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Dia da Criança festejado no 
novo espaço de desporto e 
lazer de Aljustrel

As comemorações, que 
tiveram lugar nos novos 
Parque Desportivo e Jardim 
Público, marcaram a 
abertura oficial à população 
destes dois espaços, cujas 
obras de reabilitação estão 
em fase de conclusão.

Novos Planos de Porme-
nor para mais e melhores 
empresas

Os espaços disponíveis 
para instalação de novas 
empresas, ou para expansão 
das existentes, foram 
estrategicamente escolhidos 
em todas as freguesias do 
concelho de acordo com as 
suas características.

Jornadas do Empreendedo-
rismo, Competitividade e 
Inovação

A inovação, a sustenta-
bilidade, a atratividade, 
o empreendedorismo e o 
financiamento foram os 
temas de um ciclo de cinco 
iniciativas que reúnem 
entidades oficiais, especia-
listas e empreendedores.

Alunos do concelho consti-
tuíram Assembleia Municipal 
Jovem

A assembleia pretende 
ser um espaço onde os 
jovens do concelho pos-
sam apresentar e debater 
necessidades e aspirações 
da vida local e interiorizar 
os valores democráticos da 
participação política ativa.

Programa Viva Aljustrel está 
de volta

Este é um programa de 
verão que articula vários 
serviços municipais (Des-
porto, Biblioteca, Museu, 
Educação, entre outros), de 
modo a que as crianças e 
jovens do concelho possam 
ocupar os seus tempos livres 
nas férias.
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Prova que Aljustrel é um 
concelho amigo do in-
vestimento e das pessoas 

é a recente aprovação da nova 
versão do PDM, documento 
que prevê zonas de localização 
empresarial em todas as fregue-
sias do concelho. São mais de 60 
hectares de localizações quali-
ficadas para receber empresas, 
para as quais o município já se 
encontra a elaborar, em con-
junto com parceiros públicos e 
privados, os respetivos Plano de 
Pormenor, que facilitarão estas 
instalações.

Todo este esforço tem co-
mo fim último responder ao 
grande desafio que se coloca 
ao nosso concelho e à região 
- estancar a sangria demográ-
fica que nos afeta há décadas. 

Mas, tal só é possível de 
concretizar com a diversifica-
ção da base económica local.

Aljustrel é, historicamen-
te, dependente da sua prin-
cipal atividade económica, a 
mina, que neste momento é o 
principal motor da economia 
do concelho, empregando 
muitas centenas de pessoas, 
produzindo e distribuindo ri-
queza. 

Mas a atividade extrativa, 
apesar da sua enorme impor-
tância, não pode ser, de forma 
alguma, o único pilar da eco-
nomia local. Temos mais para 
dar e temos a obrigação de ex-

plorar esse potencial. 
Destingimo-nos, desde lo-

go, pela nossa centralidade, 
junto a um nó da A2, que liga 
Lisboa/Algarve. Este posicio-
namento geográfico estratégi-
co deverá contribuir para po-
tenciar o enorme investimento 
público instalado ao nível da 
agricultura, com a finalização 
do projeto de Alqueva no nos-
so concelho, que ficará conclu-
ído em breve. 

Disporemos de mais de 20 
mil hectares de áreas agríco-
las irrigáveis, quando, no iní-
cio da década de 70, começá-
mos com apenas 300 hectares. 
Trata-se de uma revolução 
neste sector que o município 
acompanha ativamente e que 
se pretende, no futuro, alie o 
elo da produção, aos elos da 
transformação e da distribui-
ção. 

Queremos fixar no nosso 
território as mais-valias re-
sultantes de toda a cadeia de 
valor do negócio associado 
aos produtos agrícolas – o 
chamado agronegócio. Este é 
o grande desafio que estamos 
a lançar na Feira do Campo 
Alentejano 2015 – criar me-
canismos para fixar a agroin-
dústria no nosso território. 

Começamos igualmente 
a ganhar expressão ao nível 
turístico, com a captação, nos 

últimos anos, de importantes 
investimentos no sector da 
hotelaria, que geraram siner-
gias importantes e que con-
tribuíram para trazer mais 
visitantes e turistas às nossas 
terras. 

Neste domínio, estamos a 
construir com os nossos par-
ceiros, incluindo a empresa 
Almina, a EDM – Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, o 
LNEG – Laboratório Nacio-
nal de Energia e Geologia, 
entre outros, o Parque Minei-
ro de Aljustrel. Projeto que, 
para além da obrigação que 
tem para com a comunidade 
de preservação do nosso pa-
trimónio, reúne as condições 
para se tornar num atrativo 
lúdico/turístico virado para 
fora do nosso concelho, alian-
do igualmente os pilares do 
ambiente, da formação, da in-
vestigação e da ciência, num 
todo coerente que só uma ter-
ra com a tradição mineira de 
Aljustrel pode oferecer.

E continuamos a trabalhar 
cada vez com mais afinco. 
Com início no passado dia 
15 de maio e conclusão a 12 
de junho, o Município de Al-
justrel promoveu as Jornadas 
do Empreendedorismo, Com-
petitividade e Inovação. Esta 
iniciativa inovadora teve co-
mo principal objetivo parti-

lhar experiências, apresentar 
casos de empreendedorismo e 
discutir os principais desafios 
que se colocam a quem pre-
tende investir e desenvolver 
projetos inovadores no Con-
celho de Aljustrel. 

Estas jornadas foram o re-
f lexo daquele que nós enten-
demos deve ser o caminho a 
percorrer pelo nosso conce-
lho. A inovação, a sustentabi-
lidade, a atratividade, o em-
preendedorismo e  o financia-
mento foram os temas de um 
ciclo de cinco iniciativas que 
reuniram entidades oficiais, 
especialistas, empreendedo-
res dos vários sectores de ati-
vidade e população em geral. 
Os resultados deste trabalho 
animam-nos e responsabili-
zam-nos. 

 Estamos, pois, cada vez 
mais convictos das virtudes 
da nossa aposta no desenvol-
vimento económico, enquan-
to fator promotor da criação 
de emprego e distribuição de 
riqueza, da mesma forma que 
continuamos empenhados em 
valorizar a nossa cultura pró-
pria, integrando-a, simultane-
amente, numa cultura huma-
nista e universalista. Preten-
demos igualmente prosseguir 
a aposta nos programas so-
ciais de apoio aos mais frágeis 
e desprotegidos e, principal-

mente, em tudo fazer pelo 
futuro das nossas crian-
ças. São estes os desígnios que 
queremos vencer em Aljustrel.

Temos consciência das di-
ficuldades que o caminho nos 
reserva, num contexto em que, 
demasiadas vezes, sentimos 
que remamos contra a maré 
que nos chega de Lisboa. Co-
mo todos, temos dúvidas. Mas 
temos ainda mais certezas do 
potencial imenso que a nossa 
terra encerra, em particular 
no que toca à forte identidade 
que nos diferencia. 

Termos connosco um pas-
sado que nos fortifica. Somos 
o território mineiro mais an-
tigo do mundo em atividade. 
Temos atrás de nós 5 mil anos 
de mineração e transporta-
mos um legado de homens e 
mulheres de trabalho que nos 
honra, responsabiliza e que 
nos dá força para construir 
um futuro melhor para todos.

É imbuídos deste espíri-
to que damos as boas vindas 
a todos os que, de 12 a 14 de 
junho, visitem a Feira do 
Campo Alentejano. Aljustrel 
é uma terra viva! 

Bem hajam.

Aljustrel é um concelho 
amigo do investimento e 
das pessoas
O desenvolvimento económico tem sido para o atual 
executivo da câmara municipal uma prioridade, porque 
o entendemos como um dos principais fatores promotores 
da criação de emprego e de distribuição de riqueza. 
Por isso, dinamizámos, nos últimos anos, uma  
relação muito próxima com as empresas e as 
associações empresariais já instaladas no nosso 
território e com os empreendedores que nos 
procuram com a intenção de investir na nossa 
terra. 

Nelson Brito Presidente da Câmara
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No dia 1 de junho, a Câmara 
Municipal de Aljustrel, em 
colaboração com o Agrupa-

mento de Escolas de Aljustrel (AEA), 
a Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens do Concelho de Aljustrel 
(CPCJA) e a Sociedade Musical de 
Instrução e Recreio Aljustrelense 
(SMIRA), comemorou o Dia Mun-
dial da Criança presenteando os 
mais jovens com diversas atividades 
lúdicas. As comemorações do Dia 
Mundial da Criança, que tiveram 
lugar no novo Parque Desportivo e 
Jardim Público marcaram a aber-
tura oficial à população destes dois 
espaços emblemáticos de desportos e 
lazer de Aljustrel, cujas obras de rea-
bilitação estão em fase de conclusão. 

Insufláveis, jogos desportivos, 
pinturas faciais, modelagem de 
balões com largada dos mesmos, 
música e muita animação foram os 
ingredientes desta festa organizada 
para as crianças.

As atividades decorreram das 
9h às 16h30, com interrupção à 
hora de almoço, e destinaram-se a 
todas as crianças do pré-escolar ao 
4.º ano do ensino básico, bem como 
dos infantários “A Borboleta” (Al-
justrel) e CAPI (Messejana).  

Pelas 18 horas, o público em ge-
ral pôde assistir à atuação das tur-
mas infantis e orquestra juvenil da 
SMIRA.

Também integrado nas co-
memorações do Dia Mundial da 
Criança, foi promovida no dia 2 de 
junho, às 21 horas, no auditório da 
Biblioteca Municipal, a atividade 
“Educar para a Felicidade”.

Parque Desportivo e Jardim Público 

Crianças festejaram o seu dia no novo espaço  
de desporto e lazer de Aljustrel
As comemorações do Dia Mundial da Criança, que tiveram lugar no novo Parque Desportivo e 
Jardim Público marcaram a abertura oficial à população destes dois espaços emblemáticos de 
desportos e lazer de Aljustrel, cujas obras de reabilitação estão em fase de conclusão.

Assembleia Municipal 

Resumo das 
Reuniões

25 de Abril de 2015
No dia 25 de abril de 2015, nas 

Oficinas de Formação e Anima-
ção Cultural, reuniu extraordina-
riamente a Assembleia Municipal 
de Aljustrel, tendo como ponto 
único da ordem de trabalhos a co-
memoração do quadragésimo pri-
meiro aniversário do 25 de Abril 
de 1974. 

Na abertura da sessão, o pre-
sidente da Assembleia, Francisco 
Mestre, proferiu algumas consi-
derações, seguido do membro, 
Pedro Formoso, em representação 
do grupo do Partido Socialista, e 
do membro, António José Godi-
nho, representante do grupo da 
Coligação Democrática Unitária. 
O presidente da Câmara Muni-
cipal de Aljustrel, Nelson Brito, 
discursou em seguida, cabendo o 
encerramento da sessão ao presi-
dente da Assembleia.

30 de abril de 2015
A 30 de abril de 2015, na Sala 

de Sessões do Edifício dos Paços 
do Concelho, reuniu ordinaria-
mente a Assembleia Municipal de 
Aljustrel.

Não se tendo registado inter-
venções no período reservado ao 
público, passou-se à apreciação e 
votação dos documentos de pres-

tação de contas do exercício do 
ano de 2014, tendo a Assembleia 
deliberado a sua aprovação, com 
12 votos a favor da bancada do 
PS e 7 abstenções da bancada da 
CDU.

Passou-se de seguida à apre-
ciação e votação da 1ª Revisão às 
Grandes Opções do Plano e do 
Orçamento, que foram aprova-
das por unanimidade, o mesmo 
acontecendo com o ponto se-
guinte referente à autorização 
para abertura de procedimentos 
concursais.

O ponto seguinte da ordem de 
trabalhos, apreciação e votação 
do Acordo de Pagamento com as 
Águas Públicas do Alentejo (AG-
DA), foi aprovado por maioria, 
com a abstenção da bancada da 
CDU.

Posto à votação o ponto se-
guinte, apreciação e votação das 
alterações ao Contrato Interadmi-
nistrativo de delegação de compe-
tências celebrado com a União das 
Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos, a Assembleia Municipal 
deliberou por unanimidade apro-
var a proposta.

Não tendo havido inscrições 
no 2º período para intervenção do 
público, o presidente da Assem-
bleia encerrou os trabalhos. 

Jardim Público 25 de Abril

Atuação da SMIRA

Insufláveis

Alegria das crianças
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O Município de Aljustrel, 
concluído que está o 
processo de revisão do 

PDM - Plano Diretor Municipal, 
encontra-se, nesta fase, a elabo-
rar vários PP - Plano de Porme-
nor que preconizem propostas 
de ocupação da área do territó-
rio municipal, nomeadamente 
no que diz respeito à ampliação 
e edificação de áreas de locali-
zação empresarial previstas no 
PDM.

 O PDM é um instrumento 
de planeamento de ocupação, 
uso e transformação do terri-

tório municipal, pelas diferen-
tes componentes sectoriais das 
atividades nele desenvolvidas e 
contempla ainda toda a progra-
mação das realizações e inves-
timentos municipais. Constitui 
uma síntese estratégica do de-
senvolvimento e ordenamento 
local, integrando as opções de 
âmbito nacional e regional. 

Por sua vez, um PP desen-
volve e concretiza propostas de 
organização espacial para qual-
quer área específica do muni-
cípio, define com pormenor a 
forma de ocupação e serve de 
base aos projetos de execução 

das infraestruturas, da arquite-
tura dos edifícios, entre outros, 
tendo em conta as prioridades 
estabelecidas no PDM.

Pode então dizer-se que 
o PDM é um instrumento de 
carácter geral de ordenamen-
to do território do município, 
enquanto que os PP são instru-
mentos de execução que espe-
cificam, quando necessário, a 
forma como serão atingidos os 
objetivos definidos no PDM. 

Na sessão pública de Câma-
ra do passado dia 29 de abril de 
2015, foi deliberado dar início 
ao procedimento para concre-

tização dos PP e aprovados os 
termos de referência de cada 
um dos planos supracitados. 
Neste sentido, os espaços dis-
poníveis para colocação de no-
vas empresas, ou para expansão 
das existentes, foram estrategi-
camente escolhidos de acordo 
com as suas características e as 
da sua envolvente. 

Assim, para cada um dos es-
paços indicados foram defini-
dos os seus principais objetivos:

• Parque de investigação, tec-
nologia e desenvolvimento de 
Aljustrel, localizado a Sul do +25

Objetivo: Tem como obje-
tivo promover a constituição 
de uma Rede Regional de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação 
ajustada ao perfil produtivo re-
gional e às dinâmicas económi-
cas regionais, fomentadora da 
competitividade empresarial 
e respondendo aos desafios da 
modernização e qualificação 
da base económica regional. A 
sua proximidade com uma das 
empresas de maior envergadura 
do concelho (de exploração mi-
neira) permitirá também o de-
senvolvimento das atividades 
estratégicas emergentes diver-
sificando e qualificando a base 
económica e afirmando novos 
sectores de especialização re-
gional.

• Consolidação e conclusão 
das infraestruturas de apoio 
ao empreendedorismo – ma-
lha ferro

Objetivo: A elaboração 
deste plano decorre da neces-
sidade de aumentar a zona in-
dustrial de Aljustrel, uma vez 
que, atualmente, a zona exis-
tente, se encontra completa-
mente preenchida. A expansão 
da zona industrial de Aljustrel 
permitirá consolidar e concluir 
as infraestruturas de apoio ao 
empreendedorismo. O desen-
volvimento deste plano de por-
menor pode contribuir para 
uma melhoria qualitativa da 
base económica local, através 
do incremento da inovação e 
do desenvolvimento tecnológi-
co nas empresas, da valorização 
económica dos recursos e das 
produções regionais.

