desenvolver uma vila sustentável, 
tendo em conta os parâmetros de 
“Energias mais limpas e a sua efi-

ciência”, “Segurança”, “Gestão dos 
resíduos produzidos (recicláveis, 
indiferenciados, industriais e co-
mércio), “Uso eficiente da água” e 
“Mobilidade”. 

As maquetes mais sustentáveis 
terão direito a uma visita de estudo 
em local a designar e a realizar-se 
na semana de 19 a 23 de junho. 

Esta é a grande novidade do 
plano para este ano letivo, que tem 
como objetivo sensibilizar a comu-
nidade escolar para a importân-
cia da preservação do ambiente e 

sustentabilidade ambiental, assim 
como, demonstrar o papel de cada 
um como agente de proteção civil e 
sensibilizar para os riscos existen-
tes e os procedimentos básicos a ter 
para a sua autoproteção.

Este plano, que contará com 
a participação de diversas entida-
des em algumas ações e projetos, 
consistirá no desenvolvimento de 
cinco projetos, quatro deles já ini-
ciados em anos anteriores.

Os projetos são os seguintes: 
“A Nossa Energia” (as energias re-

nováveis e como poupar energia); 
“Menos Resíduos” (caminho dos 
resíduos e valorizar para cultivar) ; 
“Eco- Florestas” (conhecer a águia 
Imperial Ibérica, Comemoração 
do Dia da Floresta (21 de Março) e 
Dia da Água (22 de março) e “Eu e 
a Águia Imperial Ibérica” (concur-
so) e, ainda, o projeto “Conhecer os 
Riscos” (exercícios de evacuação e 
simulacros, Comemoração do Dia 
Internacional da Proteção Civil (1 

de Março), “Catástrofes Naturais 
e suas Consequências” e o conto 
“Um Dia a Terra Tremeu” (concur-
so) ”

Estas atividades, levadas a cabo 
pelas técnicas dos serviços munici-
pais de Ambiente e Proteção Civil, 
destinam-se a motivar e a envolver 
a comunidade escolar, incentivan-
do a sua participação neste plano 
municipal. 

Para um concelho mais limpo!

Até 15 novembro, adquira o 
seu contentor
A partir de 15 de novembro, a Câmara Municipal de Aljus-
trel irá aplicar coimas a quem não respeitar as regras de 
deposição de resíduos, que passam, nomeadamente, pelo 
uso obrigatório de um contentor e pelo respeito das horas 
de colocação dos mesmos na via pública

Dia Europeu sem Carros

Para um planeta mais limpo

Ano letivo 2016-2017

Plano ambiental e de proteção civil municipal 
apresenta novidade
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No dia 4 de outubro, o 
Centro Saúde de Al-
justrel, a Câmara Mu-

nicipal e as Juntas de Freguesia 
convidaram os progenitores e os 
bebés nascidos, em 2016, para a 
plantação de uma árvore ou ar-
busto, no qual se colocou o nome 
da criança. 

Esta iniciativa decorreu no âm-
bito da Semana do Aleitamento 
Materno, que se  comemora, todos 
os anos, em mais de 170 países, com 
o objetivo de encorajar esta prática e 
fomentar a saúde dos recém-nasci-
dos de todo o mundo.

A Semana do Aleitamento Ma-

terno está subordinada, este ano, ao 
tema “Amamentação: Uma chave 
para o desenvolvimento sustentável”, 
que aborda o aleitamento em relação 
à sustentabilidade e a “sua importan-
te contribuição para atingir os objeti-
vos de desenvolvimento sustentável”.

O Projeto É Agora! 3G fo-
menta e desenvolve ações 
e atividades com a fina-

lidade de promover a inclusão 
social da população do concelho 
de Aljustrel. O Projeto assume 
a proximidade como valor fun-
damental da sua ação. Cada vez 
mais próximo da população, tem 
vindo a realizar diversas ativida-
des sempre com a preocupação 
de responder às suas necessida-
des. Tal não seria possível sem a 
dinâmica de parceria já alcança-
da, o que agradecemos, desde já, 
às instituições/entidades que têm 
contribuído para a realização das 
várias atividades realizadas. 

No que se refere ao Eixo 1 
– Emprego, Formação e Quali-
ficação, o projeto tem apoiado e 
encaminhado jovens e adultos 
desempregados, contribuindo 
para a definição ou desenvolvi-
mento do seu percurso de (re) 
inserção no mercado de trabalho. 
O projeto tem prestado, também, 

apoio sobre projetos de emprego 
e empreendedorismo. Recorde-se 
que pode sempre agendar o seu 
atendimento na sede do projeto 
ou através de 932950018.

Ao nível dos Eixos 2 - Inter-
venção Familiar e Parental e 3 
- Capacitação da Comunidade 
e das Instituições, o projeto tem 
trabalhado, com grande proximi-
dade, com as instituições/entida-
des, identificando entre outras, as 
suas necessidades e as estratégias 
para superar as mesmas. Nesta 
dimensão, a parceria constitui-
-se como um instrumento fun-
damental de suporte à ação do 
projeto. Partilhamos aqui uma 
breve descrição de algumas das 
atividades realizadas: - ATĹ s em 
Rio de Moinhos, Corte Vicente 
Anes e Carregueiro, promovendo 
a prática de hábitos de vida sau-
dáveis; - Ateliers em Messejana e 
Corte Vicente Anes, com o obje-
tivo de promover a auto organi-
zação dos habitantes; - Sessões de 

cinema ao ar livre no Carreguei-
ro, Jungeiros, Messejana, Ervidel 
e Rio de Moinhos; Atividades no 
Roxo Summer Fest e Peddy Pa-
per em Ervidel; - Acampamento 
Supramunicipal realizado em 
Santa Clara a Velha, realizado 
em conjunto com os projetos de 
Almodôvar e Ourique, que con-
tou com 21 jovens do Concelho 
de Aljustrel; - Ateliers nas IPSS ś 
com o objetivo de promover o 
envelhecimento ativo dos idosos; 
- Atividades Intergeracionais em 
Messejana e Rio de Moinhos; - 
Mercado de Sabores de Messeja-
na; - Oficinas de Artesanato em 
Aljustrel, em articulação com o 
Núcleo da Associação Pais em 
Rede; - Participação em palestra 
sobre empreendedorismo com 
alunos do Agrupamento de Es-
colas. Pode sempre acompanhar 
a atividade do projeto através da 
página de facebook https://www.
facebook.com/projetoeagora3g/

A equipa do CLDS 

No âmbito das II Jorna-
das do Envelhecimento 
+ Ativo, a Câmara Mu-

nicipal de Aljustrel promoveu, 
no dia 26 de julho, um passeio à 
praia aos idosos e reformados do 
concelho.

