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Aljustrelenses deslocam-se a 
Hem para assinalar 15 anos 
de geminação

O programa estabelecido 
pelos hemenses contará com 
sessões solenes entre as duas 
vilas, visitas ao património e 
empresas de Hem, animação 
e convívio entre habitantes 
e aljustrelenses radicados 
nesta vila francesa.

Obras de reabilitação am-
biental da zona mineira de 
Algares concluídas 

As empreitadas, para além 
de incidirem na recuperação 
ambiental das zonas 
mineiras desativadas de 
Aljustrel, irão favorecer 
a concretização futura 
de projetos no âmbito do 
Parque Mineiro de Aljustrel.

Entrevista à vereadora com 
o pelouro da Educação, 
Conceição Parreira

“Contamos promover vários 
projetos que se desenvolvam 
paralelamente à atividade 
letiva. Temos, por exemplo, 
em fase de conclusão o 
novíssimo projeto das 
Hortas Comunitárias do 
Carregueiro”.

Vinhos no Concelho de 
Aljustrel

A história do vinho no 
Alentejo tem sido muito 
atribulada e só a teimosia 
dos seus agricultores e 
as excelentes condições 
naturais e do seu território, 
permitem que os vinhos 
alentejanos gozem hoje de 
uma excelente reputação.

Campeões de Shorinji Kempo 
em Aljustrel

Portugal conquistou, no 
passado dia 3 de outubro, 
cinco medalhas no 7.º 
campeonato Europeu de 
Shorinji Kempo.
 De realçar que duas dessas 
medalhas foram alcançadas 
por kenshi (atletas) de 
Aljustrel. 
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As verbas comunitárias re-
cebidas desde a adesão de 
Portugal à União Euro-

peia, em 1986, têm sido um motor 
fundamental do investimento rea-
lizado no nosso país, seja no sector 
privado – pelas empresas e outras 
entidades privadas, seja no sector 
público - pela administração cen-
tral, autarquias e outras entidades 
públicas. 

O anterior quadro comunitá-
rio, designado de QREN – Qua-
dro de Referência Estratégico 
Nacional, iniciado em 2007, en-
cerrou em dezembro 2013. A este, 
seguiu-se o quadro comunitário 
Portugal 2020, que, em teoria, 
deveria ter iniciado em janeiro 
de 2013, para encerrar em final 
de 2020. A verdade é que, nestes 
últimos quase dois anos, o Muni-
cípio de Aljustrel não recebeu um 
único euro referente ao programa 
Portugal 2020.

Considerando a situação de 
crise que o país atravessa, a inação 
do Portugal 2020 é inadmissível, 
principalmente se tivermos em 
conta que este dinheiro (25 mil 
milhões de euros) deveria estar a 
ser aplicado nos seguintes objeti-
vos: Estímulo à produção de bens 
e serviços transacionáveis; Incre-
mento das exportações; Transfe-
rência de resultados do sistema 
científico para o tecido produtivo; 
Cumprimento da escolaridade 
obrigatória até aos 18 anos; Redu-
ção dos níveis de abandono esco-
lar precoce; Integração das pesso-
as em risco de pobreza e combate 
à exclusão social; Promoção do 
desenvolvimento sustentável, 
numa ótica de eficiência no uso 
dos recursos; Reforço da coesão 
territorial, particularmente nas 

cidades e em zonas de baixa den-
sidade; Racionalização, moderni-
zação e capacitação da Adminis-
tração Pública. 

Portugal pode esperar que o 
Governo se decida a fazer o seu 
trabalho?

O descrito é ainda mais gra-
ve se analisado da perspetiva das 
autarquias, entidades que, nos 
últimos anos, têm assumido mais 
e mais competências que perten-
ciam ao Estado Central e que, 
também por isso, estão hoje total-
mente asfixiadas pelas despesas 
correntes do seu funcionamento. 
O Governo sabe perfeitamente 
que os montantes recebidos da 
União Europeia são o garante das 
dinâmicas de expansão das in-
fraestruturas e das atividades de 
apoio às populações, ferramentas 
indispensáveis para atenuar as 
desigualdades entre os grandes 
centros urbanos e os territórios 
do interior, como é o caso do con-
celho de Aljustrel, pelo que adiar 
a entrega de dinheiros comuni-
tários destinados às autarquias 
configura uma injustiça e uma 
insensibilidade sem explicação. 

No nosso concelho, foram es-
tas verbas dos fundos comunitá-
rios que permitiram que se fizesse 
a conclusão do reordenamento e 
da requalificação da rede escolar 
concelhia, o aumento substancial 
das taxas de cobertura de abaste-
cimento de água e saneamento, 
que favoreceram o acesso à cultu-
ra, lazer e desporto, que permiti-
ram que se fizessem regenerações 
urbanas, entre muitas outras rea-
lizações protagonizadas pela au-
tarquia nos últimos anos.

A semelhança de outros ter-
ritórios de baixa densidade, o 

Concelho de Aljustrel, que a cada 
década perde cerca de 11% da sua 
população, não pode ficar parado 
assistindo a uma autêntica san-
gria demográfica. Não podemos 
ser vítimas da insensibilidade e 
da inércia de um Governo Cen-
tral que não consegue “meter no 
terreno”, em particular nos terri-
tórios de baixa densidade, as ver-
bas fundamentais ao nosso de-
senvolvimento. O mesmo Gover-
no que nos impede de contratu-
alizar a realização de programas 
com desempregados, em parceria 
com a Segurança Social ou com o 
Instituto de Emprego, e que nos 
restringe a realização de estágios 
profissionais, limitando, assim, 
fortemente, o funcionamento do 
município em termos de recursos 
humanos e da sua capacidade de 
responder às necessidades reais 
das pessoas.  

Sabemos qual o caminho a 
percorrer. Queremos implemen-
tar um conjunto de políticas que 
consagram uma forte aposta na 
mobilização integral dos nossos 
recursos e ativos territoriais, mas 
tal só acontecerá com a ajuda e 
efetiva mobilização de recursos 
de financiamento comunitário 
e com a cooperação do Estado 
Central.

O Orçamento Municipal re-
ferente a 2016, que apresentámos 
há dias para apreciação e votação, 
é a tradução desta vontade de 
continuar a investir fortemente 
no nosso território e nas nossas 
gentes. Mais uma vez, propomo-
-nos dar continuidade a uma 
estratégia de desenvolvimento 
alicerçada na melhoria contínua 
dos serviços municipais; na edu-
cação, qualificação e promoção 

da cidadania e identidade cul-
tural; na solidariedade e coesão 
social nas comunidades locais; na 
diversificação e crescimento do 
tecido económico e empresarial e 
nas políticas sustentáveis de habi-
tação e serviços coletivos.

Temos, pois, junto dos nossos 
parceiros regionais, nomeada-
mente no âmbito da Comuni-
dade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo, que integra todos os 
municípios desta sub-região, feito 
um enorme esforço de integrar 
a nossa estratégia concelhia nos 
grandes desígnios reginais e na-
cionais. Subscrevemos, em linha 
com esta estratégia, o Pacto pa-
ra o Desenvolvimento e Coesão 
Territorial do Baixo Alentejo, ins-
trumento que se pretende venha 
a mobilizar a região com vista a 
concretizar a Estratégia Integrada 
de Desenvolvimento Territorial 
adotada para o nosso território 
e materializada através do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
do Baixo Alentejo 2014-2020. 

Enquanto centro urbano 
de nível superior, mobilizámos 
igualmente esforços no sentido 
de elaborar um Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano, que 
permitirá enquadrar interven-
ções no centro histórico de Aljus-
trel, zona industrial abandonada 
do designado Parque Mineiro, 
áreas urbanas carenciadas dos 
bairros mineiros, que se juntam 
aos investimentos previstos, por 
exemplo, nas áreas de fixação 
empresarial do Roxo, Ervidel e 
Mancoca, ao reforço da coope-
ração com as Instituições de So-
lidariedade Social (por exemplo, 
a Cocaria em Rio de Moinhos e 
Santa Casa da Misericórdia em 

Messejana), à continuidade 
das regenerações urbanas 
nas freguesias, entre outras. 

É esta, pois, a visão do Mu-
nicípio de Aljustrel, que procura 
responder aos desafios e opor-
tunidades com que o nosso con-
celho se defronta, assumindo os 
instrumentos financeiros do atu-
al quadro comunitários um papel 
fundamental para a sua concre-
tização, muito embora estejamos 
também conscientes de que não 
serão só os programas volunta-
ristas destinados às baixas densi-
dades que irão tudo resolver, pois 
se as grandes políticas nacionais, 
sectoriais e temáticas nos esque-
cerem, enquanto parte integrante 
do todo nacional, muito poderá 
ficar comprometido.

Caras e caros munícipes, para 
concluir, reitero que nos matemos 
firmes e convictos na estratégia 
que iniciámos em finais de 2009 
e que temos vindo a concretizar 
com resultados positivos desde 
então. É certo que não depende-
mos apenas de nós e que exis-
tem variáveis externas (como 
é o caso da impossibilidade de 
acesso atempado as fundos co-
munitários a que temos direitos) 
que influenciam negativamente 
no nosso desempenho, mas uma 
certeza vos dou: mantemo-nos 
inabaláveis na convicção do po-
tencial das nossas terras e das 
nossas gentes. Juntos, com mais 
ou menos quadros comunitários, 
com mais ou menos obstáculos 
do exterior, tudo faremos para 
que Aljustrel, em 2020, seja um 
concelho mais vivo e melhor para 
todas e todos. 

Aljustrel 2020
O Governo sabe perfeitamente que os montantes 
recebidos da União Europeia são o garante das 
dinâmicas de expansão das infraestruturas e das 
atividades de apoio às populações, ferramentas 
indispensáveis para atenuar as desigualdades entre 
os grandes centros urbanos e os territórios do interior, 
como é o caso do concelho de Aljustrel, pelo que 
adiar a entrega de dinheiros comunitários 
destinados às autarquias configura uma 
injustiça e uma insensibilidade sem 
explicação. 

Nelson Brito Presidente da Câmara
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Autarcas e técnicos de 
cinco municípios portu-
gueses do Alentejo e sete 

municípios espanhóis da provín-

cia de Huelva reuniram-se, no 
dia 21 de setembro em Aljustrel 
no âmbito do Agrupamento Eu-
ropeu de Cooperação Territorial 

(AECT) da Faixa Piritosa Ibérica 
de que fazem parte.

O AECT engloba municípios 
que têm em comum espaços mi-

neiros desativados ou ainda em 
atividade na Faixa Piritosa Ibéri-
ca, e reveste-se de grande impor-
tância para as populações deste 
território da Faixa Piritosa Ibé-
rica, que abrange uma área com 
cerca de 4500 km2. 

Dar prioridade à cooperação 
entre entidades de territórios mi-
neiros com necessidades comuns 
de desenvolvimento económico e 
social, e assegurar a articulação 
de esforços e a gestão de compe-
tências em matéria de turismo, 
meio ambiente, energia, desenvol-
vimento local, entre outros, num 
desenvolvimento integrado e har-
monioso, levou à assinatura, no 
dia 21 de maio de 2001, do Con-
vénio Transfronteiriço, com vis-
ta à criação de um agrupamento 
europeu. Desde então, seguiu-se 
um longo processo de reconheci-
mento do AECT, que finalmente 

foi conseguido 
este ano.

Na reunião 
na vila mineira 
alentejana, os 
representantes dos municípios de 
Aljustrel, Castro Verde, Mértola, 
Grândola e Almodôvar, e os es-
panhóis de Almonaster La Real, 
Tharsis, Calañas, Zarza-El Perru-
nal, Alosno, El Cerro de Andeva-
lo e Minas de RioTinto juntaram-
-se, para decidir sobre as medidas 
a adotar para a dinamização do 
AECT. 

De tarde, os participantes fo-
ram conhecer o Projeto do Par-
que Mineiro de Aljustrel, com 
visita às intervenções de requali-
ficação ambiental da responsabi-
lidade da EDM – Empresa de De-
senvolvimento Mineiro e descida 
à Galeria da Mina de Algares. 

Faixa Piritosa Ibérica

Representantes portugueses 
e espanhóis decidem sobre 
dinamização do AECT
Na reunião na vila mineira alentejana, os representan-
tes dos municípios de Aljustrel, Castro Verde, Mértola, 
Grândola e Almodôvar, e os espanhóis de Almonaster 
La Real, Tharsis, Calañas, Zarza-El Perrunal, Alosno, El 
Cerro de Andevalo e Minas de RioTinto juntaram-se, 
para decidir sobre as medidas a adotar para a dinami-
zação do AECT

No passado dia 4 de outu-
bro, mais de 9,6 milhões de 
eleitores foram chamados 

a votar para a escolha de 230 depu-
tados à Assembleia da República. A 
estas eleições, concorrem 16 parti-
dos, dos quais três foram coligações.

O PS foi o partido mais votado 
no distrito de Beja, com 37,29% dos 
votos. Os três deputados pelo círcu-
lo de Beja voltaram a ser distribuí-
dos pelas principais forças políticas, 

como em 2011, com PS, CDU e PSD, 
desta vez coligado com o CDS-PP, a 
elegeram um deputado cada.

No concelho de Aljustrel o 
partido mais votado foi o PS, com 
36,85% dos votos, seguido da CDU, 
com 36,29%, da coligação PSD/
CDS-PP, com 11,25% e do BE, com 
7,84%. Votaram 62,32% dos elei-
tores e a percentagem de votos em 
branco foi de 1,17%.

in: www.legislativas2015.pt

4 de outubro de 2015

Resultados das Eleições Autárquicas no 
Concelho de Aljustrel 
No concelho de Aljustrel o partido mais votado foi o PS, com 
36,85% dos votos, seguido da CDU, com 36,29%, da coligação PSD/
CDS-PP, com 11,25% e do BE, com 7,84%

Visita ao Parque Mineiro



De 23 a 27 de outubro 
decorre em Aljustrel, 
a XIV Feira do Livro. 

Uma vez mais o Pavilhão de Ex-
posições e Feiras recebeu diver-
sas editoras nacionais que aqui 
vieram apresentar os livros dos 
seus autores. Durante estes dias, 
centenas de obras de diferentes 
estilos literários e destinadas ao 
público de todas as idades pude-
ram ser adquiridas a preços mais 
convidativos. 

Promover o gosto pela leitu-
ra mais também permitir uma 

maior aproximação do leitor ao 
livro foram objetivos que a Bi-
blioteca Municipal atingiu com 
a realização deste evento. 

Para o efeito, neste espaço, 
foram igualmente realizadas 
diversas iniciativas destinadas a 
públicos diversos. Assim, no dia 
23, pelas 21 horas foi apresenta-
do o livro “Cleo” de Sandra Pes-
tana (Editora Alfarroba) ao que 
se seguiu a atuação do grupo co-
ral juvenil “Os Picaretas”. 

No sábado, 24, pelas 10h30, 
teve lugar a Bébeteca - O espaço 

do bebé, durante a qual será lida 
a história da “Menina dos cara-
cóis de ouro e os três ursinhos” a 
crianças dos 9 meses aos 3 anos. 

Aproveitando a feira como 
espaço de divulgação por exce-
lência, nesse mesmo dia, às 15 
horas, Rita Guerra, da Associa-
ção Portuguesa de Dietetistas 
falou ao público sobre “Nutrição 
e Envelhecimento Ativo”. 

No dia 26, às 10 h e às 14 ho-
ras foi apresentado às crianças 
do 1º ciclo e pré-escolar, o livro 
infantil “As bolachas mágicas da 

avó Inácia” de Francisco Caeiro 
(Editora Alfarroba). 