• Infraestruturas de apoio 
de acolhimento para empre-
sas, localizado no Espaço de 
Atividades Económicas de Er-
videl

Objetivo: A oportunidade 
de elaboração deste Plano de-
corre da necessidade de criar 
condições para possibilitar o 

1.Parque de investigação, tecnologia e desenvolvi-
mento de Aljustrel, localizado a Sul do +25

2.Consolidação e conclusão das infraestruturas 
de apoio ao empreendedorismo – malha ferro

Assinatura do acordo para o  
Plano de Pormenor da Mancoca

Ordenamento do território

Novos Planos de Pormenor, para mais 
e melhores empresas
Os espaços disponíveis para instalação de novas empresas, ou para expan-
são das existentes, foram estrategicamente escolhidos de acordo com as 
suas características e as da sua envolvente. 



desenvolvimento de novas ati-
vidades económicas, poten-
ciando a mais-valia que resulta 
da exploração agrícola existente 
nas suas imediações. Outro as-
peto importante que ressalta é a 
sua proximidade com uma vas-
ta zona de regadio com ligação 
à infraestrutura do Alqueva.

• Infraestruturas de apoio 
de acolhimento para empre-
sas, localizado no Espaço de 
Atividades Económicas em 
Rio de Moinhos

Objetivo: A oportunidade 
de elaboração deste Plano de-
corre da necessidade de criar 
condições para possibilitar o 
desenvolvimento de novas ati-
vidades económicas, poten-
ciando a mais-valia que resulta 
da exploração agrícola existente 
nas suas imediações. Outro as-
peto importante que ressalta é a 
sua proximidade com uma vas-
ta zona de regadio com ligação 
à infraestrutura do Alqueva.

• Infraestruturas de apoio 
de acolhimento para empre-
sas, localizado no Espaço de 
Atividades Económicas no 
Carregueiro

Objetivo: Permitirá criar 
condições para possibilitar o 
desenvolvimento de atividades 
económicas, num dos eixos do 
triângulo Castro-Verde – Al-
justrel - Beja. A mais-valia que 
resulta desta localização decor-
re da proximidade de uma li-
nha de caminho-de-ferro, atu-
almente desativada, mas que 
no futuro poderá ser reaberta e 
o facto de se situar entre duas 
explorações mineiras de grande 
importância para a região. 

• Parque empresarial e lo-
gístico da Mancoca

Objetivo: O Plano de Por-
menor do Parque Empresarial e 
Logístico da Mancoca, dotado 
de uma localização privilegia-
da, junto ao acesso à A2, permi-
tirá abrir a Região ao exterior 
através da constituição de um 
Sistema Regional de Logística 
Empresarial, que contribua pa-
ra dotar a região de condições 
de elevada qualidade de atracão 
de empresas e de desenvolvi-
mento empresarial, reforçando 
o potencial de desenvolvimento 
regional, ancorado na platafor-
ma logístico-industrial de Sines 
e no aeroporto de Beja. Procu-
rará igualmente concorrer para 
a sustentabilidade económica 
das produções agroflorestal e 
agroindustriais e diversificar e 
valorizar as produções regio-
nais.

• Centro Tecnológico e 
Agroalimentar do Roxo

Objetivo: A elaboração 
deste plano tem como princi-
pal objetivo possibilitar o de-
senvolvimento de atividades 
económicas maioritariamente 
associadas às explorações agrí-
colas e ao regadio, potenciando 
a mais-valia que resulta desta 
simbiose. A proposta de Plano 
permitirá um tratamento mais 
detalhado ao nível da implan-
tação de edifícios afetos ao de-
senvolvimento de atividades 
industriais, armazenagem e 
logística, ligadas preferencial-
mente ao aproveitamento de 
produtos agrícolas e florestais, 
e definirá complementaridades 
com os espaços agrícolas.
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3.Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, 
localizado no Espaço de Atividades Económicas de Ervidel

Assinatura do acordo com a AB Roxo

5.Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado no 
Espaço de atividades económicas no Carregueiro

6.Parque empresarial e logístico 
da Mancoca
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Segundo as opiniões da gene-
ralidade de conferencistas, 
moderadoras, comentadores 

e participantes, as Conferências de 
Aljustrel – edição 2015 constitu-
íram de novo um êxito, quer pela 
qualidade informativa, formativa e 
reflexiva, quer pelas energias posi-
tivas geradas e pistas de orientação 
para intervenções em prol de se 
construir Territórios Atrativos nas 
Baixas Densidades.

De realçar a intervenção de 
abertura do presidente Nelson 
Brito da Câmara Municipal de 
Aljustrel, que bem definiu os de-
safios e expetativas desta edição.

Quanto ao tema do 1º Painel: 
“Estratégias Atrativas, “Memó-
rias” e Marketing Territorial”, 
moderado por Ana Paula Figuei-
ra, pretendeu-se destacar algumas 
pistas deixadas por Mário Vale, 
do Instituto de Geografia e Orde-
namento do Território da Univer-
sidade de Lisboa, segundo o qual 
“tendo havido um excesso nas in-
-fraestruturas, hoje há que apos-
tar nos investimentos imateriais, 
centrando-se na qualificação das 
instituições locais e regionais e 
nas pessoas, sabendo conciliar 
especializações inteligentes, com 

um largo menu de atividades”. 
A apresentação do projeto 

“Festival Bons Sons”, por Luís 
Ferreira, demonstrou como uma 
aldeia de mil habitantes se mobi-
liza e organiza comunitariamente 
à volta de um projeto autossusten-
tado com um festival que, na edi-
ção de 2014, juntou quase 40 mil 
participantes. Foi “uma lufada de 
ar fresco e um tónico energético”.

No que toca ao tema do 2º 
Painel : “Contributos da Diáspora 
– Migrantes Internacionais & De-
senvolvimento Local”, moderado 
pela jornalista Paula Moura Pi-

nheiro, a conferência de Rui Pena 
Pires, Coordenador do Observa-
tório da Emigração, foi de gran-
de riqueza, tendo desmistificado 
um conjunto de ideias feitas sobre 
imigrações em Portugal. 

Neste painel, as apresentações 
dos projetos da Associação dos 
Imigrantes nos Açores (AIPA), 
pelo cabo-verdiano Paulo Men-
des, tornaram visível como o fo-
mento de iniciativas de integração 
dos imigrantes é importante para 
as comunidades de destino, mas, 
também, para os locais. 

Sara Albino, cofundadora do 
Projeto Buinho, de Messejana 
(Aljustrel), cativou pela origina-
lidade da iniciativa empresarial 
que aposta nas novas tecnologias 
e numa atração de jovens quadros 
muito qualificados, sendo que es-
tamos perante um projeto da di-
áspora, pois Sara nasceu e viveu 
em Messejana, regressando ago-
ra às origens para implementar o 
projeto. 

 Referir, ainda, o comentário 
do jornalista Jorge Wemans que 
fez questão de salientar “que só 
há territórios atrativos se os que 
lá vivem se sentem de bem com a 
sua comunidade” e, por outro la-
do, “que mais que campanhas de 
marketing, é fundamental ter-se 
sempre uma lógica de só criando 
se conseguem intervenções úteis e 
eficazes”.

Da sessão de encerramento, é 
de destacar a conferência de Fáti-
ma Ferreiro (ISCTE) que destacou 
a relevância do agroflorestal nos 
TLB rurais, bem como as poten-
cialidades do fator proximidade 
para projetar iniciativas e empre-
endimentos sustentáveis. Por ou-
tro lado, Miguel Torres (ACERT) 
encerrou as conferências, como 
se de uma sessão de abertura se 
tratasse, pois as Conferências de 
Aljustrel já se constituíram como 
uma referência e processo con-
tínuo de congregação de inves-
tigadores e agentes/atores que se 
batem por colocar o “Território” 
na ordem do dia das agendas polí-
ticas e mediáticas.  

 Por último, o presidente da 
CCDRA, António Dieb, centrou a 
sua intervenção na necessidade de 
todos serem rigorosos e corajosos 
em cumprir com as estratégias e 
indicadores que foram consensu-
alizados no “Alentejo 2020”, para 
que as ambiciosas metas acorda-
das possam ser atingidas. 

 De realçar as diversas e ricas 
intervenções do público presente, 
que contribuíram, sobremaneira, 
para enriquecer os momentos de 
debate e os resultados da edição 
2015 das Conferências de Aljus-
trel, que regressarão em 2017, as-
sumindo uma periodicidade bia-
nual.

A segunda iniciativa no âm-
bito das Jornadas do Em-
preendedorismo, Com-

petitividade e Inovação aconteceu 
no dia 21 de maio e foi dedicada à 
promoção do concelho e fixação 

de investidores externos, contando 
com visitas às zonas de atividades 
económicas do Concelho de Aljus-
trel, ao perímetro de rega do Roxo 
e às novas áreas para agroindústria 
e turismo.

Os trabalhos iniciaram-se com 
a apresentação do novo PDM de 
Aljustrel, mais concretamente das 
novas zonas empresariais previstas 
no documento, a cargo da empre-
sa RR Planning,  e assinatura dos 
acordos com vista à elaboração dos 
respetivos Planos de Pormenor.

Seguiram-se as visitas às Zo-
na de Atividades Económicas de 
Messejana e da Mancoca, junto 
ao nó da A2, encerrando a manhã 
com um almoço com empresários 
locais e agricultores na Centro So-
ciocultural de S. João de Negrilhos.

A tarde principiou com apre-
sentação do perímetro de rega do 
Roxo e novas áreas para agroindús-
tria e turismo, numa visita condu-
zida pelo presidente da A.B. Roxo 
– António Parreira, concluindo-se 
os trabalhos na Barragem do Roxo.

O Município de Aljus-
trel, assente numa 
estratégia de cons-

trução de políticas públicas 
que tornem os territórios 
nas baixas densidades mais 
atrativos, desenvolveu, entre 
maio e junho do presente 

ano, um programa diversifi-
cado de iniciativas dedicadas 
ao empreendedorismo, à com-
petitividade e à inovação.

Esta iniciativa teve como 
objetivo partilhar experiên-
cias, apresentar casos de em-
preendedorismo e discutir 
os principais desafios que se 
colocam a quem pretende in-
vestir e desenvolver projetos 
inovadores no Concelho de 
Aljustrel.

A inovação, a sustentabi-
lidade, a atratividade, o em-
preendedorismo e o financia-

mento foram os temas de um 
ciclo de cinco iniciativas que 
reuniram entidades oficiais, 
especialistas e empreende-
dores dos vários sectores de 
atividade.

As jornadas tiveram iní-
cio no dia 15 de maio, com a 
2.ª edição das Conferências 
de Aljustrel, a que se seguiu, 
no dia 21 de maio, uma ini-
ciativa subordinada ao tema 

da promoção do concelho e 
fixação de investidores ex-
ternos. Os dias 28 de maio e 
4 de junho, respetivamente, 
foram dedicados a projetos 
locais e novos empreendedo-
res e a projetos de desenvol-
vimento industrial, mineiro 
e turístico. As jornadas en-
cerram, no dia 12 de junho, 
coincidindo com o início da 
15ª Feira do Campo Alente-

jano, com o 5º Encontro Re-
gadio e Sustentabilidade.

Face aos resultados posi-
tivos da iniciativa, o municí-
pio já assumiu que a mesma 
passará a ter um carácter 
anual, pelo que a reedição 
das Jornadas do Empreende-
dorismo, Competitividade e 
Inovação, em 2016, está ga-
rantida.

Jornadas do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação

Aljustrel, um concelho amigo do 
investimento e das pessoas 
A inovação, a sustentabilidade, a atratividade, o empreendedorismo e o financiamen-
to foram os temas de um ciclo de cinco iniciativas que reuniram entidades oficiais, 
especialistas e empreendedores dos vários sectores de atividade.

Jornada 2- 21 de maio

Fixação de investidores 
externos no domínio da 
agricultura e turismo em 
destaque

Conferências de Aljustrel 2015 

Novo êxito com pistas para o futuro

Cine Oriental

Comitiva
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A receção aos convidados e 
participantes aconteceu 
na Central de Compres-

sores de Algares, onde foram 
realizadas as apresentações dos 
projetos de expansão da empresa 
Orica; CEGMA – Centro de Es-
tudos Geológicos e Mineiros do 
Alentejo, a cargo do Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia, 

e, finalmente, da Reabilitação 
Ambiental das Zonas Mineiras 
e Galeria Mineira de Algares da 
responsabilidade da EDM - Em-
presa de Desenvolvimento Mi-
neiro.

Os trabalhos continuaram 
com as visitas guiadas às obras 
do CEGMA, junto ao Bair-
ro Mineiro de Vale d´ Oca, e 

à intervenção de Reabilitação 
Ambiental da Zona de Algares, 
fechando com “chave de ouro” 
com uma visita à Galeria Minei-

ra de Algares, a cargo da EDM, 
intervenção em curso que visa 
a requalificação de uma galeria 
de mina com uma extensão de 

450 metros, com início junto ao 
Bairro do Plano e final debaixo 
do Malacate Vipasca.

O Município de Aljustrel 
promove desde 2011 o 
Encontro Ibérico - Re-

gadio e Sustentabilidade, que 
visa a promoção da agricultura, 
do regadio, através da diversifi-
cação de culturas, da transfor-
mação agroindustrial, do ma-
rketing internacional e da aposta 
em novos mercados. 

Esta iniciativa, que se reali-
za no dia 12 de junho, integrada 
na Feira do Campo Alentejano, 
procura, igualmente, fomen-
tar oportunidades de negócio, 
atraindo investidores interessa-
dos em contribuir com capital 
e tecnologia; mostrar e divul-
gar novos produtos; promover 

a troca de experiências entre 
profissionais; potenciar o cres-
cimento de novas indústrias na 
região e incentivar o empreen-
dedorismo associado a esta área 
económica.  

Na edição de 2015 é inten-
ção da autarquia debater os 
“Desafios e Oportunidades do 

Aproveitamento Hidroagrícola 
do Roxo”, discutindo as oportu-
nidades para a região nas áreas 
da agroindústrias e do turismo, 
tendo como oradores convida-
dos João Cavaleiro Ferreira, da 
Entidade Regional de Turismo 
do Alentejo e Ribatejo; Antó-
nio Parreira e Diogo Zibaia, da 

Associação de Beneficiários do 
Roxo; João Abreu, da Vila Galé; 
Joaquim Banza e João Banza, da 
Agro - Vale Longo, Lda e Isabel 
Martins, da Agelepe (Espanha). 
A moderação ficou a cargo de 
Isabel Martins, jornalista da re-
vista Vida Rural

Da parte da manhã, as ati-
vidades centraram-se em 
projetos e iniciativas de 

cariz empresarial, com a rece-
ção às entidades convidadas no 
CMAME – Centro Municipal de 
Acolhimento a Micro Empresas. 

No local foram protocola-
dos processos de fixação de vá-
rias empresas no Concelho de 
Aljustrel. Uma unidade de ser-
ralharia civil, com cerca de 50 
trabalhadores, que se instalará 
no Polo Industrial de Aljustrel; 
uma empresa de abate automó-
vel, em fase de instalação na 
Zona de Atividades Económicas 
de Messejana; seguida de duas 

microempresas, que irão estabe-
lecer-se no Centro Municipal de 
Acolhimento a Micro Empresas, 
uma com um projeto ligado à es-
tética automóvel e outra a operar 
no ramo da manutenção indus-
trial.