A autarquia pretendeu, com esta 

iniciativa, assinalar o Dia Nacional 
dos Avós, e proporcionar aos “avós” 
um dia diferente, com boa disposi-
ção e muito convívio, junto do mar, 
em  Armação de Pêra, no Algarve. 

Os seniores foram acompanha-
dos por técnicos municipais dos ser-
viços desportivo e social.

A Universidade Sénior de Al-
justrel (USA) e o programa 
Animasénior iniciaram as 

suas atividades nos primeiros dias 
de outubro. 

Neste novo ano letivo, os 120 
alunos, com mais de 50 anos, que 
se inscreveram na USA, vão fre-
quentar 18 disciplinas, nomeada-
mente português, inglês, saúde, 
pintura, alfabetização, artes deco-
rativas, informática, viola, história 
local e património, hidroginásti-
ca, atividade física, oficinas de ta-
leigos, teatro, música, psicologia, 
hortofruticultura, lavores e dança 
desportiva. 

Como nos anos anteriores, es-
tão ainda previstos intercâmbios 
entre universidades e academias da 
terceira idade, passeios de cultura, 

de lazer e gas-
tronómicos, vi-
sitas de estudo e 
outros eventos. 

As aulas de-
correm na es-
cola do Campo 
Esperança.  

O Animasénior, programa di-
rigido a séniores a partir dos 65 
anos, recebeu as inscrições de 140 
séniores, que vão assistir às aulas 
de nutrição, alfabetização, infor-
mática, hidroginástica, lavores e 
costura e atividade desportiva. 

Mais informações sobre a USA 
e o Animasénior podem ser con-
sultadas no sítio da Câmara Mu-
nicipal de Aljustrel em http://www.
mun-aljustrel.pt. 

Animasénior e USA

260 pessoas inscreveram-se nos programas 
municipais para seniores 

Como nos anos anteriores, estão ainda previstos intercâmbios entre universidades e 
academias da terceira idade, passeios, visitas de estudo, entre outros.

Saúde

Amamentação materna: 
Uma chave para o 
Desenvolvimento Sustentável

Dia dos Avós

Câmara levou idosos e 
reformados a passear à praia

Projeto É Agora! 3G

Criar e superar estratégias

Abertura do ano letivo
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Sábado, 8 de dezembro de 
1987, 16 horas, tudo está a 
postos para a primeira atua-

ção do Rancho Folclórico Verdes 
Campos de Jungeiros na Socieda-
de Recreativa. Neste dia de feriado 
comemorativo de Nossa Senhora 
da Conceição, padroeira de Jun-
geiros, o rancho vai mostrar, aos 
habitantes da sua terra, aquilo que 
tem vindo a ensaiar, nos últimos 
meses. Os nervos são bem visíveis 
no semblante dos elementos do 
grupo. Mas à hora prevista, e sem 
ninguém esperar, uma tremenda 
trovoada abate-se sobre esta aldeia 
da Junta de Freguesia de São João 
de Negrilhos, provocando um cor-
te de energia e impossibilitando a 
“performance”. Será preciso espe-
rar duas longas horas para que se 
consiga pôr a trabalhar o leitor de 
cassete. Às 18 horas, ouvem-se fi-
nalmente os primeiros acordes de 

música. Os bailarinos começam, 
então, a dançar e a cantar “O que 
levas na garrafinha?/ O que levas 
que tão bem cheira?”. Esta moda 
marcará o início das atuações des-
te rancho que, no próximo mês de 
dezembro, celebrará o seu 29.º ani-
versário.  

O Rancho Folclórico Ver-
des Campos de Jungeiros surgiu 
da vontade de algumas  pessoas 
que costumavam participar nas 
Marchas Populares, e que, a de-

terminado momento, acharam 
que tinham de ir mais além para 
divulgar os usos e costumes desta 
aldeia. Juntaram-se vontades e de-
terminação e, um ano mais tarde, 
após esta primeira atuação, o ran-
cho foi oficialmente registado no 
Cartório Notarial de Aljustrel. Os 
seus fundadores, Arnaldo Martins 
Bule, José Filipe Alberto e José Iná-
cio Sobral trataram de arranjar um 
acordeonista ao mesmo tempo que 
faziam a recolha de modas e dan-
ças do Baixo Alentejo.  Assim nas-
ceu o primeiro rancho folclórico 
do Concelho de Aljustrel, e um dos 
poucos do Baixo Alentejo. 

O rancho iniciou a sua ativi-
dade com cerca de 40 elementos. 
Atualmente, 35 pessoas, dos 6 aos 
76 anos, de ambos os sexos e de vá-
rios pontos do concelho reúnem-se 
às sextas-feiras para os ensaios.  

José Inácio Sobral, diretor téc-

nico e presidente do rancho, em 
conversa com o Boletim Munici-
pal, reconhece que “não tem sido 
fácil manter o grupo, pois ao longo 
destes quase 30 anos, o rancho tem 
enfrentado algumas dificuldades, 
não só de ordem financeira, como 
ainda no recrutamento dos ele-
mentos para o grupo, principal-
mente rapazes. Mas, as raparigas 
têm dado alguma ajuda. Até já 
saíram daqui alguns namoricos e 
casamentos”. 

O facto do rancho ainda se 
manter ativo deve-se muito à dedi-
cação, empenho e algum sacrifício 
dos seus elementos, tendo todos 
de se desdobrar entre os estudos, 
empregos e vida familiar. “Se fal-
tar um ou dois elementos, são logo 
menos pares para dançar”, lamen-
ta José Inácio Sobral. Há cerca de 
quatro anos, ficaram sem acorde-
onista, o que obrigou a uma para-
gem de três anos. 

Felizmente, o rancho conseguiu 
arranjar outro músico e regressar à 
atividade no ano passado. Segundo 
José Inácio Sobral: “dá-se muita 
atenção ao cante, mas no Alente-
jo também se dançava ao som do 
acordeão e da gaita-de-beiços”. Foi 
este aspeto que por não estar ainda 
muito explorado, entrar mais no 
ouvido, ter mais música e poder 
puxar pelos jovens que quiseram 
desenvolver, pois consideram que 
o rancho folclórico também tem 
um papel importante no desen-
volvimento e educação dos jovens. 
As regras e os horários a cumprir, 
o lidar e ensaiar com pessoas de 
todas as idades, ajuda-os a serem 
mais respeitosos com os outros e 
a crescerem como bons cidadãos. 
Por isso, o objetivo do rancho não 
é só recolher, estudar e divulgar os 
usos e costumes, danças e cantares 
do seu povo, mas também ocupar 
os tempos livres dos seus jovens. 

