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Aljustrel reduziu dívida 
em cerca de 25%

No final de 2009, a dívida 
era de 10 milhões e 
800 mil euros. No final 
de 2015, este valor era 
de 8 milhões e 303 mil 
euros. Trata-se de uma 
diminuição de 2 milhão e 
497 mil euros.

Empresa de Jungeiros 
com futuro promissor

O Vila Cortes chega à 
zona de Lisboa e sul de 
Portugal, significando 
uma produção anual de 
150 a 200 mil litros de 
vinho comercializado 
em garrafas ou  “bag-in-
boxes”.

Mineiro ganhou tudo 
numa época de ouro

A época desportiva de 
2015/2016 do Mineiro 
Aljustrelense será para 
sempre recordada pelos 
títulos alcançados e pela 
conquista de um inédito 
“triplete“.

Dia da Criança comemorado 
em Aljustrel

No Parque da Vila 
houve insufláveis, jogos 
desportivos, pinturas 
faciais, música, dança, 
largada de balões, visitas 
ao novo Centro d’ Artes e 
muito mais.
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Dívidas a Terceiros

Evolução do
Endividamento

Desenvolvimento

Comissário apadrinhou 
chegada de água de 
Alqueva ao Roxo

Estão garantidos os níveis 
de abastecimento de 
água às populações dos 
concelhos de Aljustrel 
e Beja, bem como os 
índices de abastecimento 
para fins agrícolas.
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Nos últimos anos, temos 
trabalhado intensamente 
para que Aljustrel seja, cada 
vez mais, um território atra-
tivo, para os que cá vivem, 
mas, também, para aqueles 
que possam considerar fixar 
residência ou materializar 
investimento no nosso con-
celho.

Concluímos um com-
plexo e moroso processo 
de revisão do PDM - Plano 
Diretor Municipal que per-
mitiu criar uma ferramenta 
ampla e adequada às realida-
des atuais do ordenamento 
do território, seja do ponto 
de vista das necessidades das 
pessoas, seja dos novos desa-
fios que se colocam às orga-
nizações. O novo PDM, en-
tre outras inovações, prevê 
a criação de polos empresa-
riais em todas as freguesias 
do concelho, característica 
que já deu origem, por exem-
plo, à fixação de uma impor-
tante empresa de produção 
de materiais em borracha, 
em Rio de Moinhos, junto 
ao nó da A2. 

Mas queremos mais. Am-
bicionamos que cada loca-
lidade do nosso concelho 
fixe empresas em função do 
seu perfil socioeconómico, 
tirando proveito da nossa 
localização central, junto 
à autoestrada que liga o sul 
do país a Lisboa; do facto de 
sermos uma terra que se di-
ferencia pela sua importan-
te indústria mineira; mas, 

principalmente, aproveitan-
do as novas oportunidades 
que a chegada da água de Al-
queva está a criar. 

Foi, por isso, com enor-
me satisfação, que no pas-
sado dia 9 de junho recebe-
mos a visita do Comissário 
Europeu para a Agricultura, 
Phil Hogan, e do Ministro 
da Agricultura, Luís Capo-
las Santos, a propósito da 
entrada da primeira água de 
Alqueva na Albufeira do Ro-
xo. São tempos históricos os 
que vivemos. Não fosse este 
investimento, estaríamos 
agora a lamentar mais um 
famigerado período de seca, 
que tantos problemas trouxe 
no passado na zona de influ-
ência da Barragem do Roxo. 
Temos agora garantido o 
abastecimento às popula-
ções, bem como quantidade 
de água suficiente para res-
ponder às necessidades atu-
ais da agricultura de rega-
dio, acontecimento que vale 
a pena assinalar e celebrar.

No âmbito do Quadro 
Comunitário de Apoio an-
terior, o QREN - Quadro de 
Referência Estratégico Na-
cional, investimos quase 11 
milhões de euros em proje-
tos que melhoraram gran-
demente a nossa qualidade 
de vida em áreas como o 
urbanismo, a educação, ação 
social, entre outras. Especi-
ficamente, no Contrato de 
Delegação de Competências 
celebrado com o programa 

InAlentejo, fomos o muni-
cípio baixo-alentejano com 
o maior volume de investi-
mento aprovado, com um 
total de 5 milhões 19 mil e 
663 euros. Este é um desem-
penho que muito nos satis-
faz, porque, neste caso, não 
somos só nós a afirmar que 
estamos a trabalhar bem, é 
também quem apoia o nosso 
investimento que o confir-
ma, ao aprovar um volume 
de financiamentos tão subs-
tancial. 

Os dados do passado re-
cente falam por si, mas nós 
“não dormimos à sobra da 
bananeira”, porque sabemos 
que ainda há muito por fa-
zer. No dia 31 de maio de 
2016, em Santa Maria da Fei-
ra, assinámos com o Estado 
o contrato do PEDU - Plano 
Estratégico de Desenvol-
vimento Urbano de Aljus-
trel, no âmbito do Portugal 
2020, que irá representar 
um investimento global de 
5 milhões e 170 mil euros, 
apoiados em 4 milhões 394 
mil e 500 euros pelo FEDER. 
Estas verbas irão contribuir 
para que o município possa 
continuar a investir, tendo 
como fim último melhorar a 
atratividade da nossa terra.

Era importante que os de-
cisores nacionais e europeus 
tivessem a noção de que os 
municípios, nomeadamente 
os que estão na área de influ-
ência de Alqueva, precisam 
de se dotar de mais áreas 

empresariais. O desenvolvi-
mento do sector agroindus-
trial deve ser um desígnio 
da região, criando condições 
para tratar os novos produ-
tos que a água proporcio-
na. Hoje os campos estão a 
produzir a uma velocidade 
aceitável e a gerar uma série 
de transformações. Temos 
esse exemplo em Aljustrel: 
amendoal, nectarinas, peras, 
ameixas, maçãs, laranjas, 
azeitonas, alhos, brócolos, 
papoilas…. O passo seguinte 
é capacitar o território para 
transformar e comercializar 
esses produtos.

Ao mesmo tempo, por-
que temos a obrigação de dar 
o exemplo, estamos a “arru-
mar a nossa casa”, porque 
para sermos um território 
mais atrativo, temos que nos 
saber governar de forma sus-
tentável. Nos últimos anos, 
diminuímos o endividamen-
to da autarquia em cerca de 
25%, ou seja, 2 milhão 497 
mil euros. No final de 2009, 
a dívida orçamentada era de 
10 milhões 800 mil euros e 
no final de 2015, este valor 
era de 8 milhões 303 mil 
euros. É esta a nossa forma 
de estar na governação au-
tárquica. Estendemos que 
só dando o exemplo de rigor 
podemos exigir o mesmo a 
quem connosco se relaciona, 
sejam pessoas ou organiza-
ções. 

Para concluir, quero dei-
xar uma palavra aos mi-

lhares de visitantes que nos 
próximos dias passarão por 
Aljustrel em visita à Feira do 
Campo Alentejano 2016 – 
sejam bem-vindos! 

A Feira do Campo, para 
além de ser a maior festa do 
nosso concelho e ponto de 
encontro dos “filhos” e ami-
gos da terra espalhados por 
Portugal e pelo mundo, é, 
também, a maior montra do 
potencial imenso da nossa 
terra. Para além da dimen-
são mineira que nos dife-
rencia, temos um posiciona-
mento estratégico junto ao 
nó da A2, fator que pode ser 
fundamental para o desen-
volvimento da agricultura, 
da agroindústria, do turis-
mo, da economia social e das 
indústrias criativas. Temos 
Espanha aqui ao lado, temos 
a maravilhosa costa alente-
jana e o seu turismo, o Porto 
de Sines que nos conecta ao 
mundo e uma infraestrutura 
aeroportuária instalada em 
Beja com potencial por ex-
plorar. Temos, pois, todas as 
condições para sermos um 
território desenvolvido na 
plenitude, sendo a Feira do 
Campo a maior expressão da 
vitalidade deste concelho.

Aljustrel é, cada vez mais, 
um concelho atrativo!

Nelson Brito

ALJUSTREL,  
UM CONCELHO  
ATRATIVO
Ambicionamos que cada localidade do nosso concelho fixe 
empresas em função do seu perfil socioeconómico, tirando 
proveito da nossa localização central, junto à autoestrada 
que liga o sul do país a Lisboa; do facto de sermos uma terra 
que se diferencia pela sua importante indústria mineira; 
mas, principalmente, aproveitando as novas 
oportunidades que a chegada da água de Alqueva 
está a criar.

Nelson Brito Presidente da Câmara

FICHA TÉCNICA:

Propriedade Câmara Municipal e Aljustrel  Sede Avenida 1.º de Maio  7600-010 Aljustrel  Telefone 284 600 070  Fax 284 602 055  e-mail geral@mun-aljustrel.pt  Site www.mun-aljustrel.pt  
Diretor Nelson Brito (Presidente da Câmara)  Coordenação Marcos Aguiar  Redação Mercedes Guerreiro e Artur Martins  Fotografia José Tomé Máximo e Mercedes Guerreiro,  
Projeto Gráfico e Paginação Adriana Vieira da Silva  Impressão Gráfica Funchalense  Periodicidade Trimestral  Tiragem 5000 exemplares  ISSN 0874-0275  Depósito Legal 120655

Ed
it

or
ia

l



junho 2016 | Boletim Municipal | Aljustrel  3

M
un

ic
íp

io

A situação financeira dos 
municípios portugueses 
é complexa e Aljustrel 

não diverge da realidade global. 
Apesar deste cenário, o Municí-
pio de Aljustrel diminuiu o seu 
endividamento em cerca de 25%. 
É este o balanço feito pelo execu-
tivo municipal, expresso na últi-
ma reunião de câmara, realizada 
a 11 de maio de 2016. 

Em finais de 2009, a autar-
quia encontrava-se condiciona-
da pelo endividamento, situação 
que se agravou com a chegada 
da crise, que limitou muitís-
simo a atividade da edilidade. 
Ainda assim, foi possível fazer 
um trabalho eficaz ao nível da 
sustentabilidade financeira, que 
se refletiu na diminuição dos 
valores globais do Orçamento 
Municipal, que em 2010 era de 
17 milhões e 177 mil de euros 
e em 2016 é de 11 milhões e 747 
mil euros.

Também o endividamento da 
autarquia tem vindo a diminuir 
de forma sólida e sustentada. 
No final de 2009, a dívida orça-
mentada era de 10 milhões e 800 

mil euros. No final de 2015, este 
valor era de 8 milhões e 303 mil 
euros. Trata-se de uma diminui-
ção de 2 milhões e 497 mil eu-
ros na dívida, cerca de 25%. Se a 
este valor de redução da dívida, 
já de si muito relevante, forem 
subtraídos os 397 mil euros cor-
respondentes ao FAM – Fundo 
de Apoio Municipal, compro-
misso que o Estado obrigou as 
autarquias a contrair no âmbito 
de um programa de resgate a ou-
tros municípios em má situação 
financeira, a dívida seria de 7 
milhões 906 mil euros. Consi-
derando o contexto muito des-
favorável em que as autarquias 
operaram nos últimos anos, este 
desempenho ao nível da redução 
da dívida é muito positivo. 

Também ao nível dos paga-
mentos em atraso a performance 
do Município de Aljustrel me-
lhorou. A 31 de março de 2012 
a autarquia registava 2 milhões 
485 mil euros de dívidas venci-
das há mais de 90 dias. A 31 de 
dezembro de 2015, esse valor era 
de 165 mil euros de pagamentos 
em atraso. Este é um resultado 

muito positivo, porque espelha 
no dia-a-dia a sustentabilidade 
alcançada, que se reflete na ca-
pacidade de pagar os compro-
missos em tempo útil, o que é 
benéfico para a autarquia e para 
todas as pessoas e entidades que 
com ela se relacionam.   

Em relação à execução das 
verbas do Quadro de Referencia 
Estratégico Nacional, a autarquia 
está satisfeita, visto que execu-
tou mais de 10 milhões de euros 
em projetos referentes a este pro-
grama, que encerrou em 2013. 
Já em relação ao atual quadro 
comunitário, o Portugal 2020, 
que principiou formalmente em 
janeiro de 2013, ou seja, há mais 
de dois anos, a autarquia está 
muito expectante. No entanto, 
até ao início de 2016, o Municí-
pio de Aljustrel, à semelhança 
da maioria das autarquias, não 
recebeu verbas referente a estes 
fundos comunitários. Esta si-

tuação é, na perspetiva do Mu-
nicípio de Aljustrel, completa-
mente incompreensível porque 
os governos, particularmente o 
anterior, sabia que os municípios 
estão dependentes destas verbas 
para de-
s e n v o l v e r 
as suas in-
tervenções, 
sejam elas 
mater ia is , 
na forma 
de arru-
a m e n t o s , 
estradas e 
outras in-
fraestrutu-
ras; sejam 
iniciativas 
de natureza 
i mater ia l , 
no apoio 
aos mais 
desfavore-
cidos, na 

educação, na 
saúde, na cul-
tura e outras.

Contas Municipais

Município de Aljustrel reduziu 
endividamento em cerca de 25%
O endividamento da autarquia tem vindo a diminuir de forma sólida e sustentada. No final 
de 2009, a dívida orçamentada era de 10 milhões e 800 mil euros. No final de 2015, este valor 
era de 8 milhões e 303 mil euros. Trata-se de uma diminuição de 2 milhões e 497 mil euros.

No âmbito do Contrato de 
Delegação de Compe-
tências com Subvenção 

Global celebrado com a Auto-
ridade de Gestão do Programa 
Operacional Regional do Alente-
jo – Inalentejo, foi aprovado um 
montante total de investimento 
elegível no valor de 36 milhões 
913 mil e 650 euros destinado aos 
municípios que integram a CIM-

BAL – Comunidade Intermuni-
cipal do Baixo Alentejo. No côm-
puto geral, Aljustrel foi o muni-
cípio com o maior volume de in-
vestimento aprovado entre todos 
os municípios, com um total de 5 
milhões 19 mil e 663 euros. 

Estes indicadores vêm confir-
mar o bom trabalho desenvolvi-
do pela autarquia, que apostou 
num ambicioso plano de investi-

mentos que ascendeu a quase 11 
milhões de euros de investimento 
realizado no âmbito do QREN – 
Quadro de Referência Estratégica 
Nacional, sendo estes dados a ex-
pressão das prioridades definidas 
pelo executivo, materializadas 
em projetos diversos.

Fundos Comunitários

Aljustrel é o município 
da CIMBAL com melhor 
desempenho
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Dívidas a Terceiros

Evolução do
Endividamento

Ano  Dívida 

2009 10.861.358,53 € 

2015 8.306.973,90 € 

Investimentos realizados no âmbito do QREN.