Seguidamente foi desenvol-
vida uma sessão de apresentação 
das Perspetivas de Financia-
mento Desenvolvimento Local 
de Base Comunitária/ Portugal 
2020 (Eixo 1), a cargo de Isa-
bel Benedito, em representação 
da Esdime, e de Luís Castilho, 
secretário técnico do Alentejo 
2020.

A manhã encerrou com 
a inauguração de duas novas 
empresas localizadas no Pólo 
Industrial de Aljustrel - uma 
unidade de produção de emba-
lagens em alumínio, Berrapack 
(12 postos de trabalho), e um 
Cash&Carry, BiCash (18 postos 
de trabalho), ambas pertencen-
tes ao Grupo Biquímicos.

As jornadas prosseguiram da 
parte da tarde com enfoque em 
projetos de empreendedorismo 
e inovação social em curso no 
Concelho de Aljustrel.

Do programa constou uma 
visita à Santa Casa da Misericór-

dia de Messejana, onde a comi-
tiva visitou as atuais instalações 
da instituição, tomando contac-
to com o projeto de reabilitação 
e melhorias do lar da 3ª idade 
existente, bem como com um 
projeto de ATL em desenvolvi-
mento.

Ainda em Messejana, pros-
seguiu-se com a visita ao pro-
jeto do Centro de Apoio à Pe-
quena Infância de Messejana, 
mais concretamente às obras 
em curso do novo infantário, 
da responsabilidade da associa-
ção Engenho&Arte, que prevê a 
instalação de 5 salas, que darão 

resposta a 65 crianças.
A comitiva seguiu para Rio 

de Moinhos, onde visitou a Ins-
tituição de Solidariedade So-
cial desta localidade, a Cocaria, 
assistindo à apresentação do 
projeto de Lar da 3ª Idade, que 
ampliará as valências desta ins-
tituição, com a instalação de 18 
camas em regime de lar.

As visitas foram acompanha-
das pelo executivo camarário e 
técnicos municipais, responsá-
veis das diversas instituições e 
técnicos do Centro Distrital da 
Segurança Social.

Jornada 3 - 28 de maio

Projetos locais, novos empreendedores e projetos de economia 
social

Jornada 4 – 4 de junho

Apresentação de projetos 
industriais, ambientais 
e científicos e descida a 
galeria mineira  

Jornada 5 – 12 de junho

Desafios e Oportunidades do Aproveitamento  
Hidroagrícola do Roxo em análise 

Inauguração da BerrapackInauguração da Bicash

Visita à Galeria de Algares
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O Município de Aljustrel requalifi-
cou a rua do novo lar da 3ª idade 
da Santa Casa da Misericórdia de 

Aljustrel. Os trabalhos consistiram na re-
qualificação total desta artéria, colocação 
de betuminoso, criação de estacionamento 
e passeios, nivelamento de caixas de esgo-
tos, águas, eletricidade e telecomunicações.

Esta rua, que ganhou maior impor-
tância com a edificação do lar da 3ª ida-
de, será objeto da colocação de heráldica, 
passando a designar-se Rua José Sarama-
go, em cerimónia integrada no programa 
da Feira do Campo Alentejano, agendada 
para sábado, 13 de junho, pelas 10 horas.

Rua José Saramago

Município 
requalificou rua 
junto ao lar da 3º 
idade
Os trabalhos consistiram na re-
qualificação total desta artéria, co-
locação de betuminoso, criação de 
estacionamento e passeios, nivela-
mento de caixas de esgotos, águas, 
eletricidade e telecomunicações.

As intervenções da Câmara 
Municipal no modelo de 
administração direta são 

da responsabilidade da divisão 
técnica do município. As obras 
são realizadas aplicando meios 
próprios, ou adquiridos para o 
efeito, e que se destinam ao seu 
imobilizado. São exemplos destes 
trabalhos as pequenas interven-
ções urbanísticas, os ramais de 
águas e esgotos, trabalhos de jar-
dinagem, construção civil, entre 
outras, bem como algumas inter-
venções de maiores dimensões.

Administração direta

Uma Câmara 
com rostos 

Arranjo urbanístico na entrada 
de Aljustrel

Rebaixamento de passeio no Po-
lo Industrial

Limpeza de terrenos no Bairro 
S. João

Execução ramal no Bairro de 
Vale D’Oca

Pintura no Museu Municipal Execução de estante em ma-
deira

Apoio logístico às comemora-
ções do 25 Abril

Apoio logístico à comemoração 
do 1º de Maio 

Montagem de projetores na lo-
comotiva de Fetais

Montagem de quadro elétrico na 
Praça da Resistência Construção de parque infantil Reconstrução de muro na  

Avenida 1º Maio

Delimitação de estacionamentos 
junto ao Parque de Feiras Manutenção de espaços verdes Rebaixamento de passeio na Rua 

5 Outubro em Aljustrel
Pavimentos betuminosos em 
Aljustrel

Arranjos exteriores no Parque 
de Exposições e Feiras

Arranjos exteriores no Parque 
de Exposições e Feiras

Construção de floreiras em  
madeira

Reparação de calçada no Estádio 
MunicipalCriação de sala na escola

Execução de corrimão na sede 
da SMIRA

Reparação de bebedouro no 
Quintal Desportivo

Futura Rua José Saramago
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As obras de adaptação e 
ampliação do novo Cen-
tro de Apoio à Pequena 

Infância (CAPI) de Messejana es-
tão na reta final. Dentro de pouco 
tempo, as crianças desta vila do 

Concelho de Aljustrel vão poder 
ser recebidas num espaço muito 
agradável, totalmente renovado e 
mais adequado às suas atividades. 
O novo CAPI vai dispor de 5 salas 
para creche e pré-escolar, com ca-
pacidade para acolher 40 crianças 
em creche e 25 crianças em pré-
-escolar. 

Localizado na antiga escola 
primária de Messejana, o edifício 
foi cedido à Engenho &Arte pelo 
município de Aljustrel. Em agos-
to do ano passado, foi assinado 
o ato de consignação das obras, 
que representam um investimen-
to de 392 mil euros, a que acresce 
o investimento em novo equipa-

mento, totalizando um montante 
global de 427 mil euros. Este pro-
jeto é cofinanciado pelo INAlen-
tejo em cerca de 330 mil euros, a 
que se junta um apoio financeiro 
de 45 mil euros dado pela Câma-
ra Municipal de Aljustrel. 

No decorrer da Feira do 
Campo Alentejano 2015, 
a Associação de Beneficiá-

rios do Roxo apresenta o projeto de 
aproveitamento turístico da Barra-
gem do Roxo.

O projeto, que está a ser desen-
volvido com o apoio da autarquia, 
centra-se na fruição do espelho 
de água, constitui-se como um 

produto turístico com potencial 
para cativar dinâmicas próprias 
do turismo de natureza, náutico 
e de aventura, com três valências: 
apartamentos, parque de campis-
mo e parque de caravanismo, be-
neficiando de atividades conexas 
de animação centradas na albu-
feira e no rico sistema ecológico 

que a rodeia. Junto ao espelho de 
água será criado um centro náuti-
co, com restaurante panorâmico. 

A Barragem e Albufeira do 
Roxo localizam-se no Baixo Alen-
tejo, na Bacia do Sado, numa posi-
ção de charneira entre Beja e Al-
justrel, ocupando o plano de água 
uma área de 1.378 ha e armaze-

nando um volume total de água 
da ordem de 96,3 hm3. A localiza-
ção central entre Aljustrel e Beja e 

a proximidade do Hotel Vila Galé 
podem reforçar o potencial desta 
oferta.

Parque Desportivo foi também totalmente requalificado 

População de Aljustrel dispõe de um novo 
Jardim Público
Neste momento, com a totalidade das obras exteriores praticamente concluídas, a 
Câmara Municipal de Aljustrel está a proceder à recuperação dos edifícios existentes 
no antigo Jardim 25 de Abril, nomeadamente do Posto de Turismo e do antigo Lar da 
3.ª Idade

O novo Parque da Vila de 
Aljustrel abriu oficial-
mente ao público no dia 

1 de junho, por ocasião das co-
memorações do Dia Mundial da 

Criança. 
Neste momento, com as 

obras exteriores praticamente 
concluídas, a Câmara Muni-
cipal de Aljustrel está a proce-

der à recuperação dos edifícios 
existentes no antigo Jardim 25 
de Abril, nomeadamente do 
Posto de Turismo e do antigo 
Lar da 3.ª Idade. Estas obras, 

financiadas a 85 % pelo Feder, 
fazem parte integrante da can-
didatura do Parque da Vila de 
Aljustrel, aprovada no âmbito 
do INAlentejo.

Concluídas as intervenções 
previstas, o antigo Lar da 3.ª 
Idade irá albergar, entre outras 
valências, a “Casa das Artes”. 

CASA DAS ARTES 
O antigo edifício do Lar 
da 3.ª Idade vai muito 
brevemente acolher a “Casa 
das Artes” de Aljustrel. 
O Núcleo de Artes Visuais 
de Aljustrel foi a entidade 
convidada para dinamizar 
este espaço que será 
totalmente dedicado à 

cultura. Obras de decoração 
e de beneficiação do 
edifício, constituído por dois 
pisos, vão ser realizadas no 
sentido de aqui se levarem a 
cabo as atividades ligadas às 
artes visuais desenvolvidas 
por este núcleo. 
O rés-do-chão contará com 
três salas para os ateliers 
de artes plásticas, uma 

grande sala de exposição 
permanente sobre os 
fundadores da República 
ligados a Aljustrel, 
nomeadamente Manuel de 
Brito Camacho, uma sala 
para exposições temporárias 
mais alternativas e 
abrangentes, que tanto 
poderão ser de artistas 
conceituados como de todas 

as pessoas que tenham 
vontade de exprimir a 
sua veia artística. Haverá 
igualmente um pequeno bar 
de apoio e sanitários. 
O primeiro andar, será 
transformado num “hostel” 
aproveitando-se os quartos 
e instalações sanitárias já 
existente. Esta residência 
destina-se a receber artis- 

tas ou visitantes convidados 
a dinamizar alguma atividade 
artística em Aljustrel. Este 
espaço poderá constituir-se 
como um prolongamento do 
alojamento das Oficinas. 
A “Casa das Artes” foi 
concebida para tentar 
cativar para as artes público 
de todas as faixas etárias. 

CAPI

Messejana vai ter em breve novo Centro de Apoio à 
Pequena Infância para 65 crianças

Potencial turístico do concelho 
Projeto do Parque de Campismo do Roxo vai ser 
apresentado no decorrer da Feira do Campo

Jardim Público 25 de Abril Antigo Lar da 3.ª Idade

Obras do CAPI

Barragem do Roxo
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Co m o 
manda a 
tradição, 

abril também 
é sinónimo de 
Bailes da Pinha 

na União das Freguesias de Aljus-
trel e Rio de Moinhos. Os bailes 
aconteceram durante o fim de se-
mana da Páscoa, no sábado, dia 4 
de abril, nas localidades da Corte 
Vicente Anes e Rio de Moinhos.  

Na Corte Vicente Anes, o baile 
foi organizado pela Sociedade Re-
creativa Vicente Anes, e em Rio de 
Moinhos, a sexagésima nona edi-

ção do baile esteve a cargo da So-
ciedade e Operário Futebol Clube. 

Estas noites viram uma vez 
mais cumprir-se a tradição, numa 
festa com os participantes vesti-
dos a rigor, muita animação, mú-
sica, alegria e grandes momentos 
de salutar convívio e reencontro 
de familiares e amigos. 

Os Bailes da Pinha contaram 
com o apoio da União das Fregue-
sias de Aljustrel e Rio de Moinhos, 
da Câmara Municipal de Aljustrel 
e com a colaboração da TLA-Rá-
dio.

AS ORIGENS DO BAILE DA  
PINHA 

Este baile, também conhecido 
por Baile da Pinhata, vem de épo-
cas antigas e realizava-se num es-
pírito cristão litúrgico do domin-
go “Laetare”, domingo em que 
sensivelmente ao meio da Qua-
resma a Igreja convidava os fiéis a 
porem de parte a penitência e ce-
lebrarem a alegria da antevisão da 
Ressurreição de Jesus na Páscoa 
que se aproximava. Enquadrava-
-se, portanto, no mesmo sentido 
em que se insere o “Demi-Carê-
me” francês.

O baile realiza-se normalmen-
te na véspera da Páscoa, quadra 
em que as famílias que residem 
fora aqui se reencontram. Com a 
sala esplendorosamente decorada 
e repleta de gente, chega o mo-
mento solene da abertura do baile, 
com a chegada da corte real, Rei 
e Rainha do baile, acompanhados 
pelos respetivos vassalos e aias ou 
damas de honra. A fantasia e ri-
queza dos trajes dependem muito 
da imaginação, do brio e da bolsa 
dos pais dos eleitos do baile do ano 
anterior. Esta festa assemelha-se 
nalguns aspetos a um casamento.

O fotógrafo contratado deslo-
ca-se às casas do rei e da rainha 
para fotografar estes com os seus 
pares de honra e familiares. O rei 
e a rainha depois de instalados no 
trono e de pousar para as objeti-
vas, inauguram a pinhata, dan-
çando só os dois, ao som de aplau-
sos da multidão, a primeira peça 
do baile, enquanto que o séquito 
faz círculo à sua volta.

A dança seguinte é executada 
pelas aias e pelos vassalos. Segui-
damente dançam os vassalos com 
as respetivas aias e os reis. Só de-
pois começa o baile para toda a 
gente. Dois grandes bolos ofereci-
dos pelo par real são servidos com 
vinho do porto ou espumoso. Fa-
zem-se leilões como em todos os 
bailes e dança-se alegremente até 
altas horas da noite.

Por volta das 4 horas da ma-
nhã, é chegado o momento de 
maior expectativa, de grande 
emoção. Trata-se da “dança da 
pinha” ou “dança da fita”. Só os 
pares (solteiros) que compraram 
as fitas, que previamente foram 
numeradas por sorteio, é que po-
dem dançar. (Noutros bailes as 
fitas são leiloadas). A enorme pi-

nha de madeira encontra-se pen-
durada ao teto no meio da sala, 
envolvida por dezenas de fitas que 
pendem. A dança da pinha pode 
durar uma hora e tem por finali-
dade abrir a pinha.

Os vassalos e aias também 
podem participar nesta dança, se 
para tal tiverem adquirido as res-
petivas fitas. Ao longo da dança, 
o animador do baile vai anun-
ciando, por ordem, o número do 
par, a pinha é descida à altura de 
se puxar uma fita. A dança dura 
até que “ a fita premiada” aciona 
um mecanismo de abertura da pi-
nha, e nessa altura as luzes da sala 
apagam-se e acendem-se as luzes 
multicoloridas que se encontram 
no interior da pinha.

É o momento de maior emo-
ção, em que há gritos de alegria 
e se aplaude o novo rei e nova 
rainha, que abriram a pinha. É 
o fim de um reinado e o começo 
de outro. Depois os novos eleitos 
dão início a outra série de danças. 
Estes escolherão novos vassalos e 
novas aias e recebem a coroa que 
lhes dá “poderes reais” para a “pi-
nhata” do ano seguinte. 

In www.jf-aljustrel.pt 

A I Mega Maratona de Fu-
tebol de 7 vai realizar-se, 
no Estádio Municipal de 

Aljustrel, entre os dias 26 e 28 de 
junho. 