Os trajes representam o mun-
do rural e algumas das atividades 
mais importantes, como é o caso, 
dos ceifeiros, mondadeiras, boiei-
ro, aguadeira, moleiro, pastores de 
ovelhas e porcos, noivos e trajes de 
domingo, entre outros. Se alguns 
dos trajes foram financiados pelo 
rancho, a maioria foi oferecida pela 
população da aldeia, que também 
lhes tem doado outros objetos e pe-
ças ligadas à agricultura, algumas 
das quais acompanham o rancho 
nas suas atuações, ou fazem parte 
de um pequeno museu existente 
na sede do rancho em Jungeiros. 

Infelizmente, a falta de condições 
financeiras, de tempo e a humida-
de existente nesta antiga casa do 
professor, cedida pela Câmara Mu-
nicipal, não lhes permitem manter 
todo este importante acervo nas 
melhores condições, nem mesmo 
estabelecer um inventário. A estas 
dificuldades juntam-se a falta de se-
gurança do local e de civismo de al-
gumas pessoas. Só este ano já foram 
furtadas várias peças durante os 
dois assaltos de que foram vítimas. 

“Se um dia o grupo tem de aca-
bar, gostaria muito que todas estas 
peças se mantivessem em Jungei-
ros”, explicou ainda José Inácio So-
bral. O rancho está filiado no INA-
TEL e tem participado em vários 
encontros de ranchos folclóricos 
de norte a sul do país. Além disso, 
também canta as Janeiras, os Reis, 
toca o Sábado Aleluia e realiza um 
festival no primeiro fim de sema-
na de julho. Em 2009, lançou o seu 
primeiro CD. Atualmente, tem 
cerca de 25 músicas preparadas pa-
ra atuação. 

Com quase 30 anos de existên-
cia, o futuro do rancho não se apre-
senta muito risonho. As dificulda-
des são muitas. O rancho subsiste 
graças ao subsídio da Câmara 
Municipal e de algumas festas e 
iniciativas que realiza, mas isto não 
chega para suportar as despesas de 
transporte, da sede, de pagamento 
do acordeonista e de material, além 
disso, precisa de novos elementos, 
pois são cada vez menos os que 
se interessam pelo folclore, com a 
agravante de que como não dispõe 
de local adequado, segundo as oca-
siões ensaiam, ora num quintal, 
ora num casão ou mesmo na rua, 
de verão como de inverno. 

Por isso, vive um dia de ca-
da vez, sem grandes expectativas 
quanto ao futuro. Tem-lhes valido 
o empenho dos elementos e o cari-
nho da população que os incentiva 
a não deixar morrer o rancho, por 
amor ao folclore. 

XV Festival de Folclore de 
Jungeiros - Sábado, 2 de julho de 
2016 - 

A junta de freguesia de S. João 
de Negrilhos reconheceu a de-
dicação ao folclore, por parte de 
José Inácio Sobral atribuindo lhe 
a medalha de mérito cultural da 
freguesia.

Rancho Folclórico Verdes Campos de Jungeiros 

29 anos de amor e dedicação ao folclore
O Rancho Folclórico Verdes Campos de Jungeiros surgiu da vontade de algumas  pes-
soas que costumavam participar nas Marchas Populares, e que, a determinado mo-
mento, acharam que tinham de ir mais além para divulgar os usos e costumes desta 
aldeia. Juntaram-se vontades e determinação e, um ano mais tarde, após esta primeira 
atuação, o rancho foi oficialmente registado no Cartório Notarial de Aljustrel.

FICHA TÉCNICA:

Rancho Folclórico Verdes Campos 
de Jungeiros

Fundação: 8 de dezembro de 1987

Tel: 284666 145 -  
Telm: 912 749 246

Rua de Sines, 32 Jungeiros  
7600-044 São João de Negrilhos

Direção Técnica:  
José Inácio Sobral

Região Etnográfica:  
Baixo Alentejo

Trajes: Noivos, trajes de domingo, 
pastores e trajes de trabalho

Património: Sede com Museu 
(alfaias agrícolas e trajes)

Representações Nacionais:  
De Norte a Sul do Pais

http://rancho-verdes-campos.
blogs.sapo.pt/

http://www.mun-aljustrel.pt/
menu/603/recreativas-culturais.
aspx#rancho-folclorico-“verdes-
campos” 

Sede do Grupo
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Historicamente os sectores 
mineiro e agrícola são os 
mais importantes no con-

celho de Aljustrel. A importância 
destes ramos de atividade ganhou 
ainda maior impulso, por um lado, 
com a reativação das minas de Al-
justrel e, por outro, com a chegada 
da água de Alqueva, que permitiu 
aumentar as áreas irrigáveis de 
perto de 5 mil hectares para mais 
de 20 mil na atualidade. 

A estratégia do Município de 
Aljustrel passa por criar um am-
biente favorável à fixação de novos 
investimentos nos sectores minei-
ro e agrícola, que gerem mais-va-
lias a partir da riqueza geológica 

do subsolo, e do enorme potencial 
em termos do agronegócio, criado 
com a chegada da água do Projeto 
de Fins Múltiplos de Alqueva.

Dando sequência a esta estraté-
gia, no passado dia 11 de outubro, 
o presidente da Câmara Municipal 
de Aljustrel entregou as chaves das 
instalações que a ESAN, empresa 
turca de exploração mineira, ocu-
pa no Centro Municipal de Aco-
lhimento a Micro Empresas de 
Aljustrel.  

A ESAN, que escolheu Aljus-
trel para se instalar, vai investir 7,6 
milhões de euros, ao longo de três 
anos, no desenvolvimento de tra-
balhos de prospeção e pesquisa de 

minérios na Faixa Piritosa Ibérica, 
ao abrigo de um contrato assinado, 
no início de 2016, com o Estado 
Português. 

A prospeção mineira, que visa 
a descoberta e valorização de de-
pósitos minerais, é desenvolvida 
em formações geológicas propícias 
à ocorrência dos recursos que se 
procuram e tem como objetivos a 
determinação da extensão, geome-
tria e teor do recurso pesquisado, 
podendo, no futuro, conduzir à 
fase de exploração, ou seja, à aber-
tura de uma nova mina. 

Na mesma lógica de dinami-
zação dos setores empresariais es-
tratégicos, o Presidente da Câmara 

inaugurou em Ervidel, no passado 
dia 23 de Setembro, as novas insta-
lações de comercialização de fato-
res de produção para a agricultura 
da empresa Plus Alqueva,  partici-
pada pela Agromais.

Estas novas instalações corres-
pondem a um investimento sig-
nificativo e serão um importante 
contributo para o crescimento do 
Grupo Agromais, demonstrando 
a sua vontade de consolidar a sua 
presença na nossa região.

De acordo com o presidente 
do Conselho de Administração da 
Plus Alqueva, Luís Vasconcellos e 
Souza, “trata-se de uma instalação 
fulcral para o desenvolvimento do 

negócio dos fatores de produção no 
Baixo Alentejo, promovendo uma 
presença local neste mercado”.