Projetos Valor (Euros)

Regeneração Urbana de Aljustrel II 282.031,62

Regeneração urbana da Corte Vicente Anes 76.769,88

Regeneração urbana de Rio de Moinhos 125.939,29

Parque da Vila de Aljustrel 925.214,08

Recuperação do Moinho de Vento do Malpique 57.404,13

Centro Cultural Freguesia de Unidade de Ervidel 175.525,96

Aljustrel, concelho Solidário 42.622,84

Refeitório Comunitário 43.232,54

Casa Social 47.487,75

SAMAIII 167.597,93

Plano Tecnologico Educação 3.456,00 €

Planos de Emergência Municipal 53162,6295

PROMABA 66.017,52 €

TOTAL 10.826.563,08

Município

Investimento
Elegível

Aprovado
(euros)

Aljustrel 5.019.653,88
Almodôvar 3.776.078,61
Alvito 610.186,38
Barrancos 1.112.714,05
Beja 3.010.209,41
Castro Verde 3,462.317,53
Cuba 2.159.774,42
Ferreira do Alentejo 2.371.884,12
Mértola 3.131.845,87
Moura 1.666.282,05
Ourique 1.173.103,92
Serpa 4.934.466,32
Vidigueira 4.485.124,30

TOTAL 36.913.650,86
Fonte: CIMBAL - Gabinete da Contratualização; Maio 2015
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Investimento Elegível Aprovado (euros)

Investimento elegível aprovado do Programa Comunitário INALENTEJO no âmbito do  
Contrato de Delegação de Competências, no cômputo dos municípios do Baixo Alentejo
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Medalha de Bons Serviços  
Municipais

De acordo com artigo 19.º do 
regulamento de insígnias e me-
dalhas do município, a câmara 
municipal deliberou atribuir a 
medalha de bons serviços muni-
cipais, grau dourada, aos funcio-
nários que ainda no exercício de 
funções, hajam desempenhado 
com manifesta assiduidade, de-

dicação e zelo ao serviço do mu-
nicípio e dos munícipes, 30 anos 
ou mais ao serviço do município. 
São distinguidos os seguintes 
funcionários: António Amaral 
Lopes Acção, António José Ra-
mos Chaveiro, António Madeira 
da Cruz, Carlos José do Rosário 
Valério, Eduardo Nunes Guerrei-
ro, Francisco, Inácio Serra Emí-
dio, Idália Soares Jorge Amândio 

Soares, Joaquim Lourenço Guer-
reiro, Joaquim Manuel Lourenço 
Guerreiro, Jorge Raposo Barra-
das, Ludgero Vilhena Capeta, 
Maria Elisabete Pascoal Teixeira 
Curtinha, Maria da Luz Cecília 
Silvério, Maria da Luz Feio de 
Jesus Rosa, Vitor Manuel Lopes 
Angelino, Elisiária Guerreiro 
Frederico Banza e Maria Alice 
Gil da Silva Martins.

Dr. Fernando José de Freitas Jor-
ge da Silva

O Dr. Fernando José de Freitas 
Jorge da Silva, desenvolve a sua 
atividade de médico veterinário 
no concelho de Aljustrel, tendo 
estado ligado profissionalmen-
te ao Ministério da Agricultura, 
à Associação de Agricultores do 
Campo Branco e ao Município 
de Aljustrel. É-lhe amplamente 
reconhecida a disponibilidade e 

a franqueza das sua ações que su-
peraram em grande parte as suas 
obrigações profissionais, sendo 
no mundo rural encarado como 
alguém sempre presente e muito 
disponível. O Dr. Jorge, como é 
conhecido no nosso meio, merece 
o apreço pela sua ação profissional 
e humana junto da população, a 
quem sempre serviu com profun-
da dedicação.

Maestro Ricardo Lemos
O Maestro Ricardo Lemos é na-

tural de Pevidém, Guimarães. De-
senvolveu a sua carreira musical nas 
Forças Armadas, nomeadamente 
na Banda de Música da Força Aérea 
Portuguesa. Encontra-se há 10 anos 
ligado à Banda Filarmónica da So-
ciedade Musical de Instrução e Re-
creio Aljustrelense - SMIRA, desen-
volvendo um trabalho intenso na 
direção da banda filarmónica e, em 

particular, junto dos mais jovens, 
incutindo-lhes o gosto pela músi-
ca. Foi através do seu significativo  
contributo que foram criados vários 
projetos importantes, tais como o 
grupo de metais e a orquestra juve-
nil da SMIRA, dois grupos de cante 
alentejano infantis, colaborando 
ainda com projetos musicais que 
envolvem os seniores do concelho.

NAVA – Núcleo de Artes Visuais 
de Aljustrel

O Núcleo de Artes Visuais de 
Aljustrel foi fundado, em 1989, 
por vontade de um grupo de ar-
tistas e professores residentes no 
concelho. O NAVA é uma secção 
cultural do CRIRA - Centro Re-
publicano de Instrução e Recreio 
Aljustrelense, que tem como obje-
tivo promover o gosto e a sensibi-
lidade estética dos seus membros e 
da população em geral. É também 
um espaço de aprendizagem na 
área da pintura, frequentado por 

pessoas das mais variadas idades 
e com diversas motivações. O NA-
VA organiza anualmente várias 
exposições, concursos de pintura 
e participa em diversos eventos. 
Este núcleo de artes constitui-se 
como o principal polo de dina-
mização da vertente artística no 
concelho, sendo-lhe reconhecido 
no meio artístico e no seio da po-
pulação, não só o mérito da obra 
dos seus dinamizadores e partici-
pantes, mas também o talento na 
promoção da educação pela arte.

Grupo de Musica Popular Nova 
Aurora

O Grupo Nova Aurora é um 
dos grupos musicais mais anti-
gos de todo o Alentejo, cantando 
pelo país as tradições musicais 
da região. O Grupo Nova Aurora 
estreou-se durante as comemora-
ções do 25 de Abril de 1982 e tem 
sido um dos principais embaixa-
dores do concelho de Aljustrel, 
com atuações de norte a sul do pa-
ís e no estrangeiro. Pela perseve-

rança dos vários elementos ao lon-
go dos seus 34 anos de existência, 
pelo intenso trabalho de recolha 
musical, nomeadamente no que 
concerne à valorização do cancio-

neiro alentejano, pela forma como 
têm honrado o bom nome do con-
celho de Aljustrel, a Câmara Mu-
nicipal entendeu homenagear esta 
importante formação musical.

Cante Alentejano 
O cante alentejano é um pa-

trimónio vivo do Alentejo e uma 
expressão genuína da tradição 
vocal profundamente enraizada 
na alma do povo alentejano, de-
terminante para a conservação 
da sua identidade cultural e si-
multaneamente uma referência 
fundamental da região. O modo 
de cantar e o amor ao cante estão 
intrinsecamente ligados à memó-
ria do tempo em que os cantado-
res tinham uma ligação profunda 
ao trabalho das minas e ao mundo 
rural. Mesmo com essa memória e 
esse tempo a desaparecer, o cante 
mantém intactas as características 

da sua expressão vocal, a solenida-
de e a paixão na sua interpretação. 
O concelho de Aljustrel é rico em 
tradições musicais. Aqui nasceu o 
grupo organizado de cante mais 
antigo do país, aqui existem atual-
mente oito grupos de cante em ati-
vidade, aos quais se juntam mais 

dois projetos de cante infantis. Os 
homens e mulheres que hoje per-
petuam esta forma de ser e estar 
através do cante são merecedores 
de reconhecimento público, pelo 
seu empenho, pela sua perseve-
rança e pelo seu amor à terra.
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No próximo dia 13 de ju-
nho, feriado municipal, 
em reunião extraordi-

nária a realizar pelas 15h00 no 
Cine Oriental, a Câmara Mu-
nicipal irá atribuir Medalhas de 
Mérito Municipal - grau doura-

da ao Grupo de Musica Popular 
Nova Aurora, ao NAVA – Nú-
cleo de Artes Visuais de Aljus-
trel, ao Maestro Ricardo Lemos 
e ao Cante Alentejano. 

 Foi igualmente deliberado 
conceder a Medalha de Bons 

Serviços Municipais aos fun-
cionários que hajam desempe-
nhado as suas funções com ma-
nifesta assiduidade, dedicação e 
zelo, 30 anos ou mais, ao serviço 
do município e dos munícipes.

 No dia 12 de junho, pelas 

12h45, no decorrer da Feira do 
Campo Alentejano, será agra-
ciado o Dr. Fernando José de 
Freitas Jorge da Silva. 

 As medalhas municipais 
destinam-se a distinguir pes-
soas singulares ou coletivas, 

nacionais ou estrangeiras, que 
se notabilizarem pelos seus mé-
ritos pessoais ou feitos cívicos e 
ainda funcionários do municí-
pio, pelo desempenho das suas 
funções.

Feitos pessoais ou cívicos distinguidos 

Município atribui Medalhas de Mérito Municipal 
As medalhas municipais destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacio-
nais ou estrangeiras, que se notabilizarem pelos seus méritos pessoais ou feitos cívicos e 
ainda funcionários do município, pelo desempenho das suas funções.
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No dia 9 de junho, a convi-
te do Município e da As-
sociação de Beneficiários 

do Roxo, o Concelho de Aljustrel 
recebeu a visita do Comissário 
Europeu para a Agricultura, Phil 

Hogan, e do Ministro da Agricul-
tura, Luis Capolas Santos.

A presença destes altos digni-
tários marcou a entrada da pri-
meira água de Alqueva na albufei-
ra do Roxo, garantindo-se, num 

momento em que a seca é uma 
realidade, os níveis de abasteci-
mento de água às populações dos 
concelhos de Aljustrel e Beja, bem 
como os índices de abastecimento 
de água para fins agrícolas.

O momento histórico foi as-
sinalado com a inauguração de 
um monumento, situado junto à 
entrada no paredão da barragem, 
que procura relatar o desenvolvi-
mento do projeto do Roxo.  

Recorde-se que a infraestru-
tura de ligação de Alqueva ao Ro-
xo havia sido formalmente con-
cluída a 7 de junho de 2010.

O Aljustrel Empreende-
dor é uma plataforma 
tecnológica que tem co-

mo objetivo constituir-se como 
uma ferramenta de resposta lo-
cal no combate ao desemprego 
no concelho de Aljustrel. Trata-
-se de uma plataforma web in-
tegrada no Portal do Munícipe 
que permitirá promover o au-
mento da empregabilidade no 
concelho, acreditando na capa-
cidade empreendedora de cada 
indivíduo em particular, e das 
empresas e das instituições lo-
cais em geral. O projeto Aljus-
trel Empreendedor permitirá, 
por um lado, que as empresas 
e as instituições locais possam 
dar a conhecer-se, disponibili-
zando ofertas de emprego. Por 
outro lado, facilitará aos mu-
nícipes a apresentação de can-

didaturas espontâneas e a pos-
sibilidade de responderem às 
respetivas ofertas de emprego, 
constituindo-se como uma fer-
ramenta facilitadora da comu-
nicação, nomeadamente entre 
empreendedores/desemprega-
dos e empresas/instituições.

Todos os interessados, quer 
na condição de empregadores, 
quer na condição de desem-
pregados à procura de empre-
go, devem realizar o registo no 
Portal do Munícipe em http://
portalmunicipe.mun-aljustrel.
pt/SOL/registo.aspx, e aderir 
ao Aljustrel Empreendedor – O 
Portal do Emprego, de modo 
a poderem a usufruir de todas 
as potencialidades desta plata-
forma gratuita de promoção da 
empregabilidade no concelho 
de Aljustrel. 

A primeira edição do even-
to Sob o Céu de Messeja-
na realiza-se nos dias 1, 2 

e 3 de julho e procura promover 
a fotografia e a astronomia, bem 
como o património e a cultura 
impares desta histórica vila alen-
tejana, numa coorganização do 
Município de Aljustrel e da Junta 
de Freguesia de Messejana.

O programa inicia-se no dia 1 
de julho, sexta-feira, pelas 10H00, 
com as sessões do Planetário 
Portátil do Centro de Ciência Vi-
va de Sintra, que se prolongarão 
durante todo o dia, numa inicia-

tiva aberta à população, realizada 
em articulação com o programa 
Viva Aljustrel. 

No dia 2 de julho, sábado, pe-
las 15h00, decorrerá no Posto de 
Turismo de Messejana a receção 
aos participantes, sucedendo-
-se a inauguração da exposição 
Sob o Céu de Messejana, de Rui 
Correia, seguida do Seminário 
Astrofotografia: Arte, Ciência e 
Oportunidade de Desenvolvi-
mento, dinamizado pelo Obser-
vatório do Lago Alqueva. Após 
o jantar-convívio, a partir das 
22h00, decorrerá, na Igreja de 

Nossa Senhora da Assunção e na 
Praça 1º de Julho, o Workshop de 
Observação de Astros e Fotogra-
fia Noturna, a cargo do Observa-
tório do Lago Alqueva, onde os 
participantes poderão adquirir 
novas competências ao nível das 
técnicas da fotografia noturna, 
bem como melhorar os seus co-
nhecimentos sobre astronomia, 
através da observação de estrelas, 
planetas, etc.

No dia 2 de julho, domingo, 
os trabalhos são retomados às 
11h00, com o Workshop Relógios 
de Sol e Observação Diurna de 
Astros, seguido de almoço-con-
vívio. A tarde está reservada para 
o Roteiro de Fotografia Livre pela 
Vila de Messejana.

Durante o evento, que é gra-
tuito e aberto a todas as pessoas, 
os participantes terão a oportu-
nidade de aprender com os ex-
perientes monitores do Obser-
vatório do Lago Alqueva. Não 
importa o nível de competência 
em fotografia, se o participante 
está começar ou se já é um profis-
sional, nos dias 1, 2 e 3 de julho, 
o objetivo é visitar a bela vila de 
Messejana e aprender um pou-
co mais acerca do Universo, de 
astronomia e de astrofotografia, 
numa das regiões da Europa mais 
protegidas da poluição luminosa.

Contactos: 
Ercília Diogo 932 950 004 ercilia.

diogo@gmail.com
Marcos Aguiar 284 600 070 mar-

cos.aguiar@mun-aljustrel.pt

Momento histórico para o Concelho de Aljustrel

Comissário Europeu para a Agricultura 
apadrinhou entrada da água de Alqueva no Roxo 
A presença deste alto dignitário marcou a entrada da primeira água de Alqueva na Albu-
feira do Roxo, garantindo-se, num momento em que a seca é uma realidade, os níveis de 
abastecimento de água às populações dos concelhos de Aljustrel e Beja, bem como os 
índices de abastecimento de água para fins agrícolas.

Aprender sobre astrofotografia, astronomia  
e património  

Sob o Céu de Messejana

Aljustrel Empreendedor 

O Portal do Emprego 
é uma ferramenta para 
combater desemprego

Dexcarga Barragem do Roxo
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Como é habitual no conce-
lho de Aljustrel, as come-
morações do 25 de abril 

foram vividas com intensidade e 
sentimento.  

Atividades e iniciativas cul-
turais e desportivas, sessões so-

lenes e evocativas da data foram 
promovidas um pouco por todo 
o concelho para relembrar a pas-
sagem de um dos períodos mais 
marcantes da história de Portu-
gal.

Um dos momentos impor-

tantes dos festejos aconteceu na 
noite de 24 para 25 de abril, com 
o espetáculo de homenagem à 
liberdade que, para além da atu-
ação dos Nova Aurora, ofereceu 
às centenas de pessoas que se 
deslocaram à Praça da Resistên-

cia o habitual espetáculo piro-
técnico, seguido de uma atuação 
da banda ATOA.

Ponto alto das comemora-
ções foi a inauguração do Par-
que da Vila, que integra o Jardim 
Público 25 de Abril, o Parque 

Desportivo e o Centro d´ Artes. 
A cerimónia integrou-se na As-
sembleia Municipal Evocativa 
do 25 de Abril, que contemplou 
também, como já é habitual, a 
homenagem aos ex-combaten-
tes.

Comemorações em todo o concelho

Aljustrel celebrou Abril
Ponto alto das comemorações foi a inauguração do Parque da Vila, que integra o Jardim 
Público 25 de Abril, o Parque Desportivo e o Centro d´ Artes.

Caminhada 25 de Abril Inauguração de monumento Assembleai Municipal Evocativa do 25 de Abril

Atuação da banda Atoa Distribuição de cravos em Messejana Homenagem aos Ex-combatentes

Hastear da bandeira Discurso do presidente Passeio de cicloturismo Inauguração nova sede do NAVA
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O Presidente da Câmara 
Municipal de Aljustrel, 
Nelson Brito, assinou 

no passado dia 31 de maio, em 
Santa Maria da Feira, o contra-
to do PEDU - Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Urbano de 
Aljustrel, no âmbito do Portu-
gal 2020, que irá representar 
um investimento global de 5 
milhões e 170 mil euros no con-
celho, comparticipados em 4 mi-

lhões 394 mil e 500 euros pelo 
FEDER. 

Este plano engloba três con-
juntos territoriais de interven-
ção não sobrepostos que, embo-
ra pertençam à Vila de Aljustrel, 

possuem características físicas, 
funcionais e sociais muito dis-
tintas: Centro Histórico de Al-
justrel, zona industrial abando-
nada do designado Parque Mi-
neiro e áreas urbanas carencia-

das dos Bairros 
Mineiros.