Também no dia 26, e pe-
lo segundo ano consecutivo, o 
presidente da Câmara entregou 
os certificados “Padrinhos de 
Leitura” aos representantes das 
empresas que apadrinharam os 
alunos de uma sala de aula de 
jardim-de-infância, pré-escolar 
ou primeiro ciclo, através da 
atribuição de um apoio finan-
ceiro para aquisição de um li-
vro para cada aluno dos ciclos 
abrangidos. Com esta iniciativa 
a Biblioteca Municipal pretende 
envolver a comunidade promo-
vendo o sentido de partilha, de 
solidariedade social e de uma ci-
dadania mais ativa, fortalecendo 
ao mesmo tempo os laços exis-
tentes entre a biblioteca e os seus 
utentes. Ainda, nesta segunda-
-feira, 26, às 21 horas, o grupo 
“Real Aliança Velha” interpre-
tou temas originais e outros bem 
conhecidos de vários géneros 
musicais e épocas.  

Paralelamente à feira, de-
correu, como habitualmente, no 
sábado 24 e domingo 25, a Fei-
ra Nova de Outubro. Esta feira 
tradicional caracteriza-se pelas 
suas barraquinhas com os fru-

tos secos da época, nozes, figos, 
castanhas, e os seus produtos tí-
picos da estação, para além das 
peças de artesanato e outros ar-
tigos que o público também aqui 
pode encontrar. Integrado nesta 
feira tradicional, a Associação 
Equestre de Aljustrel realizou, 
com o apoio da Câmara Muni-
cipal, diversas atividades para 
agrado dos amantes das ativida-
des hípicas. Do vasto programa 
constou no dia 23, às 20h30, uma 
Prova de Velocidade. No sábado, 
24, pelas 9h30, teve lugar uma 
Prova de Dressage, e às 17h30, 
houve uma demonstração pelos 
alunos da escola de equitação, 
ao que se seguiu, pelas 19 horas, 
um Carrocel de Equitação. O pi-
cadeiro esteve aberto ao público 
a partir das 21 horas, e às 21h30, 
o KJ Mike animou o público 
com uma sessão de karaoke. No 
domingo, 25, pelas 9h30, foi or-
ganizado um passeio equestre e, 
às 16 horas, decorreu uma Pro-
va de Velocidade. Além disso, 
ao longo destes três dias, esteve 
patente ao público, no picadeiro 
coberto, a exposição “O Cavalo”. 
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Como sempre, a animação 
na aldeia de Ervidel está 
garantida e vai ser grande 

durante estes dois dias. As adegas 
vão dar a provar o vinho dos pro-

dutores locais. As barraquinhas 
com os produtos locais e o arte-
sanato vão marcar presença na 
praça da aldeia, e oferecer alguns 
dos produtos que mais caracteri-

zam a atividade económica desta 
aldeia e do concelho.  A Câmara 
Municipal de Aljustrel, a Junta de 
Freguesia de Ervidel, os produto-
res de vinho locais e o movimento 

associativo, vão assim, uma vez 
mais, envidar esforços para divul-
gar e contribuir para o desenvol-
vimento local e revitaliazação do 
mundo rural.

Promover, valorizar e comer-
cializar o vinho e outros produtos 
agrícolas do concelho são alguns 
dos objetivos que a Vin&Cultura 
quer atingir, e que de ano para 
ano, tem vido a atrair cada vez 
mais visitantes. Mais que uma 
mostra e venda de produtos agrí-
colas, a Vin&Cultura é igualmen-
te uma festa, onde a música, a gas-
tronomia local e principalmente o 
convívio entre amigos e familiares 
à volta de uma mesa constituem 
outros grandes atrativos. 

21 e 22 de novembro

Vin&Cultura 2015, a grande festa do vinho 
e da cultura está de volta em Ervidel
A Vin&Cultura já tem datas marcadas. A grande festa do vinho e da cul-
tura vai decorrer, este ano, nos dias 21 e 22 de novembro na freguesia de 
Ervidel

XIV Feira do Livro e Feira de Outubro

Livros e iniciativas diversas para animar o 
público em Aljustrel

Rota das Adegas
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Uma comitiva de 23 Aljus-
trelenses vai viajar, de 6 a 
8 de novembro para Hem 

para ali celebrar os quinze anos de 
geminação com esta vila do norte 
de França. 

Além dos presidentes da Câ-
mara e da Assembleia Municipal, 
a comitiva será ainda composta 
pelos dois vereadores em exercí-
cio, uma técnica municipal, qua-

tro empresários locais e os jovens 
do recém-formado grupo de cante 
alentejano “Os Picaretas”. 

O vasto programa estabeleci-
do pelos hemenses contará com 
sessões solenes entre as duas vilas, 
visitas ao património e empresas 
de Hem, animação e convívio 
entre habitantes e aljustrelenses 
radicados nesta vila francesa, bem 
como um momento simbólico 

com a plantação de uma árvore 
representando os « 15 anos da ge-
minação e de amizade entre  Al-
justrel/Hem » num jardim desta 
vila francesa.  

O presidente da Câmara irá 
igualmente visitar a fábrica da 
empresa Pronal, situada na locali-
dade próxima de Roubaix.

Espera-se a participação de 
outras vilas, a inglesa (Mossley) e 

a alemã (Wiehl), também elas ge-
minadas com Hem. 

Recorda-se que foi por volta 
de 1999, que se iniciaram contac-
tos institucionais com visitas de 
trabalho e de conhecimento das 
realidades de ambas as comunida-
des, dando-se assim resposta a um 
desejo manifestado e já enraizado 
pela forte presença de emigrantes 
aljustrelenses nessa localidade, 

desde os anos 60.
A geminação teve a sua oficia-

lização a 29 de Abril de 2000 na 
vila de Hem, dando cumprimento 
aos princípios de reciprocidade re-
comendados pela Comissão Euro-
peia para oficialização de uma re-
alização deste tipo, esta cerimónia 
repetiu-se, em Aljustrel, nos dias 4 
e 5 de Maio de 2001. 

Desde então, autarcas, arte-
sãos, jovens, professores, despor-
tistas, artistas, músicos, grupos 
corais, empresários e muitos ou-
tros, têm-se encontrado alterna-
damente em Hem e em Aljustrel. 

A Esdime e os Municípios de Aljus-
trel, Castro Verde e Ferreira do 
Alentejo estão a promover o Pro-

grama Estágios Empreendedorismo. 
Esta iniciativa, destinada a jovens com 

ideias e projetos de empreendedorismo é 
uma resposta integrada de apoio à criação 
de atividade nos territórios do interior 
providenciando a jovens com formação 
superior a possibilidade de testar uma 
atividade e um projeto, recebendo uma 
bolsa mensal, apoio técnico e formação.

Esta metodologia foi inicialmente de-
senvolvida e testada em Ferreira do Alen-
tejo, com a designação Ferreira Empreen-
de tendo sido um projeto premiado pela 

REN, no quadro da primeira edição do 
Prémio AGIR.

Esta iniciativa conta com o apoio do 
IEFP, da REN e da BVS - Bolsa de Valores 
Sociais.

Nesta primeira fase serão seleciona-
dos/as 10 jovens que poderão sediar e 
desenvolver as suas atividades num dos 
três concelhos envolvidos, contando para 
isso com a disponibilidade de instalações 
para o efeito, nomeadamente, o Centro 
de Acolhimento de Micro Empresas, em 
Aljustrel, o Ninho de Empresas, em Fer-
reira do Alentejo e o IN Castro, Centro de 
Ideias e Negócios, em Castro Verde.

Hem-Aljustrel

Comitiva aljustrelense desloca-se a Hem 
para festejar 15 anos de geminação
Recorda-se que foi por volta de 1999, que se iniciaram contactos institu-
cionais com visitas de trabalho e de conhecimento das realidades de am-
bas as comunidades, dando-se assim resposta a um desejo manifestado e 
já enraizado pela forte presença de emigrantes aljustrelenses nessa loca-
lidade, desde os anos 60

Empreendedorismo

Programa de estágios apoia a cria-
ção de atividade no Baixo Alentejo

Cerimónia em Hem
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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, entre outras, bem como algumas interven-
ções de maiores dimensões.

Manutenção do Centro Escolar Pintura de passadeiras Reparação de vagona Consturção de muro em pedra 
na Av. de Algares em Aljustrel

Montagem de palco em Rio de 
Moinhos

Limpeza de ribeira Reparação de arruamentos com 
misturas betuminosas Manutenção de espaços verdes Reparação de caixa de esgoto Montagem de monobloco

Reparação de cobertura no
Carregueiro

Marcação de estacionamento na 
R. José Francisco Silva Álvaro

Trabalhos de eletricidade no 
Pavilhão Desportivo

Montagem de palco na Corte 
Vicente Anes Reparação de Viatura

Montagem de estrutura no Par-
que Desportivo

Construção de hortas comuni-
tárias no Carregueiro

Construção de caldeiras no 
Bairro de S. João

Reparação de rotura no Carre-
gueiro Melhorias habitacionais

Reparação de rotura Reparação de rotura junto ao 
Estádio Municipal

Reconstrução de caldeira no 
Bairro de S. João

Manutenção do Jardim do  
Coreto

Reabilitação do edificio do Jar-
dim 25 de Abril

Pintura de corrimão Reabilitação de Parque Infantil 
e Jardim

Montagem de antena na Escola 
da Avenida Manutenção de espaços verdes

Reabilitação Parque Infantil e 
Jardim Construção de ramal esgoto Reparação junto à portaria da 

EB2,3 de Aljustrel

Limpeza de Bermas e Valetas
Pintura Envolvente Igreja Ma-
triz de Aljustrel

Administração direta

Uma Câmara  
com rostos 
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Está concluída a 4ª fase de 
reabilitação ambiental da 
zona mineira de Algares, 

em Aljustrel, da responsabili-
dade da EDM - Empresa de De-
senvolvimento Mineiro. Ficou 
igualmente concluída a emprei-
tada de requalificação da galeria 
mineira de Algares, da responsa-

bilidade da mesma entidade. 
As empreitadas, que conta-

ram com o acompanhamento 
técnico do município, para além 
de incidirem na recuperação 
ambiental das zonas mineiras 
desativadas de Aljustrel, irão fa-
vorecer a concretização futura 
de projetos de âmbito turístico, 

cientifico e lúdico-educativo, 
nomeadamente a constituição 
do Parque Mineiro de Aljustrel, 
considerado de extrema impor-
tância para o desenvolvimento 
do concelho.

Tratando-se de imóveis que 
são propriedade da empresa Al-
mina, Minas do Alentejo S.A., 

o desenvolvimento futuro do 
projeto do Parque Mineiro pas-
sará necessariamente por uma 
negociação desta empresa com o 
município de Aljustrel e EDM. O 
projeto irá articular-se com ou-
tras intervenções já programa-
das pelo município no âmbito da 
regeneração urbana de Aljustrel, 

nomeadamen-
te com a reabi-
litação de áreas 
urbanas ca-
renciadas dos 
Bairros Mineiros.

O futuro Parque Mineiro de 
Aljustrel, para além da obriga-
ção que tem para com a comu-
nidade aljustrelense de preser-
vação do seu património, reú-
ne as condições para se tornar 
num atrativo lúdico/turístico 
de âmbito alargado, e oferecer 
aos visitantes a oportunidade de 
conhecer um património diver-
sificado, onde a história, a arte, 
o ambiente, a tecnologia e as di-
ferentes culturas do trabalho das 
minas se sucederam e se tornam 
nos elementos de uma estrutu-
ra territorial profunda, que só 
um projeto desta natureza pode 
restituir em toda a sua riqueza e 
complexidade.

Mais um passo para o futuro Parque Mineiro de Aljustrel 

Obras de reabilitação ambiental da  
zona mineira de Algares concluídas 
As empreitadas, para além de incidirem na recuperação ambiental das 
zonas mineiras desativadas de Aljustrel, irão favorecer a concretização 
futura de projetos de âmbito turístico, cientifico e lúdico-educativo, no-
meadamente a constituição do Parque Mineiro de Aljustrel

Decorrem igualmente a 
bom ritmo as obras do 
CEGMA - Centro de Es-

tudos Geológicos Mineiros do 

Alentejo. O CEGMA é uma 
iniciativa do LNEG - Laborató-
rio Nacional de Engenharia e 
Geologia para criação de um 

centro de investigação dedi-
cado aos recursos geológicos 
e mineiros da região sul do 
país, centrado na grande po-
tencialidade da Faixa Pirito-
sa Ibérica e da Zona de Ossa 
Morena para albergar recur-
sos minerais de elevado valor 
económico.
O CEGMA permitirá apoiar de 
modo efetivo a indústria ex-
trativa, quer na sua vertente 
mineira (minas de Neves Cor-
vo e de Aljustrel, pedreiras 
em exploração), quer na sua 
vertente de prospeção, facili-
tando a atividade de investi-
gação e de pesquisa de geor-
recursos.

A atividade do CEGMA facili-
tará a captação de novos in-
vestimentos em prospeção, 
na sua maioria de capital es-
trangeiro, ao disponibilizar de 
modo rápido e eficiente a in-
formação geocientífica de ba-
se, necessária ao correto pla-
neamento e desenvolvimento 
dos projetos de pesquisa.
O CEGMA será um centro de 
investigação dedicado aos re-
cursos geológicos e mineiros 
da região sul do país, a cons-
truir em Aljustrel, uma região 
mineira desde a época Roma-
na. O Centro funcionará como 
infraestrutura principal do 
LNEG para a região do Alen-

tejo, servindo também de ar-
quivo de sondagens realizadas 
entre Portalegre e o norte do 
Algarve.
O Centro será também inte-
grado nas redes de ciência e 
projetos do LNEG, os quais 
envolvem atualmente inúme-
ros parceiros nacionais, co-
munitários, europeus, ibero-
-americanos e outros.
O projeto conta com o apoio 
técnico do Município de Aljus-
trel e está a ser desenvolvido 
no âmbito do SRTT – Sistema 
Regional de Transferência de 
Tecnologia.
In www.lneg.pt 

CEGMA - Centro de Estudos Geológicos Mineiros do Alentejo

Vista aérea do Malacate Viana Secção da Galeria de Algares

Panorâmica de Aljustrel Vista aérea da Chaminé Transtagana e represa Galeria de Algares

Obras em curso
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A União das Freguesias de 
Aljustrel e Rio de Moi-
nhos, continua a desen-

volver várias atividades, quer 
desportivas, quer culturais, em 
estreita articulação com o riquis-
simo movimento associativo lo-
cal, sendo que muitas delas visam 
preservar a cultura e costumes, 
incentivar a prática desportiva, 
procurar dinamizar o comércio 
tradicional e promover o nosso 

incomparável património minei-
ro.

Neste âmbito, e apesar de to-
das as restrições financeiras a que 
a União das Freguesias tem sido 
sujeita, entendeu-se que Santa 
Bárbara, enquanto padroeira 
dos mineiros, deveria ser sempre 
evocada, incentivando a realiza-
ção de festejos em sua honra, pro-
porcionando, em complemento 
com a vertente religiosa, um são 

convívio entre aljustrelenses, 
residentes e ausentes, nomeada-
mente aqueles que de alguma for-
ma estão ou estiveram ligados à 
atividade mineira.

Assim, a União de Freguesias, 
conjuntamente com o Municipio 
de Aljustrel e o NARM – Núcleo 
de Atletismo de Messejana, deci-
diu reeditar a prova de atletismo 
entre os bairros mineiros, à qual 
foi dado o nome de 5.º Grande 

Prémio de Santa Bárbara, que se 
realizará no próximo dia 8 de de-
zembro. 

O percurso engloba diversos 
locais da antiga atividade minei-
ra e pontos turísticos únicos e de 
enorme beleza histórica e paisa-
gista, sendo que, importa desta-
car nesta edição, a passagem dos 
atletas por uma galeria mineira 
(restaurada muito recentemente). 
A passará pelo bairro mineiro de 

Vale d’Oca, percorrendo a zona 
mineira e a anteriormente refe-
rida galeria de acesso ao fundo 
da mina, subida ao Moinho com 
passagem posterior pela zona 
central da vila, para  seguida-
mente ter lugar a subida à Ermida 
da Sr.ª do Castelo e descida para 
a meta colocada no Bairro de São 
João, num total de cerca de 8km.