Na região do Alqueva, a 
AGROMAIS e as suas participadas 
têm vindo a realizar um conjunto 
de investimentos que ascendem a 
cerca de 10 milhões de euros, rea-
lizados entre 2013 e 2016. Em Er-
videl, a empresa já concentra a pro-
dução de sociedades agrícolas dos 
concelhos de Ferreira do Alentejo, 
de Aljustrel e parte  de Beja. Esses 
mesmos produtos, após o processo 
de armazenamento, calibragem e 
embalamento, são encaminhados 
para a distribuição moderna.

ESAN e Plus Alqueva

Novas empresas instalam-se no Concelho  
de Aljustrel
A ESAN, que escolheu Aljustrel para se instalar, vai investir 7,6 milhões de euros, ao lon-
go de três anos, no desenvolvimento de trabalhos de prospeção e pesquisa de minérios 
na Faixa Piritosa Ibérica, ao abrigo de um contrato assinado, no início de 2016, com o 
Estado Português. Por sua vez, as novas instalações da Plus Alqueva correspondem a 
um investimento significativo e serão um importante contributo para o crescimento do 
Grupo Agromais, demonstrando a sua vontade de consolidar a sua presença na nossa 
região.

ESAN
A ESAN é uma empresa turca fun-
dada em 1978, com presença em 
40 países, que hoje detém mais de 
20 minas, produzindo e exportan-
do vários minerais, como o quart-
zo e a argila, e metais, como o zin-
co e o chumbo, entre outros. Os 
trabalhos de prospeção da ESAN 
em Aljustrel pretendem encontrar 
novos jazigos de cobre, zinco ou 
chumbo e outros minerais associa-
dos em vários concelhos do Baixo 
Alentejo, no caso concreto de Al-
justrel, na concessão do Monte das 
Mesas.

PLUS ALQUEVA
A produção agrícola da Agro-
mais no Alqueva tem crescido 
gradualmente e, hoje, mais de 
50% da produção de cebola, de 
brócolos e de alho da Agromais 
tem origem no Baixo Alentejo, 
representando um volume de 
negócios de cerca de 2 milhões 
de euros.  A Pluas Alqueva en-
quadra-se numa estratégia de 
alargar a atividade à comercia-
lização de fatores de produção 
para as explorações agrícolas, 
de forma a garantir a aplicação 
exclusiva de matérias ativas ho-

mologadas, desenvolver práticas de cultivo e técnicas de produção e de ges-
tão consentâneas com a proteção do ambiente e o controlo de resíduos e 
utilizar tecnologia de ponta na aplicação dos fitofármacos.

Assinatura do contrato com a ESAN Inauguração das instalações da Plus Alqueva - Ervidel
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Nádia Torres foi a artista 
convidada para expor, 
no dia 1 de julho, as suas 

obras nas Oficinas de Formação e 
Animação Cultural.

Pintora, ourives e professora, 
Nádia Torres é uma artista mul-
tifacetada, uma fazedora de ob-

jetos influen-
ciados pelas 
lembra nç a s 
e memórias 
dos locais 
que a têm 
marcado.  

N a s c i -
da em 1962 
no norte de 
África, Nádia 
vive, desde os 
anos 90, em 

Mértola, onde tem desenvolvido 
uma extensa atividade artística. 
Mestre em Desenho, pela Facul-
dade de Belas Artes da Univer-
sidade de Lisboa, Nádia Torres é 
ainda autora, ilustradora e coor-

denadora de livros com desenhos 
de alunos.

Além disso, participa nas ex-
pedições do Grupo do Risco, des-
de 2008, e coordena residências 
artísticas em Mértola.

A artista tem participado em 
inúmeras exposições coletivas 
e individuais em todo o país e 
além-fronteiras, e participado 
em diversos projetos gráficos. Ela 
é também a autora do símbolo 
“Mértola Vila Museu” (1995). 

Nesta exposição individual de 
pintura, desenho e joalharia, Ná-
dia Torres mostrou a sua versati-
lidade e o seu talento enquanto 
criadora de obras com traços, co-
res e formas que a caracterizam. 

As Oficinas de Formação e 
Animação Cultural inau-
guraram, no dia 14 de ou-

tubro, a exposição de pintura “No 
Borders” de Rui Miguel Germano. 
A exposição vai estar patente ao pú-
blico até ao dia 27 de novembro.

Rui Miguel do Casal Pinto Ger-
mano, RG, como é conhecido, nas-
ceu em Rio Maior em 1971, e desde 
muito cedo mostrou gosto pelo de-
senho e pela pintura.

Em 1989, vem estudar direito 
para Lisboa, cidade onde se inicia, 

igualmente, nos estudos da pintura, 
concluindo o curso livre de tecno-
logias da pintura na Escola Superior 
de Artes Decorativas da Fundação 
Ricardo Espírito Santo e Silva.

A prática da advocacia não o 
impediu de desenvolver o seu la-
do mais criativo, designadamente 
“através da pintura que explora a 
par da busca constante da desco-
berta de novos materiais, formas e 
composições”.

RG, influenciado pelo ambiente 
e a cultura urbana que se vivia nos 

anos 90, “encontrou uma lingua-
gem onde desenvolve conceitos abs-
tratos e o resultado é uma expressão 
de força baseada na simplicidade 
das formas e na energia das cores 
sempre patente nas suas obras”.

Profissionalmente atua em áre-
as tão distintas como a advocacia, 
as artes plásticas, o teatro e a forma-
ção. Participou em inúmeras expo-
sições individuais e coletivas com 
trabalhos e instalações.

As Oficinas de Formação 
e Animação Cultural de 
Aljustrel inauguraram, 

no dia 29 de julho, a exposição 
de pintura coletiva dos alunos da 
SNBA - Sociedade de Belas Artes 
de Lisboa.

De acordo com as palavras 
do coordenador e docente Jai-

me Silva, esta 
exposição veio 
preencher ex-
pectativas co-
muns e algo que 
já ganhou foro 
de enraizamento 
local, materiali-
zando-se em 57 
obras de pintura 

que correspondem a 37 autores.
Estas obras, executadas no de-

correr do ano-letivo de 2015/16, 
incidiram em temáticas e exercí-
cios de formação, sem desvirtuar 
ou apoucar o espírito de invenção 
e criatividade plástica que carac-
teriza os alunos da SNBA e a rela-
ção pedagógica.