Este encontro desportivo, 
organizado pelo Alvorada Fu-
tebol Clube, espera receber até 

12 equipas. As inscrições estão a 
decorrer até ao dia 19 de junho, 
na sede deste clube desportivo 
ou via internet em alvoradafc.
blogspot.pt. O sorteio será efetu-
ado no dia 20. 

O regulamento pode ser con-

sultado em www.facebook.com/
alvorada.ervidel.

Para mais informações, con-
tactar a organização pelos tele-
fones: 961 351 022/937 999 575 
ou pelo email: alvoradaervidel@
gmail.com.

O Grupo de Marchas Po-
pulares Marcha Baeta fez 
a sua apresentação, no 

dia 8, deste mês, no Ginásio, em 
Messejana.

No dia 18 de junho, o grupo 
volta a desfilar com os outros gru-
pos de marchas, em Aljustrel, e no 
próximo dia 26, marchará na Al-

deia dos Elvas, integrado na Festas 
de Santo António.

Finalmente, no dia 28, em 
Messejana, todos os grupos de 
marchantes se reunirão para en-
cerrar o programa das Marchas 
de 2015.

A Marcha Baeta conta com os 

apoios da Junta de Freguesia de 
Messejana, Câmara Municipal de 
Aljustrel e comércio local.

Este grupo de Messejana vai 
lançar, ainda este ano, um CD 
com 16 músicas de marchas que 
já dançaram, duas das quais com 
letra e música original.

Nos últimos dois anos têm 
sido várias as iniciativas 
promovidas pelo executi-

vo da junta de freguesia inseridas 
no programa Freguesia + Ativa, 
que tem como objetivo desenvolver 
soluções inovadoras visando esti-

mular a participação comunitária.
Mondar, caiar, pintar, podar, 

plantar, ajardinar novos espaços, 
já fazem parte da rotina de mais 
de uma centena de voluntários 
que participam nestas ações.

Este é um projeto que se têm 

revelado de enorme sucesso, não 
só pela participação que tem ge-

rado junto da comunidade, mas 
também pela forma como a popu-

lação passou a valorizar e cuidar 
dos espaços públicos.

Freguesia de Ervidel

Alvorada Futebol Clube organiza I Mega Maratona 
de Futebol de 7 

Freguesia de Messejana

Marcha Baeta apresenta-se ao público

Freguesia de S. João de Negrilhos

Comunidade mais valorizada 
com a participação da população

União das Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos

Bailes da Pinha 2015

Corte Vicente Anes

Marchantes
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A Assembleia Municipal de 
Aljustrel, reunida a 30 de 
abril de 2015, aprovou a 

Prestação de Contas da Câmara 
Municipal de Aljustrel relativa 
ao ano 2014, com os votos a favor 

dos eleitos do PS e a abstenção 
dos eleitos da CDU.

O documento aprovado evi-
dencia, pelo quinto ano con-
secutivo, um saldo positivo na 
Conta de Gerência do municí-

pio, bem como uma redução do 
endividamento de 603 mil eu-
ros, relativamente a 2013, sendo 
que, no final de 2014, a dívida 
global do município se cifrou 
nos 8 milhões 911 mil euros.

 Recorde-se que, no final de 
2009, a dívida do Município de 
Aljustrel ascendia a 10 milhões 
861 mil euros, pelo que, até final 
de 2014, se verificou uma redu-
ção de 1 milhão 949 mil euros 
no endividamento.

 A prestação de contas da 
Câmara atesta igualmente uma 
redução do prazo medio de pa-
gamento da autarquia, que a 31 
de dezembro de 2014, de acordo 
com dados da Direção-Geral 
das Autarquias Locais – DGAL, 
se situou nos 90 dias.

 Nos últimos 5 anos, os cor-
tes acumulados nas transferên-
cias do Orçamento do Estado 
para o Município de Aljustrel 
ascenderam a 3 milhões 433 

mil euros, situação que, soma-
da a outras condicionantes, tais 
como a Lei dos Compromissos, 
as limitações na contratação 
de trabalhadores, o Fundo de 
Apoio Municipal (FAM), entre 
outras, vem colocando grandes 
dificuldades ao funcionamento 
das autarquias.

No âmbito do seu progra-
ma de modernização 
administrativa, o Mu-

nicípio de Aljustrel já abriu ao 
público o Balcão Único de Aten-
dimento, que se encontra em 
funcionamento no 1º andar dos 

Paços do Concelho.
O novo serviço dispõe de 1 

posto de atendimento urbanís-
tico, 1 posto de atendimento ge-
ral, 1 posto de atendimento ao 
empreendedorismo e 1 posto de 
tesouraria, sendo apoiado por 

uma sala de espera com lugares 
sentados, que proporciona aos 
cidadãos uma espera confortável. 

Pretende-se, com este in-
vestimento potenciar uma ges-
tão do atendimento municipal 
que garanta aos munícipes um 
serviço eficiente e que melhor 
satisfaça as suas expectativas, 

num ambiente agradável e 
num espaço moderno, atrati-
vo e apoiado pelas tecnologias 
da informação e comunicação, 
nomeadamente por um sistema 
de dispensa de senhas e ecrã 
informativo que permite gerir 
melhor os tempos de espera no 
atendimento. 

Programa de modernização  
administrativa

Balcão Único de 
atendimento já é 
uma realidade
Pretende-se, com este investimen-
to potenciar uma gestão do atendi-
mento municipal que garanta aos 
munícipes um serviço eficiente e 
que melhor satisfaça as suas ex-
pectativas CANDIDATURA – SAMA 

III – IMPLEMENTAÇÃO 
DO BALCÃO ÚNICO 
DE ATENDIMENTO NO 
MUNICÍPIO DE ALJUSTREL

O investimento aprovado foi de 
207.937, 16€, ao qual corresponde 
a um incentivo FEDER de 
176.746,59€ (85%).

Os presidentes dos muni-
cípios de Aljustrel e Cas-
tro Verde reuniram com 

representantes da EP – Estradas 
de Portugal, S.A., entidade com a 
responsabilidade de fazer a con-
servação e manutenção das vias 
que integram a Rede Rodoviária 
Nacional. 

Da reunião constou a análise 
do estado geral das vias rodoviá-
rias nos dois concelhos, em parti-
cular o avançado estado de degra-
dação da EN2, que liga Aljustrel a 
Castro Verde, bem como de algu-
mas obras de arte desta estrada, 
como é o caso da ponte sobre a 
Ribeira do Roxo, situada entre Er-
videl e Aljustrel.

Em resultado desta reunião a 
EP assumiu a responsabilidade 
de iniciar prontamente obras de 
recuperação no troço da EN2 Fer-
reira do Alentejo Norte/ Castro 
Verde e de encerrar a adjudicação 

da empreitada da ponte sobre a 
Ribeira do Roxo até final de 2015, 
estando o começo das obras pre-
visto para o início de 2016.

Os dois autarcas aproveitaram 
a oportunidade para demonstrar 
a sua preocupação com a situa-
ção atual das obras nas estradas 
da região, nomeadamente com o 
recomeço das intervenções no IP2 
e no IP8, vias estratégicas para o 
desenvolvimento da região, bem 
como com a reparação de várias 
estradas regionais, fundamentais 
num território que é muito vasto e 
que carece de vias que facilitem a 
mobilidade das populações. 

Para concluir, o autarca de 
Aljustrel convidou a EP a partici-
par no grupo de trabalho que irá 
desenvolver o projeto da variante 
à vila de Aljustrel, iniciativa que 
o município levará a efeito muito 
em breve.

Assembleia Municipal de Aljustrel

Prestação de contas da Câmara 
aprovada sem votos contra 

Degradação das vias rodoviárias em análise 

Municípios de Aljustrel e Castro 
Verde reuniram com a Estradas de 
Portugal

Estrada Nacional Nº 2
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Continuidade da tradição garantida com a Feira 
do Campo Alentejano 

A história da Feira 
de Santo António em 
Aljustrel 
Desconhece-se quando foi instituída a Feira de 
Santo António em Aljustrel, nem o motivo por que 
foi esse santo escolhido como patrono, mas sabe-
mos que ela já existia em 1747 porque vem referi-
da no Dicionário Geográfico

Feira de Santo António - 1982
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As Feiras sempre tiveram 
como objetivo mais im-
portante promover a 

troca de produtos entre o cam-
ponês, que vive e produz na sua 
quinta e o urbano que vive na 
cidade e necessita de ter acesso 
a bens alimentares e outros pro-
dutos manufaturados, estabele-
cendo o contacto entre produ-
tor e consumidor, mas também 
entre a costa e o interior e ainda 
entre um e outro lado da fron-
teira com Espanha, numa altura 
em que as comunicações eram 
difíceis, em que a insegurança 
que se vivia nos caminhos era 
imensa e pelo excesso de porta-
gens existentes entre as diversas 

localidades. 
Devido a estes constrangi-

mentos e a uma necessidade 
cada vez mais acentuada de 
comércio, impunha-se que es-
ta atividade tivesse lugar num 
local seguro e em data perió-
dica, por isso as feiras tinham 
regulamentos, regras, estatutos 
e normas jurídicas privilegia-
das para o seu funcionamento, 
constantes numa carta de feira, 
semelhante a uma carta de fo-
ral, outorgada pelo rei ou por 
um senhor feudal.

Nessas localidades existia 
então a “Paz da Feira” que proi-
bia qualquer ato de hostilida-
de, disputa ou vingança, ações 

que eram severamente punidas, 
sendo essa proteção extensível 
ao trajeto de ida e volta dos al-
mocreves, incluindo os estran-
geiros.

As inúmeras festas religio-
sas existentes (peregrinações, 
romarias, etc.) eram uma data 
conveniente uma vez que jun-
tavam grandes quantidades de 
gente, vinda dos mais diversos 
lugares tendo a Igreja desem-
penhado um papel relevante 
no aparecimento dessas Feiras 
(“Quase todas as cartas de feira 
portuguesas marcam o prazo da 
feira em relação a uma festa da 
Igreja” in: Virginia Rau, Feiras 
Medievais Portuguesas).

Desconhece-se quando foi 
instituída a Feira de Santo An-
tónio em Aljustrel, nem o moti-
vo por que foi esse santo esco-
lhido como patrono, mas sabe-
mos que ela já existia em 1747 
porque vem referida no Dicio-
nário Geográfico de 1747 e se 
atendermos à sua importância 
comercial (no que respeita ao 
gado, pelo menos), ela terá tido 
início antes desse século, embo-
ra não exista nenhuma referên-
cia a uma feira em Aljustrel até 
meados do século XV.

Como podemos constatar, 
as feiras, tal como na Idade Mé-
dia, continuavam a ser espaços 
importantes de negócio e conti-

nuavam a mo-
vimentar gentes e comercian-
tes de locais longínquos (para 
a época, visto que as estradas 
eram escassas e sem manuten-
ção e as deslocações eram feitas 
a pé ou de carroça). Salvaguar-
dadas as devidas proporções, as 
feiras atuais não deixam de ser 
em tudo semelhantes, no essen-
cial e até no espirito, às primi-
tivas feiras medievais, um lugar 
para trocas comerciais de gran-
de e pequena envergadura, para 
gerar negócios, mas também 
para divertimento e convívio.

DESCRIÇÃO DA FEIRA DE SANTO 
ANTÓNIO - BRITO CAMACHO

 A melhor descrição que 
encontrámos desta feira no século 
XIX, é-nos dada por Brito Camacho, 
na sua obra Gente Rústica, onde 
refere, nomeadamente, que a feira 
de Aljustrel “era muito concorrida 
de gado vacum, muito mais que 
a de Beja, quase tanto como a de 
Évora, afamada pelas novilhadas 
que ali se apresentavam, mais para 
exposição que para venda.” (pág. 58).

Brito Camacho menciona a 
existência na feira de dois tipos 
característicos de frequentadores, 
os ciganos e os aleijados, que 
seriam os grupos “marginais” e 
passiveis de causar perturbação. 
Mas, refere também, a existência 
de “barracas de comes e bebes, 

lojas de fazendas e ourivesarias, 
teatros em lona, e palhaços e 
acrobatas de ar livre” (pág 62).

Contudo, a feira só estava completa 
quando “vinham chegando de 
toda a parte, os gados e os 
feirantes, e daí a pouco estava 
formado o arraial, estava formada 
a corredoira…ficando a um 
lado o gado vacum, o suíno e o 
ovelhum...” (pág. 63/64).

“A loiça, por ser coisa frágil, 
loiça de barro, ficava longe da 
corredoira, longe do arraial, longe 
das tendas em que se beberricava 
e que eram outros tantos centros 
de desordem…Alguidares, panelas, 
quartas e potes, tigelas e pratos, 
de tudo isto havia fartura e 
quase tudo isto era fabricado em 
Beringel” (pág. 68/69).

“Os algarvios ficavam lá mais  
para cima, perto do arraial,  
… com as suas gorpelhas e alcofas, 
cordas e sacas, os seus capachos 
redondos, as suas esteiras 
compridas…”

“Mas ali perto ficavam as barracas 
do bacalhau frito… ali cantava-se e 
bebia-se, cantava-se mal e bebia-se 
bem.” (pág. 70).

“Vinham mercantes de longe, 
ourives de Setúbal e Lisboa, 
paneiros de Évora e de Beja, sem 
contar, está bem de ver, com os 
lojistas do Concelho…Os tendeiros 
ficavam no mesmo arruamento, 
sem toldo e sem balcão, a maior 
parte expondo a sua mercadoria em 
cima de caixotes, em tábuas soltas, 
cobertas com um pano branco.” 
(pág. 72 e 75).

ATUALIDADE

A Feira de Santo António, 
seguindo uma tendência global 
de modernização dos processos e 
espaços comerciais, foi perdendo 
a sua importância, acabando 
por não se realizar em 2007, e 
desaparecendo por completo em 
junho de 2008, sendo substituída 
pela Feira do Campo Alentejano, 
que antes dessa data decorria 
no mês de maio. No presente, 
a Feira do Campo Alentejano, 
que se realiza todos os anos no 
Parque de Exposições e Feiras, 
no 2.º fim-de-semana de Junho, 
veio dar continuidade à tradição 
centenária da realização em 
Aljustrel de uma Feira por 
ocasião das comemorações do 
Santo António.

Feira de Santo António - Início 
do século XX Feira de Santo António - 1993

Feira de Santo António - Início 
do século XX

Feira do Campo Alentejano
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Resumo das Reuniões de Câmara

Reunião de 4 
de fevereiro de 
2015

• A Câmara 
deliberou por 
una nimidade 
emitir parecer 
favorável vin-
culativo à pro-
posta de início 
de procedimen-
to para reali-
zação de espe-
táculo musical 
com o Grupo 
D.A.M.A. para 
as comemora-

ções do 25 de Abril.
• A Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir um cartão 
social e a renovação de cinco a 
munícipes do concelho e respeti-
vos agregados familiares.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir um apoio 
no valor de 2.815,42 € para melho-
rias habitacionais.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aceitar o pedido de 
suspensão do mandato por um 
período de seis meses do vereador 
Manuel Camacho e convocar o ci-
dadão imediatamente a seguir na 
ordem da respetiva lista - Isabel 
Maria Martins Galope, para pre-
encher a vaga.