A reabilitação urbana de Ervidel prossegue com a realização de 
asfaltamento em várias localizações e artérias desta localidade 
- Entrada Municipal 527, sentido Montes Velhos - Ervidel, Rua 

da Canada, Rua do Poceirão, Rua das Eiras e Largo do Lagar.
O município de Aljustrel entende que os processos de reabilitação 

urbana devem ser desenvolvidos de forma integrada, racionalizando 
recursos e evitando intervenções dispersas que possam revelar-se con-
traditórias.

O Grupo de Jovens de Mes-
sejana e a associação En-
genho & Arte juntaram-

-se para comemorar o S. Marti-
nho. Assim, dia 7 de Novembro, 
sábado, pelas 22h30, haverá festa 
em Messejana, acompanhada de 
vinho novo, castanhas assadas e 
da música de Ruben Baião. 

A iniciativa conta com o apoio 
da Junta de Freguesia de Messeja-
na e do Município de Aljustrel.

A Junta de Freguesia de S. João de Negrilhos criou, há cerca de 
dois anos, o Fórum Comunidade Ativa, instrumento de âmbi-
to social que pretende aprofundar a democracia participativa, 

envolvendo as forças vivas da comunidade e os seus principais agentes 
dinamizadores. Este instrumento de participação cívica define anu-
almente as principais linhas de atuação da comunidade, priorizando 
intervenções e atividades, fazendo semestralmente a sua monitoriza-
ção. Para a preparação do próximo orçamento anual da freguesia já 
estão agendadas sessões deste fórum com a população em geral e com 
os dirigentes associativos, para programar as principais atividades da 
comunidade para o ano 2016.

União das Freguesias de Aljus-
trel e Rio de Moinhos

Comemorações de 
Santa Bárbara pro-
movem regresso do 
atletismo
Neste âmbito, e apesar de todas 
as restrições financeiras a que 
a União das Freguesias tem sido 
sujeita, entendeu-se que Santa 
Bárbara, enquanto padroeira dos 
mineiros, deveria ser sempre evo-
cada, incentivando a realização 
de festejos em sua honra, propor-
cionando, em complemento com 
a vertente religiosa, um são conví-
vio entre aljustrelenses, residentes 
e ausentes

Ervidel

Prossegue plano de 
asfaltamento

Messejana

Ruben 
Baião anima 
S. Martinho

S. João de Negrilhos 

Fórum Comunidade Ativa

Passagem pelos Algares

Trabalhos em curso

Sessão em Montes Velhos
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Os tradicionais bailes dos 
Santos Populares e das 
Noites de Verão tiveram 

início no dia 20 de junho. Como 
habitualmente, a Praça da Resis-
tência e o mastro foram engalana-
dos para receber todos os sábados a 
partir das 22 horas, e até ao dia 29 
de agosto, estes bailes que animam 
a praça nas longas noites de verão.  

Este ano, a festa começou, com 
a Banda Karisma, e continuou no 
dia 27 de junho, com a acordeonis-

ta e vocalista Anabela Vicente.
Em julho, no dia 4, João do 

Carmo, acordeonista foi o artis-
ta convidado. No dia 11, foi a vez 
do também acordeonista Silvino 
Campos. O duo musical, Noémia 
Duarte&António Cardoso, subi-
ram  ao palco, no dia 18. O último 
baile popular do mês de julho foi 
dinamizado, no dia 25, pelo Sindi-
cato da Indústria Mineira de Aljus-
trel, no Largo do Sindicato.

Terminados os Santos Popu-

lares, regressaram, no dia 1 de 
agosto à Praça da Resistência, os 
bailes das “Noites de Verão” com a 
acordeonista Sara Pessoa. No dia 8, 
Catarino Narciso animou a praça. 
No sábado 15, o baile teve lugar em 
Messejana, integrado nas come-
morações das festas desta vila.

No dia 22 de agosto, os bailes 
regressaram à Praça da Resistên-
cia, para agrado da população que 
deu o seu pezinho de dança ao som 
do acordeão de Luís Godinho. Os 
grandes bailes de verão acabaram 
em beleza, no dia 29 de agosto, com 
os acordes do acordeão de Sérgio 
Conceição. E assim, terminaram 
os bailes dos Santos Populares e 
das Noites de Verão, organizados 
pela Câmara Municipal de Aljus-
trel que permitem à população sair 
de casa, divertir-se e conviver com 
os amigos nestas noites quentes de 
estio.

No dia 21 de agosto, a Piscina 
Municipal de Aljustrel re-
cebeu mais uma edição da 

Noite Branca - Pool Party. O evento, 
que acontece pelo quinto ano conse-
cutivo, contou com o DJ Litos Diaz 

a animar este espaço preparado es-
pecialmente para acolher o público. 

A Noite Branca - Pool Party já 
se afirmou como uma das festas de 
verão mais aguardadas da região e 
tem vindo a atrair gente de todos os 

pontos do distrito. Nessa noite, cerca 
de 1300 pessoas, todas vestidas de 
branco, como mandam as regras, 
dançaram à volta da piscina, num 
ambiente de grande convívio e di-
vertimento.  

A moda regressou ao palco do 
Anfiteatro da Piscina Mu-
nicipal no dia 22 de julho.

À semelhança dos anos ante-
riores, a Câmara Municipal de Al-
justrel organizou o “Aljustrel Moda 
Jovem”, um dos eventos aguardados 
com mais expetativas dos espetácu-
los das 4as à Noite. 

Nessa quarta-feira, o Anfitea-
tro da Piscina Municipal voltou a 
revestir-se de luzes, cores e elegân-
cia e com muita música à mistura. 
Raparigas e rapazes, dos 13 aos 25 
anos, residentes no concelho des-
filaram pelo tapete vermelho, com 
vestuário e acessórios de moda, ce-
didos para a ocasião, por diversos 
estabelecimentos comerciais locais.

O apoio técnico esteve uma vez 
mais a cargo da modelo profissio-
nal, Izilda, que selecionou e minis-

trou um workshop de preparação 
dos jovens que participaram na pas-
sagem de modelos.

A apresentação do espetáculo 
esteve a cargo da atriz Marta Faial, 
que se estreou na arte da represen-
tação como Daniela em “Morangos 
com Açúcar 3” e, mais recentemen-
te no papel de Bianca na novela 
angolana “Jikulumessu – Abre o 
Olho”. 

Os espetáculos das “4as à 
Noite” regressaram, no dia 
15 de julho, como sempre 

às 22 horas, ao Anfiteatro da Pis-
cina Municipal. Os mágicos David 
Martin & Rui Morgado foram os 
artistas convidados para animar 
este espaço ao ar livre, com um 
espetáculo, que precedido da atua-
ção do mágico aljustrelense, Tiago 
Pinto. 

Na quarta-feira, 22, o palco do 
anfiteatro cobriu-se de vermelho 
para deixar desfilar os  jovens do 
concelho na passagem de modelos 

“Aljustrel Moda Jovem”. Para ter-
minar o mês de julho, no dia 29, o 
público assistiu ao grande espetá-
culo “Duas Culturas – Fado & Fla-
menco”, que juntamente com fa-
distas portugueses, nomeadamen-
te o aljustrelense, Luís Saturnino, e 
artistas espanhóis reuniu, como o 
nome indica, as duas grandes cul-
turas da Península Ibérica. 

Promovidas pela Câmara Mu-
nicipal de Aljustrel, as “4as à Noite” 
continuaram em agosto, para ofe-
recer à população, uma outra for-
ma de distração, durante os longos 

e quentes serões do estio. Assim, no 
dia 5, foi apresentado o espetáculo 
“Cantigas do Festival”, que propôs 
uma “viagem” pelos temas que fi-
zeram sucesso no Festival da Can-
ção desde os anos sessenta, e pôs o 
público cantar canções que conti-
nuam a reinar na nossa memória. 
No dia 12, o grupo de música po-
pular Nova Aurora presenteou o 
público com o seu repertório do 
cancioneiro tradicional alentejano. 

No dia 19, o palco iluminou-
-se para receber a representação da 
peça de teatro “Uma menina bem 

guardada” de Eugène Labiche, pela 
Companhia BAAL 17. Tratou-se de 
uma comédia ligeira, à boa manei-

ra do vaudeville do século XIX, ba-
seada na intriga e no equívoco on-
de o autor satirizou os costumes da 
época, em especial os da burguesia 
desse século. Os espetáculos das 
“4as à Noite” de 2015 despediram-
-se assim com gargalhadas e boa 
disposição.  

 “4as à Noite” 

As noites de quarta-feira voltam a animar o verão em Aljustrel

Santos Populares e Noites de Verão

Bailes populares regressaram para animar 
a Praça da Resistência

 “Aljustrel Moda Jovem” 

Jovens do concelho desfilam 
no palco do Anfiteatro da 
Piscina Municipal

Noite Branca – Pool 
Party

Grande festa 
de verão rece-
beu cerca de 
1300 pessoas 
A Noite Branca - Pool 
Party já se afirmou como 
uma das festas de verão 
mais aguardadas da re-
gião e tem vindo a atrair 
gente de todos os pontos 
do distrito

Muita animação

Companhia BAAL 17

Baile de Verão

Jovens modelos
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Tudo começou no ano 
2000, quando Nuno Cai-
xeirinho, após ter tirado 

uma formação de serralheiro 
civil no Centro de Formação de 
Aljustrel e de ter exercido a sua 
profissão por vários locais em 
Portugal e no estrangeiro, deci-
diu regressar à sua terra para se 
estabelecer profissionalmente. 
Nessa altura, apresentou um pro-
jeto no âmbito dos programas de 
incentivos às microempresas, e 
com um investimento inicial de 
50 mil euros, montou uma serra-
lharia civil e mecânica em nome 
individual. No início esteve mais 
ligado ao artesanato. Criava me-
sas, cadeiras, camas e outros ar-
tigos em ferro forjado, que dava 
a conhecer em feiras comerciais. 
Esteve nomeadamente presente 
na FIA Lisboa. Mas a concorrên-
cia do mercado chinês, com pre-
ços impraticáveis para ele, veio-
-lhe complicar a vida. Gostava 
do artesanato pelo gozo que lhe 
dava de desenvolver um traba-
lho com mais tempo, bem feito e 
que ia ao encontro do desejo do 
cliente. Mas não era sustentável. 
Para completar os seus conheci-
mentos foi tirando outras forma-
ções e assim pôde alagar a oferta 

dos serviços prestados. Virou-se 
então mais para a construção em 
ferro. Adquiriu novas máquinas e 
adequou a oferta às necessidades 
do mercado. As encomendas fo-
ram aparecendo. Além das portas 
e janelas, o alargamento da área 
de regadio também lhe trouxe 
benefícios e mais clientes. Novas 
culturas surgiram para as quais 
foram necessários construir al-
faias diversas, pavilhões agríco-
las, lagares e outras infraestru-
turas metálicas, nomeadamente 
para agricultores do concelho, 
de Ferreira do Alentejo e de Al-
valade que detém explorações de 
olivais. Recentemente, executou 
bancadas e outros suportes em 
ferro para a empresa francesa 
de borracha que se instalou no 
concelho. Também produz peças 
que não são em série, peças úni-
cas, como parafusos com roscas 
especiais, peças feita no torno 
mecânico. Além disso, comercia-
liza igualmente materiais de fer-
ragens, tintas e outros produtos 
relacionados com o ferro.

A empresa está a evoluir favo-
ravelmente e o saldo é positivo. 
Nuno Caixeirinho não está arre-
pendido do caminho que traçou. 
Pelo contrário. Se teimasse em 

produzir unicamente artesana-
to em ferro forjado e não tivesse 
diversificado o seu ramo de ativi-
dade hoje não teria chegado onde 
está. A sua faturação aumentou 
em 15 anos. Curiosamente, des-
de que o país está em crise, tem 
duplicado o seu trabalho. A razão 
talvez se devesse ao facto de não 
ter desistido de investir em novos 
equipamentos e de estar melhor 
adaptado ao mercado, enquanto 
a concorrência não se conseguiu 
aguentar. 

Há dois anos, Nuno Caixei-
rinho sentiu a necessidade de 
acabar com a empresa em nome 
individual e de criar a Negrifer, 
uma sociedade por quotas com a 
esposa. O volume de negócio em 
2014 foi de cerca 250 mil euros. 
Este ano acredita que vai ultra-
passar esse montante. Entretan-
to, adquiriu o terreno anexo às 
suas instalações. Mas aguarda o 
licenciamento para poder come-
çar a executar obras que lhe irão 
permitir mudar de patamar. Po-
derá então contratar mais pesso-
al, e lançar-se em novos projetos. 
A falta de pessoal qualificado e 
a limitação do espaço têm sido 
um entrave ao desenvolvimento 
da empresa. De certa forma, a 
Negrifer tem servido de “escola” 
de aperfeiçoamento para alguns 
dos seus trabalhadores, que aqui 
fazem o estágio e que logo que 
adquirem alguma experiência 
partem trabalhar para as empre-
sas mineiras da região. 

Apesar de tudo, Nuno Cai-
xeirinho está optimista quan-
to ao futuro. Ele acredita que a 
aquisição de melhores máquinas, 
a qualidade do trabalho presta-
do e dos investimentos feitos na 
empresa foram a chave do seu 
sucesso. Mas também a sua força 
de vontade e o facto de nunca ter 
desistido e de não ter tido medo 
de trabalhar muitas horas segui-
das, comprometendo-se sempre 
com o que estava a fazer, foram 
capitais para esta sua nova aven-
tura de vida. 

BI
Nome:  Negrifer Serralharia Lda

Sócio-gerente: Nuno 
Caixeirinho 

Contactos:  
Tlm: 917212597

E-mail: negrifer@sapo.pt

Rua Candeais, lote 3 – Montes 
velhos – 7600-418 Aljustrel 

NÚMERO
Trabalhadores Negrifer: 4

Nuno Caixeirinho

Negrifer

Do artesanato em ferro forjado às cons-
truções em ferro, um negócio com saldo 
positivo
Bom, bonito e barato é isso que os clientes querem, e é este o lema que 
Nuno Caixeirinho tem aplicado na Negrifer, empresa que constituiu há 
dois anos com a sua esposa Célia Caixeirinho. O negócio vai de vento 
em pompa e já necessitam de aumentar as instalações que possuem em 
Montes Velhos

Trabalhos em ferro

Soldagem

Artesanato
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O Pavilhão Municipal de 
Desportos – Armindo 
Peneque recebeu, no dia 

26 de outubro, o jogo da Super-
taça “António Livramento” em 
hóquei em patins. Foi perante 
um pavilhão completamente 
cheio que as equipas do Benfica 

e do Sporting disputaram es-
ta 33.ª edição numa partida de 
grande nível desportivo, que fez 
honra ao grande vulto da mo-
dalidade “António Livramento” 
mas igualmente ao aljustrelense 
Armindo Peneque, outra grande 
figura do hóquei na região.

O Sporting bateu o Benfica 
por 4-2, conquistando assim a 
sua segunda Supertaça de hóquei 
em patins. A organização do jo-
go esteve a cargo da Associação 
de Patinagem do Alentejo, sob 
concessão da Federação de Pati-
nagem de Portugal e contou com 

o apoio logístico da Câmara Mu-
nicipal de Aljustrel e do Sport 
Clube Mineiro Aljustrelense. 

A escolha de Aljustrel para a 
realização deste grande encon-
tro não só se revestiu de grande 
importância para a afirmação 
desta modalidade na região, co-

mo veio uma vez mais provar 
que o Alentejo, e principalmen-
te a vila mineira, tem pulsar e 
oferece todas as condições para 
a concretização de eventos desta 
envergadura.   

Encontro Benfica-Sporting

Aljustrel recebeu Supertaça de hóquei em patins
A escolha de Aljustrel para a realização deste grande encontro não só se revestiu de grande 
importância para a afirmação desta modalidade na região, como veio uma vez mais provar 
que o Alentejo, e principalmente a vila mineira, tem pulsar e oferece todas as condições para 
a concretização de eventos desta envergadura

A exposição coletiva de 
pintura “Sintonias e Con-
trastes Suburbanos” da 

ARTES – Associação Cultural do 
Seixal irá manter-se patente ao 
público até ao dia 31 de outubro 
nas Oficinas de Formação e Ani-
mação de Aljustrel 

A mostra, inaugurada no dia 
9 deste mês, reúne 27 obras de 
25 artistas que, baseando-se nu-
ma temática geral, se inspiraram 
na vida de quem habita num su-
búrbio à beira mar para pintar os 
seus quadros.