Exposição 

Da pintura, ao desenho à joalharia: o mundo 
a cores de Nádia Torres

Artes Plásticas

NO BORDERS de Rui 
Germano em exposição até 
ao dia 27 de novembro

Exposição coletiva

37 alunos da Sociedade 
de Belas Artes de Lisboa 
expuseram obras 

Cine Oriental 

Camané e António Zambujo 
marcam nova temporada 
Camané, um dos grandes nome da música portuguesa, 
elegido pela critica especializada como a voz mais re-
presentativa da nova geração do fado, vai subir ao palco 
deste espaço cultural de Aljustrel, no dia 19 de novem-
bro, às 22 horas

Depois de uma interrup-
ção durante o verão, os 
espetáculos regressaram 

ao palco do Cine Oriental, no dia 
4 de outubro com a apresentação, 
da exibição artística “Olhar Passa-
geiro” de Erika Machado & Filipa 
Bastos.

Este concerto resultou da vi-
vência destas duas artistas nos três 

meses de residência em Aljustrel, 
Ourique e Almodôvar, no âmbito 
do Atalaia Artes Performativas 
2016.  As oficinas de composição 
musical, edição gráfica e produção 
audiovisual com vários grupos 
de jovens, orientadas no Centro 
d’Artes de Aljustrel, originaram 
a edição de vários vídeos e uma 
canção, já apresentada, nesta noi-

te, com a participação destes jo-
vens.

“E Porque Não Emigras?” é a 
pergunta que se colocam ao atores 
Carlos Areia, Patrícia Candoso, 
Marta Fernandes, Paulo Patrício 
e Rosa Soares nesta revista comé-
dia musical que estará em cena, 
no próximo dia 29 de outubro, às 
21h30. Duas horas de boa disposi-
ção, gargalhadas e homenagem ao 
fado, propostas pela companhia 
“Fora de Cena Produções”.

Camané, um dos grandes no-
mes da música portuguesa, elegi-
do pela critica especializada como 
a voz mais representativa da nova 
geração do fado, vai subir ao palco 

deste espaço cultural de Aljustrel, 
no dia 19 de novembro, às 22 ho-
ras, para interpretar, entre outras, 
algumas das canções do seu úl-
timo álbum “Infinito Presente”, 
muito elogiado pelo público, e que 
deu entrada para o primeiro lugar 
do top nacional de venda.

O mês de dezembro será mar-
cado, nesta sala de espetáculos, 
pelo concerto de aniversário da 
SMIRA, no dia 3, às 16h30, e pelas 
inúmeras festas de Natal promo-
vidas pelas escolas e autarquia. 

No dia 20 de janeiro, às 22 ho-
ras, António Zambujo dará o pri-
meiro espetáculo do ano 2017. O 
músico e cantor bejense, cada vez 

mais internacional, pisará o palco 
do Cine Oriental para homenage-
ar o Alentejo e interpretar alguns 
dos seus maiores sucessos, num 
equilíbrio perfeito entre o fado e o 
cante alentejano.

Estes são os espetáculos que 
irão decorrer no Cine Oriental 
nos próximos meses. Os bilhetes 
podem ser adquiridos como sem-
pre na Bilheteira Online, (http://
www.bilheteiraonline.pt/Com-
prar/Pesquisa?q=aljustrel), na re-
ceção das Oficinas de Formação 
e Animação Cultural, em dias de 
atividades na bilheteira do Cine 
Oriental, ou no próprio dia do es-
petáculo.
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No dia 4 de outubro, reali-
zaram-se dois concertos, 
em Aljustrel, integrados 

no Festival Atalaia Artes Perfor-
mativas Ourique/Almodôvar + 
Aljustrel 2016. 

O primeiro concerto ‘East to 
West’ da compositora, sul-corea-
na, Ji Sun Yang teve lugar às 21h, 
nas Oficinas de Formação e Ani-
mação Cultural, ao que se seguiu, 
às 22 horas, no Cine Oriental, o 
concerto ‘Olhar Passageiro’ de 
Érika Machado + Filipa Bastos.  

Estes concertos resultaram 
de dois projetos em residência de 
criação, realizado entre 19 de ju-
nho e 31 de julho no âmbito do 
Atalaia Artes Performativas 2016, 
promovido pela Atalaia – Asso-
ciação dos Amigos da Cultura e 
das Artes, com os Municípios de 
Ourique, Almodôvar e Aljustrel e 
a Direção Regional de Cultura do 
Alentejo.

Os projetos com residência no 

Centro d’Artes de Aljustrel, que 
contaram com a participação de 
19 crianças e jovens dos 6 aos 15 
anos, exploraram o universo do 
som e da música, misturando in-
fluências portuguesas/alentejanas 
com experiências oriundas da Co-
reia do Sul, do Brasil e de outras 
partes de Portugal.

Ji Sun Yang desenvolveu o pro-
jeto ‘East to West’ e Érika Macha-
do + Filipa Bastos prosseguiram 
com ‘Olhar Passageiro’, iniciado 
em Ourique.

A compositora Ji Sun Yang 
(Seul, Coreia do Sul) interessou-
-se pelo som da ressonância que 
se instala no espaço depois do de-
saparecimento do gesto, usando 
apenas instrumentos acústicos, 
materiais encontrados em Aljus-
trel, em bruto ou fabricados. Os 
participantes foram convidados a 
experimentar estes diferentes ma-
teriais, e os seus sons, numa rela-
ção interdependente com os sons 

do espaço envolvente. Do período 
de residência de criação em Aljus-
trel, em que a compositora desen-
volveu várias sessões de experi-
mentação e ensaios com crianças 
e jovens do concelho, nasceu o 
projeto East to West.

“Olhar Passageiro” resulta da 
vivência de Érika Machado (Belo 
Horizonte, Brasil) e Filipa Bastos 
(Coimbra) nos três meses de re-
sidência em Aljustrel, Ourique e 
Almodôvar. O processo de cria-
ção envolveu a gravação de um EP 
e vários vídeos com influências 
destes três concelhos. As oficinas 
de composição musical, edição 
gráfica e produção audiovisu-
al com vários grupos de jovens, 
orientadas no Centro d’Artes de 
Aljustrel, resultaram na edição de 
vários vídeos e uma canção, que 
foi apresentada no concerto final 
com a participação destes jovens.

A edição do Roxo Summer-
fest 2016, arrancou a 15 
de julho, com as presta-

ções de The Fellow Man, Dj Holly 
e Dj Mauro Barros que anima-
ram esta grande noite junto à 
Barragem do Roxo, em Ervidel.

No sábado, 16, Diesel BAND, 
Dj Bruno Lopez e No Maka atua-
ram no palco ao ar livre desta festa 
de verão que, este ano, foi anteci-
pada para o mês de julho.

O Roxo SummerFest pretende 
“afirmar-se no panorama nacio-
nal como o único festival que, si-
multaneamente, integra diversas 
faixas etárias e assenta no concei-
to do ‘custo justo’, onde a condição 
económica mais desfavorecida 
não é motivo para ficar de fora”, 

razão pela qual um desconto de 
cinquenta por cento foi oferecido 
a quem entrasse até à meia-noite 
e os detentores do Cartão Jovem 
Munícipe beneficiaram igual-
mente de um desconto.  