O PEDU é, portanto, um ins-
trumento que vem dar sequência 
à visão do Município e procu-
ra corresponder aos desafios e 
oportunidades com que o ter-
ritório se encontra atualmente 
confrontado.

Na cerimónia, em represen-
tação do Governo, estiveram 
presentes os ministros do Am-
biente, João Pedro Matos Fer-
nandes, e do Planeamento e In-
fraestruturas, Pedro Marques, o 
secretário de Estado das Autar-
quias Locais, Carlos Miguel, e o 
secretário de Estado do Desen-
volvimento e Coesão, Nelson de 
Souza.

Integrada nas comemorações 
do Dia Internacional da 
Criança, que se comemora 

amanhã, dia 1 de junho, o Mu-
nicípio de Aljustrel, em parceria 
com a empresa PomarFresh, vai 
promover uma visita de estudo 
a uma exploração agrícola da 
responsabilidade desta empre-
sa. 

Os alunos do Agrupamen-
to de Escolas de Aljustrel terão 
a oportunidade de aprofundar 
conhecimentos sobre o mundo 
agrícola e de compreender a sua 

importância, num momento 
particular em que a inf luência 
do projeto de Fins Múltiplos de 
Alqueva se faz cada vez mais 
sentir em Aljustrel, com re-
percussões muito positivas nas 
atividades económicas e, con-
sequentemente, no desenvolvi-
mento local deste concelho. 

De forma a marcar a sua 
passagem pelos campos da Po-
marFresh, os alunos terão a 
oportunidade de plantar árvo-
res etiquetadas com alusão ao 
Dia Internacional da Criança.

A Feira do Campo Alente-
jano está de volta a Aljus-
trel, desta feita nos dias 

10, 11 e 12 de junho.
O certame procura demons-

trar a qualidade dos produtos 
locais, captar a atenção de po-
tenciais investidores, mostrando 
as mais-valias deste concelho 
alentejano, bem como publicitar 
a dinâmica empresarial local e as 
condições únicas que Aljustrel 
dispõe para acolher novas em-
presas. Por fim, mas não menos 
importante, a Feira do Campo 
Alentejano procura engrandecer 
a nossa identidade cultural, com 
forte ligação à tradição mineira, 
nesta montra espantosa que é a 
Feira do Campo Alentejano.

A Feira do Campo Alenteja-
no, procura ainda prestar home-
nagem ao campo e ao seu produto 
mais admirável - o pão! Durante 
os dias que dura o evento reali-
zam-se diferentes atividades que 
vão de encontro às expectativas 
de cada visitante - espetáculos 
musicais, atividades equestres, 
gastronomia, colóquios, concur-
sos cinófilos, mostra agropecuá-
ria e oportunidades de negócio.

Merece ainda destaque o as-

peto fulcral que sustenta a reali-
zação desta feira – a afirmação da 
importância do mundo rural e da 
agricultura no concelho de Aljus-
trel, ainda mais quando se inicia 
uma Nova Era Agrícola, com a 

chegada da água de Alqueva ao 
Roxo e consequente alargamento 
do potencial de rega no concelho 
de 5000 ha para 23000 ha, o que 
gera uma excelente conjuntura 
para negócios nesta área.

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Aljustrel

Prioridades de Investimento Investimento 
Público (€) FEDER (€)

Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de 
território,nomeadamente as zonas irbanas, incluindo a promoção da mobilidade ur-
banas multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação.

1.000.000 850.000

Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cida-
des, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de 
reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução do ruído.

3.370.000 2.864.500

A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades des-
favorecidas e zonas urbanas rurais 800.000 680.000

Total 5.170.000 4.394.500

Dia Internacional da Criança 

Alunos de Aljustrel visitam 
PomarFresh

10, 11 e 12 de junho de 2016

Feira do Campo está de volta

Visita de estudo à Pomarfresh

PEDU

Aljustrel assinou contrato de 
mais de 5 milhões de euros
Este plano engloba três conjuntos territoriais de inter-
venção não sobrepostos que, embora pertençam à Vila 
de Aljustrel, possuem características físicas, funcionais 
e sociais muito distintas: Centro Histórico de Aljustrel, 
zona industrial abandonada do designado Parque Mi-
neiro e áreas urbanas carenciadas dos Bairros Mineiros.
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Em 2002, a empresa familiar 
Francisco Freixo e Filhos, 
Lda decidiu dedicar parte 

da sua propriedade para a práti-
ca de outro tipo de agricultura. 
Procurando uma alternativa à 
agricultura tradicional de sequei-
ro, foi aos vinhos que Francisco 
Freixo, o mentor da empresa, 
foi “beber” a sua nova atividade 
agrícola. 

O grande apoio recebido por 
parte do enólogo, Luís Leão, bem 
como a formação que o filho, Lu-
ís Freixo, tirou na ATEVA (Asso-
ciação Técnica dos Viticultores 

do Alentejo), foram determinan-
tes para o bom arranque da em-
presa na produção de vinho. 

Depois da ATEVA analisar os 
solos a fim de determinar a varie-
dade de uvas e o porta-enxerto 
mais adequado aos terrenos, op-
taram por plantar videiras, em 
dois hectares de terreno, das cas-
tas Antão Vaz, Arinto e Verdelho 
(uvas brancas), e Aragonez, Ali-
cante Bouschet, Syrah (ou na for-
ma inglesa Shiraz) e Touriga Na-
cional (uvas tintas). Estas castas 
são as mais comuns nas vinhas 
alentejanas. 

O engarrafamento do vinho 
começou logo a partir de 2004.  
Passados 14 anos, a área de vinha 
foi ampliada para 18 hectares. 

Na empresa trabalham o Luís, 
presentemente responsável pela 
produção, e a irmã, Luciana, que 
se ocupa da comercialização. Nos 
maiores picos de trabalho, recor-

rem ao serviço de quatro a oito 
pessoas. Desde que há cerca de 5 
anos, adquiriram uma máquina 
para fazer as vindimas, todo o 
processo passou a ser mecaniza-
do. A empresa Francisco Freixo e 
Filhos, Lda sendo a única, neste 
momento, no concelho de Aljus-
trel, a fazer uma vindima meca-

nizada, também presta os seus 
serviços a outros viticultores. 

Atualmente comercializam, 
na zona de Lisboa e sul de Portu-
gal, sob a marca “Vila Cortes”, em 
garrafas ou  “bag-in-boxes”, entre 
150 a 200 mil litros de vinho, pro-
venientes das suas próprias uvas 
mas também adquiridas a outros 
produtores. O vinho pode tam-
bém ser adquirido diretamente 
na adega em Jungeiros.

Com os olhos virados para 
um futuro promissor, a empresa 
espera poder alargar, em 2017, a 
área de vinha, para mais 15 hec-
tares, e passar então de pequeno 
a médio produtor de vinho, con-
forme nos explicou Luís Freixo, 
que acredita que, em 2019, a pro-
dução deverá duplicar, atingin-
do os 400 mil litros de vinho. Só 
nessa altura, pensa que poderão 
estar em condições de exportar o 
vinho para outros países. 

Alguns contactos já foram 
efetuados, nomeadamente quan-
do Luís Freixo esteve em França, 
em novembro de 2015, a convite 
da Câmara Municipal de Aljus-
trel, no âmbito do encontro de 
geminação entre Aljustrel e Hem, 
e durante o qual um dos maio-
res responsáveis de restauração 
e catering do Norte desse país se 
mostrou interessado em adquirir 
o seu vinho. Mas também já tive-
ram contactos com chineses e re-
presentantes de países africanos. 

O vinho “Vila Cortes” é con-
siderado um vinho regional alen-
tejano, ainda não rotulado como 
DOC ou DOP (Denominação de 
Origem Protegida). 

Quase a completar quinze 
anos de experiência como vitivi-
nicultor, Luís Freixo está conten-
te com o resultado atingido e ad-
mite que a empresa fez uma boa 
aposta. A crise provocou alguns 
altos e baixos, mas no geral, não 
afetou muito a produção. 

Os vinhos Vila Cortes vão es-
tar representados num stand na 
Feira do Campo Alentejano. 

Vinho Vila Cortes

Empresa vitivinícola de Jungeiros  
com um futuro promissor
O Concelho de Aljustrel não é propriamente um concelho vinhateiro. No entan-
to, a cultura da vinha, que remonta aos tempos mais longínquos no Alentejo, 
tem vindo a ganhar alguma expressão. Restringida principalmente às fregue-
sias de Ervidel e de S. João de Negrilhos, a exploração do vinho tem sido obra 
de pequenos produtores. Neste momento, existem dois produtores com vinho 
engarrafado. Neste Boletim Municipal vamos falar do vinho Vila Cortes, de Jun-
geiros. 

Vinho Vila Cortes 
- Provém das vinhas cultivadas na herdade de Vila Cortes, onde as 
condições de exposição, clima e solo são ideais. 

- Vinificado em adega própria, alia técnicas antigas aos mais modernos 
métodos de produção. 

Vinho branco
- Castas “Antão Vaz”, “Arinto” e “Verdelho”. 

- Vinho de cor citrina e aroma suave, indicado para acompanhar peixes  
e mariscos. 12,5% vol.

Vinho Tinto
- Castas “Aragonez”, “Syrah” e “Alicante Bouschet” e Touriga Nacional

- Vinho encorpado de tonalidade vermelho rubi, de taninos suaves 
equilibrado na acidez, com aroma a frutos silvestres, indicado para 
acompanhar carnes. 13,5%vol

Contactos: vinhosvilacortes@sapo.pt
Morada: Estrada de Montes Velhos – Jungeiros 
Adega : 37º56’15.48’’ N      8º12’27.36’’ O



junho 2016 | Boletim Municipal | Aljustrel  9

Fr
eg

ue
si

as

O XII Encontro Nacional 
dos Rio de Moinhos 
realiza-se este ano, em 

Rio de Moinhos, no Concelho 
de Aljustrel, a 2 e 3 de Julho. 
Neste encontro irão participar 
seis freguesias dos Rio de Moi-
nhos de Portugal, pertencentes 
aos concelhos de Aljustrel, Sa-
tão, Borba, Arcos de Valdevez, 
Penafiel e Abrantes.

Durante este fim de semana 
será apresentado um programa  
rico em atividades culturais 
e desportivas que com toda a 
certeza será do agrado de todos 
para além de proporcionar um 
convívio salutar entre todos.   

Recorde-se que este evento 
acontece de forma rotativa nos 
seis concelhos.

Já são conhecidas as datas do 
Roxo Summer Fest  2016, que 
este ano foi antecipado para 

o mês de julho, opção que cer-
tamente irá contribuir para tor-
nar o evento ainda mais atrativo. 
Em pleno verão, os festivaleiros 
poderão “ligar-se” a esta grande 
festa nos dias 15 e 16 de julho, nas 
margens da Barragem do Roxo. 

Para além da música haverá 
ainda canoagem, paintball, pas-
seios pedestres, tiro ao arco, pon-
te de cordas, atividades radicais, 
aquáticas, entre outras anima-
ções.  

Este é um festival inovador 
que pretende afirmar-se no pa-
norama nacional como o único 
que, simultaneamente, integra 

diversas faixas etárias e assen-
ta no conceito do “custo justo “, 
onde a condição económica mais 
desfavorecida não é motivo para 
“ficar de fora”.

O cartaz do Roxo Summer 
Fest será divulgado muito em 
breve, em www.facebook.com/
roxosummerfest 

Ervidel

Roxo Summer Fest 
a 15 e 16  julho  
Este é um festival inovador que pre-
tende afirmar-se no panorama na-
cional como o único que, simultane-
amente, integra diversas faixas etá-
rias e assenta no conceito do “custo 
justo “, onde a condição económica 
mais desfavorecida não é motivo pa-
ra “ficar de fora”.

Portugal é a nova meca de festivais

Atraídos pelo preço acessível dos bilhetes, bom tempo e gastronomia 
apetecível, dezenas de milhares de turistas estrangeiros estão a 
acorrer aos festivais de verão portugueses. O protagonismo português 
neste segmento não tem passado à margem da imprensa internacional 
de referência, que frequentemente coloca os festivais lusos entre os 
melhores. A agência espanhola EFE elegia Portugal como “o novo paraíso 
dos apreciadores de música ao vivo”.

In Jornal de Notícias

Messejana vai estar em 
festa de 12 a 15 de 
agosto, com mais uma 

edição das Festas de Santa Maria, 
que prometem dias e noites de 
muita animação. Os festejos são 
organizados pela Junta de Fre-
guesia, Grupo de Jovens de Mes-

sejana Município de Aljustrel, 
em colaboração com a Paróquia 
e Santa Casa da Misericórdia de 
Messejana, Bombeiros, GNR e 
comércio local.

Mais informações e programa 
www.facebook.com/festasdesan-
tamariamessejana

A maior açorda alentejana 
do mundo vai ser confe-
cionada em Montes Ve-

lhos no dia 2 de julho de 2016.
Trata-se de uma iniciativa que 

pretende valorizar a gastronomia 
com particular destaque para os 
três elementos essenciais da culi-
nária alentejana: o pão, o azeite 
e os alhos, mas também para a 
utilização das ervas aromáticas, 
como o coentro e o poejo.

 Parte da população da aldeia 
mais idosa e vários voluntários 
vão participar na confeção desta 
açorda, “ex-líbris” da gastrono-
mia desta região do sul de Por-
tugal, que conforme diz a canção 

“É fácil fazer. Dá pouco trabalho, 
é água a ferver, coentros e alho”. 

A iniciativa integra-se no Fes-

tival Nacional de Folclore, que já 
vai na 15º edição.

União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

XII Encontro Nacional dos 
Rio de Moinhos de Portugal

Messejana

Festas de Santa Maria 
S. João de Negrilhos

Montes Velhos volta a receber a maior 
açorda do mundo

Rotunda com moinho 
de vento
A União das Freguesia de Aljustrel 
e Rio de Moinhos instalou uma 
peça artística na rotunda do Largo 
Augusto Guerreiro Patrício, em 
Rio de Moinhos. A instalação deste 
monumento invoca o nome da 
aldeia, consistindo numa réplica 
de um moinho de vento, cujo 
movimento das velas confere 
maior dinâmica e beleza a este 
largo, onde habitualmente a 
população se junta para conviver.

Roxo Summer Fest 2015
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As intervenções da Câmara Municipal no mo-
delo de administração direta são da respon-
sabilidade da divisão técnica do município. 

As obras são realizadas aplicando meios próprios, 
ou adquiridos para o efeito, e que se destinam ao 
seu imobilizado. São exemplos destes trabalhos as 
pequenas intervenções urbanísticas, os ramais de 
águas e esgotos, trabalhos de jardinagem, constru-
ção civil, eletricidade, serralharia e carpintaria, entre 
outros, bem como algumas intervenções de maiores 
dimensões.

Administração direta

Uma Câmara com 
rostos 

Substituição Lâmpadas no 
Pavilhão do Parque de Feiras

Reparação Pavê junto Parque 
de Feiras

Reparação de Conduta nas 
Piscinas Municipais

Reparação de telhado Recuperação de Parque Infantil Reconstrução de Caleiras no 
Parque de Feiras

Pintura do Mercado Municipal Pintura de Muretes da Zona 
Agrária Pintura das Piscinas MunicipaisReabilitação de Taludes na 

Avenida de Algares
Pintura Salas r.c na Escola 
Avenida

Montagem Parque Infantil no 
Capi em Messejana

Manutenção Relva no Parque 
da Vila

Manutenção do Quintal 
Desportivo

Pavimentação ramal na Rua de 
Montes Velhos

Pavimentação Ramal na Rua 5 
de Outubro

Manutenção da Praça da 
Resistência

Manutenção da Cascata no Largo 
do Combatente

Manutenção Canteiros no Parque 
da VilaManutenção do Parque de Feiras Manutenção das Piscinas 

Municipais

Execução de Drenagem na 
Encosta N.ªSrª Castelo

Construção Ramal no Rua Luis 
de Camões

Construção Parque Desportivo 
dos EucaliptosLimpeza Bermas na EN383 Execução de Drenagens no 

Parque Feiras

Construção de Logradouro na 
GNR

Colocação de Iluminação LED 
junto Estádio Municipal

Assentamento Pavê na Rua 
Lavradores da Minhota

Construção de Rampa e Corrimão 
na Escola dos Eucaliptos

Construção de Parque Infantil no 
Quintal Desportivo

Apoio ao Torneio do Municipio 
de Aljustrel

Apoio ao Associativismo em 
Ervidel Apoio a eventoApoio Feira Livro e Velharias Apoio Feira Abril 2016
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A USA - Universidade Sénior de 
Aljustrel, esteve presente no XV 
Encontro Nacional de Universi-

dades Seniores em Mafra, que decorreu 
no passado dia 28 de maio. 