A ARTES – Associação Cul-
tural do Seixal é uma agremiação 
de pessoas interessadas na arte, 
que nasceu há 26 anos. Ao longo 
deste tempo, tem assumido um 
protagonismo local, no Concelho 
do Seixal, mas também nacional 
e internacional, devido às ex-
posições coletivas e individuais 
realizadas pelos seus artistas em 
diversas galerias do país e do es-
trangeiro.

Além do trabalho dos seus 
membros, a associação promove 

cursos de iniciação e de consoli-
dação em diversas técnicas, ten-
do neste momento em atividade 
cursos de pintura e de modela-
gem. Tem também assumido um 
papel de relevo no desenvolvi-
mento e promoção local da ativi-
dade artística, trabalhando com 

escolas e centros de idosos. Neste 
momento, os elementos da AR-
TES estão a colaborar na pintura 
mural de uma creche a ser inau-
gurada. A ARTES realiza, para 
além disso, um concurso bienal, 
a nível distrital, com o intuito de 
captar novos talentos.

ARTES

Artistas do Seixal expõem em Aljustrel

A Câmara Municipal de Al-
justrel colocou, recente-
mente, uma vedação em 

metal de cor branca, na escola do 
1.º ciclo de Montes Velhos. Esta 
foi a última escola do concelho de 
Aljustrel a ver o seu espaço veda-
do. Com esta iniciativa, a autar-
quia quis que, neste início do ano 
escolar, as crianças pudessem ser 
recebidas numa escola mais se-
gura e seguir a sua aprendizagem 

com toda a proteção.  
Recorda-se que as escolas de 

Messejana, Rio de Moinhos e 
Ervidel já tinham sido, anterior-
mente, alvo do mesmo processo. 
A vedação das escolas do 1.º ciclo, 
além de apresentar um espaço 
mais seguro, também se justifica 
para evitar qualquer ato de van-
dalismo ou que seja frequentada 
por pessoas estranhas ao espaço.   

Escolas seguras

Escolas do 1.º ciclo com 
vedação

Pavilhão Armindo Peneque

Escola de Montes Velhos

Inauguração da Exposição
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De facto a história do vinho no 
Alentejo é longa, de milénios, 
mas extremamente atribula-

da. Não sabemos ao certo quando ela 
começa, mas sabemos que quando os 
romanos aqui chegaram, há cerca de 
dois mil anos, já os povos que aqui 
habitavam cultivavam a vinha. Mas 
serão justamente os romanos que irão 
proporcionar o primeiro grande im-
pulso à cultura da vinha nesta região, 
bem como à produção de vinho, ha-
vendo mesmo registos de exportação 
de vinho para Roma. A influência 
deste povo foi tão importante que al-
gumas marcas dos trabalhos vinícolas 
dessa época chegaram até aos nossos 
dias como, por exemplo, o uso do “Po-

dão” (ferramenta intro-

duzida pelos romanos), ou a utilização 
das talhas de barro para a fermenta-
ção dos mostos e o armazenamento 
do vinho. Estas talhas podiam atingir 
uma altura de dois metros e conter até 
2.000 litros de capacidade. O facto de 
serem porosas obrigava a que fossem 
impermeabilizadas com “pês” (resina 
de árvores) havendo para isso operá-
rios especializados que executavam 
esse trabalho (Pesgadores) e que pos-
suíam receitas próprias para a elabora-
ção dessas resinas, deixando no vinho 
sabores e aromas característicos.

Com a invasão muçulmana no sé-
culo VIII a vinha sofreu o primeiro 
revés sério no Alentejo, uma vez que 
o Corão proíbe o consumo de álcool 
pelo que, a cultura da vinha foi sendo 

negligenciada e abandonada durante 
e s s e 

per íodo 
de ocu-
pação. A 
r e c o n -
q u i s t a 
c r i s t ã , 
c o m 
t o d o s 
os seus 
ava nços 
e recuos, 
gerou o 
abando-
no dos 
c a mp o s 
em mui-
tas áreas 
e mal-

tratou ainda mais a cultura da vinha, 
uma espécie agrícola perene que, por 
forçar à fixação das populações, se foi 
mantendo negligenciada.

Contudo, será através das ordens 
militares/religiosas que dominam to-
da a região alentejana no decurso do 
século XIII, que a produção de vinho 
regressa com determinação ao Alente-
jo. Alguns séculos mais tarde, em ple-
no século XVI, a vinha estava de novo 
firmemente implantada no Alentejo, 
sobressaindo então os vinhos de Évora 
(vinhos de Peramanca), os brancos de 
Beja e os palhetes de Alvito, Viana e 
Vila de Frades. Em meados do século 
XVII os vinhos do Alentejo, junta-
mente com os da Beira e da Estrema-
dura, eram os mais prestigiados em 
Portugal. Infelizmente o sucesso foi 

curto, a Guerra da Independência 

(1640-1670), seguida da criação pelo 
Marquês de Pombal da Real Compa-
nhia Geral de Agricultura dos Vinhos 
do Douro, que iria promover a defesa 
dos vinhos do Douro em detrimento 
das restantes regiões, levou ao arran-
que obrigatório das vinhas em muitas 
regiões do país, gerando mais uma 
grande crise do vinho alentejano.

Será com o desbravamento da 
charneca e a fixação à terra de novas 
gerações de agricultores, em meados 
do século XIX, que o vinho alenteja-
no volta a renascer, de tal modo que 
na Exposição Mundial de Berlim em 
1888, um vinho branco da Quinta das 
Relíquias (Vidigueira) ganhou a Gran-
de Medalha de Honra.

Mas, mais uma vez, o vinho alen-
tejano irá sofrer novo revés, agora 
com uma série de fatores naturais e 
políticos que começam em finais do 
século XIX com a chegada da “filoxe-
ra” (doença que irá devastar a maior 
parte das vinha na Europa), seguida 
das duas Guerras Mundiais que tive-
ram de permeio a campanha do trigo 
do governo de Salazar que suspendeu 
e reprimiu a plantação da vinha no 
Alentejo, substituindo-a pela cultura 
de trigo, reduzindo substancialmente 
a área de vinha e, consequentemente, a 
produção vinícola. Só em finais da dé-
cada de 40 do século passado, volta a 
ser equacionada a plantação da vinha 
no Alentejo, o que aconteceu muito 
lentamente até finais do século, altura 
em que o vinho alentejano regressa ao 
seu período áureo.

A História da vinha e do vinho em 
Aljustrel inse-

O VINHO NO CONCELHO DE 
ALJUSTREL
A História do vinho no Alentejo tem sido muito atri-
bulada e só a teimosia dos seus agricultores e as ex-
celentes condições naturais e climáticas do seu ter-
ritório, permitiram que os vinhos alentejanos gozem 
hoje de uma reputação que vai muito para lá das suas 
fronteiras
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re-se, obviamente, nesta sequên-
cia regional, tendo acompanhado 
igualmente os seus sucessos e as 
suas desventuras.

A existência da vinha no con-
celho de Aljustrel não se afastou 
desta sequência agrícola, como 
refere Gerardo Pery na sua “Mo-
nografia do Concelho de Aljus-
trel” onde, depois de analisar a 
evolução da população entre 1864 
e 1878, verifica que naquele perío-
do de tempo a população do con-
celho cresceu 28,8%, concluindo 
“…onde floresce ainda principal-
mente o regímen pastoril, a sub-
-divisão de uma pequena parte 
das suas herdades, entregando-as 
à actividade e ao trabalho dos pe-
quenos agricultores, foi suficiente 
para impulsionar o incremento da 
população e o desenvolvimento da 
cultura mais rendosa, a da vinha.”

Gerardo Pery refere nomea-

damente: “Em Aljustrel… a Or-
dem de Santiago possuía dois 
grandes reguengos (do Cavaleiro 
e da Granja) que pela extinção 
das Ordens Religiosas e venda 
dos seus bens passaram para a 
posse de particulares, sem van-
tagem nenhuma, é justo dizê-lo, 
para o estado, nem para os povos, 
pois que, alem de terem sido estes 
bens vendidos precipitadamente e 
quando o paiz se encontrava em 
circunstancias deploráveis e anor-
mais, continuaram essas proprie-
dades sujeitas ao mesmo antigo 
regimen da grande propriedade. 
Se incultas estavam, incultas con-
tinuaram, o que não sucederia 
se houvessem sido divididas em 
pequenas parcelas.” (Pery, op.cit., 
pág. 1404).

Devemos salientar que as fre-
guesias que mais cresceram foram 
Aljustrel e Ervidel, justamente on-

de se verificou a maior divisão da 
propriedade em pequenas coure-
las que se dedicavam maioritaria-
mente ao cultivo da vinha.

A explosão demográfica que 
se verificou em Ervidel está, des-
te modo, intimamente relaciona-
da com a divisão da propriedade, 
que fez com que em 30 anos a sua 
população quadruplicasse, em-
bora no conjunto do concelho a 
predominância continuasse a ser 
da grande propriedade (95,2% da 
área do concelho), “Enfim, … em 
relação à divisão do solo, o con-
celho de Aljustrel ocupa o último 
lugar, o que significa que nele pre-
domina a grande propriedade.“ 
(Idem: pág. 1406).

Ainda de acordo com este es-
tudo a área de vinha cultivada em 
relação com a totalidade da área 
cultivável é de 1,8% para o conce-
lho em geral e de 2,6% e de 2,4% 

respetivamente para as freguesias 
de Aljustrel e de Ervidel. 

No que respeita à vinha, G. 
Pery considera que Aljustrel não 
é propriamente um concelho vi-
nhateiro, no entanto, a cultura da 
vinha tem vindo em crescendo 
tendo atingido 590 hectares, sen-
do a freguesia de Ervidel a mais 
importante sob o ponto de vista 
vinícola. Messejana que em finais 
do século XIX tinha uma produ-
ção vinícola muito pequena, teria 
sido em tempos mais recuados um 
centro produtor, sendo exemplo 
disso o facto de a ermida de Nª Srª 
da Assunção se denominar origi-
nalmente Nª Srª de Entre Vinhas. 

Na Fig. 1 apresentamos uma 
caraterização de Gerardo Pery 
sobre os vinhos aljustrelenses em 
finais do século XIX.

No início do séc. XX o conce-
lho de Aljustrel volta a ter nova-
mente alguma área plantada de 
vinhas, aparecendo alguns peque-
nos produtores e, mais uma vez, 
acompanhando o que ocorria no 
resto do Alentejo, a área de vinha 
vai regredir no início da década de 
30 para dar lugar ao trigo, crian-
do-se então o mito do “celeiro de 
Portugal”, uma medida de cariz 
puramente político que pretendia 
tornar o país autossuficiente em 
cereais mas que nunca conseguiu 
atingir na totalidade os seus obje-
tivos.

Depois do falhanço dessa 
política no Alentejo ocorreu de 
novo, mas muito lentamente, a 
substituição do cereal pela vinha, 

com maior in-
cidência no pós 
25 de Abril e 
com a adesão 
à União Euro-
peia. No entan-
to, no concelho 
de Aljustrel, a 
vinha nunca 
voltou a atingir 
a dinâmica an-
terior tendo a 
sua exploração 
ficado restrita à 
freguesia de Er-
videl, incluindo 
a região entre 
Ervidel e Mon-
tes Velhos onde, 
devido prin-
cipalmente à 
existência nes-
sa área de uma 
maior divisão 
da propriedade, com pequenas 
courelas de terreno que não eram 
viáveis para a cultura do trigo, se 
manteve a cultura da vinha, dan-
do lugar ao aparecimento de pe-
quenos produtores de vinho com 
produções artesanais que se vão 
mantendo quase em regime de au-
toconsumo ou com pequenas pro-
duções já mecanizadas e obede-
cendo às exigências do mercado.

Bibliografia:
http://www.vinhosdoalentejo.pt/detalhe_
conteudo.php?id=16 / História dos Vinhos 
do Alentejo, Vinhos do Alentejo, 2011.
Pery, Gerardo A., 1889, Monographia do 
Concelho de Aljustrel, Lisboa, Imprensa 
Nacional.
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Talhas de vinho

Adega Coletiva

Vindimas

Fig. 1 – Pág. 1426 de Pery, op. cit..



Como iniciou o Ano Letivo 
2015/2016?

Mais uma vez o ano letivo co-
meçou mais tarde do que o normal, 
criando alguns constrangimentos 
às famílias, na medida em que, ti-
nham a sua vida programada para 
as aulas iniciarem uma semana 
mais cedo, situação que, a meu ver, 
é inaceitável. Nos prazos definidos 
o Ministério da Educação tem a 
obrigação de ter todos os profes-
sores colocados, incluindo os das 
Atividades de Enriquecimento 
Curricular, de forma a garantir aos 
alunos e às suas famílias o normal 
funcionamento das escolas e o re-
gresso às rotinas quotidianas após 
o período de férias.

Que papel tem o município ao 
nível da educação no nosso con-
celho?

O município tem competên-
cias principalmente ao nível do 
pré-escolar, garantido as Ativida-
des de Animação e Apoio à Famí-
lia, e no 1º ciclo a Componente de 
Apoio à Família, que consistem 
no fornecimento de refeições, 
no prolongamento de horário da 
manhã e da tarde e durante as in-
terrupções letivas.

 A Câmara atribui igualmen-
te auxílios económicos aos alu-
nos carenciados do 1º Ciclo do 
Ensino Básico, para aquisição de 
livros e material escolar. Além 
disso, atribuí uma verba por alu-

no para material de desgaste e 
pedagógico e garante o transpor-
te escolar. Além destes apoios, a 
Câmara Municipal é o parceiro 
primordial do Agrupamento, vis-
to que, o Estado Central se demi-
te de muitas das suas competên-
cias, recaindo sobre as autarquias 
essa responsabilidade. Para além 
destes apoios, a Câmara também 
atribuí bolsas de estudo aos alu-
nos do ensino superior.

E em relação à escola de Rio de 
Moinhos, foi possível mantê-la 
aberta?

Sim, à semelhança do ano an-
terior, após a intervenção da Câ-
mara e da União das Freguesias 

de Aljustrel e Rio de Moinhos, foi 
possível manter a escola aberta 
enquanto polo do Centro Escolar 
do Agrupamento de Escolas. Es-
ta é uma decisão que nos satisfaz 
porque vai ao encontro da vonta-
de dos alunos e encarregados de 
educação de Rio de Moinhos.

Há novidades para este ano leti-
vo?