Reunião de 23 de fevereiro de 2015
• A Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar o Progra-
ma de Alienação de Património 
Municipal e respetivo edital para 
venda do prédio urbano referente 
ao Bairro de Algares.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a 4ª Revi-
são de Preços Definitiva no valor 
de 14.171,29 € + IVA referente à 
empreitada do Cine Oriental de 
Aljustrel.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a 1ª Revisão 
de Preços Provisória no valor de 
3.910,61 € + IVA referente à em-
preitada Parque da Vila de Aljus-
trel.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade conceder um adian-
tamento no valor de 2.000,00 € ao 
Negrilhos Futebol Clube por con-
ta do subsídio anual.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir um cartão 
social e a renovação de dois a mu-
nícipes do concelho e respetivos 
agregados familiares.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a moção 
entregue pelos vereadores da 
Oposição uma moção acerca do 
Decreto-Lei sobre a descentraliza-
ção de competências aprovado no 
Conselho de Ministros.

Reunião de 4 de março de 2015
• A Câmara deliberou por 

unanimidade receber a obra Em-

preitada de Regeneralção Urbana 
de Rio de Moinhos a título provi-
sório, de acordo com o presente 
auto de vistoria.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade conceder um subsí-
dio no valor de 100,00 € à Socieda-
de Recreativa de Rio de Moinhos 
para fazer face às despesas com a 
realização da 74.ª edição do Baile 
da Pinha.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade conceder um adian-
tamento por conta do subsídio 
anual no valor de 600,00 € ao 
NARM - Núcleo de Atletismo e 
Recreio de Messejana.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade antecipar o valor 
correspondente a um trimestre 
por conta do subsídio anual ao 
Grupo Desportivo Messejanense.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir seis cartões 
sociais e a renovação de nove a 
munícipes do concelho e respeti-
vos agregados familiares.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir um apoio 
no valor de 595,12 € a título de 
apoio social para melhorias habi-
tacionais.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade não ver inconve-
niente na utilização da rede viária 
municipal com a realização da III 
Maratona “Por Trilhos Mineiros 
de Aljustrel”.

• A Câmara deliberou por 
maioria, com a abstenção dos ve-
readores Manuel Nobre e João 
Mestre, aprovar a minuta do 
Acordo de Pagamento entre o 
Município de Aljustrel e a AGDA 
– Águas Públicas do Alentejo S.A, 
e submete-la à Assembleia Muni-
cipal, para que esta a possa apre-
ciar e votar.

Reunião de 18 de março de 2015
• A Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a alteração 
simplificada à licença de Lotea-
mento Urbano sem obras de urba-
nização referente ao Loteamento 
das Traseiras da Rua de Aljustrel 
em Messejana.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a proposta 
dos apoios financeiros para con-
ceder no ano de 2015 ao movi-
mento sssociativo.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir um sub-
sídio no valor de 100€ ao Grupo 
Etnográfico de Danças e Cantares 
“Planície Alentejana” de Montes 
Velhos para fazer face às despe-
sas com a realização do Baile da 
Pinha.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir um subsí-
dio no valor de 100€ à Sociedade 
Recreativa Vicente Anes para fa-
zer face às despesas com a realiza-
ção do Baile da Pinha.

• A Câmara deliberou por 

unanimidade não ver inconve-
niente na utilização da rede viária 
municipal a propósito da realiza-
ção da 33.ª Volta ao Alentejo Li-
berty Seguros.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade não ver inconve-
niente na utilização da rede viária 
municipal a propósito da realiza-
ção do 3.º Passeio BTT de Olhas.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a proposta 
de alteração das Normas Regula-
mentares das Classes Municipais 
de Natação e Hidroginástica.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o Projeto 
de Regulamento Municipal do 
Serviço de Saneamento Águas 
Residuais Urbanas de Aljustrel e 
submeter o mesmo a apreciação 
pública e recolha de sugestões, por 
um período de 30 dias úteis.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o Projeto de  
Regulamento Municipal de Abas-
tecimento de Água do Município 
de Aljustrel e submeter o mesmo 
a apreciação pública e recolha de 
sugestões, por um período de 30 
dias úteis.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o Projeto 
de Regulamento Municipal de 
Gestão de Resíduos Urbanos de 
Aljustrel e submeter o mesmo a 
apreciação pública e recolha de 
sugestões, por um período de 30 
dias úteis.

• A Câmara tomou conheci-
mento do relatório anual de ativi-
dade da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Aljustrel do 
ano de 2014.

 
Reunião de 1 de abril de 2015

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir um subsí-
dio no valor de 750€ à Secção de 
BTT/Cicloturismo do Centro Re-
publicano de Instrução e Recreio 
Aljustrelense para o pagamento 
das refeições dos participantes na 
“III Maratona - Por Trilhos Mi-
neiros”.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a proposta 
e ratificar o Memorando de En-
tendimento entre o Município 
de Aljustrel e Almina - Minas do 
Alentejo, S.A referente ao projeto 
Centro de Estudos Geológicos e 
Mineiros do Alentejo, da respon-
sabilidade do Laboratório Nacio-
nal de Energia e Geologia.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o Programa 
de Concurso e respetivo Edital pa-
ra atribuição de lugares de terrado 
para a Feira do Campo Alentejano 
2015.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir um cartão 
social e a renovação de doze a mu-
nícipes do concelho e respetivos 
agregados familiares.

• A Câmara deliberou por 

unanimidade abrir inscrições pa-
ra a venda de terrenos para cons-
trução dos seguintes loteamentos: 
Loteamento do Rossio da Feira – 
Aljustrel, Loteamento do Monte 
Branco em Montes Velhos, Lote-
amento na Rua Coronel Mourão 
em Ervidel, Loteamento nas Tra-
seiras da Rua de General Hum-
berto Delgado em Rio de Moi-
nhos, Loteamento junto à Piscina 
Coberta em Aljustrel (Fase A) e 
Zona Industrial de Messejana.

• O presidente fez a entrega do 
Relatório do GAMA - Gabinete de 
Apoio ao Movimento Associativo 
do Concelho de Aljustrel.

Reunião de 22 de abril de 2015
• A Câmara deliberou aprovar 

por maioria, com a abstenção dos 
eleitos pela CDU, o Relatório e 
Contas de 2014.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a 1ª Revisão 
ao Orçamento e Grandes Opções 
do Plano e submetê-la à Assem-
bleia Municipal, para que esta o 
possa apreciar e votar.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade conceder a título 
gracioso a prorrogação do prazo 
por 60 dias à empreitada Parque 
da Vila de Aljustrel, com as condi-
cionantes previstas no parecer da 
fiscalização, devendo os encargos 
serem suportados pelo empreitei-
ro, nomeadamente a prestação do 
serviço técnico de segurança e fis-
calização.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade autorizar a libera-
ção de 90% da caução prestada 
referente à empreitada Reparação 
da E.M. 530 – Rio de Moinhos/
Messejana.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade renovar cinco car-
tões sociais de munícipes do con-
celho e respetivos agregados fami-
liares.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar as Normas 
Regulamentares de Participação 
no 26.º Cicloturista ao Concelho 
de Aljustrel.

 • A Câmara deliberou por 
unanimidade aceitar a denúncia 
da concessão referente às lojas 9, 
14 e 15 do Mercado Municipal de 
Aljustrel.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o Progra-
ma de Hasta Pública e respetivo 
Edital para a concessão das lojas 
livres no Mercado Municipal de 
Aljustrel.

• A Câmara deliberou por una-
nimidade emitir parecer favorável 
à criação de cursos para o ano leti-
vo 2015/2016 da Escola Profissional 
Bento de Jesus Caraça.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade emitir parecer fa-
vorável à criação de cursos para 
o ano letivo 2015/2016 da Escola 
Profissional Fialho de Almeida.

• Câmara deliberou por una-
nimidade não ver inconveniente 
na utilização da rede viária mu-
nicipal para a realização de um 
evento denominado “Atletismo 
em Messejana”.

Reunião de 29 de abril de 2015
• A Câmara deliberou por 

unanimidade autorizar a cedência 
do direito de ocupação da loja n.º 
1 e de 4 lugares no Mercado Muni-
cipal de Aljustrel.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade dar início ao proce-
dimento para concretização dos 
seguintes planos de pormenor e 
aprovar os respetivos termos de 
referência: Parque de investigação, 
tecnológica e desenvolvimento de 
Aljustrel, localizado a Sul da zona 
do +25; Expansão da zona industrial 
de Aljustrel (consolidação e conclu-
são das infraestruturas de apoio ao 
empreendedorismo); Infraestrutu-
ras de apoio de acolhimento para 
empresas, localizado no Espaço de 
Atividades Económicas de Ervidel 
(UOPG 4); Infraestruturas de apoio 
de acolhimento para empresas, lo-
calizado no Espaço de Atividades 
Económicas em Rio de Moinhos; 
Infraestruturas de apoio de acolhi-
mento para empresas, localizado no 
Espaço de Atividades Económicas 
no Carregueiro; Núcleo Patrimo-
nial do Parque Mineiro de Aljustrel; 
Centro de Aljustrel; Nossa Senho-
ra do Castelo; Centro Histórico de 
Aljustrel; Zona Histórica de Mes-
sejana; Espaço residencial em solo 
urbanizável no perímetro urbano 
de Aljustrel; Parque Empresarial e 
Logístico da Mancoca 10; Centro 
Tecnológico e Agroalimentar do 
Roxo.”

 
Reunião de 13 de maio de 2015

• A Câmara deliberou por 
unanimidade ratificar o despacho 
do presidente para ajuste direto 
referente ao espetáculo musical 
para a Feira do Campo Alentejano 
2015 – Badoxa.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o Regula-
mento da XIV Exposição Agrope-
cuária da Feira do Campo Alente-
jano 2015.

• A Câmara tomou conheci-
mento da informação dos serviços 
comunicando a listagem de todos 
os contratos de prestação de ser-
viços, os quais não ultrapassam o 
montante de 5.000€, celebrados 
no mês de abril do corrente ano, 
conforme o disposto no n.º 3 do 
art.º 4.º da Portaria n.º 16/2013, de 
17 de janeiro.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade não ver inconve-
niente na utilização da rede viária 
municipal para a realização da 
procissão de velas, em Honra de 
Nossa Senhora de Fátima, no dia 
13 de maio de 2015.
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A Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens do 
Concelho de Aljustrel 

(CPCJA),  na sua modalidade 
alargada e no âmbito do seu Pla-
no de Ação para o ano de 2015, 
realizou no dia 2 de junho, às 21 
horas, no auditório da Biblioteca 
Municipal, a atividade “Educar 
para a Felicidade”.

Esta iniciativa, organizada 
em articulação com a Câmara 

Municipal e o Agrupamento de 
Escolas, esteve integrada nas 
comemorações do Dia Mundial 
da Criança. 

A atividade, dinamizada pe-
la educadora parental e family 
coach, Cristina Nogueira da 
Fonseca, da Associação “Que-
ro-te Muito”, esteve direciona-
da para pais, encarregados de 
educação, familiares e restante 
comunidade.

Nesta palestra, Cristina 
Nogueira da Fonseca, também 
psicóloga especialista em di-
nâmicas e relações familiares e 
mentora do projeto “Famílias 
Felizes”,  transmitiu alguns 
passos para ajudar os pais a en-
sinarem os seus filhos a serem 
mais felizes. Afinal, fazer dos 
filhos adultos felizes não é o so-
nho de todos os pais?

A Câmara Municipal de Al-
justrel está a promover de 
maio a outubro, as I Jor-

nadas Envelhecimento + Ativo.
A abertura oficial destas jor-

nadas, que são apadrinhadas 
pelo psiquiatra e sexólogo, Fran-
cisco Allen Gomes, teve lugar, no 
dia 22 de maio, no Auditório da 
Biblioteca Municipal, e contou 

com a atuação do Coro da Uni-
versidade Sénior de Aljustrel, ao 
que se seguiram duas palestras, a 
primeira sobre Envelhecimento 
Ativo, por Manuel Teixeira Ve-
ríssimo, autor do livro “Funda-
mentação Geriátrica” e, a segun-
da, sobre “Cidadania e Envelhe-
cimento” ministrada pela jurista 
Paula Guimarães.

No dia 27, as jornadas pros-
seguiram no Cine Oriental com 
a apresentação do livro Manual 
do Envelhecimento Ativo, pelos 
professores catedráticos, Cons-
tança Paul e Osório Ribeiro.

As Jornadas do Envelheci-
mento + Ativo de Aljustrel pre-
tendem criar momentos de dis-
cussão e aprendizagem para as 

novas realidades exigidas a uma 
sociedade que está a envelhecer. 
Porque a promoção do envelhe-
cimento ativo deve constituir nos 
dias de hoje uma estratégia prio-
ritária, compete a todos procurar 
respostas sociais mais adaptadas, 
criteriosas e verdadeiras.

Por isso, para além das ativi-
dades referidas, decorrerão du-

rante os próximos meses e até ao 
dia 1 de outubro (Dia Internacio-
nal do Idoso), várias outras pales-
tras e iniciativas, desde atuações 
do Coro da Universidade Sénior 
(USA), com participações no XII 
Encontro Nacional das Univer-
sidades da Terceira Idade e nas 
Marchas dos Santos Populares 
em Aljustrel, passeios a Lisboa, 
Queluz e à praia, caminhadas, 
atividades aquáticas e intergera-
cionais entre avós e netos e ainda 
um jantar de gala. Em resumo, 
um programa que se pretende 
vivo, dinâmico, inovador, multi-
disciplinar e interativo.

Todos os profissionais da 
área, estudantes, seniores, fami-
liares e pessoas interessadas num 
envelhecimento mais ativo po-
dem participar nestas I Jornadas.

A Associação Pais-em-Re-
de através dos seus nú-
cleos de Aljustrel, Aveiro 

e Braga implementou, durante o 
mês de maio, um novo projeto 
direcionado para as pessoas com 
deficiência e incapacidade destes 
concelhos.

O Gabinete de Apoio a Pro-
gramas Incluídos na Comuni-
dade (GAPRIC) é um projeto 
pioneiro a nível nacional, que 
visa constituir uma estrutura 
flexível com vista a proporcio-
nar o suporte necessário para 
que as pessoas possam dar ex-
pressão ao seu desejo de reali-
zação pessoal e à sua cidadania.

De acordo com o perfil de 
cada indivíduo, foram cons-
truídos programas ancorados 

na comunidade que incluem 
as componentes social, profis-
sional, de lazer e desporto. As 
atividades a realizar são nego-
ciadas em função dos interesses 
e aspirações individuais, con-
forme o “Planeamento Centra-
do na Pessoa”, construindo uma 
progressiva autodeterminação.

Em paralelo, decorreu uma 
ação de capacitação parental 
denominada “Redes Familiares 
para a Empregabilidade”.

Estes projetos, cofinancia-
dos pelo Programa de Financia-
mento a Projetos pelo Instituto 
Nacional para a Reabilitação 
(INR), visam contribuir para a 
inclusão social das pessoas com 
deficiência/incapacidade e suas 
famílias. 

Concelho Solidário

I Jornadas do Envelhecimento + Ativo  
de Aljustrel
As Jornadas do Envelhecimento + Ativo de Aljustrel pretendem criar mo-
mentos de discussão e aprendizagem para as novas realidades exigidas a 
uma sociedade que está a envelhecer.