Paralelamente aos momentos 
musicais foram realizadas ativi-
dades desportivas junto da bar-
ragem. Os participantes puderam 
praticar canoagem, zumba e tiro 
ao arco, e pernoitar gratuitamente 
no parque de campismo colocado 
à disposição dos festivaleiros.

Recorda-se que à semelhança 
de anos anteriores, a autarquia 
assegurou, gratuitamente, a des-
locação para o local do festival a 
partir de todas as localidades do 
concelho de Aljustrel.

Este ano, e pela primeira vez, 
a autarquia lançou o “Viva + 
Aljustrel”. Tratou-se de uma 

iniciativa inovadora, criada para 
dar resposta ao anseio dos jovens 
dos 18 aos 30 anos, que ao longo 
do verão procuraram ter alguma 
ocupação. Nesta primeira edição, 
os 28 jovens inscritos foram distri-
buídos, conforme a sua preferên-
cia e disponibilidade, nos diversos 
equipamentos municipais, onde 
durante pelo menos duas semanas, 
e quatro horas diárias, desenvolve-
ram a sua atividade nos serviços 
municipais de cultura, patrimó-

nio, apoio à comunidade, infância 
e juventude, entre outros, tendo 
os setores do desporto e apoio ao 
programa “Viva Aljustrel”, sido 
os mais solicitados. Além de um 
seguro de acidentes pessoais, os 
jovens receberam uma bolsa sema-
nal destinada a despesas pessoais, 
financiada pela autarquia com o 
apoio de entidades locais. 

Também, e à semelhança dos 
verões anteriores, a Câmara Mu-
nicipal realizou o programa “Viva 
Aljustrel”. De 14 de junho a 14 de 
setembro, 186 crianças e jovens 
participaram neste programa, 

criado para responder a uma ne-
cessidade premente dos pais e en-
carregados de educação, que estão 
a trabalhar durante a interrupção 
do ano letivo e que não sabem 
como ocupar os seus educandos, 
tirando assim proveito tanto dos 
recursos humanos do município 
como dos seus equipamentos.

Durante estes três meses, o 
“Viva Aljustrel” proporcionou um 
conjunto de atividades recreativas 
e de lazer a estas crianças, desde 
idas à praia, com iniciação ao surf, 
visitas ao Centro de Ciência Viva 
de Faro, ao Planetário Móvel, mas 

também participação em todas 
as atividades propostas no museu 
municipal, na biblioteca e nos equi-
pamentos desportivos, e ainda, nas 
residências artísticas, desenvolvi-
das pela pianista e compositora de 
música clássica contemporânea, 
sul-coreana, Ji Sun Yang, e pelas 
artistas brasileira, Érika Machado, 
e a portuguesa, Filipa Bastos. 

As atividades, sempre acom-
panhadas por técnicos e auxiliares 
municipais, decorreram das 9h00 
às 18h30, com interrupção para 
almoço. Além disso, para facilitar 
a vida aos pais e aos encarregados 

de educação, os horários de acolhi-
mento das crianças efetuaram-se, 
de manhã a partir das 7h30 e à tar-
de até às 19h30.

Ambos os programas foram do 
agrado de todos, principalmente 
das crianças e jovens participan-
tes, que se divertiram e, ao mes-
mo tempo, tiveram contacto com 
outras realidades e experiências, 
que contribuirão certamente para 
o seu crescimento e formação pes-
soal, sendo certa a continuidade do 
“Viva + Aljustrel” e do “Viva Al-
justrel” em interrupções letivas do 
próximo ano.

Artes performativas

Resultados 
das residências 
artísticas terminam 
em concertos 

Roxo SummerFest

Festival de verão do Roxo 
decorreu este ano em julho

Programas de verão foram um sucesso

Câmara proporciona novas experiências a 
crianças e jovens do concelho
Os programas “Viva + Aljustrel” e “Viva Aljustrel” promovidos pela Câmara Municipal 
de Aljustrel para ocupar o tempo livres das crianças e jovens, durante o período de in-
terrupção do ano letivo, terminaram no dia 14 de setembro.
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Para assinalar o Dia Mundial 
da Alimentação, que se co-
memora a 16 de outubro, a 

Câmara Municipal, em parceria 
com o Agrupamento de Escolas 
de Aljustrel, ofereceu, na segun-
da-feira, 17 de outubro, uma sala-
da de frutas a todos os alunos, no 
intervalo da manhã. No espaço do 
Centro Escolar Vipasca também 
esteve presente uma personagem 
alegórica à alimentação saudável. 

Esta ação pretendeu chamar a 
atenção dos alunos para os perigos 
de uma má nutrição, e os efeitos 
nefastos que podem provocar na 
saúde, incutindo neles hábitos de 
uma alimentação mais saudável. 

Ainda, durante todo o mês 
de outubro, estão a ser dinamiza-
das atividades com o ensino pré-
-escolar no centro escolar e nas 
freguesias (Messejana, Ervidel, 
Rio de Moinhos, e São João de Ne-
grilhos). 

Também em parceria com 
os técnicos do CAIM-Centro de 
Animação Infantil Municipal, 
de 17 a 21 de outubro, foram de-
senvolvidas diversas iniciativas 
relacionadas com a semana da ali-
mentação. 

O convite surgiu depois de 
uma comitiva de cerca de 
quarenta pessoas, vindas 

da Bélgica, ter estado em Aljus-
trel, de 3 a 15 de julho, num está-
gio de aperfeiçoamento com vista 
à eleição de Miss África Belgium 
2016.  

Durante duas semanas, as 
15 finalistas, de 17 a 23 anos, de 
nacionalidade belga, e  represen-
tando os seus países de origem 
- Angola, Burundi, Camarões, 
Gabão, Guiné, Quénia, Congo-
-Brazzaville, República Demo-
crática do Congo (Kinshasa), Ru-
anda e Senegal, acompanhadas 
por oito membros do comité, seis 
membros da organização e oito 
crianças da associação Safari des 
Anges, participaram em ateliers 
de dança e de coreografia, desfile 
em palco e tomada da palavra em 
público, entre outras atividades. 

Além do estágio, fizeram 
ainda parte do programa visitas 
culturais a Lisboa e Algarve, bem 
como um desfile no Aljustrel Mo-
da Jovem, no dia 13 de julho, no 
anfiteatro das Piscinas Munici-
pais, inserido na oferta de anima-
ção das 4.as à Noite. 