Sim, contamos promover vá-
rios projetos que se desenvolvam 
paralelamente à atividade letiva. 
Temos, por exemplo, em fase de 
conclusão o novíssimo projeto 
das Hortas Comunitárias e do 
Centro de Interpretação das Er-
vas Aromáticas e Horticultura 

do Carregueiro que será uma 
mais-valia para os nossos alunos 
e também para alunos de outros 
concelhos, visto que permitirá ter 
um contato direto e prático com 
estas atividades, tão importantes 
na nossa cultura e gastronomia 
típica. Pretendemos igualmente 
melhorar os projetos da promo-
ção do cante alentejano nas esco-
las e estimular os vários projetos 
desenvolvidos pela Biblioteca, 
pelo Museu e por outros serviços 
do município, tais como nutri-
ção, ambiente e proteção civil. 
Estamos empenhados nestes pro-
jetos porque para nós a educação 
é uma prioridade.
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BI
Nome:  Maria da Conceição 

Franco Feio Rocha 
Parreira

Cargo:  Vereadora da Câmara 
Municipal de Aljustrel

Pelouros:  Educação, Ação Social, 
Saúde e Juventude

Profissão:  Educadora de Infância

Números

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE 
APOIO À FAMÍLIA (PRÉ-ESCOLAR)
Almoço – 99 alunos 

Prolongamento da manhã – 46 
alunos 

Prolongamento da tarde – 68 
alunos 

Interrupções letivas – 52  alunos 

COMPONENTE DE APOIO À 
FAMÍLIA (1º CICLO)
Almoço – 229

Prolongamento da manhã – 72

Prolongamento da tarde – 97

Interrupções letivas – 92

AUXÍLIOS ECONÓMICOS
Escalão A – 75

Escalão B – 48 

Integrado no projeto de regeneração urbana e ambiental do Carregueiro, a Câmara 
Municipal de Aljustrel tem em curso um projeto de dinamização de Hortas Comunitárias e 
de um Centro de Interpretação de Ervas Aromáticas e Horticultura, sendo que o apoio do 

projeto candidatado à Fundação EDP se constituirá como um importante complemento ao 
mesmo.
As hortas foram edificadas no antigo leito de cheia da ribeira do Carregueiro, que foi alvo de 
recente intervenção municipal, e surgem também como um memorial às vítimas das cheias 
de 1997, que tiraram a vida a 4 pessoas, deixando 22 feridas e muitas dezenas desalojadas. 
O projeto comporta a componente pedagógica, em articulação com as escolas do concelho; 
a componente intergeracional, através da articulação com os programas municipais 
AnimaSénior e Universidade Sénior; a componente social, através da articulação com a 
Loja Social do Concelho de Aljustrel que escoará parte dos produtos hortícolas; a vertente 
cientifica, promovendo a articulação do mesmo com instituições de ensino superior 
da região, bem como a componente comunitária, criando sinergias com a comunidade 
envolvente. 
Os interessados deverão inscrever-se através dos seguintes contactos: Escola do Campo 
Esperança, Rua 6 de Novembro 7600-055-Aljustrel, ou pelo telefone 284 601 641

Hortas Comunitárias e Centro de Interpretação de Ervas Aromáticas do Carregueiro

“...para nós a educação 
é uma prioridade.”

Entrevista 

Vereadora Conceição Parreira 

Hortas Comunitárias
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À semelhança de anos anteriores, o município 
abriu inscrições para a concessão e renovação 
de bolsas de estudo que a Câmara Municipal 

de Aljustrel concede aos estudantes do ensino supe-
rior. Para terem direito à bolsa de estudo, os interes-

sados devem requerer a mesma, durante o mês de ou-
tubro, desde que satisfaçam algumas das condições 
exigidas. 

Com efeito, esta bolsa destina-se a estudantes que 
provem carência de recursos económicos para poder 

continuar a 
frequentar 
ou ingressar 
no ensino 
superior no 
ano letivo 

em que a solici-
tam e que tenham 

tido aproveitamento 
escolar no ano transato. 

Além disso, os estudantes 
devem ser residentes no con-

celho de Aljustrel há mais de um 
ano, não exercer profissão remune-
rada, não possuir já habilitações ou 
curso equivalente ao que preten-
dem frequentar, nem possuírem, 
por si, ou através do agregado 
familiar em que se integram, um 
rendimento mensal per capita 
superior ao Indexante de Apoios 
Sociais (IAS). 

A apresentação das candida-
turas deverá ser entregue no Ga-
binete de Ação Social da Câmara 
Municipal, durante as horas nor-
mais de expediente e ser instruída 
mediante a apresentação de bole-
tim de candidatura devidamente 
preenchido, disponível no mesmo 
local ou em www.mun-aljustrel.
pt.

No início deste novo ano 
letivo, a Câmara Mu-
nicipal de Aljustrel, no 

âmbito da sua política de apoio às 
famílias mais necessitadas, atri-
buiu, nos dias 15 e 16 de setem-
bro, auxílios económicos, esti-
mados em 7259 euros, aos alunos 
do 1. º ciclo do Ensino Básico. 

75 alunos do escalão A e 44 do 
escalão B,  mediante apresenta-
ção de uma credencial fornecida 
pela autarquia, adquiriram livros 
e material escolar nas diversas 
papelarias do concelho. 

Além deste apoio, distribuído 
em função do escalão a que per-
tencem, todos estes alunos rece-
beram uma mochila oferecida 
pelo Grupo Biquímicos, sedeado 
em Aljustrel.  

A par desta ação, e durante o 
ano letivo de 2015-2016, a Câma-
ra Municipal de Aljustrel conti-
nua a desenvolver as atividades 
de animação e de apoio à família 

para o pré-escolar e a compo-
nente de apoio à família destina-
da aos alunos do 1º ciclo. Estas 
atividades visam assegurar as 
refeições, bem como o acompa-
nhamento e o acolhimento destas 
crianças antes e ou depois do pe-
ríodo diário das atividades edu-
cativas e ainda durante o período 
de interrupção letiva, sempre que 
a organização da vida das famí-
lias ou dos agregados familiares o 
justifique, nomeadamente devido 
à dificuldade de conciliação en-
tre horários de trabalho dos pais 
e encarregados de educação e os 
horários de funcionamento dos 
respetivos estabelecimentos de 
ensino. 

Neste ano letivo de 2015-2016, 
inscreveram-se 99 alunos do pré-
-escolar para as atividades de 
animação e de apoio à família, 
e 229 alunos do 1.º ciclo para a 
componente de apoio à família. 

Em diversas ocasiões, o Mu-
nicípio de Aljustrel havia 
reafirmado junto da Dire-

ção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares não ter condições para 
garantir os transportes dos alu-
nos desta localidade para o Cen-
tro Escolar na sede do concelho. 

 Com a concordância do 
Conselho Municipal de Educa-
ção foi igualmente invocado que 
a Escola de Rio de Moinhos reu-
nia condições para o desenvolvi-
mento da atividade letiva, prin-
cipalmente se considerado que a 
transferência de uma nova turma 
para o Centro Escolar, por ausên-
cia de salas disponíveis, obrigaria 
à criação de mais uma turma de 

1º ciclo a funcionar fora do Cen-
tro Escolar, mais concretamente 
na E. B. 2, 3 de Aljustrel.

 Outro argumento relevante 
invocado pela autarquia, na altu-
ra, teve a ver com o facto de es-
tarem matriculados no presente 
ano letivo 13 alunos no 1º ciclo, 
acrescidos de mais 13 inscrições 
no pré-escolar, o que garante 26 
alunos com intenção de frequen-
tar a escola de Rio de Moinhos 
(mais 3 alunos do que no ano le-
tivo transato).

 A decisão foi de encontro 
à vontade dos encarregados de 
educação de Rio de Moinhos e da 
autarquia que, desde do mês de 
abril, vinha encetando várias di-

ligências junto 
desta direção-
-geral no sen-
tido de manter 
em funciona-
mento o esta-
belecimento escolar.

 Com este desfecho, evita-se 
o deslocamento de crianças de 
tenra idade e o encerramento de 
mais uma instituição, numa lo-
calidade que, nos últimos anos, 
tem sofrido com a falta de aten-
ção do Estado Central que tem 
vindo a privá-la de vários servi-
ços públicos de proximidades, 
incluindo a sua junta de fregue-
sia, extinta em 2013.

Ano letivo 2015/2016 

Escola de Rio de 
Moinhos continua aberta
Este início do ano letivo 2015-2016 trouxe 
uma boa notícia para as crianças de Rio de 
Moinhos. Afinal, a escola de 1º Ciclo man-
tém-se em funcionamento como polo do 
Agrupamento de Escolas de Aljustrel

Bolsas de Estudo

Município de Aljustrel apoia os alunos do 
Ensino Superior

Rentrée escolar

Câmara Municipal apoia 
alunos necessitados

Portas abertas
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O Município de Aljustrel 
mantém o acompanha-
mento próximo da quali-

dade da água da rede pública no 
concelho de Aljustrel. Não tendo 
responsabilidade direta sobre o 
abastecimento de água em Alta, 
que, desde 2009, é da competên-
cia exclusiva das AgdA – Águas 
Públicas do Alentejo, a autarquia 
tem desenvolvido um vasto con-

junto de iniciativas junto da en-
tidade competente, pelo que en-
tende ter o dever de informar e de 
tomar posição sobre esta matéria, 
fundamental para as populações, 
nomeadamente emitindo reco-
mendações no sentido de melho-
rar o problema do sabor e cheiro 
da água da rede pública.

Em reunião realizada, on-
de estiveram presentes a ULS-

BA - Unidade Local de Saúde do 
Baixo Alentejo, a ERSAR – En-
tidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos, a EMAS 
– Empresa Municipal de Águas 
e Saneamento de Beja, a APA – 
Agência Portuguesa para o Am-
biente e o Município de Aljustrel, 
foram comunicadas as medidas 
já tomadas pelas AgdA para anu-
lar o cheiro e sabor que a água 

apresenta, nomeadamente alte-
ração do carvão mineral em pó, 
dos filtros, para carvão granular 
(com camadas de carvão mineral 
e carvão vegetal) e a injeção de 
dióxido de cloro. Após a aplica-
ção destes tratamentos foi ainda 
necessário injetar permanganato 
de potássio devido ao apareci-
mento de manganês.

Após a discussão de várias 

hipóteses de tratamento ou alte-
ração de procedimentos a adotar, 
foi decidido pela AgdA alterar o 
local de captação com a coloca-
ção de uma jangada de captação 
mais afastada da torre, colocação 
de filtro de pressão após o filtro de 
carvão e o aumento do tempo de 
tratamento nos filtros de carvão. 
A AgdA informou igualmente 
que está afastada a possibilidade 
de transvase de água de Alqueva 
para a Albufeira do Roxo, visto 
que tal procedimento em nada 
iria contribuir para melhorar a 
situação existente, podendo mes-
mo acentuá-la. 

Considerando que, atualmen-
te, a má qualidade da água for-
necida persiste (ainda que com 
melhorias), nomeadamente em 
termos de cheiro e sabor, conclui 
o Município de Aljustrel que se 
pode estar perante um incum-
primento contratual por parte 
da AgdA e que o mesmo, caso se 
verifique, deve ter consequências, 
sobretudo se considerado que, 
no passado, quando se apuraram 
incumprimentos contratuais por 
parte do Município de Aljustrel, 
houve lugar a penalizações que 
assumiram a forma de juro de 
mora em favor da AgdA.

Em função do descrito, que 
muito tem penalizado o Muni-
cípio de Aljustrel no âmbito do 
Contrato de Parceria Pública 
firmado com a Agda e, principal-
mente, em termos da sua imagem 
junto das populações que se vêm 
afetadas pela falta de qualidade 
da água, situação completamente 
alheia à autarquia, o presidente 
da Câmara solicitou nova reunião 
com caráter de urgência à AgdA 
de forma a esclarecer totalmente 
esta situação, encontro que se re-
alizará nos próximos dias.

No âmbito do programa 
EcoAljustrel, o municí-
pio de Aljustrel desen-

volveu durante o verão ações de 
desbaratização e desratização 
dos coletores de águas residuais 
domésticas, ou seja, dos esgotos.

Para levar a cabo esta desin-
festação foi aplicado um pestici-
da de forma a eliminar pragas de 
baratas e ratos. O sistema passou 
pela utilização de gases injetados 

nas condutas e caixas, bem como 
pela limpeza dos sumidouros de 
águas pluviais. Simultaneamente 
efetuou-se a lavagem de arrua-
mentos e passeios.

Por motivos de saúde pública, 
e a fim de evitar qualquer incó-
modo à população, a autarquia 
teve o cuidado de levar a cabo es-
ta intervenção durante o período 
da noite. No dia 22 de setembro, a 

Câmara Municipal de 
Aljustrel associou-se a di-

versas entidades europeias na 16ª 
edição do Dia Europeu Sem Car-
ros, integrada na 14ª da Semana 
Europeia da Mobilidade que, como 
instituído, decorre anualmente,  de 
16 a 22 de Setembro.

Em Aljustrel, como já vem sen-
do habitual, no dia 22 de setem-
bro, entre as 9 h e as 17 horas, foi 
fechado ao trânsito um troço da 
Av. da Liberdade. No local, a fim de   
consciencializar a população para 
a necessidade de reduzir o tráfego 

rodoviário dentro das localidades, 
de forma a garantir a sustentabili-
dade dos recursos naturais, foram 
promovidas algumas atividades 
dirigidas aos mais jovens e distri-
buídos folhetos informativos. A 
iniciativa contou com o apoio da 
GNR – Escola Segura. 

De sublinhar que , o Dia Eu-
ropeu Sem Carros foi adotado, em 
2000, pela União Europeia, que 
destinou esta data para conscien-
cializar as populações e decisores 
para as questões da mobilidade 
e qualidade de vida urbana. Este 
ano, a campanha subordinada ao 

tema “Escolhe. Muda. Combina.” 
destacou a “multimodalidade”, e 
incentiva as pessoas a “refletirem 
sobre a variedade dos meios de 
transporte à disposição e a melhor 
forma de combinarem entre si, nu-
ma viagem que se pode tornar as-
sim, mais rápida e agradável”. “Em 
vez de ir de carro, se nos deslocar-
mos a pé ou decidirmos por outro 
meio de transporte mais barato, 
como a bicicleta, o comboio ou o 
metro, poderemos economizar em 
combustível e estacionamentos, e 
além disso, poderemos também 
descobrir as nossas localidades e 
enriquecer o nosso dia”. 

Seguindo esta ideia, as locali-
dades que aderiram à iniciativa, 
durante uma semana, proporcio-
naram atividades e fecharam al-
gumas ruas ao trânsito de forma a 
sensibilizar e a incentivar os cida-
dãos a deslocarem-se a pé ou a es-
colher meios de transporte alterna-
tivos e amigos do ambiente, como 
os transportes públicos e bicicletas. 

EcoAljustrel

Trabalhos de desinfeção e 
desbaratização

Dia Europeu sem Carros

Aljustrel associou-se a campanha europeia

Barragem do Roxo

Câmara pede responsabilidades à Agda

Qualidade da Água no Concelho de Aljustrel 
Considerando que a má qualidade da água fornecida persiste (ainda que 
com melhorias), nomeadamente em termos de cheiro e sabor, conclui o Mu-
nicípio de Aljustrel que se pode estar perante um incumprimento contratual 
por parte da AgdA e que o mesmo, caso se verifique, deve ter consequências

Atividades com as escolas

Trabalhos de desinfeção
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Durante o mês de agosto, 
altura em que se assinala o 
Dia Internacional da Soli-

dariedade (31 de agosto), o Muni-
cípio de Aljustrel voltou a promo-
ver a iniciativa “Agosto Solidário”. 
Como nos anos anteriores, a cada 

terça-feira deste mês, os utentes 
da Piscina Municipal podiam 
entrar gratuitamente mediante 
entrega de um bem alimentar. A 
iniciativa foi uma vez mais aceite 
positivamente pelos utentes que 
nas  terças-feiras dias 4, 11, 18 e 25, 

“trocaram” o valor da sua entrada 
por pacotes de açúcar, leite, cereais, 
óleo, feijão e enlatados.

Os bens recolhidos reverteram 
a favor do banco de alimentos da 
Loja Social.

Foi para falar sobre “Internet 
Segura” que o inspetor Ri-
cardo Valadas, especialista 

em crimes informáticos da Polícia 
Judiciária da Diretória do Sul (Fa-
ro) esteve na Biblioteca Municipal 
de Aljustrel, no dia 17 de setembro.  