De acordo com informação do Muni-
cípio de Mafra, mais de 2000 idosos par-
ticiparam neste evento, reunindo alunos 
de 55 universidades sénior do país. O 
ponto alto desta festa decorreu no Terrei-
ro D. João V, em Mafra, onde se assistiu 
ao desfile das bandeiras das instituições. 

 Este encontro constituiu, para os se-
niores, uma oportunidade para visitar 
o Palácio Nacional de Mafra, o Jardim 
do Cerco, o Museu Militar da Escola 

das Armas, o Centro Interpretativo das 
Linhas e Torres e ainda para assistir a 
um concerto a seis órgãos na Basílica do 
Palácio e a uma exibição de falcoaria no 
Claustro Norte.

A participação de Aljustrel revelou-
-se de extrema importância, visto que 
será precisamente a USA a receber o tes-
temunho, cabendo-lhe, no próximo ano 
letivo, organizar e acolher este mega en-
contro, que trará milhares de seniores  à 
vila mineira.

O Eixo 1 - Emprego, forma-
ção e qualificação do Pro-
jeto É Agora! 3G – CLDS 

do Concelho de Aljustrel tem co-
mo objetivo promover a inclusão 
social dos cidadãos, de forma mul-
tissetorial e integrada, através de 
ações, a executar em parceria, que 
permitam contribuir para o au-
mento da empregabilidade, para o 

combate a situações críticas de po-
breza, particularmente da infantil, 
da exclusão social de territórios 
vulneráveis e envelhecidos. 

O contributo prestado pelo 
projeto, em estreita parceria com 
o IEFP e GIP do concelho, traduz-
-se na prestação de apoio a vários 
níveis: elaboração de carta de apre-
sentação; elaboração de curricu-

lum vitae; aconselhamento sobre 
entrevista de emprego; informação 
sobre medidas de apoio ao empre-
go; apoio à procura de emprego, 
formação e qualificação; informa-
ção sobre projetos de emprego e 
empreendedorismo, outras sessões 
de informação, dirigindo-se a de-
sempregados, empresários, e ou-
tras pessoas da comunidade. 

Envelhecimento ativo 

XVI Encontro Nacional de Univer-
sidades Seniores será em Aljustrel

Contactos para atendimento: 
Sede na antiga Escola dos Eucaliptos, Aljustrel

Telm: 932950018, 

Email: projetoeagora3g@esdime.pt, 

Facebook: https://www.facebook.com/projetoeagora3g). 

Locais de atendimento descentralizados 
Rio de Moinhos (Junta de Freguesia), Carregueiro (local a designar), Corte Vicente Anes (Centro 
de Recursos), Messejana (sede da Esdime), S. João de Negrilhos (Junta de Freguesia) e Ervidel 
(Junta de Freguesia). 

Projeto É Agora! 3G – CLDS 

Atendimentos já estão a decorrer 
no Concelho de Aljustrel
O contributo prestado pelo projeto, em estreita parceria com o 
IEFP e GIP do concelho, traduz-se na prestação de apoio a vários 
níveis: elaboração de carta de apresentação; elaboração de cur-
riculum vitae.

XV Encontro Nacional de 
Universidades Séniores em Mafra

Participação no Dia da Criança
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Em 1957, o governo da al-
tura planeou suprir as 
necessidades de água do 

Alentejo, através do Plano de 
Rega do Alentejo, transforman-
do a tradicional agricultura de 
sequeiro por culturas de rega-
dio. Este projeto tinha por base 
a criação de um grande lago ar-
tificial na zona de Alqueva e de 
mais um conjunto de barragens 
mais pequenas, ligando-as en-
tre si, de forma a poder efetuar 
transvases. Nesse conjunto de 
barragens encontra-se a Barra-
gem do Roxo, localizada entre 
Beja e Aljustrel.

Agora que está concretizado 
esse objetivo antigo de 60 anos, 
será o momento de recordarmos 
um pouco da história desta in-
fraestrutura que, desde 1985, pa-
ra além de apoiar a agricultura, 
abastece também os municípios 
de Beja e Aljustrel.

A Barragem do Roxo foi 
construída entre 1963 e 1968, 
pela Direcção Geral dos Servi-
ços Hidráulicos, tendo sido ba-
tizada como Barragem Arantes 
e Oliveira, nome do então Mi-
nistro das Obras Públicas, tendo 
mudado de nome após o 25 de 
Abril. Em 1970 a sua gestão foi 

entregue à responsabilidade da 
Associação de Regantes e Bene-
ficiários do Roxo.

O paredão com 35 metros de 
altura e uma extensão total de 
864 metros, construído em ter-
ra e betão, origina uma albufei-
ra que ocupa uma área de 1.378 
ha, armazenando um volume de 
água de 96 hm3.

Após a sua conclusão, abriu 
uma grande fenda, que não pôde 
ser reparada sem que fosse par-
cialmente demolido o paredão. 
As obras começaram em 1970 
tendo terminado em setembro 
de 1982, com alguns interregnos 

de permeio.
No interior do dique existe 

uma galeria, com 35 metros de 
comprimento, com dois poços 
nas extremidades, ambos com 
cerca de 40 metros de profun-
didade, isto é, mais fundos que 
a altura do próprio dique. Num 
deles estão montadas duas bom-
bas automáticas, cuja finalidade 
é de esgotarem toda a água da 
nascente que existe no subsolo 
da barragem. Estas bombas fun-
cionam alternadamente, com 
intervalos idênticos, cada uma 
delas com um débito de 20 litros 
por segundo para evitar que esta 

nascente danifique o dique com 
novas roturas.

O plano de água corres-
pondente à Albufeira do Roxo, 
constitui o elemento de maior 
valor em termos de patrimó-
nio natural e paisagístico desta 
zona e ainda da sua envolvente 
mais próxima. Para além de se 
integrar na Reserva Ecológica 
Nacional, representa o bióto-
po de maior valor e com maior 
expressão na zona, pela grande 
extensão abrangida. A sua lo-
calização fez com que o Roxo se 
tornasse, progressivamente, no 
espelho de água privilegiado das 

	

A Barragem do Roxo em 1972 
 (Foto LNEC)

	

Um abatimento verificado no interior do paredão da Barragem do Roxo 
obrigou à retificação do descarregador de emergência em Janeiro de 
1977 (Foto LNEC)

	
Obras no paredão e descarregador de emergência da 
Barragem em Maio de 1978 (Foto LNEC)

1963 - 2016

A História da Barragem do Roxo
A Barragem do Roxo, foi construída entre 1963 e 1968, pela Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos, 
tendo sido batizada como Barragem Arantes e Oliveira, nome do então Ministro das Obras Públicas, 
tendo mudado de nome após o 25 de Abril. Em 1970 a sua gestão foi entregue à responsabilidade da 
Associação de Regantes e Beneficiários do Roxo.
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Atualidade 
A ligação da Albufeira do Roxo ao Alqueva, oficialmente consumada 
no dia 9 de Junho de 2016, com a entrada da primeira água 
proveniente da Albufeira de Alqueva, é feita através de um circuito 
que compreende, para além das barragens de Alqueva e do Roxo, 
as barragens de Alvito e Penedrão que passarão a estar ligadas 
entre si permanentemente. 
A área de regadio associada á Albufeira do Roxo está dividida em 
oito Blocos de Rega:
− o Bloco de Ermidas que abrange 1000 ha, 
− o Bloco de Rio de Moinhos (4632 ha), 
− o Bloco de Ervidel (8228 ha), o Bloco de Aljustrel (1318 ha), 
− o Bloco de Vale  de Zebro (2165 ha), 
− o Bloco de Monte Novo (1636 ha), o Bloco de Gasparões (1840 ha) 
− e o Bloco de Montes Velhos (2222 ha).
 Estes blocos no seu conjunto perfazem uma área total de regadio 
de 23 041 hectares, o dobro da área prevista no projeto inicial que 
era de12 000 hectares em 1970.

	

	
Obras no descarregador de emergência da 
Barragem em Janeiro 1977 (Foto LNEC)

	

Barragem do Roxo na atualidade
(http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt)

populações próximas. Para além 
do elevado valor patrimonial 
que representa, é ainda factor de 
grande destaque pela qualidade 
cénica e de grande contraste que 
introduz na paisagem a nível lo-
cal e regional. A sua utilização 
é, no entanto, fortemente condi-
cionada pela legislação da Rede 
Ecológica Nacional (REN).

Todavia, ao contrário de 
outras albufeiras do Alentejo, 
os investimentos turísticos não 
se fizeram sentir, nem na hote-
laria nem na restauração, nem 
tão pouco em equipamentos de 
apoio a actividades náuticas. 

É provável que a sua classifi-
cação como albufeira “protegi-
da” pelo Decreto Regulamentar 
de 2/88, de 20 de Janeiro, que 
impôs diversas restrições de uso, 
quer no que respeita à pesca, quer 
aos banhos ou à natação, como à 
navegação recreativa, a remos e à 
vela, ou às competições despor-
tivas, mais a interdição total da 
navegação a motor, tenha sido a 
causa do seu abandono. 

A exemplo de outras áreas do 
Baixo Alentejo, aquela onde se 
insere a Albufeira do Roxo é do-
minada por uma paisagem pou-
co acidentada, de pastagens e/ou 

culturas arvenses de sequeiro, 
com pequenas manchas de mon-
tado de azinho e alguns montes 
antigos.

É uma área de grande inte-
resse cinegético e faunístico, on-
de a conjunção da albufeira com 
diversos corpos de água existen-
tes, juntamente com todos os pe-
quenos açudes para rega, char-
cos e outros pontos de água aí 
existentes, funcionam como ha-
bitats diferenciadores da região 
em relação ao seu estado origi-
nal, permitindo a ocorrência de 
comunidades faunísticas dife-
rentes das que seriam esperadas. 

Caso do Zarro-comum, espécie 
cada vez mais rara em Portugal. 
Para além das espécies directa-
mente associadas à presença de 
água, a área da barragem supor-
ta ainda diversos outros grupos, 
destacando-se o grupo das ra-

pinas nomeadamente o tarta-
ranhão caçador e o peneireiro 
cinzento, espécies com estatuto 
de ameaçadas. A nível dos ma-
míferos, destaca-se a lontra que 
encontra habitat especialmente 
nas ribeiras afluentes à albufeira.

Máquinas em movimento na reconstrução do paredão 
Maio de 1978 (Foto LNEC)
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Em junho, os jovens deputa-
dos da Assembleia Muni-
cipal Jovem 2016 apresen-

taram as suas recomendações à 
Assembleia Municipal.

Realização de campanhas de 
sensibilização; Criação de progra-
mas de segurança/vigilância, nos 
espaços públicos; Criação e pro-
moção de programas familiares; 
Disseminação de atividades por 
diversos espaços públicos; Cons-
trução de um regulamento para 
a proteção dos espaços públicos 
foram as medidas que receberam 
maior consenso, após apreciação 
e discussão das propostas defen-
didas pelos jovens “deputados”, 

durante a sessão pública da As-
sembleia Municipal Jovem 2016, 
que se realizou no dia 3 de maio, 
na sala de sessões dos Paços do 
Concelho.

Alunos do secundário do 9.º 
ao 12.º anos, organizados em qua-
tro equipas, participaram nesta 
sessão, com vista à eleição dos de-
putados da AMJ 2106 e apresenta-
ção das suas propostas na próxi-
ma Assembleia Municipal.

No período antes da ordem 
do dia, decorreu uma cerimónia 
de abertura, que contou com a 
intervenção do presidente da As-
sembleia Municipal de Aljustrel, 
do diretor do Agrupamento de 

Escolas e do presidente da Câmara 
Municipal.

Seguidamente, e de acordo 
com o regulamento da AMJ, os 
novos membros elegeram a mesa 
da Assembleia, tendo sido eleito 
vice-presidente, o aluno Carlos 
Lança e secretário, Duarte Banza.

Como sucedeu pela primeira 
vez, em 2015, os jovens elabora-
ram propostas, que este ano, fo-
ram subordinadas ao tema :  : “A 
preservação dos espaços públicos, 
para a melhoria da qualidade de 
vida”. Um tema bastante perti-
nente, visto terem-se verifica-
do, ultimamente, alguns atos de 
vandalismo nomeadamente em 

espaços públicos e escolares. Con-
vinha, portanto, colocar os jovens 
a refletir e a discutir sobre este as-
sunto. 

Carolina Lopes, Francisco Sil-
va, Carlos Lança, Henrique Guer-
reiro, Susana Mangorrinha, e 
Marta Moio e Margarida Mestre, 
enquanto suplentes foram os re-
presentantes da AMJ que apresen-
taram as medidas na Assembleia 
Municipal, que irá por sua vez, fa-
zer uma recomendação á Câmara 
Municipal no sentido das mesmas 
serem tidas em conta.

 A AMJ pretende ser um es-
paço onde os jovens do concelho 
possam apresentar e debater ne-

cessidades e aspirações da vida lo-
cal e interiorizarem os valores de-
mocráticos da participação políti-
ca ativa, proporcionando a todos 
os participantes a vivência numa 
sessão da Assembleia Municipal 
com uma metodologia de debate 
semelhante à da sessão concelhia.

A Assembleia Municipal Jo-
vem é da responsabilidade da As-
sembleia Municipal de Aljustrel, 
que em articulação com a Câmara 
Municipal e o Agrupamento de 
Escolas de Aljustrel, consideram 
que “para um crescimento saudá-
vel, os jovens devem experimentar 
e vivenciar diferentes papéis na 
sua vida ativa”.

A Câmara Municipal de Al-
justrel concluiu no passado 
dia 5 de julho,  Dia Mun-

dial do Ambiente, o Plano Escolar 
de Educação Ambiental/Proteção 
Civil 2016. 

No âmbito deste projeto, de-
senvolvido durante o ano letivo, fo-
ram dinamizadas varias atividades 
ligadas ao ambiente e à proteção ci-
vil, de forma a consciencializar e a 
sensibilizar a comunidade escolar 
do pré-escolar ao 1.º ciclo sobre a 
importância destas temáticas. 

No plano de educação, con-
cebido tendo em conta os dias co-
memorativos da Proteção Civil, da 
Floresta, da Água, da Energia e do 
Ambiente, foram igualmente reali-
zadas visitas de estudos, um con-

curso de conto ilustrado e ações de 
cariz social, (recolhas de tampas e 
caricas para reverter para equipa-
mentos médicos ou ortopédicos), 
entre outras iniciativas. 

Estas atividades contaram com 
o apoio de diversas entidades, no-
meadamente Agrupamento de Es-
colas de Aljustrel, Águas Públicas 
do Alentejo, Instituto de Conser-
vação da Natureza e das Florestas 
e Ambilital. 

À semelhança dos anos an-
teriores, a Câmara Muni-
cipal de Aljustrel vai ini-

ciar a 14 de junho, o programa de 
Férias e Tempos Livres destina-
do a ocupar, durante o verão, as 
crianças e os jovens, com idades 
entre os 3 e os 15 anos, residentes 
no concelho.

 Denominado Viva Aljus-
trel, este programa organizado e 
orientado por técnicos munici-
pais tem carácter educativo, cul-
tural, desportivo, recreativo e de 
ocupação dos tempos livres.