Educar para a Felicidade

Palestra ajuda pais a terem filhos mais felizes

Gabinete de Apoio a Programas Incluídos  
na Comunidade

Associação Pais-em-Rede imple-
menta projeto pioneiro de inclu-
são social

Apresentação do livro Manual Envelhecimento Ativo

Sessão decorreu no Auditório da Biblioteca Municipal
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No dia 27 de novembro de 
2014 foi conhecida a deci-
são da UNESCO de clas-

sificar o Cante Alentejano como 
Património Imaterial da Humani-
dade. A este propósito o Município 
de Aljustrel encontra-se a preparar 
um CD com músicas de todos os 
grupos corais do concelho, que será 
apresentado ao público no dia 14 de 
junho, durante a Feira do Campo 
Alentejano. 

Segundo José Emídio e Antó-
nio Caixeiro, músicos do grupo 
alentejano A Moda Mãe, que es-
tão a coordenar a produção deste 
trabalho discográfico, e que têm 
assistido a alguns dos ensaios dos 
grupos mais jovens: “As crianças 
são o futuro do Cante Alentejano, 
por isso aqui, em Aljustrel, temos 
o futuro do Cante Alentejano sal-
vaguardado”. 

A n o i -
te de 
18 de 

junho será de 
festa em Al-
justrel. Pelas 
21h30, mais de 
uma centena e 
meia de pesso-

as desfilarão nas Marchas Popu-
lares que este ano já se realizam 
no Parque Desportivo Municipal, 
recentemente remodelado.  

No cortejo festivo partici-
parão a Marcha do Centro de 
Animação Infantil Municipal, 
a Marcha Baeta Infantil, a Mar-
cha do CRIRA de Aljustrel, a 
Marcha do AnimaSénior e Uni-
versidade Sénior e a Marcha 
Baeta de Messejana e a Marcha 
de Rio de Moinhos. Os partici-
pantes de várias faixas etárias 
exibirão os seus trajes e temas 

típicos, numa apresentação ao 
público com dança e canção 
próprias. 

Depois do desfile em Aljus-

trel, cada marcha irá animar as 
noites das diversas localidades 
do concelho até ao próximo dia 
28 de junho. 

Este desfile abre portas para 
os tradicionais bailes dos San-
tos Populares, que irão decorrer 
aos sábados, na Praça da Resis-

tência, até ao dia 29 de agosto, 
sob a designação “Noites de Ve-
rão”. 

Dia Localidade Hora Local Marchas
18 Aljustrel 21h30 Parque Desportivo Todas as Marchas

19 Rio de Moinhos 21h30 Exterior do Centro Comunitário Todas as Marchas

20 Carregueiro 18h00 Café Ismael Rio de Moinhos/Aljustrel

20 Bairro de Vale d’Oca 19h30 Largo do Centro de Convívio Rio de Moinhos/Aljustrel

20 Aldeia dos Elvas 22h00 Junto à Escola Primária Marcha Baeta

20 Aljustrel 21h30 Praça da Resistência CAIM

21 Bairro de S. João 19h30 Largo da Paragem dos Autocarros Aljustrel e Marcha Sénior 

21 Jungeiros 20h30 Largo da Sociedade Aljustrel e Marcha Sénior

26 Corte Vicente Anes 21h00 Largo da Sociedade Baeta e Rio de Moinhos e Marcha Sénior

26 M. Velhos - Aldeia Nova 22h30 Avenida 25 de Abril Baeta e Rio de Moinhos e Marcha Sénior

27 Ervidel 21h00 Praça da República Aljustrel e Marcha Sénior

27 M. Velhos - Aldeia de Baixo 22h00 Largo da República Aljustrel e Marcha Sénior

28 Messejana 21h30 Praça 1º de Julho Todas as Marchas

O restaurante Fio D’Azeite 
do Hotel Villa Aljustrel 
foi um dos 22 novos res-

taurantes dos distritos de Beja, 
Évora e Portalegre certificados 
pela Entidade Regional de Turis-
mo do Alentejo. 

Para receber esta certifica-
ção, o restaurante teve de cum-
prir vários parâmetros qualitati-
vos que variam entre a confeção 
de receitas genuinamente alen-
tejanas ou a utilização de ingre-
dientes exclusivamente produzi-
dos na região.

A decoração, o ambiente, o 

serviço e, ainda, a apresentação 
constituída, maioritariamente, 
por pratos tipicamente alente-
janos ou uma carta de vinhos, 
entre outros, foram outros dos 
fatores decisivos no processo de 
certificação.

O restaurante Fio D’Azeite 
do Hotel Vila Aljustrel faz agora 
fazer parte de uma lista de mais 
de 70 restaurantes certificados, 
espalhados pela região. A certifi-
cação e o selo de qualidade deste 
restaurante são decisivos e vêm 
acrescentar valor à oferta turís-
tica de Aljustrel. 

Marchas Populares

Desfile festivo marca a comemoração dos 
Santos Populares no Concelho de Aljustrel 
As marchas abrem portas para os tradicionais bailes dos Santos Populares, que irão 
decorrer aos sábados, na Praça da Resistência. 

Selo de qualidade 

Entidade Regional de Turismo 
certifica restaurante Fio d’Azeite do 
Hotel Villa Aljustrel 

Cante Alentejano

Aljustrel apresenta CD com todos 
os grupos corais do concelho 

HISTÓRIA DO CANTE NO 
CONCELHO DE ALJUSTREL

A tradição do Cante em Aljustrel 
terá tido o seu início no princípio 
do século XX. A solidariedade 
e o espirito associativo 
existente entre o operariado 
mineiro, consubstanciado na 
sua Associação de Classe (das 
primeiras a ser criadas em 
Portugal), no Montepio Mineiro, 
na Cooperativa da Mina e em 
inúmeras outras associações 
então criadas (recreativas, 
desportivas e culturais), foi 
sempre muito forte. Essa 
característica, que ainda hoje 
subsiste, levou a que fosse 
criado, em Janeiro de 1926, o 
primeiro grupo coral organizado, 
exclusivamente dedicado 
ao Cante, o Grupo Coral do 
Sindicato Mineiro de Aljustrel, 
que é hoje o grupo coral em 
atividade mais antigo do país.

Ao longo dos tempos, embora 
com maior incidência no pós-25 
de Abril, diversos grupos foram 
aparecendo, tanto masculinos 
como femininos, sendo que 
vários se encontram ainda em 
atividade e outros, entretanto, 
se extinguiram.
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Aljustrel festejou os 41 
anos da Revolução de 
Abril. Diversas iniciati-

vas culturais e desportivas, ses-
sões solenes e evocativas da data 
foram promovidas, de 1 de abril 
até início do mês de maio, para 
recordar o dia em que um vento 
de mudança entrou em Portugal, 
abrindo as portas para um re-
gime de liberdades e de direitos 
fundamentais. 

As comemorações do 25 de 
Abril em Aljustrel tiveram o 
seu ponto alto, na noite de 24 
para 25 de abril, com um gran-
de espetáculo na Praça da Re-
sistência e o tradicional fogo-
-de-artifício. 

Outras iniciativas e ativida-
des marcaram ainda estas fes-
tividades, conforme demons-
tram as fotografias. 

A Câmara Municipal de Al-
justrel realizou, no dia 23 
de abril, pelas 21 horas, no 

Cine Oriental, uma homenagem a 
Humberto Delgado “O General Sem 
Medo”. Durante esta sessão evocati-
va, que decorreu no âmbito do 50º 

Aniversário do seu assassinato pelo 
Regime Fascista do Estado Novo, foi 
apresentado por o livro “Humberto 
Delgado, Biografia do General Sem 
Medo” de Frederico Delgado Rosa, 
neto e biógrafo de Humberto Del-
gado.  Na ocasião, foi aberta uma 

exposição de obras da autoria do 
general Humberto Delgado e proje-
tado o documentário “Obviamente. 
Demito-o!”. Esta homenagem este-
ve integrada nas comemorações do 
25 de Abril promovidas pela Câma-
ra Municipal de Aljustrel.

25 de Abril 

41 anos de Liberdade 
As comemorações do 25 de Abril em Aljustrel tiveram o seu ponto alto, na noite de 
24 para 25 de abril, com um grande espetáculo na Praça da Resistência e o tradicio-
nal fogo-de-artifício

Câmara Municipal homenageou Humberto Delgado “O General sem Medo”

50º Aniversário do seu assassinato pelo Regime  
Fascista do Estado Novo
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Criada em setembro de 
2007, a Secção de Natação 
do CRIRA nasceu da ne-

cessidade de dar aos alunos das 
classes municipais de natação a 
possibilidade de participarem em 
provas de competição. 

Na altura, a única forma de 
competição que havia era atra-
vés do desporto escolar, mas o 
professor de natação, Sérgio Pi-
cão, sentiu que os jovens nada-
dores mereciam mais e que era 
preciso dar-lhes um estímulo 
suplementar. Com a ajuda da 
direção do CRIRA, com a co-
laboração do professor Gabriel 
Guerreiro (Bombeiros Volun-
tários de Ponta Delgada) e do 
Clube de Natação de Beja, criou 
a Secção de Natação do CRIRA, 
lançando, assim, uma nova mo-
dalidade desportiva em Aljus-
trel. 

Em outubro de 2007, os atle-
tas foram filiados na Federação 
Portuguesa de Natação, e ini-
ciaram a sua participação regu-
lar nas provas oficiais regionais, 
promovidas pela associação da 
modalidade, sediada em Évora.

No primeiro ano de ativida-
de, inscreveram-se 23 atletas, 
dos 10 aos 16 anos, cativados 
pela possibilidade de frequen-
tar outras piscinas, de nadar e 

competir com outros jovens. No 
ano letivo de 2008 / 2009, a sec-
ção já contava com 39 atletas, 
o que obrigou a secção a criar 
mais duas turmas de natação e a 
trabalhar com mais um técnico. 
Nesse período, foram também 
abertas quatro turmas dirigidas 
a bebés (41) e uma turma de hi-
droterapia frequentada por 11 
pessoas. 

Devido às condicionantes 
de existir um só tanque, estas 
duas modalidades deixaram de 
se praticar entre 2010 e 2011, al-
tura em que a secção já contava 
com 4 turmas, 58 atletas e três 
técnicos. 

Ao longo dos anos, a sec-
ção foi cativando cada vez mais 
atletas, através da participação 
em mais provas, dos resulta-
dos obtidos, oferta de melhores 
equipamentos e a possibilidade 
de participar em alguns está-
gios internos e da seleção re-
gional. Os atletas treinam três 
vezes por semana até ao escalão 
de cadetes, a partir daí passam 
a treinar diariamente. O grau 
de comprometimento dos atle-
tas determina onde querem 
chegar, estes objetivos são tra-
çados em conjunto, logo no iní-
cio da época. 

Mesmo durante o período 

em que a piscina encerrou de-
vido às obras de beneficiação, 
as aulas não foram interrompi-
das. Graças ao apoio dos pais e 
encarregados de educação, bem 
como da Câmara Municipal de 
Aljustrel, os treinos continu-
aram a realizar-se na piscina 
municipal coberta de Ferreira 
do Alentejo. 

Os resultados do esforço e da 
dedicação estão à vista. Desde a 
sua criação, o clube conta com 
vários medalhados e os atletas 
já subiram a muitos pódios. Em 
breve, a Secção de Natação do 
CRIRA acredita que conseguirá 
colocar alguns atletas nos Tor-
neios Zonais de Infantis e Ju-
venis, que são uma competição 
onde se defrontam os melhores 
nadadores da zona sul do país, 
e ambiciona também colocar 
atletas a competir nos Campeo-
natos Nacionais a curto/médio 
prazo. Neste momento, é o clu-
be do Baixo Alentejo que mais 
está a crescer qualitativamente 
e que já começou a fazer frente 
aos clubes em competição. Foi 
igualmente o clube que colocou 
mais atletas cadetes nos está-
gios para seleção dos 24 melho-
res cadetes da região. 

A natação é um desporto 
que requer muita prática, repe-

tições e automatismo, o que po-
de levar anos até se conseguir 
atingir alguns resultados. Ra-
zão pela qual a secção pretende 
criar uma turma dos 6 anos, 
pois quanto mais cedo o jovem 
começar a praticar maior pro-
babilidade terá de atingir um 
melhor nível. Neste momento, 
65 atletas estão a ser treinados 
por três técnicos. Sérgio Picão 
coordena a secção e treina os 
cadetes (8 aos 11anos); Paulo 
Correia ocupa-se dos infantis 
e absolutos (dos 12 aos 18 anos) 
e José Manuel Bernardino dá 
aulas ao escalão escolas (6 aos 
8 anos). O clube também está 
a receber nadadores dos conce-
lhos de Castro Verde, Ferreira 
do Alentejo e da freguesia de 
Alvalade. Com vista à próxima 
época, a secção irá realizar trei-
nos de captação de jovens que 
têm gosto pela competição, mas 
que desconhecem que podem 
treinar em Aljustrel. Esta cap-
tação irá ocorrer na segunda 
quinzena de junho (de 15 a 26). 

A secção pretende igualmen-
te criar outra turma e recorrer 
a mais um técnico com provas 
dadas no panorama regional, 
para poder assim aumentar o 
nível e a qualidade dos treinos. 

O futuro afigura-se positi-
vo e prometedor. O clube está 
a crescer de forma sustentada, 
passo-a-passo, com ambição 
mas sem querer queimar eta-
pas. A aposta está na formação 
de técnicos, altamente qualifi-
cados, que possam também for-
mar nadadores de melhor nível. 
O clube acredita que o trabalho 
desenvolvido contribui para 
alargar a oferta desportiva aos 
jovens de Aljustrel, proporcio-
nando-lhes uma carreira des-
portiva contínua do escalão de 
escolas até aos seniores. A mo-
dalidade promove a disciplina, 
concentração, superação pesso-
al, ambição e espirito de equipa, 
o que se traduz regra geral, num 
melhor aproveitamento escolar. 

Secção de Natação do CRIRA

Natação é a modalidade 
desportiva que mais cresceu 
em número de praticantes
65 nadadores distribuídos em quatro turmas treinam 
semanalmente nas aulas promovidas pela Secção de 
Natação do CRIRA - Centro Republicano de Instrução 
e Recreio Aljustrelense (CRIRA). De 15 a 26 de junho, a 
secção vai realizar treinos de captação de jovens que 
têm gosto pela competição, mas que desconhecem 
que podem treinar em Aljustrel. 

CRIRA SECÇÃO NATAÇÃO

2007-2008
1 turma | 23 atletas | 1 técnico

2008-2009 

3 turmas natação |39 atletas | 2 
técnicos

4 turmas natação bebés (41)  

1 turma hidroterapia (11) 

2009-2010 

4 turmas | 55 atletas | 4 técnicos

3 turmas bebés (30)

2010-2011 

4 turmas | 60 atletas | 3 técnicos

2 turmas bebés (20)  

2011-2012  

4 turmas | 58 atletas |3 técnicos

2012-2013   

4 turmas | 59 atletas | 3 técnicos

Fecho da piscina – treinos em 
Ferreira do Alentejo 1 vez por 

semana)

2013 – 2014  

4 turmas | 55 atletas | 3 técnicos

Início dos treinos na nova piscina

2014-2015  

4 turmas | 65 atletas | 3 técnicos

+ provas  + pódios + medalhados

Perspetivas de futuro 

2015-2016   

+ 1 turma + atletas + 1 técnico 

+ formação  + qualidade + 
resultados

Para inscrições e mais 
informações, contactar:  
Sérgio Picão (934 153 356)

criranatacao@gmail.com

Facebook: Crira Natação

Nadadores do CRIRA



Ju
ve

nt
ud

e

junho 2015 | Boletim Municipal | Aljustrel  19

No dia 5 de maio, decorreu 
nos Paços do Concelho, a 
primeira sessão da AMJ 

- Assembleia Municipal Jovem.
Esta sessão teve a participa-

ção dos alunos do Ensino Secun-
dário (10.º e 11º) que anterior-
mente responderam ao desafio 
lançado pela Assembleia Muni-
cipal de Aljustrel, no sentido de 
constituírem uma Assembleia 
Municipal Jovem. A resposta foi 
célere, e nessa quarta-feira, os 
alunos, organizados em quatro 
equipas, reuniram-se para pro-
cederem à constituição da AMJ.