Convidado pela CPCJ- Comis-
são de Proteção de Crianças e Jo-
vens de Aljustrel, Ricardo Valadas, 
dirigindo-se a um auditório cons-
tituído por docentes, não docentes, 
técnicos e representantes de outras 
CPCJ e agentes de autoridade, fa-

lou sobre o mundo visível e “invi-
sível” da Internet. Citando alguns 
exemplos como roubo de identi-
dades, extorsão de dinheiro, redes 
de pedofilia, o inspetor alertou a 
plateia sobre os perigos que podem 
correr com uma má utilização da 
Internet. Para ele, ninguém está a 
salvo, e muito menos as crianças e 
os jovens, para quem os computa-
dores e a Internet fazem parte do 
seu universo quotidiano e são o 
seu contacto com o mundo exte-

rior. Atualmente os jovens podem 
aceder à Internet de várias formas, 
não só através dos computadores 
mas igualmente dos tablets ou tele-
móveis, quer estejam em casa, nas 
escolas, nas bibliotecas ou em qual-
quer outro lugar. Por serem os mais 
vulneráveis, aconselhou os pro-
genitores e educadores a aumen-
tarem os níveis de segurança e de 
acesso a determinados sites. Mas 
também lhes recomendou para 
terem muito cuidado com o conte-

údo daquilo que 
colocam nas redes sociais, nome-
adamente fotografias de crianças 
ou dados pessoais. A prevenção, a 
sensibilização e a educação dos uti-
lizadores é a única solução para se 
evitar alguns dissabores. Se fossem 
respeitadas estas fórmulas, cin-
quenta porcento da cibercrimina-
lidade não existiria, mas conforme 
concluiu “é mais confortável fazer 
que não se acredita”.  

A Câmara Municipal de Al-
justrel promoveu nos dias 
8 e 27 de julho, a inicia-

tiva “Vamos à Praia”, dirigida a 
reformados e seniores do conce-
lho. Esta atividade contou com o 
apoio das juntas de freguesias do 
concelho, e esteve integrada nas I 
Jornadas Envelhecimento + Ativo, 
que decorrem de maio a outubro.

O primeiro passeio aconteceu 
no dia 8 de julho. Nessa quarta-
-feira, a autarquia levou à praia os 
munícipes residentes de Aljustrel, 
Carregueiro e Corte Vicente Anes. 
Na segunda-feira, 27, foi a vez dos 
seniores das localidades de Rio de 

Moinhos, Ervidel, Messejana e 
São João de Negrilhos irem passar 
o dia à beira mar. 

Também, no âmbito das I Jor-
nadas Envelhecimento + Ativo, e 
para comemorar o Dia dos Avós, 
foram realizadas, no dia 26 desse 
mês, na Piscina Municipal, ati-
vidades aquáticas e desportivas, 
destinadas a proporcionar mo-
mentos de lazer e de convívio di-
ferentes entre avós e netos.

Com estas iniciativas, a câma-
ra municipal pretende promover 
novas realidades e ações exigidas 
a uma sociedade que está a enve-
lhecer.Segundo a Organização das 

Nações Unidas (ONU), no dia 
1 de outubro, celebra-se o Dia 

Internacional das Pessoas Idosas. 
A Câmara Municipal de Aljustrel, 
no sentido de promover a qualida-
de de vida, o envelhecimento ativo 
da população e realçando o impor-
tante papel das pessoas idosas no 
desenvolvimento ativo da socie-
dade, proporciona, a partir desta 
data, mais um ano de atividades da 
Universidade Sénior e do progra-
ma AnimaSénior.

Assim, e pelo quinto ano con-
secutivo, a Câmara Municipal deu 
início ao ano letivo 2015/16 da Uni-
versidade Sénior de Aljustrel, com 
as seguintes disciplinas: alfabeti-
zação, artes decorativas, atividade 
física, cidadania, dança desportiva, 
francês, hidroginástica, história 
local e património, hortifruticul-
tura, informática, inglês, yoga, la-
vores e costura, música, pintura, 

psicologia, português, saúde e nu-
trição, teatro e viola. No âmbito do 
funcionamento da Universidade 
Sénior, para além das disciplinas 
temáticas, os alunos poderão ainda 
participar em intercâmbios entre 
universidades e academias da ter-
ceira idade, passeios culturais, de 
lazer e gastronómicos, visitas de 
estudo e outros eventos.

Destinado a seniores com 65 
e mais anos, reformados ou pen-
sionistas, das localidades rurais, 
o AnimaSénior está igualmente 
a proporcionar aulas de nutrição, 
alfabetização, informática, hidro-
ginástica, lavores e costura, ativi-
dade desportiva, bem como outras 
iniciativas e eventos temáticos, de 
recreio e lazer. 

Mais informações podem ser 
consultadas no sítio da Câmara em 
http://www.mun-aljustrel.pt/me-
nu/541/universidade-senior.aspx.

Internet segura

CPCJ alerta sobre 
perigos da  
Internet  
Vírus, phishing, spam, passwords, 
chat-rooms, facebook, twitter, insta-
gram, snapshot, selfies são termos 
que já entraram no vocabulário dos 
utilizadores que “navegam”na Inter-
net. Milhões de pessoas já ouviram 
falar deles, mas estarão elas suficien-
temente elucidadas sobre os riscos 
que podem causar? E, estarão as 
crianças e os jovens a salvo? 

Agosto Solidário 

Entradas na  
piscina em  
troca de  
alimentos 

Envelhecimento + ativo

Câmara municipal levou reformados  
e seniores do concelho à praia

AnimaSénior e Universidade Sénior

Atividades iniciaram 
no Dia Internacional das 
Pessoas Idosas 

Sessão “Internet Segura”

Sessão de abertura do ano letivo

Visita à praia

Alguns dos produtos recolhidos
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Numa competição que 
contou com 200 atletas 
de vários países euro-

peus, a dupla Miguel Horta e Mi-
guel Montes (juniores) e a mestre 
Cristina Carriço (3.º dan e acima) 
representaram com dignidade 
as cores de Portugal e da vila de 
Aljustrel e subiram ao pódio pa-
ra receberem dois merecidos 3.º 
lugares. 

Uma façanha duplamente 
merecida para Cristina Carriço, 
que nos exames para graduações 
elevadas, que decorreram no dia 
anterior, obteve a graduação de 5.º 
dan. 

Nesta competição, que cele-
brou os 40 anos da chegada desta 
arte marcial japonesa a Portugal, 
Aljustrel também se fez represen-
tar por Natacha Banza e Isabel 
Benedito. 

O Shorinji Kempo é uma das 
artes marciais mais populares e 
prestigiadas no japão. No pós- 
segunda guerra, o Japão vivia 
momentos de desordem social e 
muitas pessoas perderam a no-
ção e propósitos para a sua vida. 

A experiência de derrota e as suas 
consequências sociais levaram o 
mestre Doshin So a criar, em 1947, 
o Shorinji Kempo, uma arte mar-
cial mas também filosofia de vida 
baseada nos termos “paz” e “pes-
soas”, a fim de educar a população 
no sentido da coragem, compai-
xão e justiça, com vista a criar so-
ciedades livres de guerras. 

Antes de partirem para Lis-
boa, Cristina já sabia que havia 
muitas probabilidades dos atletas 
de Aljustrel regressarem meda-
lhados. Mas não lhes disse, pois 
respeitando os fundamentos do 
Shorinji Kempo, queria que fos-
sem o melhor preparados possí-
vel, que fossem competir mais por 
gosto e por divertimento de que 
por disputa por um título. Treinar, 
aprender, evoluir, crescer é a lição 
que Cristina tenta passar-lhes. 
“Ganhar é bom mas não é o mais 
importante”. No Shorinji Kempo 
o que importa é o “ima” (o agora). 
O resto vem por acréscimo. Esta 
é uma arte de defesa pessoal mas 
que procura que as pessoas sejam 
mais conscientes em relação aos 

outros. Claro que aprendem téc-
nicas, a dar muros e pontapés, a 
defenderem-se mas estará sempre 
subjacente a questão social.  

“Seremos fortes para proteger 
os fracos” é o lema desta modali-
dade que corre no sangue da lis-
boeta Cristina Carriço, desde que, 
ainda criança, espreitava por de-
trás de uma cortina o pai a treinar. 
Em 1979, começou finalmente a 
praticar. Formou-se em educação 
física e, em 2000, veio dar aulas 
para Aljustrel. Fazia umas brinca-
deiras de Shorinji Kempo com os 
alunos, até que no dia 7 de feverei-
ro de 2006, abriu um dojo (escola) 
em Aljustrel. Em 2007, foram logo 
sete alunos ao estágio internacio-
nal e ao campeonato da Europa. 
Desde então, a mestre, também 
ela campeã nacional, tem formado 
não só campões nacionais e euro-
peus, mas também jovens e menos 
jovens que têm aprendido a “viver 
metade para eles e metade para os 
outros e a não desprezar quem es-
tá abaixo deles”. 

Todos os kenshi são federados 
e inscritos no Japão. Recebem um 

cartão internacional, com identifi-
cação a nível mundial. 

Apesar de Aljustrel ter pro-
duzido todos os anos campões e 
vice-campeões, não existe uma 
competição real. Há classificações 
mas todos recebem os mesmos 
prémios. Não é por isso que os 
atletas não se dedicam arduamen-
te para serem sempre melhores. A 
diferenciação faz-se pela pontua-
ção e pelos resultados do esforço 
e trabalho alcançados. Esta é uma 
arte marcial levada a sério, mas 
cujos campeonatos e encontros 
terminam sempre numa grande 
festa, onde todos os kenshi vindos 
de vários cantos do país e da Eu-
ropa aprendem a conhecer-se e a 
tecerem amizades que perduram 
ao longo da vida. 

Esta modalidade está muito 
centrada em Lisboa, mas conta 
com cerca de 400 praticantes a 
nível nacional. Não há idade para 
se começar. Neste momento, em 
Aljustrel, Cristina dá aulas a cerca 
de 20 pessoas, dos 4 aos 48 anos. 
Todos treinam às terças e quintas-
-feiras das 19h30 às 21horas, na 

escola secundária. 
 Esta arte marcial tem uma 

componente social muito forte, 
razão pela qual não é muito me-
diática. O mais importante é que 
todos possam praticar um despor-
to, e fazer boas ações, contribuin-
do, pelo menos todos os dias, com 
coisas tão pequenas como ajudar 
com as tarefas domésticas, ou au-
xiliar alguém na rua. Quem entra 
no Shorinji Kempo tem de ser di-
ferente nas atitudes, no comporta-
mento e no relacionamento com 
os outros. 

Ao fim de quase dez anos de 
dedicação e esforço, Cristina tem 
visto resultados nos alunos, que 
além da prática desportiva exi-
gente, têm adquirido mais auto-
confiança, aprendido a respeitar 
regras e a estarem mais focados. 
Hoje, Aljustrel pode orgulhar-se 
de ter campeões europeus e de já 
ter realizado dois campeonatos 
nacionais nesta vila. E como diz a 
mestre: ”Quem quiser saber mais, 
é só pegar no fato de treino, nu-
ma garrafinha de água e ir expe-
rimentar”. 

Shorinji Kempo

Aljustrel tem campeões europeus
Portugal conquistou, no dia 3 de outubro, cinco medalhas no 7.º campeonato Europeu de Sho-
rinji Kempo, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Odivelas. É importante realçar que duas 
dessas medalhas foram alcançadas por kenshi (atletas) de Aljustrel

No dia 3 de outubro, decorreu 
o 7.º Campeonato Europeu 
de Shorinji Kempo Taikai. 200 

Atletas estiveram em competição, 
entre os quais, a Mestre Cristina 
Carriço, Miguel Horta, Miguel Montes, 
Natacha Banza e Isabel Benedito, 
tendo alcançado dois brilhantes 3º 
lugares.

No mesmo dia, decorreu o jantar 
de encerramento da competição 
que contou com a presença de 600 
pessoas. Durante o evento, os kenshi 
foram convidados a trazer um bem 
alimentar, que reverteu para a Obra 
do Padre Abel, em Caneças. Bem como 
contribuir para os Filhos do Coração 
que tinham um pequeno stand com 
merchandaising para vender.

No dia 2 de manhã houve exames 
para graduações elevadas, estando 
presentes dois portugueses, tendo 
a mestre Cristina Carriço obtido 
a graduação de 5º dan. Da parte 
da tarde do dia 2, 3 e no dia 4 de 
outubro, os praticantes, mais de 500, 
estiveram em estágio no Multiusos de 
Odivelas.

500 Atletas de Shorinji Kempo no Multiusos de Odivelas

7.º Campeonato Europeu de Shorinji Kempo

Atletas em competição
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Para comemorar o Dia Mun-
dial da Alimentação, que 
se celebra a 16 de outubro, 

a Câmara Municipal de Aljustrel 
realizou diversas atividades com 
vista a sensibilizar a população 
para hábitos alimentares mais sau-
dáveis. 

O Agrupamento de Escolas de 
Aljustrel e o Centro de Saúde asso-
ciaram-se nesta iniciativa no senti-
do de desenvolverem algumas das 
ações que decorreram neste mês de 
outubro.

No dia 12, foi promovido, no 
Agrupamento de Escolas de Aljus-
trel, um concurso que teve com ob-
jetivo eleger a melhor decoração de 
portas de salas de aula com temas 

alusivos à alimentação. 
Até ao final do mês de outubro, 

uma dietista e uma engenheira ali-
mentar municipais realizaram ses-
sões de esclarecimento sobre boas 
práticas alimentares. As crianças 
do pré-escolar e dos 1.º e 2.º anos 
“aprendem com os alimentos”. Aos 
alunos dos 3.º e 4.º anos foi-lhes 
ensinado a lavar as mãos antes de 
comer. Estas sessões de sensibiliza-
ção contemplaram também os alu-
nos do 6.º ano, aos quais foram ex-
plicados os aditivos alimentares e, 
por fim, os jovens do 9.º ano foram 
informados sobre os benefícios de 
uma alimentação adequada e sobre 
os distúrbios alimentares. 

No dia 16, dia Mundial da Ali-

mentação, a partir das 10 horas, os 
alunos da Escola Básica E.B 2,3 e 
do Centro Escolar Vipasca foram 
convidados a confecionarem o seu 
pequeno-almoço. Para o efeito, fo-
ram-lhes proporcionados alimen-
tos, bebidas e fruta. Além disso, no 
intervalo da manhã, foi distribuída 
fruta aos estudantes da Escola Se-
cundária. 

No mesmo dia, igualmente a 
partir das 10 horas, realizou-se um 
rastreio da composição corporal 
(índice de massa corporal (IMC) e 
percentagem de massa gorda) junto 
ao Mercado Municipal na Unidade 
Móvel de Saúde, e foram promo-
vidas atividades desportivas, com 
acompanhamento de técnicos mu-
nicipais. Esta iniciativa destinou-se 
ao público em geral. 

As entidades envolvidas, cons-
cientes dos efeitos nefastos que 
uma alimentação desequilibrada 
pode provocar na saúde das pes-
soas, envidaram, uma vez mais, 
esforços no sentido de alertar o 
público para os perigos de uma má 
nutrição, e de incutir hábitos de 
alimentação saudável.

A empresa Plural e atores 
de renome, como Joa-
quim d’Almeida, Bene-

dita Pereira e David Carreira, 
entre muitos outros, estiveram 
em Aljustrel, no mês de julho, 
para filmar algumas das cenas da 
novela “Santa Bárbara” que está a 
ser transmitida, neste momento, 
no canal de televisão TVI.

A galeria da Mina de Algares 
serviu de pano de fundo para esta 
novela cuja história se desenrola à 
volta da reabertura das minas de 
ouro existentes na fictícia vila de 
“Santa Bárbara”  e em tudo o que 

isso implica para a  vida dessa co-
munidade. 

As condições únicas dessa ga-
leria da Mina de Algares foram o 
cenário ideal para as filmagens 
subterrâneas, que lhe conferiram 
um realismo cénico, difícil de en-
contrar noutro local. 

A galeria da Mina de Algares, 
integrada no Projeto do Parque 
Mineiro de Aljustrel, resulta das 
intervenções de requalificação 
ambiental levadas a cabo pela 
EDM – Empresa de Desenvolvi-
mento Mineiro. 