 As atividades terão início 
às 9 horas e prolongam-se até às 
18h30, nos diversos equipamen-
tos municipais: museu, bibliote-
ca, espaços desportivos, Oficinas 
de Formação e Animação Cul-
tural e Escola  n.º 1 de Aljustrel 

(Escola da Avenida).
 O programa, que termina a 

16 de setembro, visa contribuir 
para o enriquecimento das ati-
vidades de verão oferecidas às 
crianças e jovens do concelho.

O programa não tem vagas 
limitadas e destina-se a todas as 
crianças e jovens com idades en-
tre os 3 e os 15 anos de idade, re-
sidentes no concelho de Aljustrel. 
A inscrição é efetuada no Balcão 
Único da Câmara Municipal de 
Aljustrel e tem um custo de 8 €/
semana. Todos os encarregados 
de educação que apresentem o 
cartão social têm direito a um 
desconto de 50% para o escalão A 
e 30% de desconto para o escalão 
B. Também está previsto um des-
conto de 15% para os portadores 
do cartão Jovem Munícipe.

Assembleia Municipal Jovem 2016 

Jovens deputados apresentam propostas 
A AMJ pretende ser um espaço onde os jovens do concelho possam apresentar e debater 
necessidades e aspirações da vida local e interiorizarem os valores democráticos da partici-
pação política ativa, proporcionando a todos os participantes a vivência de uma sessão da 
Assembleia Municipal com uma metodologia de debate semelhante à da sessão concelhia.

Educação 

Município desenvolveu 
Plano Escolar de Educação 
Ambiental e Proteção Civil

VIVA ALJUSTREL

Câmara proporciona atividades para ocu-
par férias dos mais jovens

Sessão da Assembleia Municipal 
Jovem
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A primeira direção do Mo-
toclube de Aljustrel to-
mou posse a 6 de maio 

de 2015 e tem, nas palavras do 
seu Presidente, Edgar Lourenço, 
um objetivo maior do que ape-
nas juntar pessoas que gostam 
de andar de mota. ”Queremos ser 
uma instituição que apoia outras 
entidades do concelho, nome-
adamente associações de cariz 
social”. E este objetivo já teve 
expressão recentemente, com a 
oferta de um cheque aos Bombei-
ros de Aljustrel, verba provenien-
te da bilheteira da festa do pri-
meiro aniversário e inauguração 
da sede social do clube, que se re-
alizou no passado dia 7 de maio. 

O Motoclube de Aljustrel, 
que atualmente tem cerca de 40 
sócios, está aberto a todas as pes-

soas que partilhem dos valores da 
coletividade, tenham ou não mo-
ta: “Qualquer pessoas que goste 
de animação, de divertimento 
e que goste também de ajudar o 
próximo, tem lugar no Motoclu-
be de Aljustrel”. Parte dos lucros 
das festas e outras iniciativas 
promovidas pelo clube irão servir 
para “ir atribuindo ao longo do 
ano às associações do concelho”.

A sede social do Motoclube de 
Aljustrel, cedida pela autarquia, 
situa-se no antigo Centro Comer-
cial de Aljustrel, mais conhecido 
por “redondela”. Este é um espa-

ço partilhado pelas associações 
Pais em Rede e Ex-Combatentes 
do Concelho de Aljustrel. “Nes-
ta fase estaremos, em princípio 
abertos apenas ao fim de semana, 
mais tarde se verá.”

Em termos de próximas ini-
ciativas “esperamos vir a dina-
mizar uma ação com o objetivo 
de promover a gastronomia do 
nosso concelho denominada de 
Tasca sobre Rodas”.  É também 
objetivo informar as pessoas so-
bre questões ligadas às motas, por 
exemplo, “sobre as dúvidas que 
estão a surgir relativamente à ins-

peção periódica obrigatória para 
as motas”. A realização de uma 
concentração motard em Aljus-
trel não é um objetivo imediato. 
“Se tiver que acontecer, acontece-
rá, mas é um tipo de evento que 
exige muitos recursos, nomea-
damente humanos, pelo que não 
nos queremos precipitar.”

Para a inauguração da sua 
sede social e primeiro aniver-
sário foram convidados vários 
dos sócios do antigo Moto Clube 
de Aljustrel, fundado em 1993 e 
entretanto extinto, que chegou 
a organizar em Aljustrel, nos 

anos 90, uma das maiores con-
centrações motard do país. “Este 
foi um gesto de reconhecimento 
pelo trabalho realizado pelos só-
cios do antigo moto clube, que 
nós enaltecemos”, afirma Edgar 
Lourenço, “ainda que tenhamos 
que percorrer o nosso próprio 
caminho. Revemo-nos em muito 
do que foi feito no passado, mas 
somos um Moto Clube diferente, 
com pessoas diferentes e com ob-
jetivos próprios”.

	

BI
Nome – Edgar Lourenço

Cargo – Presidente do 
Motoclube de Aljustrel

Tomada de Posse - 6 de maio 
de 2015

	

O Símbolo do 
Motoclube de 
Aljustrel
As estrelas simbolizam a 
iluminação. O capacete mineiro 
personifica os homens que 
trabalham nas minas. As asas 
a liberdade. Os pistões e os 
escapes simbolizam as motas. No 
seu conjunto, o símbolo pretende 
honrar a memória dos mineiros 
que perderam a vida nas minas 
e que fazem parte da nossa 
história. Uma dedicatória aos 
Mineiros de Aljustrel.

Sobre duas rodas

Motoclube de Aljustrel celebrou primeiro aniversário 
e inaugurou sede social
O Motoclube de Aljustrel, que atualmente tem cerca de 40 sócios, está aberto a todas as pessoas 
que partilhem dos princípios da coletividade, tenham ou não mota: “Qualquer pessoa que goste de 
animação, de divertimento e que goste também de ajudar o próximo, tem lugar no Motoclube de 
Aljustrel”.

Foto de sócios do antigo Moto Clube de Aljustrel (anos 90)

Inauguração da Sede do Motoclube de Aljustrel  
- Descerramento de placa
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O dia 1 de junho, Dia In-
ternacional da Criança, 
comemorou-se em Aljus-

trel com muita música, alegria e 
diversão.

Cerca de 600 crianças, do pré-
-escolar e 1º ciclo do concelho, In-
fantário “A Borboleta” e “CAPI” de 

Messejana, participaram, entre as 
09h00 e as 13h00, no Jardim Públi-
co 25 Abril e Parque Desportivo da 
Vila, numa manhã cheia de ativi-
dades.

Houve insufláveis, jogos des-
portivos, pinturas faciais, música, 
dança, largada de balões, visitas 

ao novo Centro d’ Artes, atuação 
da banda da SMIRA, demonstra-
ção de artes marciais, jogos am-
bientais, minigolf, escalada, street 
baskett, jogos tradicionais, giravó-
lei, entre tantas outras atividades.

Em simultâneo, realizou-se 
uma caminhada escolar, com os 

alunos do 2º, 3º ciclo e secundário 
do concelho, num totoal de cerca 
de 300 alunos. Esta caminhada es-
colar terminou no jardim público, 
tendo estes alunos participado nas 
ofertas ali existentes.

O evento contou com a organi-
zação do Município de Aljustrel e 

Agrupamento de Escolas de Aljus-
trel e com a colaboração e apoio de 
várias entidades, nomeadamente, 
Bombeiros V. Aljustrel, GNR Al-
justrel, CPCJ Aljustrel, Esdime – 
CLDS Aljustrel e SMIRA.

O Município de Aljustrel 
aprovou no dia 25 de 
maio de 2016, em reu-

nião de Câmara, um comodato a 
assinar com o NAVA – Núcleo de 
Artes Visuais de Aljustrel, contra-
to que prevê a cedência do edifício 
do Centro d´ Artes, que passará a 
acolher a sede desta coletividade, 
que integra o CRIRA - Centro Re-
publicano de Instrução e Recreio 
Aljustrelense.

O Centro d´ Artes resulta da 
reabilitação do edifício onde, en-
tre 1977 e 2014, funcionou o Lar 
de Idosos da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Aljustrel. A infraestru-
tura desenvolve-se numa lógica de 
três pisos (0,1 e -1), cada qual com 
as suas valências específicas.

O piso 0, que acolhe o NAVA – 
Núcleo de Artes Visuais de Aljus-
trel, dispõe de um espaço para ex-
posições temporárias, que consis-
te em três zonas contíguas, e zona 
de ateliês, com três divisões para 

desenvolvimento de atividades 
relacionadas com as artes plásti-
cas. No pátio traseiro, num anexo, 
existe um espaço para ateliês de 
escultura. É também no piso 0 que 
está localizada a zona de bar.

O piso 1 consiste na denomi-
nada Residência de Artistas, onde 
pessoas de várias origens podem 
pernoitar enquanto desenvolvem 
os seus projetos artísticos nos ate-
liês, convivendo e enriquecendo-
-se mutuamente pelo intercâmbio 
das experiências vividas e das res-
petivas culturas. Para este efeito 
existem neste piso nove quartos, 
com capacidade para alojar 32 
pessoas. Existe também uma sala 
de convívio e uma divisão com 
uma kitchenette para apoio.

O piso -1, em projeto a desen-
volver futuramente, dará lugar a 
uma sala de ensaios destinada a 
artes performativas e três gabine-
tes destinados a acolher associa-
ções juvenis e outras funcionali-

dades.
O imóvel objeto do comodato 

integra-se no denominado Parque 
da Vila, que foi inaugurado no 
passado dia 25 de abril. Esta im-
portante intervenção teve como 
principal objetivo harmonizar os 
equipamentos já existentes e a sua 
envolvente, numa perspetiva de 
função pública (lazer e deporto) e 
de melhoria do ambiente urbano. 
As obras incidiram fundamen-
talmente no Jardim Público 25 
de Abril, no Parque Desportivo 
e Courts de Ténis e na Casa do 
Jardim, que foi completamente re-
qualificada, dando lugar ao Cen-
tro d´ Artes.

O Museu Municipal de Al-
justrel juntou-se a 78 mu-
seus, monumentos e palá-

cios de 44 concelhos de todo o país, 
para participar nas comemorações 
do Dia Internacional dos Museus, 
criado pelo ICOM – Conselho In-
ternacional de Museus e que se ce-
lebra a 18 de maio, bem como na 
Noite Europeia dos Museus, criada 
pelo Ministério francês da Cultura 
e da Comunicação, que decorre a 
21 de maio.

Seguindo o tema “Museus e 
Paisagens Culturais” proposto 
para o Dia Internacional dos Mu-
seus, o museu de Aljustrel propôs, 
durante uma semana, um conjun-
to de atividades com vista a “pro-
mover a ideia de museu enquanto 
centro territorial de uma proteção 
ativa da paisagem cultural”, e a 
permitir ao público experimentar 
e vivenciar o espaço numa pers-
petiva diferente, participando em 
atividades propositadamente or-
ganizadas para esse ambiente em 
horários específicos.

As atividades tiveram início, 
no dia 13 de maio, com a Forma-
ção Marketing Cultural: “Políti-
cas Culturais. Novos modelos de 
desenvolvimento territorial”, que 
versou sobre as  “Centriferias” - 

plataformas de acumulação de 
qualidades centrais e periféricas. 

No sábado, 14, a partir das 21 
horas, as crianças dos 7 aos 12 anos 
passaram uma Noite no Museu, 
durante a qual foram proporciona-
das atividades lúdicas noturnas e 
fornecido um pequeno-almoço no 
dia seguinte.

No próprio Dia Internacional 
dos Museus (18), foram realizadas 
visitas guiadas, com entradas gra-
tuitas e mediante inscrição prévia, 
aos diversos núcleos museológicos: 
Núcleo Central (10h00 e 16h30); 
Núcleo do Moinho (11h00); Núcleo 
Central de Compressores (12h00) e 
Núcleo Rural de Ervidel (15h00). 

Nessa noite, às 21h00, deu-se 
início, na Sala Polivalente do Mu-
seu Municipal, às exibições de cur-
tas-metragens do Festival Le Plein 
de Super, promovido pela associa-
ção francesa “Boîte Carrée”.

Este festival de cinema itine-
rante (em Portugal e a partir de 
setembro em França) dedica-se à 
difusão de curtas-metragens in-
ternacionais. Durante cerca de 
uma hora foram exibidos cerca de 
8 filmes sem diálogo: na ocasião, 
também foi apresentado a curta-
-metragem “Depressão” do jovem 
aljustrelense João Gil.

Infância e juventude

Dia da Criança 
comemorado em 
Aljustrel
Houve insufláveis, jogos desporti-
vos, pinturas faciais, música, dança, 
largada de balões, visitas ao novo 
Centro d’ Artes, atuação da banda 
da SMIRA, demonstração de artes 
marciais, jogos ambientais, minigolf, 
escalada, street baskett, jogos tradi-
cionais, giravólei, entre tantas outras 
atividades.

Contrato de comodato

Município cede Centro d Àrtes ao NAVA
Semana dos Museus 2016

Museu de Aljustrel propõe 
atividades atrativas e dife-
rentes da oferta habitual 

NAVA celebrou pas-
sagem para Centro 
d´Artes com exposição
Foi inaugurada no passadio dia 28 
maio, no Centro d´ Artes, uma 
exposição coletiva do NAVA - Nú-
cleo de Artes Visuais de Aljustrel. 
O objetivo desta mostra foi cele-
brar a passagem do núcleo para 
a nova infraestrutura de cultura 
recentemente inaugurada, nome-
adamente no passado dia 25 de 
abril. Recorde-se que é a partir 
do Centro d´Artes que o NAVA 
desenvolve o seu trabalho e pro-
jeto artístico e esta foi a forma 
escolhida pelo coletivo para dar 
a conhecer ao público uma nova 
etapa da história do núcleo e, 
simultaneamente, as suas novas 
instalações.

Comemorações do Dia Mundial 
da Criança no Parque da Vila
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A Câmara Municipal de 
Aljustrel está a realizar 
de 24 de maio a 18 de ju-

nho, o “Mês da Saúde”. 
Esta iniciativa surge no se-

guimento da boa participação 
dos munícipes nas atividades 
promovidas, no dia 7 de abril, no 
âmbito das celebrações do Dia 
Mundial da Saúde, direcionadas 

para toda a comunidade, nome-
adamente consultas de diversas 
áreas e atividades lúdicas.  

Sendo a promoção da quali-
dade de vida dos munícipes um 
dos principais pilares da sua polí-
tica autárquica, a Câmara Muni-
cipal considerou pertinente reali-
zar de novo uma iniciativa exclu-
sivamente dedicada à Saúde. 

Assim, durante cerca de um 
mês, está a promover um con-
junto de atividades com o intui-
to de disponibilizar ferramen-
tas que permitam a adoção de 
estilos de vida mais saudáveis, 
adequados a cada faixa etária e à 

condição física e psíquica de ca-
da indivíduo.

Palestras sobre segurança 
e higiene alimentar, obesidade 
infantil, higiene oral, doença 
de Alzheimer, outras doenças 
mais comuns e sua prevenção, 
polimedicação ou alimentação 
no desporto, bem como visio-
namento de filmes e documen-
tários, peça de teatro, workshop 
sobre dieta mediterrânica e ati-
vidades desportivas como ioga e 
dualto são as atividades propos-
tas de 24 de maio a 18 de junho, 
pelo gabinete de Ação Social e 
Saúde, com o contributo das es-

tagiárias profissionais nas áreas 
de nutrição, engenharia alimen-
tar e psicologia, e ainda dos téc-
nicos e representantes de diver-
sas entidades locais e regionais 
ligadas à Saúde. 

Esta iniciativa, dirigida ao 
público em geral, conta com a 
colaboração da ULSBA- Uni-
dade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo, a ASAE, o IPB-Institu-
to Politécnico de Beja, a ANESA-
-Associação Nacional de Empre-
sas de Segurança Alimentar e a 
Associação Alzheimer Portugal, 
entre outras entidades.  