O concurso Miss África Bel-
gium é organizado pela Associa-
ção “Safari des Anges”, que tem 
como objetivo ajudar crianças 
necessitadas tanto na Bélgica 
como em África. Para o efeito, 
promove atividades relacionadas 
com a cultura, o lazer, a apren-
dizagem de línguas africanas, 
visitas e passeios culturais, crian-
do assim espaços de reflexão e 
de descontração que, segundo 
acreditam, possam melhorar as 
relações norte-sul, bem com pro-
porcionar a integração da mulher 
africana na Europa.  Os fundos 

recolhidos neste concurso desti-
nam-se, igualmente, a financiar 
uma escola primária para crian-
ças invisuais e órfãs em África.  

Os organizadores quiseram, 
assim, proporcionar às concor-
rentes uma aprendizagem cultu-
ral que não se limite aos seus pa-
íses (Bélgica-África). Razão pela 
qual desde há quatro anos, já rea-
lizaram este estágio em Marrocos 
e Espanha (Girona e Barcelona).

A escolha de Aljustrel surgiu 
por sugestão de um lusodescen-
dente aljustrelense, residente na 
Bélgica, e após contactos poste-
riores por parte de um dos orga-
nizadores, que também recomen-
dou esta vila devido à qualidade 
dos seus equipamentos culturais 
e desportivos, à sua hospitalidade 
e beleza do local.

O concurso tem, ainda, como 
intuito mostrar às jovens con-
correntes a realidade de Portu-
gal, país que, segundo dizem os 
organizadores, tem conseguido 
manter o seu charme, hospitali-
dade e atrativos lendários, apesar 
da enorme crise que o tem assola-
do. Além disso, querem propor-
cionar momentos de partilha e 
de divulgação do concurso junto 
dos portugueses para que possam 
descobrir a Bélgica e os outros 
países do continente africano.

A vencedora do concurso, 
eleita em novembro, terá como 
missão transmitir uma mensa-
gem positiva de partilha, de fra-
ternidade, de multiculturalismo, 
de paz e de solidariedade entre os 
povos, num contexto económico, 
político e social bastante difícil 
tanto na Europa como em África.

Beleza

Jovens belgas estagiam 
em Aljustrel com vista 
ao título de Miss África 
Belgium
O presidente da Câmara, acompanhado do 
vereador e chefe de gabinete, vai participar, no 
dia 12 de novembro, a convite do seu homó-
logo da vila belga de Liège, como membro do 
júri no concurso “Miss Africa Belgium”. 

Saúde

Câmara 
dinamiza 
atividades 
para incutir 
hábitos de 
alimentação 
saudável 
nos alunos

Os Linda Martini apresentam, no dia 27 de 
outubro, “O Dia em que a Música Morreu”, 
uma curta-metragem do realizador Bruno 

Ferreira, concebida de uma ideia original deste com 
a banda.

A ideia teve como ponto de partida a realização 
de um videoclip para o tema “O Dia Em que a Mú-
sica Morreu”, um dos mais elogiados pela crítica, 
editado com “Sirumba”, o mais recente álbum dos 
Linda Martini.

O videoclip depressa passou a um filme docu-

mental cuja narrativa se constrói 
em torno dos mineiros de Aljus-
trel e da sua relação com o silên-
cio. Bruno Ferreira propõe um 
híbrido que nos priva os sentidos 
e faz com que as palavras que 
não podemos escutar ressoem 
contundentes no espaço inter-
pretativo, dilatando as margens 
do cinema documental e do for-
mato “vídeo clip”.

O filme conta com a partici-
pação do “Grupo Coral do Sindi-
cato dos Mineiros de Aljustrel” e 
da companhia de teatro de ma-

rionetas Chilena “Silencio Blanco”. 
A anteestreia, integrada no festival Doclisboa, 

está marcada para o dia 27 de Outubro, às 22h00, 
na sala Manoel de Oliveira do cinema São Jorge, 
em Lisboa. Trata-se de uma sessão especial dentro 
da secção Heart Beat e contará com a presença de 
Bruno Ferreira e dos Linda Martini numa sessão de 
perguntas e respostas aberta ao público, seguida de 
uma festa na qual todos os elementos da banda ves-
tem a pele de DJs.

“O Dia em que a Música Morreu”

Linda Martini realizam curta-metragem 
com participação dos “mineiros” de Aljustrel 

Misses recebidas nos Paços do Concelho
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A correr numa handbike em 
posição de joelhos, inte-
grando, por isso, a classe 

H5 da modalidade, o atleta Luís 
Pinto Costa, que passou toda a 
sua infância até à idade adulta em 
S. João de Negrilhos, tem todas as 
razões para estar orgulhoso dos 
brilhantes resultados que atingiu.  

Integrado na elite dos melho-
res do planeta, Luís Costa nunca 
imaginou que o trágico acidente 
que sofreu, em 2003, e que lhe am-
putaria o membro inferior direito 
por cima do joelho, viria alterar a 
sua vida. 

A aventura começou quando 
quis seguir as pedaladas do seu 
ídolo, Alessandro Zanardi, antigo 
piloto de fórmula, que como ele 
ficou sem pernas, num aciden-
te, e que hoje é o ícone dos jogos 
paralímpicos. Em 2013, acredi-
tando que era possível, Luís Costa 
lançou-se pela primeira vez, em 
Fafe, numa prova de abertura do 
campeonato de paraciclismo e, lo-
go ali, acabou em primeiro lugar.

Depois foi continuar a treinar 
intensamente várias horas por dia, 
com muito sacrifício e principal-
mente com o sonho de vir a dis-
putar os pódios com os melhores 
do mundo. E assim aconteceu. 
Em setembro, foi ao Rio de Janei-
ro defender as cores de Portugal. 
Não ganhou, mas ficou apenas a 7 
segundos do agora Campeão Pa-
ralímpico.

Hoje, com 
43 anos, e a resi-
dir no Algarve, 
Luís Costa tem 
os olhos virados 
para os Jogos 
de 2020 em Tó-
quio, e espera, 
que a Federação 
Portuguesa de 
Ciclismo con-
tinue a apostar 
nele, e consiga o 
apoio de outras 
entidades, para 
poder levar a 
bandeira do seu 
país ao pódio. 

E como 
muito bem diz: 
Ser 2º na ge-
ral da Taça do 
Mundo e aca-
bar o ano como 
2º no ranking mundial, em ambos 
os casos atrás do homem que aca-
bou por se sagrar Campeão Para-
límpico, são motivos para me sen-
tir orgulhoso, nunca frustrado. E 
dá-me motivação para trabalhar 
mais e mais e mais, para, quem 
sabe, um dia ser o 1º do mundo! 
Dizem que o 2º é o primeiro dos 
últimos… talvez o seja, mas quan-
tos atletas em Portugal vão acabar 
2016 nessa posição do ranking 
mundial?”. Parabéns Luís. 

De
sp

or
to

A equipa Maredeus Portu-
gal foi a grande vencedo-
ra do 40.º Torneio de Fut-

sal do Mineiro/Caixa Agrícola, 
que decorreu de 18 de julho a 26 
de agosto, no Parque Desportivo 
de Aljustrel.