Além dos Dj Spencer, G 
Amado & Djs Mbros e 
Dj Christian F, este ano, 

e pela primeira vez, este festival 
musical apresentou outro tipo de 
espetáculo. O músico Fábio La-
garto, com o seu kizomba e zouk, 
e as bandas Quem é o Bob e The 
Switha’s Band subiram ao palco e 
puseram o público a dançar com 
as suas músicas ritmadas. Além 
destas atuações, os festivaleiros 
puderam ainda participar nas 
diversas modalidades desporti-
vas colocadas ao seu dispor no 
âmbito da Festa do Desporto 

que decorreu até domingo, dia 
6, integrada no Roxo Summer-
Fest.  A par da música e do des-
porto, foi ainda possível acampar 
e ter acesso a uma “health” zone 
e uma zona “kids”. Foram dois 
dias, cheios de música e anima-
ção para se despedir das longas 
noites de verão. 

Este evento, organizado pela 
Câmara Municipal de Aljustrel 
contou com o apoio da Asso-
ciação Beneficiários do Roxo, 
da Cruz Vermelha Portuguesa, 
Bombeiros de Aljustrel, GNR e 
TLA Rádio.

Roxo Summerfest

Dois dias de música e dança 
animaram a Barragem do Roxo
No fim de semana de 4 e 5 de setembro, a Barragem do 
Roxo acolheu mais uma edição do Roxo SummerFest, 
considerado como um dos grandes eventos do verão 
do Concelho de Aljustrel. Em simultâneo decorreu a 
Festa do Desporto

Dia Mundial da Alimentação

Atividades diversas incutem práticas de 
alimentação saudável 

 “Santa Bárbara” 

Galeria da mina de 
Algares serve de cenário 
para filmagem de novela

Concerto no Roxo SummerFest

Alimentos saudáveis

Filmagens da novela
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Com di-
reção de 
a t o r e s 

assegurada por António Pires, o 
espetáculo «Ana Bola Sem Filtro» 
tem algo de autobiográfico. Aos 
62 anos, Ana Bola confronta-se 

com a falta de trabalho, apesar 
de continuar ativamente em bus-
ca dele. Contudo, os seus largos 
anos de carreira dão-lhe alguma 
autoridade para retratar as difi-
culdades de uma atriz consagra-
da, com provas dadas em teatro 

e televisão, em arranjar trabalho. 
E é sobre isso que fala aqui, num 
monólogo ácido, bem-disposto e 
sem filtros.

Com humor sarcástico, Ana 
Bola denuncia “os atentados ao 
talento e à experiência, e a total 

falta de respeito pela arte, pelos 
artistas e pelo trabalho sério”, 
num espetáculo que tem cativado 
e divertido o público em todas as 
salas do país.

No dia 24, foi a vez do público 
Aljustrel assistir ao talento desta 

grande atriz portuguesa. 
Recorda-se que este espetá-

culo tinha sido agendado no pas-
sado mês de maio mas devido a 
imprevistos de última hora não 
foi possível a sua realização. 

A Biblioteca Municipal de 
Aljustrel está a promover, 
desde do dia 11 de outu-

bro, um curso de escrita criativa.  
O curso decorre quinzenal-

mente, aos sábados à tarde, e 
destina-se a todas as pessoas, in-
dependentemente do sexo e ida-
de, que sintam gosto pela escrita 
ou que desejem adquirir algumas 
técnicas para se lançarem nes-
sa “invenção maravilhosa”. Ao 
longo desta formação sobre “a 

ciência da palavra”, a professora 
Maria Odete Fernandes irá dotar 
os alunos de ferramentas que lhes 
permitirão enriquecer a sua pró-
pria forma de escrever com mais 
criatividade, emoções ou servir 
simplesmente de catarse. 

O curso é gratuito e termina-
rá em função das necessidades 
dos alunos, que no final deverão 
poder apresentar um conto, que 
será adaptado para uma peça de 
teatro. Todos receberão um di-

ploma. 
Professora aposentada de 

História e Português, com larga 
experiência em assuntos relacio-
nados com a Educação e a Cultu-
ra, Maria Odete Fernandes vive 
em Faro e dedica os seus tempos 
livres à escrita, à fotografia e à 
pintura. Tem dois livros publica-
dos, um de poesia: ”Para Ti –al-
guns poemas de amor” e “Con-
tos da minha Infância”. Para ela: 
“As palavras são muito mais do 
que lemos nos dicionários”. Elas 
contribuem para a formação da 
grande cultural universal, como 
para a estruturação do carácter e 
a estabilidade física, psicológica e 
afetiva de cada um de nós.”

A Biblioteca Municipal de 
Aljustrel iniciou no dia 
25, as suas atividades 

culturais nesta rentrée de setem-
bro presenteando o público com 
um “Serão Alentejano”. 

Esta iniciativa realizou-se 
no âmbito dos “Encontro com a 
Escrita” e contou com a apresen-
tação do livro do escritor alen-
tejano, Vítor Encarnação “Nada 
mais havendo a acrescentar”. O 
autor explicou que, nesta sua úl-

tima obra, condensou dois anos 
das crónicas que escreveu se-
manalmente para o “Diário do 
Alentejo”, entre março de 2013 
e março de 2015, numa coluna 
com o mesmo nome. O livro 
apresenta “cento e quatro textos 
dispersos que falam – ou calam 
– sobre a vida, e sobre outras vi-
das, e que agora convergem para 
um mesmo espaço e um mesmo 
tempo”. O prefácio foi escrito 
pelo jornalista Paulo Barriga, 

a capa e ilustrações são de Susa 
Monteiro e os arranjos gráficos 
de Joaquim Rosa.

Na sessão esteve também 
presente o poeta popular Antó-
nio Afonso Bernardino, mais co-
nhecido como “Bagacinha”, que 
declamou alguns dos seus po-
emas. O serão terminou na boa 
disposição com a atuação dos 
contadores de histórias José Luís 
Batista, Manuel Paulos e Manuel 
Canhoto, todos eles aljustrelen-
ses. 

Recorda-se que durante o 
verão, os técnicos da Bibliote-
ca promoveram atividades di-
rigidas aos jovens inscritos no 
programa Viva Aljustrel, e dis-
ponibilizaram livros, jornais e 
revistas, aos utentes da Piscina 
Municipal, no quiosque instala-
do para o efeito naquele espaço 
de lazer.   

Espetáculo

Cine Oriental apre-
sentou “Ana Bola 
Sem Filtro”
A atriz Ana Bola vai subiu ao palco 
do Cine Oriental no sábado dia 24 
de outubro. Atriz de teatro, televi-
são, autora de séries de sucesso e 
apresentadora

Biblioteca Municipal

Curso de Escrita Criativa

Encontro com a Escrita

Escritor, poeta e contadores de histórias 
juntos num grande serão alentejano 

Miguel Gameiro, ex-vo-
calista da banda Polo 
Norte, está de regresso 

a Aljustrel, desta vez em duo. O 
concerto acontece no dia 14 de 
novembro, pelas 22h00, no Cine 
Oriental.

O artista dirige-se aos fãs da 
seguinte forma: “20 Anos de es-
trada, de palcos, de histórias... 
As vossas histórias. 20 Anos que 
passaram à velocidade do ven-
to... Vívidas, contadas e canta-
das por vós de Norte a Sul do Pa-

ís. Foram todos vocês que deram 
sentido a este caminho, e sem 
vocês, não teríamos histórias pa-
ra cantar, nem teríamos 20 anos 
para celebrar. Por isso, o nosso 
agradecimento vai inteirinho 
para todos vós, que nos acom-
panharam, que nos apoiaram e 
que deram sentido à música que 
fizemos.”

À semelhança da última vez 
que Miguel Gameiro esteve em 
Aljustrel, certamente esta será 
uma noite memorável.

Cine Oriental

Miguel Gameiro regressa 
a Aljustrel

Ana Bola

Vitor Encarnação e 
convidados
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Esteve patente ao público de 
31 de julho a 5 de setembro, 
nas Oficinas de Formação e 

Animação Cultural, uma exposi-
ção de pintura e desenho do artista 
plástico Jaime Silva. 

Este espaço de cultura muni-
cipal mostrou uma coleção das 
obras, que abarcam 45 anos de car-
reira que marcam o seu percurso 
artístico, deste prestigiado pintor 
português, desde o início da sua 
formação, em 1966, até ao ano de 
2011.  

Jaime Silva nasceu em 1947 em 

Peso da Régua. Em 1973, licenciou-
-se em pintura na Escola Superior 
de Belas Artes do Porto.

Foi membro fundador do gru-
po Puzzle, em 1975, e bolseiro da 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
em Paris, entre 1977 e 1978.

De 1983 e 1987, foi professor 
de pintura no AR.CO, em Lisboa, 
sendo desde então professor res-
ponsável do Curso de Pintura da 
Sociedade Nacional de Belas Artes. 
De 1999 a 2011, foi diretor artístico 
da Galeria Municipal de Montijo.

Júri e comissário de várias ex-

posições, entre as quais: “1984 – O 
futuro é já hoje?” Fundação Ca-
louste Gulbenkian, Lisboa, e co-
missário de exposições, nomeada-
mente: “Madrid, capital da cultura 
Ibero-Americana” (representação 
da cidade de Lisboa) (1998), Jaime 
Silva tem participado em exposi-
ções individuais e coletivas, e as 
suas obras estão representadas em 
Portugal e além-fronteiras. O pin-
tor plástico foi galardoado com 
vários prémios, entre os quais a 
Medalha de Mérito atribuída pela 
Câmara Municipal de Peso da Ré-
gua e o Prémio de Desenho, II Bie-
nal de Escultura e Desenho (1987), 
das Caldas da Rainha. 

Esta exposição com cerca de 
50 pinturas, esculturas, de-
senhos e esboços de Jorge 

Vieira, considerado um dos mais 
importantes escultores português 
da década de 1950, mostrou um 
artista, completamente “compro-
metido com os valores do ser hu-
mano”, que sempre se empenhou 
em defender “uma luta política 
pela dignidade do Homem e pela 
defesa dos valores da Liberdade, 
que assumiu como sua”. As obras, 
criadas de 1970 a 1998, revelam 

não só a “essência de um homem 
que quis participar ativamente na 
época em que viveu, mas também 
muita da sua intimidade enquan-
to criador”.

Jorge Vieira nasceu em 1922, 
em Lisboa, e viria a falecer em 
1998, em Évora. Alentejano de co-
ração, as suas obras encontram-se 
espalhadas pelo país, nomeada-
mente em Aljustrel, onde no dia 
25 de abril de 1990, foi erigido, 
em lugar de destaque, na Praça da 
Resistência, o monumento de ho-

menagem aos 
antifascistas de 
Aljustrel. Esta 
obra de grande 
simbolismo pa-
ra o povo desta 
vila mineira, foi custeada, através 
de uma subscrição pública, pela 
população de Aljustrel.

A exposição, organizada pela 
Câmara Municipal de Aljustrel, 
com o Município de Beja e o Mu-
seu Jorge Vieira, esteve patente ao 
público até ao dia 25 de julho. 

As Oficinas de Formação 
e Animação Cultural 
inauguraram no dia 11 

de setembro, a exposição de pin-
tura “Variações” de Juan Sán-
chez. 

Nascido em 1959, em San 
Martin del Castanar, Salaman-
ca (Espanha), Juan Sánchez é 
formado em medicina, mas a 
sua paixão pelas artes, levou-
-o a tirar o curso de Pintura na 
Faculdade de Belas-Artes de 
Salamanca, de 1990 a 1995, que 
completou, logo a seguir, com 
um mestrado em Belas-Artes na 
mesma faculdade. Juan Sánchez 
vive e trabalha atualmente em 
Lisboa, no Hospital da Estefânia, 
onde se especializou em psiquia-
tria da infância e adolescência. 

Radicado em Portugal, é 
aqui que se tem dedicado com 
mais afinco à pintura, sendo um 
dos artistas representados pelo 
MAC-Movimento Arte Contem-
porânea. Segundo Álvaro Lobato 
Faria, diretor do MAC : “Escuras 
ou claras, carregadas de matéria, 
organizadas segundo ordens di-
versas, as telas de Juan Sánchez, 
diferenciam-se umas das outras 
e convidam-nos a apreciar a di-
ferença. …. Do animal ao divi-
no, com acentuado predomínio 
do humano, tudo quanto tem 
rosto ou parece ter rosto, se vê 
representado nestas obras, com 
grande mestria pelo pintor Juan 
Sánchez. A qualidade da matéria 
que imprime aos seus trabalhos, 
a força expressiva das suas for-

mas, o poder tão comunicativo 
do seu mundo cromático, são 

elementos da pintura que reali-
za Juan Sánchez e que lhe vinca 
personalidade inconfundível”.

Juan Sánchez tem partici-
pado em diversas exposições 
individuais e coletivas, tendo 
algumas das suas obras sido pre-
miadas tanto em Portugal como 
em Espanha. 

A exposição “Variações” es-
teve patente ao público até ao dia 
3 de outubro, e como habitual-
mente visitas guiadas às obras 
puderam ser efetuadas, median-
te marcação prévia, todas as 
quartas-feiras para o público em 
geral e escolar. 

Artes Plásticas

Exposição “Arte  
como forma de  
intervenção política 
na obra de Jorge  
Vieira”
As Oficinas de Formação e Anima-
ção Cultural inauguraram no dia 3 
de julho, a exposição “Arte como 
forma de intervenção política na 
obra de Jorge Vieira”, autor do mo-
numento de homenagem aos an-
tifascistas de Aljustrel, erigido na 
Praça da Resistência

Exposição de pintura e desenho

Artista plástico, Jaime Silva, mostra 45 anos de carreira

Exposição de pintura

Juan Sánchez, artista plástico e médico, 
expôs as suas “Variações” em Aljustrel

Inauguração da exposição

Jaime Silva apresenta a sua obra

Momento da inauguração
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O Pátio das Oficinas de 
Formação e Animação 
Cultural recebeu, no 10 

de julho, o espetáculo “Nega can-
ta Chico e Elis”.

Através deste projeto, Nega 
Jaci, talentosa cantora brasileira, 
interpretou as mais belas canções 
de dois ícones da música popular 
brasileira: Chico Buarque e Elis 
Regina. 

A voz potente e a simpatia 
imensa desta baiana conquis-
taram o público de espetáculo 
em espetáculo.  Nega Jaci teve a 
oportunidade de dividir  palco 
com grandes nomes da música 
popular brasileira sendo Mar-
gareth Menezes uma referência 

inesquecível para ela. Ao lado dos 
seus músicos (Bruno vieira, Kua-
qua Gomes e Jackson Azarias), 
Nega Jaci já percorreu o mundo 
levando a sua música para gran-
des eventos, apresentando toda a 
musicalidade brasileira. Em Por-
tugal, atuou no Festival In, Cha-
pitô, Teatro do Bairro, Festival 
Faz Música Lisboa, Fábrica Braço 
de Prata, After Music. No  Ronnie 
Scott Jazz Club, Primo Bar e tam-
bém no Guanabara em Londres.  

Em Aljustrel, Nega Jaci fez 
vibrar e dançar os amantes de 
música brasileira que vieram as-
sistir ao espetáculo no pátio das 
Oficinas. 

A Sociedade Musical de 
Instrução e Recreio Al-
justrelense (SMIRA) re-

alizou, no dia 26 de setembro, o 
10º Festival de Bandas “Adolfo 
Vilhena”.

Este ano, a Sociedade Filar-
mónica Recreativa Gaeirense de 
Óbidos foi a banda convidada 
para participar neste encontro. 
Após a sua receção, pelas 15horas, 
junto à sede da SMIRA, e de um 
pequeno convívio, as duas ban-
das desceram as ruas de Aljustrel 
em direção aos Paços do Conce-
lho, onde foram recebidas pelo 
presidente da Câmara Municipal, 
autarcas e outros representantes 
de entidades do concelho. 

As 17h30, as duas bandas 
atuaram no Cine Oriental. Na 
ocasião, além da homenagem a 
Adolfo Vilhena, também foi re-
cordado com muita saudade, o 
músico de saxofone tenor, Miguel 
Ribeiro. Pouco antes da chegada 
da banda de Óbidos a Aljustrel, 
também, numa homenagem com 
caráter mais íntimo, fora descer-
rado um memorial dedicado a 
este jovem músico na sede da so-
ciedade musical. 