O documentário “Pára-me 
de repente o pensamento”, 
de Jorge Pelicano, estreou 

no Cine Oriental de Aljustrel, no 
dia 25 de maio, às 21 horas. 

“Pára-me de repente o pensa-
mento”  é um documentário cine-
matográfico que mostra uma visão 
pouco explorada sobre o mundo da 
doença mental através do olhar do 
ator Miguel Borges que submergiu, 
durante três semanas, na realidade 
do Hospital Psiquiátrico Conde de 
Ferreira (Porto) para a preparação 
e pesquisa de uma peça de teatro 

sobre a loucura.
O ator acaba por integrar o 

grupo interno do teatro terapêuti-
co constituído por alguns utentes 
que ensaiam uma peça a propósito 
dos 131 anos da instituição hospi-
talar. “Pára-me de repente o pen-
samento” pretende contribuir para 
derrubar estigmas em torno da 
doença mental permitindo ao pú-
blico, através dos testemunhos dos 
utentes na primeira pessoa, abor-
dar o lado humano, o irracional, o 
emocional  e todos os outros lados 
que, afinal, constituem a complexi-

dade humana.
O documentário já venceu vá-

rios prémios nacionais (Grande 
Prémio, Melhor Realizador, Pré-
mio do Público nos Festivais Ca-
minhos do Cinema Português) e 
continua a digressão por festivais 
internacionais.

Este documentário está inte-
grado na programação do Mês da 
Saúde que a Câmara Municipal de 
Aljustrel está a promover desde o 
dia 24 de maio e que se vai prolon-
gar até ao dia 16 de junho. O grupo de teatro da Uni-

versidade Sénior de Al-
justrel apresentou, no dia 

21 de maio, às 17 horas, no Cine 
Oriental, o espetáculo “ A que 
horas passa o autocarro?”.

Adaptada da obra do ator 
e dramaturgo português, Luís 
Gonçalves, “A que horas passa o 
autocarro” é uma peça teatral di-
vertida que gira em volta de per-
sonagens comuns cujos conflitos 
do quotidiano são tão divertidos 
como dramáticos. Tudo se de-
senrola numa simples paragem 
de autocarro, onde duas mulhe-
res aguardam desesperadamente 
por um autocarro que tarda em 

chegar. Durante a espera, con-
versam, discutindo e criticando 
as várias personagens que vão 
entrando e saindo de cena. 

“A que horas passa o autocar-
ro?” pretende fazer uma crítica à 
sociedade de consumo, à superfi-
cialidade da cultura de massas e 
ao egocentrismo dos tempos que 
vivemos.

Este espetáculo foi trabalha-
do pelos 11 alunos que frequen-
tam as aulas da disciplina de te-
atro da Universidade Sénior de 
Aljustrel. Tratou-se da primeira 
peça a ser representada por estes 
atores amadores neste ano letivo 
de 2015/2016.  

Mês da Saúde

Câmara Municipal 
disponibiliza 
ferramentas para a 
adoção de estilos 
de vida mais 
saudáveis
Durante cerca de um mês, o municí-
pio está a promover um conjunto de 
atividades com o intuito de disponi-
bilizar ferramentas que permitam a 
adoção de estilos de vida mais sau-
dáveis, adequados a cada faixa etária 
e à condição física e psíquica de cada 
indivíduo.

Teatro 

Alunos da Universidade 
Sénior apresentam “A que 
horas passa o autocarro?”

Saúde

Documentário, vencedor de prémios na-
cionais, pretende derrubar estigmas em 
torno da doença mental

Visita à Central de Compressores
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A moda está de regresso 
ao palco do Anfiteatro 
da Piscina Municipal. O 

Aljustrel Moda Jovem, um dos 
eventos aguardados com mais ex-
petativa dos espetáculos das 4as à 
Noite, vai ter lugar no próximo 
dia 13 de julho, pelas 22 horas.

À semelhança dos anos an-
teriores, neste evento, organiza-
do pela Câmara Municipal de 
Aljustrel, raparigas e rapazes do 
concelho irão desfilar pelo tapete 
vermelho, com vestuário e aces-
sórios de moda, cedidos para a 

ocasião, por diversos estabeleci-
mentos comerciais locais.

O workshop de moda é gra-
tuito e está aberto a todos os jo-
vens do sexo feminino e masculi-
no, dos 13 aos 25 anos, desde que 
para tal efetuem a sua inscrição 
até ao dia 30 de junho, nas Ofi-
cinas de Formação e Animação 
Cultural.

Nesta noite de quarta-feira, 
que se espera quente, o Anfitea-
tro da Piscina Municipal volta a 
vestir-se de luzes, cores e elegân-
cia, com muita música à mistura.

Nos dias 10 e 11 de setem-
bro de 2016, o Município 
de Aljustrel levará a efei-

to a primeira edição do Festican-
te. O evento tem como principal 
objetivo promover e divulgar o 
cante alentejano através de diver-
sas componentes. 

Com esta iniciativa procura 
promover-se o diálogo intercul-
tural através do cante, dinami-
zando espetáculos que reúnam 
grupos musicais nacionais, da 
Europa e de outras partes do 
mundo, com destaque ao país 
convidado do Festivante.

Do programa constará um 
colóquio para debater diversos 
aspetos relacionados com o can-
te e uma exposição com imagens 
antigas e modernas de grupos 
corais. Está igualmente previsto 
um grande espetáculo de abertu-
ra em que, para além da atuação 

de grupos corais nacionais, serão 
convidados grupos corais estran-
geiros, de preferência oriundos 
de áreas mineiras, bem como 
representantes musicais do país 
convidado.

Este Festival proporciona-
rá ao comércio local, hotelaria 

e restauração, uma importante 
fonte de receita. Para além disso 
permitirá divulgar a região e os 
seus produtos para um universo 
de público mais alargado.

A Noite Branca - Pool Par-
ty, uma das festas de ve-
rão mais aguardadas da 

região, está de regresso. Em 2016 
o evento realiza-se dia 19 de agos-
to, sexta-feira, a partir das 23h00, 

na Piscina Municipal de Aljus-
trel.

  A Noite Branca - Pool Par-
ty, que se realiza pelo sexto ano 
consecutivo com enorme suces-
so, integra-se no programa “Al-

justrel Jovem”, que permite aos 
jovens ocupar os seus tempos li-
vres em áreas diversificadas, bem 
como beneficiar do Cartão Jovem 
Munícipe.

Festicante 

Novo festival promove o cante e a 
multiculturalidade
Com esta iniciativa procura promover-se o diálogo intercultural através do cante, dinamizando es-
petáculos que reúnam grupos musicais nacionais, da Europa e de outras partes do mundo, com 
destaque ao país convidado do Festivante.

Verão

Noite mais branca do ano é a 19 de Agosto

Inscrições abertas até ao dia 30 de junho

Aljustrel Moda Jovem no 
Anfiteatro da Piscina 

Noite Branca 2015

Aljustrel moda Jovem 2015
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A grande “Noite de Mar-
chas Populares” do con-
celho de Aljustrel realiza-

-se na noite de 13 de junho, no 
Parque Desportivo Municipal.

Cerca de 250 pessoas vão es-

tar envolvidas no desfile que con-
tará com os grupos: CAIM (Cen-
tro de Animação Infantil Muni-
cipal), Baeta Infantil, Aljustrel, 
Rio de Moinhos, Animasénior e 
Universidade Sénior, Marcha de 

São João de Negrilhos, Baeta e 
Marcha dos Trabalhadores Mu-
nicipais

Os participantes, de todas as 
faixas etárias, vão exibir os seus 
trajes e temas típicos, numa apre-

sentação ao público com dança e 
canção alusivas, na sua genera-
lidade, à localidade do concelho 
que representam.  

Esta festa realiza-se, em Al-
justrel, para celebrar o Santo An-

tónio, dia de feriado municipal. 
Depois do desfile em Aljus-

trel, cada marcha irá animar as 
noites das diversas localidades do 
concelho. 

A Câmara Municipal de 
Aljustrel volta a apresen-
tar as “4as à Noite”, um 

programa cultural variado para 
preencher as noites quentes de 
quartas-feiras durante os meses 
de julho e agosto. 

 “Aljustrel Moda Jovem”, um 
dos eventos mais aguardados, da-
rá início, no dia 13 de julho, aos 
espetáculos que terão lugar, como 
habitualmente, ao ar livre, a par-
tir das 22 horas, no anfiteatro da 
Piscina Municipal. 

Nessa noite, raparigas e rapa-
zes do concelho irão desfilar pelo 
tapete vermelho, com vestuário 
e acessórios de moda, cedidos 
para a ocasião, por diversos es-
tabelecimentos comerciais locais. 
Uma das novidades desta edição 

do “Aljustrel Moda Jovem” será 
a participação de algumas repre-
sentantes do Concurso Miss Bél-
gica África, que se encontrarão 
na altura, em Aljustrel, no âmbito 
de um estágio de aperfeiçoamen-
to. 

No dia 20, o anfiteatro irá re-
ceber “Loa,  xácara e bugiganga”, 
uma peça apresentada pelo Te-
atro das Beiras, do dramaturgo 
espanhol  Pedro Calderón de la 
Barca. Trata-se de um teatro de 
todos os tempos, com festa bur-
lesca, riso, censura, o mundo ao 
contrário, rituais carnavalescos 
nos limites da transgressão, ou 
seja um teatro por dentro do te-
atro.  

Na quarta-feira, 27, será apre-
sentado o “Musical Cinderela”, 

pela Companhia Rituais dell 
Arte. Um espetáculo original de 
teatro e música para crianças e 
toda a família, repleto de magia, 
esperança, amizade, amor e mui-
to riso.  

Em agosto, no dia 3, Amália 
Rodrigues será homenageada na 
performance “Danço-te Amália”, 
um espetáculo de dança contem-
porânea, que tem como inspira-
ção os fados menos conhecidos 
da fadista e a sua versatilidade 
nas suas interpretações em italia-
no, inglês e francês.

As “4as à Noite” terminarão 
com a atuação do grupo de mú-
sica popular aljustrelense Nova 
Aurora, que interpretará as suas 
modas inspiradas do cancioneiro 
tradicional alentejano. 

Arrancam, dia 18 de junho, 
os tradicionais bailes dos 
Santos Populares e das 

Noites de Verão.
A Praça da Resistência está 

preparada e o mastro engalanado 
para receber todos os sábados a 
partir das 22 horas, e até ao dia 
27 de agosto, estes bailes que vêm 
animar a praça nas longas noites 
de verão.  

Haverá igualmente bailes nas 
várias freguesias do concelho, 
que muito contribuirão para ani-
mar as noites quentes de verão, 
como é o caso dos bailes integra-
dos no Encontro de Rio de Moi-
nhos de Portugal, em Julho, e nas 
Festas de Messejana, em Agosto.

Marchas Populares

250 pessoas desfilam na grande Noite de 
Marchas Populares de Aljustrel
Os participantes, de todas as faixas etárias, vão exibir os seus trajes e temas típicos, numa apresen-
tação ao público com dança e canção alusivas, na sua generalidade, à localidade do concelho que 
representam.

4as à Noite

Espetáculos de quartas-feiras estão de regresso 
Bailes populares 

Noites de verão com  
animação garantida 

O Baile no Alentejo
De acordo com Lia Marchi, Do-
mingos Morais, Celina da Piedade 
(2010), a memória de um baile 
cantado está presente em diversas 
regiões do Alentejo. Muitos ainda 
lembram que o cantar era natural 
e corriqueiro. As histórias cotidia-
nas eram cantadas nos casamen-
tos, batizados, almoços, trabalhos 
rurais, matanças de porco, festas 
de santos, entre outros. Assim, foi- 
-se formando um repertório local, 
hoje entendido como tradicional. 
O cantar era também possibilidade 
concreta de realizar o baile, dado 
que em muitas ocasiões não havia 
um tocador nem mesmo instru-
mentos. Por vezes, como no caso 
dos trabalhos rurais, seria impensá-
vel arranjar um tocador, pelo que 
era preciso cantar para dançar.

Noite de Marchas 2015
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No dia 3 de junho, pelas 
21h30, o cartunista Luís 
Afonso regressou ao au-

ditório da Biblioteca Municipal 
de Aljustrel para dar a conhecer 
a sua última obra: “O Quadro da 
Mulher Sentada a Olhar para o Ar 
com Cara de Parva e Outras His-
tórias”. 

A sessão, integrada nos “En-
contro com a Escrita”, foi apresen-
tada por Paulo Barriga, diretor do 
Diário do Alentejo, e contou com 
a participação do ator António 
Cordeiro, que leu um dos seis con-

tos que compõem o livro.  
Conforme explica a editora 

Abysmo: “Luís Afonso insiste em 
classificar os contos como «estúpi-
dos», contudo, a sua leitura mos-
tra-nos o oposto. Eles são “inteli-
gentes no processo narrativo, com 
uma linguagem fresca e despojada 
até ao osso, que constrói persona-
gens únicas a partir de um agudo 
sentido de observação. “O Quadro 
da Mulher Sentada a Olhar para o 
Ar com Cara de Parva e Outras 
Histórias” enquadra-se, isso sim, 
na longa tradição do absurdo. No 

caso, um absurdo bem-disposto. 
Ainda que, mal a poeira da garga-
lhada assenta, se solte um perfu-
me amargo». 

O prólogo é de Adolfo Luxúria 
Canibal, poeta, músico e letrista 
do grupo Mão Morta. A capa con-
tém uma fotografia de Bruno Por-
tela, com o ator Pedro Lamares. 

Nascido em Aljustrel, em 
1965, mas a viver em Serpa, Luís 
Afonso conquistou o seu lugar nos 
media portugueses com os seus 
cartunes publicados nos jornais 
A Bola (Barba e Cabelo), Público 

(Bartoon), Sábado ou Jornal de 
Negócios.

Luís Afonso é igualmente au-
tor das obras: “Barba e Cabelo”, 
“Selecção”, “Bartoon”, “Bartoon 

2”, “Bartoon 3”, “10 Anos Barto-
on”, “Futebol por Linhas Tortas”, 
“Sociedade Recreativa”, “RIba-
nho” (com desenhos de Carlos Ri-
co) e “O Comboio das Cinco”. 

Encontro com a escrita

Cartunista, Luís Afonso, 
apresentou nova obra 
na Biblioteca Municipal
Nascido em Aljustrel, em 1965, mas a viver em 
Serpa, Luís Afonso conquistou o seu lugar nos 
media portugueses com os seus cartunes publi-
cados nos jornais A Bola (Barba e Cabelo), Públi-
co (Bartoon), Sábado ou Jornal de Negócios.

As Oficinas de Formação 
e Animação Cultural 
inauguraram, no dia 3 de 

junho, às 18 horas, a exposição de 
ilustração “Percurso Lisboeta”, 
de Pierre Pratt. 

Pierre Pratt, ilustrador e au-
tor de literatura para jovens e 
crianças canadiano, está de novo 
em Aljustrel, para apresentar as 
suas ilustrações cheias de vida e 
influenciadas pelo seu percurso 
aos quatro cantos do mundo. 

Nascido, em 1962, em Mon-
treal, desde muito cedo, sentiu 
apetência para o desenho. Após 
uma formação em design gráfico 
no Collège Ahuntsic, em Mon-

tréal, começou no início dos anos 
80 a desenhar pequenas ban-
das desenhadas. Seguidamente, 
virou-se para a ilustração, tendo 
colaborado com diversas revistas 
do Quebeque. 

Desde 1990, já ilustrou, e 
também escreveu, mais de meia 
centena de livros para crianças, 
e tem participado em inúmeras 
exposições em variadíssimos pa-
íses, entre os quais Portugal, Es-
tados Unidos e Reino Unido. 

Vencedor de diversos pré-
mios literários, Pierre Pratt é, 
atualmente, um dos mais origi-
nais e talentosos ilustradores pa-
ra crianças do Canadá.   

Pierre Pratt, que é também 
um apaixonado por Portugal, di-
vide a sua vida entre Montreal e 
Lisboa, onde reside desde os anos 
90, atraído pela cultura portu-
guesa. 