No período antes da ordem 
do dia, decorreu uma cerimó-
nia de abertura, que contou com 
a intervenção do presidente da 
Assembleia Municipal de Aljus-
trel, do diretor do Agrupamen-

to de Escolas e do presidente da 
Câmara Municipal de Aljustrel. 
Seguidamente, e de acordo com 
o regulamento da AMJ, os no-
vos membros elegeram a mesa 
da Assembleia, tendo sido eleito 
vice-presidente o aluno João Gil 
e Carolina Lopes, secretária.

Procedeu-se então às apre-
sentações das propostas das 
equipas “Os Mineiros”, “As La-
dies”, “Debzinhos” e “11.ºPTGA”, 
subordinadas ao tema de 2015: 
“Aljustrel um concelho atrativo 
para a fixação dos jovens”.

Após apreciação e discus-
são das propostas apresentadas, 
os jovens “deputados” da AMJ 
escolheram as quatro medidas 
que receberam maior consenso: 
“ Criar novos postos de trabalho 
facilitando a instalação de novas 

empresas viradas para as novas 
tecnologias”, “Fundar uma as-
sociação de jovens”, Facilitar a 
fixação de jovens” e “Apostar no 
turismo sustentável”.

Esta proposta de recomen-
dação à Câmara Municipal será 
apresentada no mês de junho, 
durante a próxima sessão da As-
sembleia Municipal de Aljustrel.

A AMJ pretende ser um es-
paço onde os jovens do concelho 
possam apresentar e debater ne-
cessidades e aspirações da vida 
local e interiorizarem os valores 
democráticos da participação 
política ativa, proporcionando a 
todos os participantes a vivência 
numa sessão da Assembleia Mu-
nicipal com uma metodologia 
de debate semelhante à da sessão 
concelhia.

A Assembleia Municipal Jo-
vem é da responsabilidade da 
Assembleia Municipal de Al-
justrel, que em articulação com 
a Câmara Municipal e o Agru-
pamento de Escolas de Aljus-

trel, consideram que “para um 
crescimento saudável, os jovens 
devem experimentar e vivenciar 
diferentes papéis na sua vida ati-
va”.

Cidadania

Alunos do concelho constituem Assembleia 
Municipal Jovem
A AMJ pretende ser um espaço onde os jovens do concelho possam apresentar e de-
bater necessidades e aspirações da vida local e interiorizarem os valores democráti-
cos da participação política ativa, proporcionando a todos os participantes a vivência 
numa sessão da Assembleia Municipal com uma metodologia de debate semelhante 
à da sessão concelhia.

Ao longo do presente ano 
letivo 2014/2015, esteve 
em curso o projeto edu-

cativo Ambiente /Proteção Civil 
onde foram desenvolvidas dife-
rentes atividades no âmbito des-
tas duas áreas. 

No dia 5 de junho, Dia 
Mundial do Ambiente foi dado 
término ao projeto, que culmi-
nou com a abertura da expo-
sição onde foram expostos os 
trabalhos dos alunos que parti-
ciparam nele. 

Em conjunto com o Agru-
pamento de Escolas de Aljus-
trel e a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens (CPCJA), 
os jovens seguiram numa cami-
nhada até ao Estádio Municipal 

onde tiveram lugar diferentes 
divertimentos. 

Ainda no âmbito do projeto 
foram dinamizadas atividades 
ligadas ao ambiente e a temá-
ticas que foram desenvolvidas 
ao longo do projeto, de forma a 
consciencializar e a sensibilizar 
a comunidade escolar para a 
importância deste dia.

Dia Mundial do Ambiente

Projeto educativo termina com 
exposição de trabalhos e  
caminhada

Jovens estiveram à altura do desafio

Presidente da Assembleia, Francisco Mestre 
e deputados da Assembleia Jovem
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O Museu Municipal de Al-
justrel participou, con-
juntamente, com cerca 

de 70 museus de todo o país, nas 
celebrações do Dia Internacional 
dos Museus, que se realizaram a 
18 de maio.

O Dia Internacional dos 
Museus, criado pelo ICOM – 
Conselho Internacional de Mu-
seus, está subordinado ao tema 
“ Museus para uma sociedade 
sustentável” que, este ano, “vi-
sava promover a consciência pa-

ra os efeitos da atuação humana 
sobre o ambiente, e destacar o 
papel dos museus no desenvol-
vimento de novos métodos de 
pensar e de agir, que garantam 
o respeito pelos limites e pela 
diversidade da natureza”.

Assim, e em sintonia com 
milhares de museus espalhados 
por todo o mundo, foi realiza-
da a 13.ª edição da Semana dos 
Museus, que em Aljustrel de-
correu de 15 a 18 de maio.

Dentro das atividades pro-

postas contaram-se no dia 15, 
uma oficina sobre fabrico de 
queijo, seguida de uma prova e 
venda de queijos de produtores 
regionais. No dia 16, pela ma-
nhã foi ministrada uma aula 
de yoga por Maria do Céu Ale-
xandre, e, às 13h30, o chefe Rui 
Ramos deu a provar deliciosas 
açordas ao público em geral. 
Esta atividade pressupôs uma 
inscrição prévia, pelo valor de 
3 euros, que reverteu a favor do 
projeto da Liga Portuguesa con-

tra o Cancro “Um dia pela Vi-
da”, em Aljustrel, que celebrou 
o seu segundo aniversário.

Nesse mesmo dia, pelas 15 
horas, atuou o Coro da Univer-
sidade Sénior (USA) e, à noite, a 
partir das 21 horas, as crianças 
dos 7 aos 12 anos, dormiram no 
museu, com atividades lúdicas 
noturnas e pequeno-almoço no 
dia seguinte.

No dia 17, foi promovida 
uma oficina de prova de vinhos 
com degustação de vinhos re-

gionais, e finalmente, no dia 
18, no próprio dia dos museus 
foram organizadas visitas guia-
das, mediante inscrição prévia, 
aos diversos núcleos museológi-
cos, nomeadamente, ao Núcleo 
Arqueológico, ao Núcleo do 
Moinho, e ao Núcleo da Central 
de Compressores e ao Núcleo 
Rural de Ervidel.

Durante estes dias, as entra-
das foram gratuitas no Museu 
Municipal de Aljustrel.

“Museus para uma sociedade sustentável”

Aljustrel juntou-se a centenas de museus 
para celebrar Dia Internacional dos Museus
O Dia Internacional dos Museus, criado pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, 
está subordinado ao tema “ Museus para uma sociedade sustentável” que, este ano, “vi-
sava promover a consciência para os efeitos da atuação humana sobre o ambiente.

As Oficinas de Formação 
e Animação Cultural 
inauguraram no dia 8 de 

maio, a exposição de pintura co-
letiva dos alunos da SNBA - So-
ciedade Nacional de Belas Artes. 

As 52 obras, dos 47 artistas 
presentes nesta exposição cole-
tiva, representaram o esforço e 
a compreensão dos alunos do 
binómio figuração-abstração e, 
naturalmente, a sua verdade ar-
tística pessoal. 

Segundo Jaime Silva e Gon-
çalo Ruivo, respetivamente co-
ordenador e docente do Curso 
de Pintura da SNBA: “As pro-

postas temáticas deste ano leti-
vo nos níveis II e III do Curso 
de Pintura situam-se no contex-
to do autorretrato, na paisagem 
genérica ou urbana com suas 
estruturas arquitetónicas mas 
também em naturezas mortas, 
por vezes de delicada fatura e, 
em casos mais raros, atingin-
do o limiar da representação, a 
própria abstração.”

A exposição, que esteve pa-
tente ao público até ao dia 30 
de maio, resultou da colabora-
ção estabelecida, nestes últimos 
anos, entre a Câmara Municipal 
de Aljustrel e a SNBA.  

Exposição de Pintura

47 alunos da Sociedade Nacional 
de Belas Artes expõem em Aljustrel

O Museu Municipal de Al-
justrel vai inaugurar no 
dia a 19 de junho, pelas 

18 horas, a exposição de arqueo-
logia “Os Signos do Quotidiano. 
Gestos, marcas e símbolos no al-
-Ândalus”

 Esta exposição itinerante, 
produzida pelo Campo Arque-
ológico de Mértola, tem como 
objetivo mostrar o significado 
da informação contida nos obje-
tos do quotidiano da civilização 
islâmica, revelando diversos as-
petos das vivências das pessoas 
que os utilizaram. Trata-se de 
decifrar e tornar compreensí-
veis símbolos, mensagens, mar-
cas, sinais, gestos e crenças que 
configuravam o imaginário e a 

m a t e r i a -
lidade dos 
h a b i t a n t e s 
do al-Ândalus.

A exposi-
ção articula-se 
à volta de três 
grandes blocos: 
Símbolos, Gestos e 
Marcas.

O bloco “Símbo-
los” decifra o signi-
ficado dos temas orna-
mentais que surgem em 
diversos objetos do quoti-
diano, rastreia a sua origem 
e a sua evolução e reinterpre-
tação em diferentes contextos 
culturais.  O bloco “Gestos” 
reúne os signos, representações 
e mensagens deixados pelos ar-
tífices que criaram os objetos 
e as pessoas que os usaram, e 
reúne imagens do quotidiano, 
marcas pessoais, objetos rituais 
e expressões das crenças popu-
lares patentes em diversos tipos 
de objetos.

O bloco “Marcas” reúne as 
marcas e sinais deixados nos 
objetos pelo seu uso diário, re-
velando as funções que os obje-
tos tinham e como eram utili-
zadas pelos seus donos.

Esta exposição vai estar pa-
tente ao público até ao dia 19 de 
julho.

Ainda em junho, e como já 
vem sendo habitual todos os 
meses, no âmbito do projeto 
educativo do museu, o Moinho 
do Maralhas vai estar com as 
“velas ao vento”, no sábado dia 
20, das 14h30 às 18 horas. Du-
rante essa tarde, o público em 
geral é convidado a entrar e a 
ver como funcionavam os moi-
nhos antigamente.

Exposição de Ar-
queologia e “Velas 
ao Vento”

Os signos 
do quotidia-
no - Gestos, 
marcas e sím-
bolos no Al-
-Ândalus

Atividades no Museu

Inauguração da exposição



Cu
lt

ur
a

junho 2015 | Boletim Municipal | Aljustrel  21

Nos dias 5 e 6 de junho, a 
Biblioteca Municipal de 
Aljustrel apresentou um 

programa cultural diversificado.
Na sexta-feira, 5, e no âmbi-

to dos “Encontros com a Escri-
ta”, foi lançado o livro “As aven-

turas de Falco & Otis: Perdidos 
na mina de Aljustrel”, de Bruno 
Martins. Trata-se do último li-
vro da coleção “As aventuras de 
Falco & Otis”, escritas e ilustra-
das, pelo autor, que através das 
histórias de dois amiguinhos, 
um falcão e uma abetarda, visa 
abordar de forma pedagógica 
temas relacionados com a de-
fesa da Natureza e das espécies 
da planície alentejana. Estes li-
vros podem ser utilizados pelos 
pais e educadores como forma 
de sensibilização e de trans-
missão de conhecimentos junto 
dos mais novos. Bruno Martins 
nasceu em Lisboa, e aos oito 
anos emigrou para a Austrália 
com a família. Foi neste país 
que aprendeu a respeitar a Na-
tureza e a cuidar do meio am-
biente. Esta é a terceira história 
desta coleção. Anteriormen-
te foram editadas as histórias 
“Um dia em cheio” e “Missão na 
Barragem do Roxo”. A próxima 
aventura intitular-se-á “As fé-
rias em África”. 

A apresentação do livro foi 
precedida, na sala polivalen-
te da Biblioteca, da inaugura-
ção da exposição de fotografia 
“Olhares” de Maria Odete Fer-
nandes da Fonseca Neves. Nesta 

oitava exposição de fotografias, 
que vai estar patente ao públi-
co até ao dia 30 de junho, Ma-
ria Odete Fernandes apresenta 
“19 painéis que representam as 
suas viagens pelo mundo, mos-
trando, através da sua objetiva, 
a forma como ‘olhou’ para esses 
lugares”. Maria Odete Fernan-
des desenvolve esta paixão des-
de que se reformou da atividade 
docente. Nascida em Moura, 
e licenciada em História pela 
Faculdade de Letras da Uni-
versidade Clássica de Lisboa, 
especializou-se em História de 
Arte e fez pós-graduação em 
Património. Também passou 
pela política, tendo sido verea-
dora na Câmara Municipal de 
Loulé e empresária hoteleira. 
Para além da fotografia, pintar 
e escrever são outras das suas 
predileções. Maria Odete Fer-
nandes tem dois livros publica-
dos, um de poesia: ”Para ti – al-
guns poemas de amor” e “Con-
tos da Minha Infância”. É no 
quadro desta última atividade, 
que no sábado, 6, pelas 17 ho-
ras, ministrou um “workshop” 
de escrita criativa, na Biblioteca 
Municipal, destinado ao públi-
co em geral. 

No dia 9 de maio, a Bibliote-
ca Municipal de Aljustrel 
inaugurou, pelas 16h30, a 

exposição de pintura de Aleta Silva.
Nascida em janeiro de 1962, em 

Angola, Aleta de Freitas Moinhei-
ro da Silva, iniciou-se na pintura 
por divertimento. Autodidata co-
meçou a participar em exposições 
nas Cidades do Lobito e Benguela.

Filha de um português e de 
uma africana, Aleta Silva acabou 
por fixar residência em Portugal, 
em 1992, passando a residir em 
Leiria desde 1995.

As suas obras exprimem a sua 
pluricontinentalidade. Aleta Sil-
va, que se assume como pintora 
multicultural, tem participado em 
várias exposições coletivas, no-
meadamente, com artistas estran-
geiros no IPJ, em Leiria, ou como 

convidada na Festa dos Povos, que 
se realiza anualmente no Mercado 
de Santana.

Autora do projeto das “Escul-
turas do Presépio” colocado em 
Leiria, e frente à Junta de Marra-
zes, em 2011e 2014, foi igualmente 
convidada pela Amigrante para 
expor e pintar ao vivo no convívio 
africano que decorreu na Escola 
Secundária da Gândara. 

A sua primeira exposição indi-
vidual, que teve lugar na Biblioteca 
Municipal de Leiria, intitulava-se 
“O Primeiro Percurso Pictórico”. 
“Momentos Pictóricos” foi o nome 
da exposição que realizou em Por-
to de Mós.

Tem obras suas em Portugal, 
Angola, Moçambique, Luxembur-
go, Inglaterra, Austrália e Lituânia.

O Cine Oriental apre-
sentou no sábado, 9 de 
maio, a peça de teatro 

Jubileu e Romieta.
Esta comédia romântica, 

adaptada por Ângela Santos, 
técnica da Biblioteca Munici-
pal, a partir do texto de Tiago 

Couto Ansani, foi interpretada 
por oito jovens do recém-cria-
do NAIPE - Grupo de Leitura 
Autónoma, Interpretação e Di-
namização de Textos

A peça de três atos contava a 
história de um príncipe mulhe-
rengo da idade média, que se 

envolve com a princesa do país 
vizinho. Para tentar corrigir o 
seu erro, ele entra numa má-
quina que supostamente o fará 
voltar ao passado, no entanto, 
a máquina acaba por enviá-lo 
para o séc. XXI. Daí em diante, 
muita loucura e confusão vão 

acontecer, e o amor acaba por 
prevalecer.