De 20 a 26 de julho, cerca de 
150 jovens, dos 9 aos 20 
anos, participaram, du-

rante as suas férias escolares, num 
estágio de música em Aljustrel. 

Promovido, pelo segundo ano 
consecutivo, pelo Conservatório 
d’Artes de Loures, este estágio 
pretendeu alagar os conheci-
mentos musicais dos alunos do 
Conservatório, mas também dos 
15 jovens músicos da Sociedade 
Musical de Instrução e Recreio 
Aljustrelense (SMIRA), que nele 
se inscreveram. 

Este conservatório, com 7 mil 
alunos, na sua maioria oriundos 
de classes sociais desfavorecidas, 
funciona como uma instituição 
particular de solidariedade so-
cial, financiada pelo Ministério da 
Educação, e é considerado como 
a maior escola de ensino artístico 
especializado a nível nacional. Pa-
ra ocupar o tempo livre dos seus 
jovens durante o interregno esco-
lar tem vindo a organizar estágios 
de música em vários pontos do 
país. 

Aljustrel foi o local escolhido, 
desde há dois anos, pelo facto de 
dois dos professores-coordenadores 
que acompanham os jovens serem 
oriundos desta vila, mas também 
devido às excelentes condições que 
os seus equipamentos proporcio-
nam para o êxito deste estágio. 

Para o efeito, o Conservatório 
d’Artes de Loures contou com o 
apoio logístico da Câmara Mu-
nicipal de Aljustrel, - que dispo-
nibilizou o Cine Oriental para os 
ensaios, bem como a entrada gra-
tuita na Piscina Municipal, e do 
Agrupamento de Escolas de Al-
justrel, que cedeu as salas de aulas 
para pernoitarem. As refeições fo-
ram tomadas na restauração local.  

Do programa constam aulas 
de músicas ministradas por pro-
fessores do Conservatório, nome-
adamente David Ribeiro e André 
Marçal, ambos também músicos 
da SMIRA, mas ainda diversas 
atividades desportivas. 

Segundo Elisabete Fernandes, 
maestrina e diretora do conserva-
tório, os jovens de Aljustrel adap-

taram-se muito bem às aulas, de-
vido ao excelente trabalho desen-
volvido pelo maestro da SMIRA.  

Este estágio de música veio 
ocupar os tempos livres destes 
jovens, ao mesmo tempo que lhes 
proporcionou maior segurança, 
motivação e ensinamentos ne-
cessários para poderem evoluir 
e aperfeiçoarem os seus conheci-
mentos musicais. 

A semana foi, uma vez mais, 
muito enriquecedora a nível mu-
sical mas também pessoal, no-
meadamente para os alunos de 
Aljustrel que já teceram grandes 
laços de amizade com os jovens 
de Loures. Os responsáveis estão 
convictos que este estágio possa 
contribuir para um maior inter-
câmbio entre os músicos destas 
duas vilas. 

No dia 25 de julho, os jovens 
músicos apresentaram o fruto do 
seu trabalho, num grande concer-
to realizado, no Cine Oriental de 
Aljustrel. Para alguns alunos do 
Conservatório esta foi a sua es-
treia em público. 

SMIRA

Cine Oriental recebeu 10º Festival de  
Bandas “Adolfo Vilhena”
Na ocasião, além da homenagem a Adolfo Vilhena, também foi 
recordado com muita saudade, o músico de saxofone tenor, Mi-
guel Ribeiro

Férias diferentes

150 jovens músicos aperfeiçoaram 
conhecimentos em Aljustrel

Animação do Pátio

Nega Jaci recorda 
canções do Chico Buarque 
e Elis Regina 

Atuação da SMIRA

Jovens do Conservatório 
d’Artes de Loures

Nega Jaci - Interação com o público
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O 39.º Torneio de Futsal 
Mineiro/Caixa Agrícola 
realizou-se em Aljustrel, 

entre os dias 20 de julho e 14 de 
agosto, no espaço renovado do 
Parque Desportivo Municipal de 
Aljustrel. 

Organizado pelo Sport Clube 
Mineiro Aljustrelense, em parce-
ria com a Caixa de Crédito Agrí-
cola de Aljustrel e Almodôvar, 
este evento desportivo, dirigido 
a jogadores amadores de futsal, 
voltou este ano para animar as 
noites de estio e agradar ao pú-
blico aljustrelense. Nesta edição, 

11 equipas disputaram o título, 
tendo a equipa Maredeus Por-
tugal subido ao primeiro lugar. 
A equipa Pés de Barro obteve o 
segundo lugar e a equipa S. Pe-
ter Bar alcançou o terceiro lugar. 
Telmo Facaia da equipa Perfor-
ma distinguiu-se como melhor 
marcador. David Bento da equi-
pa Café Ismael foi considerado o 
guarda-redes menos batido. Os 
jogadores desta última equipa 
também foram galardoados com 
a Taça Disciplina. O Torneio de 
Futsal Mineiro/Caixa Agrícola é 
uma realização com bastante tra-

dição na vila mineira. Para o seu 
sucesso conta com a ajuda do co-
mércio local, que uma vez mais, e 
apesar das dificuldades, se asso-
ciou ao clube da terra. O torneio 
teve também o apoio da Câmara 
Municipal de Aljustrel, da União 
das Freguesias de Aljustrel e Rio 
de Moinhos, da Junta de Fregue-
sia de São João de Negrilhos, da 
Junta de Freguesia de Ervidel, do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Industria Mineira, do Núcleo de 
Árbitros do Concelho de Aljus-
trel-Francisco Pacheco e da TLA-
-Rádio. 

O mês de agosto foi de 
praia para todos no con-
celho de Aljustrel. Du-

rante este mês, a Câmara Muni-
cipal de Aljustrel proporcionou 
diversas excursões à praia a todas 
as crianças, jovens e seniores do 
concelho.

Nas quintas-feiras, 6, 13, 20 e 
27, as crianças e jovens, dos 6 aos 
18 anos ocuparam um dia das su-
as férias, de forma diferente, com 

uma ida à praia, durante a qual 
praticaram diversas atividades 
desportivas, sob orientação de 
um técnico de desporto, acom-
panhado de um nadador-salva-
dor. Nos dias 27 de julho e 6 de 
agosto foi a vez dos seniores irem 
passear à praia. Esta atividade foi 
igualmente efetuada sob orienta-
ção de um técnico desportivo e 
de um nadador-salvador.

De 15 de junho até ao dia 
11 de setembro, cerca de 
165 crianças e jovens dos 

3 aos 15 anos, repartidos em cinco 
grupos, consoante as idades, par-
ticiparam no programa de verão 
“Viva Aljustrel”, promovido pela 
Câmara Municipal de Aljustrel. 

Como já vem sendo habitual, 
este programa ofereceu um vasto 
leque de atividades diversificadas 
para ocupação dos tempos livres 
dos mais jovens, sempre acom-
panhados por técnicos e auxi-
liares municipais. As atividades 
realizaram-se das 9h00 às 18h30, 

com interrupção para almoço, 
nos diversos equipamentos mu-
nicipais, nomeadamente piscinas 
municipais, parque desportivo, 
jardim público, biblioteca, museu, 
oficinas de formação, cinema e 
no CAIM - Centro de Animação 
Infantil Municipal (escola primá-

ria da avenida). Além disso, para 
facilitar a vida aos pais e aos en-
carregados de educação, os horá-
rios de acolhimento das crianças 
efetuaram-se, de manhã a partir 
das 7h30, e à tarde até às 19h30. 

O “Viva Aljustrel” é uma ini-
ciativa que vem responder à ne-

cessidade de ocupação das férias 
escolares dos mais jovens, de uma 
forma útil, lúdica e educativa, 
enquanto os progenitores estão a 
trabalhar, tirando assim proveito 
tanto dos recursos humanos do 
município como dos seus equipa-
mentos. 

Viva Aljustrel 

165 crianças e jovens ocuparam de forma lúdica 
os seus tempos livres de férias de verão
Pelo quarto ano consecutivo, o verão em Aljustrel foi sinónimo de atividade, desporto 
e lazer para os mais pequenos

Desporto de verão

Torneio de Futsal Mineiro/Caixa Agrícola 
regressou num espaço totalmente renovado

Praia para todos

Câmara proporcionou ida 
à praia a crianças, jovens e 
seniores do concelho

Piscina Municipal

Parque Desportivo
Momento de convívio
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10 setembro de 2015
O Presidente na abertura da As-

sembleia apresentou o expediente, 
seguindo-se o primeiro período pa-
ra intervenção do público, que não 
teve inscrições. Sucedeu-se a vota-
ção da fixação do valor das taxas do 
Imposto Municipal sobre Imóveis, 
tendo a Assembleia Municipal deli-
berado por maioria, com a absten-
ção da bancada da CDU, aprovar a 
proposta, tendo a bancada da CDU 
apresentado declaração de voto. A 
seguir passou-se à votação para fi-
xação da participação variável no 
IRS, tendo a Assembleia Municipal 
deliberado por unanimidade que 
seja fixada para o exercício de 2016, 
a participação de 5 % no Imposto de 
Rendimentos das Pessoas Singula-
res (IRS). No ponto seguinte a As-
sembleia Municipal deliberou por 
unanimidade, aprovar o aditamen-
to ao Contrato de Parceria Pública 
entre o Estado Português e o con-
junto dos Municípios de Alcácer do 
Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 
Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro 
Verde, Cuba, Grândola, Mértola, 
Montemor-O-Novo, Moura, Ode-
mira, Ourique, Santiago do Cacém, 
Serpa, Vendas Novas, Viana do 
Alentejo e Vidigueira e conceder 

plenos poderes ao Presidente da 
Câmara Municipal para subscrever 
os aditamentos, em representação 
do Município de Aljustrel. Subse-
quentemente foi presente a minuta 
do Acordo Parassocial entre a ADP 
- Águas de Portugal, SPGS, S.A. e a 
AMGAP - Associação de Municí-
pios para a Gestão da Água Pública 
do Alentejo, enquanto acionistas da 
AGDA - Águas Públicas do Alente-
jo, S.A. e a apreciação e votação do 
Regulamento Municipal do Serviço 
de Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas de Aljustrel, que foi prova-
do por unanimidade. Finalmente 
foram aprovados por unanimida-
des o Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água do Muni-
cípio de Aljustrel; as alterações ao 
Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências cele-
brado com a Junta de Freguesia de 
Messejana e a autorização de Espa-
ço de Naturismo – Foros de Vale de 
Água, em Messejana. Não tendo 
havido inscrições no segundo perí-
odo para intervenção do público, a 
sessão foi encerrada pelo Presidente.

25 de junho de 2015
Após verificação da existência 

de quórum, o Presidente da Assem-

bleia Municipal declarou aberta a 
sessão, não tendo havido subse-
quentemente inscrições no primei-
ro período para intervenção do pú-
blico. Seguidamente o Presidente da 
Assembleia Municipal enalteceu a 
participação dos jovens na Assem-
bleia Municipal Jovem, reunida a 
dia 5 de maio de 2015, fazendo refe-
rência à qualidade da participação e 
ao empenho dos jovens para o bom 
funcionamento e sucesso desta ati-
vidade. Referiu ainda que, de acordo 
com o regulamento aprovado em 
Assembleia Municipal, cabe aos re-
presentantes dos jovens apresentar 
em Assembleia Municipal a propos-
ta de recomendação aprovada pela 
Assembleia Municipal Jovem. De 
seguida os participantes na Assem-
bleia Municipal Jovem apresenta-
ram as suas propostas de recomen-
dação à Câmara Municipal, nome-
adamente, 1ª Medida: Criar novos 
postos de trabalho facilitando a ins-
talação de novas empresas viradas 
para as novas tecnologias; Atribuir 
benefícios fiscais a empresas bem 
como facilitar a burocracia inerente 
a empesas criadas por jovens e/ou 
que empreguem uma percentagem 
significativa de jovens, sendo que 
estas ter-se-iam de comprometer a 

manter a sua sede num período de 
cinco anos. Atribuição, também, 
de benefícios fiscais a empresas 
que possuam creches e infantários 
e atribuição de apoios às empresas 
que não os possuem mas que dese-
jam possuir, visando conciliar a vi-
da profissional com a vida familiar 
dos trabalhadores, e também imple-
mentar medidas subsidiárias. Estes 
postos de trabalho teriam vários 
horários, com part-time, trabalhos 
a tempo inteiro entre outros. 2ª Me-
dida: Fundar uma associação de jo-
vens, com o objetivo de dinamizar a 
terra, em parceria com o município 
e as entidades locais, com o objetivo 
de atrair os jovens abrindo espaços 
culturais e de lazer. Podendo, nestas 
medidas, criar novas parcerias com 
universidades de forma a trazer jo-
vens estudantes universitários natu-
rais de Aljustrel, a executar o estágio 
profissional no município abrindo 
novas oportunidades de emprego 
para os mesmos. 3ª Medida: Faci-
litar a fixação de jovens. Ajuda à 
compra ou aluguer de terrenos mu-
nicipais, para construção de casas, 
instalação de empresas, ou explora-
ção agrícola, com o objetivo final de 
promover o desenvolvimento rural, 
evitando a litoralização e fomentan-

do a fixação de jovens apoiando os 
mesmos burocrática e fiscalmente. 
4ª Medida: Apostar no Turismo 
sustentável. Ao apostar no turismo 
rural ou de habitação, ecoturismo, 
turismo gastronómico ou ligado à 
indústria mineira, Aljustrel seria 
dada a conhecer a nível nacional, o 
que faria com que não fosse neces-
sário que os jovens abandonassem 
o município para encontrarem es-
tabilidade profissional e financeira, 
seriam criados postos de trabalho, 
gerando riqueza. Seguiu-se a apre-
ciação da atividade da Câmara, ten-
do o Presidente da Câmara desta-
cou essencialmente: as visitas efetu-
adas no mês do empreendedorismo 
à obra do novo CAPI, promovida 
pela Associação Engenho & Arte; à 
Misericórdia Nossa Senhora da As-
sunção de Messejana para apreciar 
o projeto de reabilitação do Lar de 
Messejana e do espaço do ATL; a re-
cuperação da Extensão de Saúde de 
Messejana e a reedição do progra-
ma Viva Aljustrel. Não tendo havi-
do inscrições no segundo período 
para intervenção do público e não 
havendo mais assuntos a tratar, a 
sessão foi encerrada pelo Presidente.

Assembleia Municipal de Aljustrel

Resumo das Deliberações

SÁBADO 21 NOVEMBRO

10h30 - Abertura da Feira 

14h30 - Banda da Sociedade Musical I. R. Aljustrelense 
[Arruada] 

15h00 - Abertura Oficial da Feira 
[Frente à Adega Coletiva]

15h30 - Encontro de Poetas Populares 
[Centro Cultural Freguesia de Unidade]

16h30- Rota das Adegas - Animação com Os Grupos “ Ventos 
Alentejanos “ & “Os Boinas”  

Percurso: Adegas do  Chaveiro e  Raposo.
[Início da Rota- Frente à Adega Coletiva]

18h00   -Grupo Coral ”Margens do Roxo” de Ervidel
[Recinto da Feira e Adega Coletiva]

19h00 -  “Ventos Alentejanos” 

21h00 – Campos do Alentejo  

23h00 -   José Freitas - 2º class Factor X-2014 [Adega Coletiva]

01h00 - Dj  Brazoff   
[Adega Coletiva]

DOMINGO 22 NOVEMBRO

10h30 - Abertura da Feira 
 [Adega Coletiva e recinto da feira]

16h30 - Rota das Adegas  
Animação com o grupo musical “Dona Zéfinha  &   o Grupo 
Coral Juvenil “Os Picaretas  ” de Aljustrel

Percurso 2 - Adegas: Varrasquinho  e Moreira 
[Início da Rota: Frente à Adega Coletiva]

17h30 - Grupo Coral “ Flores de Primavera” de Ervidel
[Recinto da Feira e  Adega Coletiva]

18h30 – “Por um Par Meias Solas” – Paulo Colaço 

20h00 - “ Dona Zéfinha ”
[ Adega Coletiva]

22h00 – Encerramento

Programa