Além desta exposição, que vai 
estar patente ao público até ao 
dia 25 de junho, Pierre Pratt tam-
bém dinamizou um Workshop 
de Ilustração, no sábado, dia 4 
de junho, dirigido das 10h00 às 
12h00 para crianças e jovens e 
das 15h00 às 17h00 para adultos. 
Este atelier contou com a colabo-
ração do Núcleo de Artes Visuais 
de Aljustrel. 

As Oficinas de Formação e 
Animação Cultural rece-
beram, no dia 6 de maio, 

a exposição de pintura e escultu-
ra “All the Saints” de Clo Bour-
gard.

Clo Bourgard nasceu em 
1970. Desde cedo sentiu-se atra-
ída pela arte. Frequentou a Es-
cola Artística António Arroio, a 
Universidade Lusíada (Curso de 
História de Arte) e mais tarde o 
Instituto de Ciências do Patrimó-
nio onde se formou como Técni-
ca de Conservação e Restauro de 
Escultura.

Além de vários cursos de de-
senho e escultura, é igualmente 
formada em Gestão do Patrimó-
nio Cultural, pelo Centro Nacio-
nal de Cultura.

Desenvolveu um curso de 

formação na área da cerâmica do 
século XVlll, na Academia de Ci-
ências de Lisboa com um grupo 
de finalistas do curso de artes de 
Zurique e Sevilha.

Foi ainda diretora da Galeria 
CB Concept Art. Atualmente, 
dedica-se à pintura, com exposi-
ções nacionais e internacionais, 
e paralelamente à escultura em 
parceria com o arquiteto Wilson 
Galvão. Trabalha e investiga na 
área dos materiais  no Estoril on-
de tem o seu estúdio.

As suas obras estão represen-
tadas em diversas coleções parti-
culares, instituições e galerias.

A exposição de pintura e es-
cultura, que trouxe a Aljustrel, 
estve patente ao público até ao dia 
29 de maio.

Exposição 

Ilustrador canadiano Pierre Pratt apresen-
ta ilustrações no Espaço Oficinas 

Exposição de pintura

Clo Bourgard expõe  
“All the Saints” 
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António Raminhos esteve 
em Aljustrel, no dia 27 de 
maio, para apresentar ao 

público as suas “Marias”. 
Humorista do momento, An-

tónio Raminhos dispensa apre-
sentações. O público já se habitou 
a vê-lo participar em programas 
de televisão, como “5 para a Meia-

-Noite” ou “Feitos ao Bife”, ambos 
da RTP, ou em “Dança com as 
Estrelas”, da TVI, onde alcançou 
maior projeção. 

Neste espetáculo que trouxe 
ao Cine Oriental, o humorista An-
tónio Raminhos levou o público a 
viajar pelos dramas e peripécias 
das suas duas filhas, Maria Rita e 

Maria Inês, nos quais muitos re-
veem a sua infância, adolescência, 
casamento e paternidade. 

Conforme o próprio diz: Não, 
isto não é um monólogo. Não, 
também não é stand up. É pura 
terapia!

Antes de se lançar nesta aven-
tura como humorista, António 
Raminhos foi jornalista no jor-

nal “A Capital”. Quando o jornal 
deixou de existir, decidiu virar-se 
para a comédia e escrever sketches 
de humor para vários programas.  

Entretanto, começou a gravar 
as brincadeiras do dia a dia que ti-
nha com as filhas e a partilhá-los 
num canal do Youtube. Foi inspi-
rado no sucesso destes vídeos que 
criou o espetáculo “As Marias”.

Desde então, António Rami-
nhos anda pelas estradas a encher 
salas de espetáculos por todo o 
país. 

No dia 27, no Cine Oriental 
de Aljustrel, surpreendeu o públi-
co que riu às gargalhadas com as 
piadas e o seu humor que já con-
quistaram um espaço no mundo 
da comédia portuguesa.  

Os jovens atores do NAIPE 
- Grupo de Leitura Autó-
noma, Interpretação e Di-

namização de Textos apresentaram, 
no dia 7 de maio, no Cine Oriental 
a peça “Quadrilha - do poema para 
o palco”.

 A pisar o palco da sua vila, pela 
segunda vez, os jovens do NAIPE 
deram corpo à tragicomédia adap-
tada a partir do texto de Jomar 
Magalhães e inspirada no poema 
“Quadrilha”, de Carlos Drummond 
de Andrade que foi publicado em 
1930, na obra “Alguma Coisa”. 
Composto por adolescentes dos 14 
aos 18 anos, o NAIPE - Grupo de 
Leitura Autónoma, Interpretação e 
Dinamização de Textos nasceu,  no 
início do ano letivo de 2014, da von-
tade de alguns dos jovens, saídos do 

grupo de contadores de histórias da 
Biblioteca Municipal - PIM PAM 
PUM, devido à idade, quererem 
continuar a representar e a fazer 
teatro. 

Nessa noite de sábado, peran-
te uma sala cheia, mostraram um 
grande à-vontade em palco, fruto 
da experiência adquirida nos últi-
mos anos. 

A história, que provocou mui-
tas gargalhadas nos espetadores, 
decorria na fictícia cidade de Mi-
randela do Norte que aguarda com 
ansiedade o maior acontecimento 
da sua história: três casamentos no 
mesmo dia! Quando faltavam ape-
nas vinte dias para o grande evento, 
as três noivas desistem da sua von-
tade, deixando toda a cidade em 
polvorosa.

Atordoado e sofrendo diversas 
cobranças, o padre procurou - nu-
ma contagem regressiva - reaver os 
casais. Mas quanto mais se empe-
nhava, mais os resultados lhe saiam 
às avessas.

Nesta obra, o poeta fala sobre os 
descompassos do amor, sobre os de-
sejos não realizados, sobre o destino 
que frusta as expectativas de João, 
Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim 
e Lili.

Afinal, quem nunca amou al-
guém que amava outra pessoa (que 
atire a primeira pedra)?

Como na dança da quadrilha, 
os pares alternaram-se pela vida, na 
procura de saciar a fome ancestral 
que move a humanidade: o amor!

O grupo foi constituído no iní-
cio do ano letivo de 2014. 

O escritor, Napoleão Mira es-
teve em Aljustrel, no dia 17 
de maio, para apresentar no 

auditório da Biblioteca Municipal o 
seu último trabalho: “12 canções fa-
ladas e 1 poema desesperado”, aos 
alunos do 3.º ciclo e secundário.  

Na sessão, perante um auditório 
repleto de jovens estudantes, Napo-
leão Mira acompanhado por um DJ, 
declamou poemas deste seu último 
trabalho, a maioria da sua autoria, 
mas também de outros poetas, no-
meadamente Fernando Pessoa. 

Neste trabalho discográfico 
“remete o ouvinte para o universo 
da sua obra poética, areal onde se 
espraiam os acordes certeiros dos 
seus companheiros de jornada: Os 
Reflect. Amante incondicional dos 
poetas de Orfeu reinventa de forma 
magistral os poemas “Tabacaria” e 
“Poema Em Linha Recta” de Álva-
ro de Campos”. É ainda autor dos 
temas “Slides” (Retratos da Cidade 

Branca), “Filho do Gueto” em par-
ceria com Dino D’Santiago, “Más-
caras d’Orfeu” e ainda “Santiago 
Maior” musicado pelo seu filho, 
Sam The Kid.

Nascido em Entradas, Castro 
Verde,  e a viver no Algarve, Na-
poleão Mira foi diretor e editor de 
“O Trigueirão”, revista da sua terra 
natal, e é colunista de vários jornais 
e revistas.  Como pai do conhecido 
cantor Sam the Kid tem vindo a es-
crever algumas letras para as suas 
músicas e participado em trabalhos 
discográficos e espetáculos de ou-
tros artistas. 

Depois de três livros publicados, 
nomeadamente “Ao Sul”, “Fado” e 
“De Coração D’Interiores”, junta-
-se agora, no ano em que completa 
o seu 60.º aniversário, à editora al-
garvia Kimahera para criar em par-
ceria com os Reflect a performance: 
“12 Canções Faladas e 1 Poema De-
sesperado”.

Cine Oriental

António Raminhos 
traz as suas 
“Marias” a Aljustrel
Neste espetáculo que trouxe ao Cine 
Oriental, o humorista António Rami-
nhos levou o público a viajar pelos 
dramas e peripécias das suas duas fi-
lhas, Maria Rita e Maria Inês, nos quais 
muitos revêem a sua infância, adoles-
cência, casamento e paternidade. 

Teatro

Jovens atores do NAIPE sobem ao palco do 
Cine Oriental 

Cultura

Napoleão Mira apresentou 
espetáculo de poesia musi-
cada a alunos aljustrelenses
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Ana Capeta tem o “futebol 
no sangue”. Vários são 
os familiares próximos 

que foram praticantes da mo-
dalidade, incluindo o pai, e Ana 
habituou-se de muito pequena a 
brincar com a bola. 

Imagem recordada por todos 
amantes do futebol em Aljustrel: 
nos intervalos dos jogos do Mi-
neiro Aljustrelense, a Ana, muito 
pequenina, a dar toques com a 
bola no relvado, para gáudio da 
plateia. E foi assim, com a sua 
paixão pelo “deporto rei” a cres-
cer, que Ana foi evoluindo como 
atleta. 

Com 6 anos, fez os primeiros 
jogos pelo Operário Futebol Clu-
be, em Rio de Moinhos, onde se 

manteve ”até não ter mais idade 
para jogar com os rapazes”, aos 
12 anos. Desse período, Ana re-
corda que “no início tive algum 
receio de não ser bem recebida 
por ser rapariga, mas nada disso 
aconteceu. E acrescenta que foi 
“bem integrada por todos, ape-
sar de ser a única rapariga na 
equipa”, recordando com grande 
carinho o treinador de então, no 
Operário de Rio de Moinhos.

Seguiu-se, em Aljustrel, uma 
passagem pela equipa de futebol 
feminino Crazy Mission e, logo 
de seguida, pela Casa do Benfi-
ca de Castro Verde, onde esteve 
duas épocas a bom nível e onde 
se evidenciou como “artilheira”, 
marcando muitos e bons golos. 

Depois a coisa começou a ser 
mais séria, “com uma proposta 
do Atlético Ouriense, na altura 
clube campeão de futebol femi-
nino em Portugal”. Uma grande 
oportunidade que ana abraçou 
com alma, ensombrada por uma 
lesão que afastou a Ana dos rel-
vados durante uma época. Foi 
um período menos bom, mas que 
Ana superou com a perseverança 
que lhe é reconhecida por todos.

O regresso aos relvados deu-
-se na presente época 2015/2016, 
no CAP da Pontinha, na 2ª di-
visão, onde a Ana evoluiu muito 
e onde pôde recuperar da lesão 
“com mais paciência e calma”, 
visto que nesta divisão” não há as 
exigências do primeiro escalão”.

Ana já representou a Seleção 
Nacional em sub-16 e sub-19, on-
de teve “a honra de ser capitã de 
equipa e onde já marquei vários 
golos”. Ana, emocionada, diz que 
“representar a Seleção é uma sen-
sação que não se pode explicar”. 

E os novos desafios estão já aí. 
Para o ano, Ana quer “continuar 
a estudar” e tem o grande obje-
tivo de “chegar à seleção A”. Pa-
ra já, Ana assinou pelo Sporting 
Clube de Portugal, o seu clube do 
coração, que representará na pró-
xima época, onde espera alcan-
çar sucesso desportivo e pessoal, 
“com novas oportunidades que o 
facto de jogar no Sporting pode 
proporcionar”.

Ana observa a evolução do fu-

tebol feminino em Portugal com 
otimismo, até porque “a chegada 
de clubes como o Sporting ao 
futebol feminino pode levar a 
que seja possível fazer contratos 
profissionais às atletas, como já 
acontece no estrangeiro”. 

A atitude aguerrida de Ana 
perante a vida e o desporto tra-
duz-se na mensagem final que 
deixa a todas as raparigas que 
gostam de jogar futebol: “Não há 
razão para ter vergonha. Cada 
um tem direito a praticar o des-
porto de que gosta. O desporto 
não define uma pessoa e o futebol 
não é só para rapazes. Se têm es-
se sonho, devem tentar alcançá-
-lo…”. 

Atleta internacional, na próxima 

época jogará pelo Sporting 

Ana Capeta no topo 
do futebol feminino 
Ana quer “continuar a estudar” e tem o 
grande objetivo de “chegar à seleção A”. 
Para já, Ana assinou pelo Sporting Clube 
de Portugal, o seu clube do coração, que 
representará na próxima época, onde es-
pera alcançar sucesso desportivo e pesso-
al, “com novas oportunidades que o facto 
de jogar no Sporting pode proporcionar”.

O Sport Clube Mineiro Al-
justrelense e a Câmara 
Municipal de Aljustrel 

levaram a efeito mais uma edi-
ção do Torneio Município de Al-
justrel. Esta festa do futebol e do 
desporto em geral, que já vai na 
8ª edição, teve lugar no sábado, 
04 de junho, no Estádio Muni-
cipal de Aljustrel. Estiveram em 
jogo 15 equipas divididas em 5 
escalões, Reguilas, Petizes, Tra-

quinas, Benjamins e Infantis, en-
volvendo cerca de três centenas e 
meia de atletas e dirigentes.

Foram muitos e bons os moti-
vos para o público se deslocar ao 
Estádio Municipal de Aljustrel, 
para um grande dia de desporto 
e convívio, acompanhado por ex-
celentes iguarias, num bar reche-
ado e com muito boa disposição.

Futebol

15 equipas no 8º Torneio Município de Aljustrel

Participação  
de equipa Belga
 A 8ªedição do 

Torneio Municí-
pio de Aljustrel 
contou com a 
participação 
de 18 atletas 
do F. C. Gulli-
pe, clube Bel-

ga com ligações à comunidade aljus-
trelense radicada neste país.

	

A mulher tem sido importante para o desenvolvimento 
e evolução do futebol até hoje. Os primeiros indícios 
datam desde o tempo da Dinastia Han em que as mulheres 
jogavam uma variação do antigo jogo chamado TSU Chu. 
Há outros relatos que indicam que, no décimo segundo 
século, era usual que as mulheres participassem em jogos 
de bola, especialmente na França e na Escócia. Em 1863, 
foram definidas regras para prevenir a violência no jogo, 
sendo o futebol considerado socialmente aceitável para 
as mulheres. Em 1892, na cidade de Glasgow (Escócia) 
realizou-se o primeiro jogo de futebol entre as mulheres.

A Primeira Guerra Mundial foi a chave para o crescimento 
do futebol feminino na Inglaterra. Como muitos homens 
foram para o campo de batalha, a mulher foi introduzida na 
força trabalhadora e muitas fábricas tinham as suas próprias 
equipas de futebol que até então eram privilégio dos 
homens.  Após o Campeonato do Mundo de 1966, o interesse 

dos amadores cresceu de tal forma que a FA decidiu criar o 
ramo feminino da FA. 

Hoje em dia, países como a Itália, E.U.A. e o Japão 
têm ligas profissionais cuja popularidade não inveja o que é 
atingido pelos seus similares do sexo masculino.

Em Portugal os estádios não se enchem e a televisão 
quase pede desculpa para transmitir um jogo da Seleção 
Nacional feminina. Mas ninguém baixa os braços na luta por 
um lugar ao sol. Há 20 anos era um escândalo as raparigas 
andarem atrás de uma bola. Hoje, centenas de jovens por 
todo o país batem à porta dos clubes que se multiplicam 
na criação de equipas femininas. Ninguém quer perder o 
comboio e se hoje são mais de 1100, amanhã serão muitas 
mais as jogadoras que sonham um dia vir a tornar-se tão 
conhecidas. O futebol feminino em Portugal está vivo e 
recomenda-se.”

http://futebolfemininoportugal.com 

O futebol feminino no mundo

	

Ana Capeta - Seleção Nacional 
de Futebol

Legenda: Seleção dos Estados Unidos 
comemoram o título mundial de 2015

8.º Torneio Município de Aljustrel 2016
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Como habitualmente, o 
mês de junho é um dos 
períodos mais esperados 

do ano, pois representa, para 
muitos, o início das férias escola-

res e a tão aguardada reabertura 
da Piscina Municipal de Aljus-
trel, que este ano acontece a 14 de 
junho

Mais tarde, a 26 de junho, Al-

justrel dá as boas-vindas ao verão 
com a realização de um festival 
aquático. Trata se de uma gran-
de festa com insufláveis gigantes 
e animação musical. O Festival 
aquático tem entradas livres.