Esta competição, que se reali-

za desde há bastantes anos, é con-
siderada como um dos eventos 
desportistas que mais marcam o 
verão em Aljustrel. Durante pou-
co mais de um mês, 14 equipas 
amadoras confrontaram-se num 
ambiente descontraído e de con-
vívio no mítico Parque Desporti-

vo, agora remodelado. 
A equipa Pés de Barro/Negri-

fer classificou-se no segundo lu-
gar e a Casa do Povo de Garvão 
no terceiro.  A casa do Povo de 
Garvão alcançou o 3.º lugar, e, em 
4.º lugar ficou a equipa Papelaria 
ABC. O prémio para “Guarda-
-Redes menos batido” foi para 
Hugo Barrancos da Maredeus 
Portugal, com 12 golos sofridos 
em 8 jogos. 

João Pepe da equipa Pés de 
Barro/Negrifer foi considerado o 
Melhor Marcador, com 27 golos 
nos 8 jogos realizados, e por fim, 
Petrosado foi galardoado com a 
Taça Disciplina. 

A Piscina Municipal Co-
berta recomeçou as suas 
classes de natação no dia 

3 de outubro. 
Ministradas por técnicos 

desportivos municipais, todos 
os dias de segunda a sexta-feira, 

a partir das 18 horas, as aulas 
dividem-se entre as classes de 
natação para bebés (dos 6 meses 
aos 3 anos); de adaptação ao meio 
aquático/aprendizagem (dos 4 
anos aos 15 anos) e de aprendiza-
gem e manutenção, destinadas a 

pessoas com mais de 16 anos. 
As inscrições podem ser efe-

tuadas presencialmente na pis-
cina coberta, através do email: 
desporto@mun-aljustrel.pt ou do 
telefone: 917604621. 

Além das classes de natação, a 
Piscina Municipal pode também 
ser frequentada pelo público em 
geral, de segunda a sexta-feira, 
das 8h00 às 13h30 e de tarde das 
15h00 às 21h00. Ao sábado o ho-
rário de funcionamento decorre 
entre as 9h00 e as 13h00, e encer-
ra aos domingos e dias feriados.

Piscina Coberta

Classes municipais de 
natação para todas as idades

Futsal Mineiro/Caixa Agrícola 

40.º Torneio com 14 equipas em competição 

Novo bar, iluminação, bancos de suplentes,  
entre outros

Melhorias no Estádio Municipal 

O Município de Aljustrel 
realizou várias interven-
ções no Estádio Munici-

pal de Aljustrel com o objetivo de 
dotar esta infraestrutura de maior 
conforto e funcionalidade para a 
prática do desporto. Foi realizada 
a pintura dos muros, a manuten-
ção dos espaços verdes, a reabili-

tação dos bancos de suplentes, a 
reparação dos projetores lumino-
so e colocação de placar eletróni-
co, a reparação das calçadas e das 
caleiras. Foi igualmente construí-
do um bar, junto à entrada do es-
tádio, já em funcionamento, que 
serve de apoio às atividades no 
estádio.

Paraciclismo

Luís Costa entre a elite dos 
melhores do planeta
2º absoluto no ranking mundial de Paraciclismo (Classe 
H5), 2º lugar na Taça do Mundo da UCI (Union Cyclis-
te Internationale), 1º lugar no Circuito Europeu de 
Handcycling da EHF (European Handcycling Federation) 
e Penta-Campeão Nacional são alguns dos títulos alcan-
çados pelo atleta paralímpico, Luís Costa. 
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Ervidel - 09/06/2016
• Aberta a sessão, o 

Presidente, antes da or-
dem do dia, informou os 
presentes de uma petição 
intitulada “Em Defesa 
da Escola Pública”, que 
depois de lida e posta à 
votação foi aprovada por 
unanimidade. 

• Seguidamente, a 
Assembleia Municipal 
deliberou por unanimi-
dade ratificar a proposta 
de atribuição de meda-
lhas de mérito munici-
pal ao Grupo de Música 

Popular Nova Aurora, ao NAVA – Núcleo 
de Artes Visuais de Aljustrel, ao maestro 
Ricardo Lemos e ao Cante Alentejano e ao 

veterinário Fernando José de Freitas Jor-
ge da Silva. Foi igualmente deliberado por 
unanimidade conceder a Medalha de Bons 
Serviços Municipais aos funcionários que 
hajam desempenhado as suas funções com 
manifesta assiduidade, dedicação e zelo ao 
serviço do município e dos munícipes, du-
rante 30 anos ou mais. 

Não havendo inscrições no período para 
intervenção do público, o Presidente da As-
sembleia encerrou a sessão.

Aljustrel - 30/09/2016
• Aberta a sessão pelo Presidente da 

Assembleia, foram realizadas as seguintes 
recomendações aprovadas pela Assembleia 
Municipal Jovem: Realizar campanhas de 
sensibilização; criar um programa de se-
gurança/vigilância nos espaços públicos; 
criar e promover programas familiares; 

disseminar atividades por diversos espaços 
públicos e construir um regulamento para a 
proteção dos espaços públicos.

• Seguidamente, procedeu-se à fixação 
do valor das taxas do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, para vigorar no ano de 2017 
em 0,325% para os prédios urbanos,fixar a 
majoração de 30% da taxa aplicável a pré-
dios urbanos degradados e fixar uma redu-
ção de 20% da taxa aplicável a prédios ur-
banos arrendados. A proposta foi provada 
por maioria com a abstenção da bancada da 
CDU.

• Do ponto seguinte da ordem de traba-
lhos constou a fixação do valor da derrama, 
para o exercício de 2016 (a cobrar em 2017), 
propondo-se a taxa de derrama de 1,5%, 
sobre o lucro tributável sujeito e não isento 
do imposto sobre o rendimento das pessoas 
coletivas (IRC), isentando as empresas com 

um volume de negócios no ano anterior que 
não ultrapasse os 150.000 €. A proposta foi 
aprovada por maioria, com a abstenção da 
bancada da CDU.

• Nos pontos seguintes a Assembleia 
Municipal deliberou fixar a participação 
variável no IRS para o exercício de 2017 em 
5% no Imposto de Rendimentos das Pessoas 
Singulares (IRS); conceder autorização para 
a contração de um empréstimo até ao mon-
tante de 907.674,76€, aprovar a alteração ao 
Mapa de Pessoal e ao Contrato Interadmi-
nistrativo de delegação de competências 
celebrado com a Junta de Freguesia de Er-
videl, São João de Negrilhos e Messejana. 
Todos os pontos foram aprovados por una-
nimidade.

Não havendo inscrições no período para 
intervenção do público, o Presidente da As-
sembleia deu por encerrada a sessão.

Resumo das Reuniões  
da Assembleia Municipal