Durante a restante época bal-
near os utilizadores podem usu-
fruir deste “oásis” em plena pla-
nície alentejana com uma piscina 
com cerca de 1000m2, um tanque 
de aprendizagem e outro para be-
bés com um raio de 2,5 metros.

A Piscina Municipal de Aljus-
trel funciona de terça a domingo, 
das 10h às 20h00. No dia 30 de abril, teve lu-

gar na Praia da Ribeira 
da Azenha (Milfontes) a 

19ª edição do Aljuspescamar. 
Neste convívio de pesca de 

mar levado a cabo pelo Sport 
Clube Mineiro Aljustrelense par-
ticiparam mais de seis dezenas de 
pescadores.

Durante as cinco horas que 
durou esta prova desportiva fo-
ram pescados cerca de 17 quilos 
de peixe. 

Jorge Hilário foi o vencedor 
do 1.º prémio do Troféu “Manuel 
Luís Afonso, com 10 exempla-
res e 1575 gramas, e foi também 
vencedor para o maior numero 
de exemplares.  João Pacheco 
arrecadou o prémio para maior 

exemplar pescado com uma fer-
reira de 505 gramas.

A edição do Aljuspecamar 
2016 foi uma vez mais um grande 
êxito devido ao interesse motiva-
ção e entusiamo demonstrados 
pelos participantes. Os prémios 
foram entregues durante o jan-
tar convívio que se realizou no 
refeitório da escola E.B. 2, 3 de 
Aljustrel. 

Este encontro contou com o 
apoio da Câmara Municipal de 
Aljustrel, União de Freguesias de 
Aljustrel e Rio de Moinhos, Cai-
xa Agrícola de Aljustrel e Almo-
dôvar, Orica; Sindicato da Indús-
tria Mineira, Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Aljustrel, 
TLA-Rádio e comércio local. 

Os Jogos Concelhios estão de 
volta a Aljustrel. Nesta 26ª 
edição, que a Câmara Mu-

nicipal realiza de 5 de junho a 13 de 
julho, são propostas 20 modalida-
des desportivas. 

Organizados com o apoio das 
juntas de freguesia, escolas do con-
celho e coletividades desportivas, 
GNR, Bombeiros e rádio local TLA, 
os Jogos Concelhios pretendem 
contribuir para o desenvolvimento 

do hábito de praticar desporto e são 
também uma oportunidade para 
que todos, dos 6 aos 90 anos, se or-
ganizem em torno das associações, 
atingindo assim um público mais 
vasto, que segundo se prevê poderá 

abranger cerca de 500 participantes. 
As inscrições são gratuitas, e 

podem desde já ser efetuadas nas 
escolas E.B 2,3 e Secundária de Al-
justrel, nas juntas de freguesia do 
concelho e no ginásio municipal ou 

através do site do 
município, onde 
constarão tam-
bém o regula-
mento e o mapa 
dos jogos. 

No dia 24 de abril, depois 
da vitória por 1 bola a 0 
sobre o Grupo Despor-

tivo Renascente e beneficiando 
da derrota do Clube Desportivo 
Praia de Milfontes frente ao Clu-
be de Futebol Guadiana, o Sport 
Clube Mineiro Aljustrelense sa-
grou-se Campeão Distrital da 1.ª 
Divisão da Associação de Futebol 
de Beja. 

Alguns dias depois, a 15 de 

maio, em Beja, o Mineiro sagrou-
-se também vencedor da Taça da 
Associação de Futebol, batendo o 
Piense Sporting Clube por 3 bolas 
a 1.

Para encerrar a época com 
chave de ouro, a 22 de maio, em 
Mértola, o Mineiro reencontrou 
o Piense para discutir a Supertaça 
de 2015-2016, num jogo que vol-
tou a ter um desfecho favorável  ao 
Aljustrelense, 4 a 2.

O Município de Aljustrel en-
dereça os parabéns aos atletas, 
equipa técnica, direção e massa 
associativa do Sport Clube Mi-
neiro Aljustrelense pelos títulos 
alcançados na época 2015/2016, 
que ficará recordada para sempre 
como a época do inédito “triplete“.

Plantel:
Guarda-redes: Fábio Reis, Miguel 
Cruz e Igor Palma
Defesas: Paulo Serrão, Nuno Alves, 
Marcos Santos, Rui Pirralho, Ruben 
Soares e Paulo Maurício
Médios: Carlos Estebainha, Nelson 
Raposo, Nuno Martins, João Nabor 
Bruno Conduto, Edgar Severino, 
Rodrigo Lemos, Fábio Monteiro e 
Nuno Carracha
Avançados: João Pepe, Alexis Pal-
ma, Cesaltino, Tidjane Indjai “Có” 
e João Gonçalves “Pazinho”.
Equipa técnica: Vitor Rodrigues 
(Treinador), Duarte Patrício (Trei-
nador-adjunto) e António Zacarias 
(Treinador de guarda-redes)

Desporto

26ºs Jogos Concelhios de regresso
Os Jogos Concelhios pretendem contribuir para o desenvolvimento 
do hábito de praticar desporto e são também uma oportunidade para 
que todos, dos 6 aos 90 anos, se organizem em torno das associações, 
atingindo assim um público mais vasto, que segundo se prevê poderá 
abranger cerca de 500 participantes. 

Futebol

Mineiro ganhou tudo numa época de ouro

Piscina Municipal reabre a 14 de junho

Aljustrel dá as boas-vindas ao verão com a rea-
lização de um festival aquático

Aljuspescamar 2016

60 pescadores disputaram 
troféu num grande convívio 
desportivo

Classificação Individual:
1º classificado - Jorge Hilário - 1575 grs - 3150 pontos - 10 exemplares
2º “ “ - Carlos Braz - 1520 grs - 3040 pontos - 6 exemplares
3º “ “ - Filipe Espada - 1495 grs - 2990 pontos - 9 exemplares

Maior Exemplar:
- João Pacheco - Ferreira 505 grs
Maior número de Exemplares:
- Jorge Hilário - 10 exemplares

Classificação por equipas:
1º classificado - AMBB - 1010 pontos
João Pacheco - Marco Nilha - Pedro Lança - Bruno Cunha

Classificação Juniores:
1º classificado - Joana Mascaranhas - 580 pontos - 2 exemplares
2º classificado - Miguel Ângelo
3º classificado - Tomás Jesuino

Direção e plantel SCMA 2015/16
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ALJUSTREL

Programa

Animação  |  Colóquios | Projeto É Agora 3G  
Atividades – Agro-pecuária | Espaço dos Produtos da Terra

Espaço Criança + CAIM | Espaço dos Sabores  
Espaço da Agroindústria | Programa de Equitação 

10 jun. sexta-
feira
11h00 - Abertura do Espaço Criança 
- Parque de Insufláveis e jogos 
recreativos 
- Atelier de construção de um puzzle 
com espátulas em madeira (CAIM) 

11h00 - Exposição e Degustação de 
Produtos Locais  Espaço dos Sabores

10h30 -  6º Encontro Ibérico - 
Regadio e Sustentabilidade  
- Tema: “Da Investigação à Produção“    
Auditório da Zona Agrária   

11h00 - Picadeiro Aberto 
[Equitação Livre]

11h00 – Abertura do Espaço da 
Agroindústria 

11h00 - Espaço dos Produtos da 
Terra  
- Atividades Permanentes 
Mostra e venda de pão das padarias do 
concelho
Jogos tradicionais           

11h15 - Mãos na Massa 
Workshop de confeção de pão 
Espaço dos Produtos da Terra

11h30 -  Prato divertido
Jogo - Conversa com a Nutricionista 
Mafalda Guerra

12h30 - “Sabores da Nossa Terra”  
– Cozinha Vegetariana
Workshop de confeção de prato e 
sobremesa vegetarianos
Pela Chefe Maria de Oliveira Dias - The 
Love Food
Participação de doceiras e cozinheiras do 
concelho  Espaço dos Produtos da Terra

15h00 - Pão Alentejano 
- Confeção e fornada de pão 
Espaço dos Produtos da Terra

15h00 - Exposição e Degustação de 

Produtos Locais  Espaço dos Sabores 

16h00 - Batismo de Equitação 
Picadeiro Exterior

17h30 - Projeto É Agora! 3G
Apresentação do Projeto  Stand Esdime

17h30 - “Na Companhia do Pão VII”
Workshop de confeção de pratos e 
sobremesas à base de produtos da terra. 
Colaboração: ESDIME – Agência para 
o Desenvolvimento Local do Alentejo 
Sudoeste    Espaço dos Produtos da Terra

18h00 - Inauguração Oficial da 15ª 
Edição da Feira 
- Grupo Coral do Sindicato Mineiro
- Banda da SMIRA  Pavilhão Principal

19h00 - Mãos na Massa 
Workshop de confeção de pão
Espaço dos Produtos da Terra

19h00 - Workshop de Ordenha
Pavilhão do Gado

19h00 - Exposição e Degustação de 
Produtos Locais  Espaço dos Sabores

19h30 -  Grupo Coral do Sindicato 
Mineiro   Palco 2

20h00 -  Grupo de Musica Popular  
“Amantes do Alentejo”    Palco 2

20h30 - Demonstração Equestre 
Picadeiro Exterior

 21h30 - Gincana Equestre – Prémios 
1º, 2º e 3º lugar   Picadeiro Exterior

21h30 - Real Aliança Velha   Palco 2

22h30 - DJODJE (COM BANDA)   
Palco 1

00h30 -  “Los Romeros ”  Palco 2

00h30 - Djs KX CONNECTIONS - 
DANIEL K & XINHA  Espaço Jovem

02h30 - Dj Cruzback  Espaço Jovem

02h30 - Dj Rui Miguel   Palco 2

11 jun. sábado

09h00 - Passeio Equestre  
(Concentração Parque de Exposições e 
Feiras) 
Prémios – Melhor traje à portuguesa e 
melhor parelha 

11h00 - Abertura do Espaço Criança 
- Parque de Insufláveis e jogos 
recreativos 
- Atelier de decoração de bonés (CAIM) 

11h00 - Exposição e Degustação de 
Produtos Locais   Espaço dos Sabores

11h00 – Abertura do Espaço da 
Agroindústria 

11h00 - Espaço dos Produtos da Terra  
- Atividades Permanentes 
- Mostra e venda de pão das padarias 
do concelho
- Jogos Tradicionais 

11h15 - Pão Alentejano 
Confeção e fornada de pão 
Espaço dos Produtos da Terra

12h30 - “Sabores da nossa Terra”  
– Culinária Molecular 
Workshop de confeção de prato e 
sobremesa com recurso a cozinha 
molecular
Dinamizado pelo Centro de Ciência Viva 
de Lagos

15h00 - Pão Alentejano 
Confeção e fornada de pão

15h00 - Exposição e Degustação de 
Produtos Locais   Espaço dos Sabores

15h00 - Cantares Alentejanos     
Palco 2  
- Grupo Coral “Rosas de Abril
 - Grupo Coral da Freguesia de S. João 
Negrilhos
- Grupo Coral “Flores da Primavera “
- Grupo Coral “Margens do Roxo”
- Grupo Coral “Os Cigarras” do Centro 
Republicano

15h30 - Bolinhos da Avó 
Workshop de confeção de bolos 
tradicionais, pelas avós convidadas 
Espaço dos Produtos da Terra

16h00 - Condução de Cabrestos  
Picadeiro Exterior

16h00 - Projeto É Agora! 3 G
Atelier “É Agora”   Stand Esdime

17h30 - “Sabores da Nossa Terra” 
 Workshop de confeção de prato e 
sobremesa à base de produtos da terra
 Pela Chefe Susana Brito
 Participação de Doceiras do concelho
Espaço dos Produtos da Terra

17h30 - Projeto É Agora! 3 G
“Workshop kizomba”   Espaço Jovem

18h30 - Exposição e Degustação de 
Produtos Locais   Espaço dos Sabores

19h00 -Workshop de Ordenha 
Pavilhão do Gado

19h00 - Mãos na Massa 
Workshop de confeção de pão 
Espaço dos Produtos da Terra

19h00 - Grupo de Música Popular 
“Beira Serra “  Palco 2

21h00 - CC e Zé Liaça   Palco 2

21h00 - Espetáculo Equestre  
Picadeiro Exterior

22h30 - Cavalhadas   Picadeiro Exterior

22h30 - THE GIFT   
Palco 1

00h00 - Six Irishmen  Palco 2

00h00 - Garraiada à Alentejana  
Picadeiro Exterior  

00h30 - Dj Litos Diaz    Espaço Jovem

02h00 - Ruben Baião & Companhia 
Palco 2

02h30 – Dj Von Di Carlo   Espaço Jovem

12 jun.  domingo

9h30- Prova de Dressage - inscrições 
até 10 de Junho - Prémios 1º, 2º e 
3º lugar    
Picadeiro Interior 

11h00 - Abertura do Espaço Criança 
- Parque de Insufláveis e jogos 
recreativos 
- Pinturas faciais (CAIM) 

11h00 – Abertura do Espaço da 
Agroindústria 

11h00 - Exposição e Degustação de 
Produtos Locais   
Espaço dos Sabores

11h00 - Espaço dos Produtos da 
Terra  
- Atividades permanentes
- Mostra e venda de pão das padarias 
do concelho
- Jogos Tradicionais

11h30 - Pão Alentejano 
Confeção e fornada de pão 
Espaço dos Produtos da Terra

12h30 - Entrega de prémios da 
prova de Dressage Picadeiro Exterior

12h30 - “Sabores da Nossa Terra” 
Gaspacho Coletivo - Pelos Chefes Rui 
Ramos e Fernando Pena
Espaço dos Produtos da Terra

15h00 - Grupo Etnográfico 
de Danças e Cantares “Planície 
Alentejana” 
Palco 2
- Rancho Folclorico “Verdes Campos”  
de Jungeiros

15h00 - Exposição e Degustação de 
Produtos Locais
Espaço dos Sabores

15h00 - Pão Alentejano
 Confeção e fornada de pão
Espaço dos Produtos da Terra

15h30 - Bolinhos da Avó

Workshop de confeção de bolos 
tradicionais,pelas avós convidadas

15h30 - Demonstração de Aulas de 
Equitação com os alunos da escola  
Picadeiro Coberto

16h00 - Cantares Alentejanos 
Palco 2
- Grupo  de Cantares Feminino de 
Aljustrel
- Grupo Coral “Bafos de Baco”
- Grupo Coral da Vidigueira
- Grupo Coral “Os Picaretas” de Aljustrel

19h00 - Demostração de Tosquia 
de Ovinos
Pavilhão do Gado

17h00 - “Sabores da Nossa Terra” - 
Cozinha Mediterrânica 
 Workshop de confeção de prato 
e sobremesa à base de produtos da terra
 Pelo Chefe David Marques - 
Restaurante Fio d`Azeite / Hotel Villa    
Aljustrel
Espaço dos Produtos da Terra

17h30 - Projeto É Agora! 3 G
“Workshop Danças Tradicionais”
Espaço Jovem

18h00 - Sorteio da Rifa do  Poldro 
Picadeiro Exterior

18h30 - Exposição e Degustação de 
Produtos Locais
Espaço dos Sabores

18h30 - “Brasa Doirada”   Palco 2

19h00 - Workshop de Ordenha
Pavilhão do Gado

19h00 - Mãos na Massa 
Workshop de confeção de pão

21h00 - “Adiafa”   Palco 2