Esta foi a primeira peça a 
ser interpretada por estes jo-
vens atores, dos 14 aos 18 anos, 
saídos, com muita pena, dos 
PIM PAM PUM, por causa da 
sua idade. Neste sábado, pe-

rante uma sala a abarrotar, vol-
taram a pisar de novo o palco e 
mostraram ao público aljustre-
lense toda a paixão que sentem 
pela representação.

Teatro no Cine Oriental

Ex-PIM PAM PUM voltaram a pisar o palco 
com a peça “Jubileu e Romieta”
A peça de três atos contava a história de um príncipe mulherengo da idade média, que 
se envolve com a princesa do país vizinho. Para tentar corrigir o seu erro, ele entra numa 
máquina que supostamente o fará voltar ao passado, no entanto, a máquina acaba por 
enviá-lo para o séc. XXI.

Cultura

Livros, foto-
grafia e escri-
ta criativa em 
destaque na 
Biblioteca Mu-
nicipal

Momentos pictóricos

Artista plástica angolana expõe 
na Biblioteca Municipal 

NAIPE
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No sábado, 20 de junho, o 
grupo de Jovens Conta-
dores de Histórias PIM 

PAM PUM, apresenta às 21h30, 
no Cine Oriental de Aljustrel, a 
peça de teatro “Os Turistas”.

A peça “Os Turistas” evoca a 
história de uma turma de crian-
ças muito contentes porque o ano 
escolar chegou ao fim. A turma 
preparar-se efusivamente para 
partir à aventura, numa visita de 
estudo, organizada pela professo-
ra que manteve o local de destino 

e o programa da viagem no se-
gredo dos deuses para fazer uma 
surpresa aos alunos. Estes miú-
dos irreverentes quanto basta só 
ficam a conhecer para onde e ao 
que vão no autocarro e ficam de-
siludidos…. Vão a um museu vi-
sitar a melhor e mais incrível ex-
posição do mundo. Já no interior 
do museu e quando conhecem a 
exposição, com a sua franqueza 
habitual protagonizam momen-
tos hilariantes ao demonstrarem 
o que pensam acerca da mesma, o 
que eles não sabem nem sonham 

é que vão ser recompensados…
Esta comédia, escrita e ence-

nada pela técnica da Biblioteca 
Municipal, Angela Santos, en-
cerra as atividades do ano letivo 
2014/2015, destes jovens, dos 7 
aos 13 anos, que todas as tardes 
de quartas e sextas-feiras desen-
volvem jogos de expressão cor-
poral e dramática e aperfeiço-
am-se na arte da representação.

Teatro 

Grupo PIM PAM PUM apresenta “Os Turistas”

Estão abertas as inscrições pa-
ra o “Viva Aljustrel”, progra-
ma de ocupação de tempos 

livres dirigido a crianças e jovens 
no concelho de Aljustrel.

Trata-se de um programa de 
verão que articula vários serviços 

municipais (Desporto, Biblioteca, 
Museu, Educação, entre outros), 
de modo a que as crianças e jovens 
do concelho possam ocupar os 
seus tempos livres com atividades 
diversificadas ligadas ao desporto, 

cultura e ciência. 
O programa terá o seu início 

no dia 15 de junho e o término no 
último dia de férias de verão, an-
tes do início do novo ano letivo e 
destina-se a crianças e jovens com 

idades entre os 3 e os 15 anos de 
idade, residentes no concelho de 
Aljustrel.

O “Viva Aljustrel” decorre de 
2ª feira a 6ª feira, tendo as ativida-
des início às 9h00, prolongando-

-se até às 18h30.
Para consultar a página web, a 

ficha de inscrição e as normas de 
funcionamento: 

http://www.mun-aljustrel.pt/
menu/336/tempos-livres.aspx 

Ocupação de Tempos Livres

Programa “Viva Aljustrel” está de volta
Trata-se de um programa de verão que articula vários serviços municipais (Desporto, Biblioteca, 
Museu, Educação, entre outros), de modo a que as crianças e jovens do concelho possam ocupar 
os seus tempos livres.

No próximo dia 13 de ju-
nho, pelas 11h00, terá 
lugar em Aljustrel, uma 

cerimónia de descerramento de 
placas toponímicas. 

A iniciativa, integrada na 
programação da Feira do Cam-
po Alentejano, irá homenagear 
o escritor José Saramago e a 
Casa do Alentejo de Toronto, 
que darão o seu nome a uma 

rua junto ao Lar da 3ª idade 
de Aljustrel e a outra localiza-
da no loteamento do Rossio da 
Feira, respetivamente. 

Para o efeito, desloca-se a 
Aljustrel uma comitiva da Casa 
do Alentejo de Toronto, que in-
tegra vários aljustrelenses emi-
grados nesta cidade canadiana. 

Toponímica

Casa do Alentejo de Toronto e 
José Saramago dão nome a ruas 
de Aljustrel

Futura Rua José Saramago

PIM PAM PUM
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O Sport Clube Mineiro Al-
justrelense, conjuntamente 
com a Câmara Municipal 

de Aljustrel realizou no sábado, 30 
de maio, a 7ª edição do Torneio Mu-
nicípio de Aljustrel. 

Esta festa do futebol e do des-
porto teve lugar no Estádio Muni-
cipal entre as 10h e as 18h30. Em 
jogo estiveram  22 equipas, oriun-
das principalmente da zona sul 
do país, e uma equipa espanhola 
(Lepe), divididas pelos escalões: 

Petizes, Traquinas, Benjamins e 
Infantis.  

Este torneio, que reuniu cerca 
de três centenas de atletas e diri-
gentes, foi  uma vez mais apadri-
nhado por Hélder Conduto, con-
sagrado jornalista, mas igualmente 
ex-atleta, grande amigo e sócio do 
Sport Clube Mineiro Aljustrelense.   

Este foi um grande dia de des-
porto e de convívio, onde não fal-
taram deliciosas iguarias nem boa 
disposição. 

A Piscina Municipal de 
Aljustrel volta a abrir 
as portas ao público, no 

próximo dia 16 de junho, pelas 10 
horas, dando assim início à época 
balnear que se irá prolongar até 
meados de setembro. Para feste-
jar a chegada do verão, a Câmara 
Municipal de Aljustrel realiza, no 
domingo 28 de junho, um festival 
aquático que contará com insu-
fláveis e animação musical.  

Com esta iniciativa, que irá 
decorrer dentro do horário nor-
mal da piscina, entre as 10h e 
as 20 horas, a autarquia espera 
proporcionar um dia especial e 

cheio de diversão a pequenos e 
graúdos. 

Durante os longos meses de 
verão, e como habitualmente, a 
piscina estará à disposição dos 
utentes que aqui poderão passar 
momentos descontraídos, na-
dando, refrescando-se do calor 
do estio, mas também descansar 
nos espaços relvados, circun-
dantes à piscina, ou mesmo no 
bar e restaurante. Como habi-
tualmente, a autarquia oferece 
ainda um conjunto de anima-
ções dinamizadas pelos técnicos 
desportivos municipais. Ténis 
de mesa, minigolfe e futvolei 

serão outras das atividades que 
poderão ser praticadas junto à 
piscina. 

Como nos anos anteriores, a 
Biblioteca Municipal estará na 
piscina, disponibilizando jor-
nais, revistas e livros a todos os 
que quiserem ter a leitura como 
companhia. 

Durante o verão, a Piscina 
Municipal Coberta irá continu-
ar aberta, em horário reduzido, 
das 9h às 12 horas e das 17 h às 
21 horas, para permitir a prática 
de atividades aquáticas dirigidas 
a todas as faixas etárias, de be-
bés a idosos. 

Os Jogos Concelhios ini-
ciaram no dia 7 de ju-
nho e irão decorrer até 

ao dia 5 de julho, em Aljustrel. 
Nesta 25ª edição, a Câmara 

Municipal de Aljustrel oferece 
uma panóplia de atividades e 
modalidades desportivas des-
tinadas ao público em geral de 
todos os escalões etários e de 
ambos os sexos, nomeadamen-

te paintball, gira vólei, bilhar, 
ténis de mesa, sueca, matra-
quilhos 2x2, BTT infantil (8 
km), e BTT adulto (40 km), 
futebol 7 seniores, pataco, té-
nis, snooker, festival aquático, 
setas, futsal juvenil/sénior, tiro 
ao alvo. 

Os Jogos Concelhios obe-
decem a um regulamento que 
estabelece as regras a seguir 

nas diversas modalidades des-
portivas. As inscrições para 
poder participar nos Jogos 
Concelhios já estão abertas e 
podem ser efetuadas nas es-
colas E.B 2.3 e secundária de 
Aljustrel, nas juntas de fregue-
sia do concelho, nas piscinas 
municipais (coberta e ao ar 
livre), no gabinete de despor-
to da Câmara Municipal, ou 

ainda através da página in-
ternet do município (http://
www.mun-aljustrel.pt/agenda.
aspx?data=07-06-2015).

Organizados com o apoio 
das juntas de freguesia, escolas 
do concelho, coletividades des-
portivas, GNR, Bombeiros e 
rádio local TLA, os Jogos Con-
celhios pretendem contribuir 
para o desenvolvimento da 

prática desportiva e são tam-
bém uma oportunidade para 
que todos, dos 6 aos 90 anos, 
se organizem em torno das as-
sociações, atingindo assim um 
público mais vasto.

Para mais informações con-
tactar: Gabinete de Desporto 
do Município (Piscina Cober-
ta); desporto@mun-aljustrel.pt  
e  917604621

Época Balnear

Piscina Muni-
cipal abre a 16 
de junho

7º Torneio Município de Aljustrel

22 equipas da zona sul do país competiram no  
estádio de futebol de Aljustrel

Inscrições abertas

25.ª edição Jogos Concelhios começam no 
dia 7 de junho
Organizados com o apoio das juntas de freguesia, escolas do concelho, coletividades 
desportivas, GNR, Bombeiros e rádio local TLA, os Jogos Concelhios pretendem contri-
buir para o desenvolvimento da prática desportiva

ESCALÕES E EQUIPAS 
PRESENTES:
PETIZES:

» Sport Clube Mineiro Aljustrelense

» Vasco da Gama Atlético Clube

» Clube Desportivo de Beja

» Futebol Clube Alvaladense

TRAQUINAS:

» Sport Clube Mineiro Aljustrelense

» Club Deportivo San Roque de Lepe

» Clube Futebol Os Belenenses

» Sporting Clube Portimonense

» Clube Oriental de Lisboa

» Alvorada futebol Clube

BENJAMINS:

» Sport Clube Mineiro Aljustrelense

» Clube Futebol Os Belenenses

» Geração Benfica Estádio

» Clube Oriental de Lisboa

» Clube Desportivo de Beja 

» Alvorada Futebol Clube

INFANTIS:

» Sport Clube Mineiro Aljustrelense

» Club Deportivo San Roque de Lepe

» Grupo Desportivo Estoril Praia

» Sporting Clube Portimonense

» Futebol Clube Barreirense

» Clube Desportivo Os Pelezinhos
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DIA 12 
SEXTA-FEIRA

10h00 - 
Abertura do 
Espaço Criança 
- Parque de 
Insufláveis, 
jogos 
recreativos 
etc…
- Atelier de 
construção 
de binóculos 
com materiais 
reciclados
(CAIM)

10h00 - Mostruário de Sementes 
(com opção para as crianças 
semearem as suas próprias 
plantas); 
Dinamizado pela ESAB e CEBAL
(Espaço Agroindústria e Turismo)

Encerramento das Jornadas 
do Empreendedorismo, da 
Competitividade e da Inovação

10h30 - Receção dos 
participantes
-Apresentação das conclusões 
das Jornadas
- Aljustrel, living lab (um novo 
conceito de desenvolvimento)
- Mesa Redonda – Inovação e 
empreendedorismo em meio rural
- Conclusões e encerramento
(Auditório da Zona Agrária)

11h00 - Picadeiro Aberto
(Equitação Livre)

10h00 - Exposição e Degustação 
de Produtos Locais
Colaboração: IEFP - Centro de 
Formação Profissional de Aljustrel 
e Produtores Locais
(Espaço dos Sabores)

11h00 - Atividades permanentes
- Jogos tradicionais – malha, 
chinquilho, andas, entre outros
- Mostra e venda de pão das 
padarias do concelho
(Espaço dos Produtos da Terra)

11h00 - Mãos na Massa 
Workshop de confeção de pão (pão 
integral c/sementes)
(Espaço dos Produtos da Terra)

11h30 - O Pão na Nossa 
Alimentação
Jogo / conversa com a dietista 
Mafalda Guerra
(Espaço dos Produtos da Terra)

5º Encontro Ibérico “Regadio e 
Sustentabilidade” 
Desafios e oportunidades do 
aproveitamento hidroagrícola do 
Roxo

15h00 - Receção dos 
participantes
Sessão de Abertura: Presidente 
da Câmara Municipal de Aljustrel 
(Nelson Brito)
- Mesa Redonda – Intervenientes:
João Cavaleiro Ferreira (Turismo 
do Alentejo), Carlos Marques 
(Associação de Beneficiários 
do Roxo), António Parreira 
(Associação de Beneficiários do 
Roxo) João Abreu (Vila Galé), 
Joaquim Banza e João Banza 
(Agro – Vale Longo, Lda), Juan 
Fernández (Agelepe)
Moderação: Isabel Martins 
(Jornalista Revista Vida Rural)

- Debate e conclusões finais do 
encontro 
(Auditório da Zona Agrária)

15h00 - Batismo de Equitação
(Picadeiro Exterior)

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

16h00 - O Pão na Nossa 
Alimentação
Jogo / conversa com a dietista 
Mafalda Guerra
(Espaço dos Produtos da Terra)

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

18h30 - Inauguração Oficial da 
15ª Edição da Feira 
- Grupo Coral do Sindicato Mineiro
- Banda da SMIRA
(Pavilhão Principal)

19h00 – Prova sensorial (Azeite, 
pão, mel, queijo e vinho)
Dinamizado pela ESAB e CEBAL
(Espaço Agroindústria e Turismo)

19h00 - Demonstração de Volteio 
com alunos da escola
(Picadeiro Exterior)

19h30 - Maravilhas do Alentejo
(Palco 2)

20h30 – Songs&Dawns
(Palco 2)

21h00 - Dj Niko
(Espaço Jovem)

21h00 - Demonstração de Saltos 
pelos alunos da escola
(Picadeiro Exterior)

21h30 - Prova de Equitação 
Horse
(Picadeiro Exterior)

21h30 - Mãos na Massa 
Workshop de confeção de pão (pão 
c/passas)
(Espaço dos Produtos da Terra)
21h30 - marROCKhino …a one 
man show… (Palco 2)

22h30 - Badoxa (com banda)
(Palco 1)

00h00 - S.U Family – B.A & 
Markiputo
(Espaço Jovem)

00h30 - Projeto Cid “A minha 
Musica”
(Palco 2)

00h30 - Dj Peter Lewis
(Espaço Jovem)

02h00 - DJ DEVASK & MC SUXEXO
(Espaço Jovem)

02h30 - Dj Rui Miguel
(Palco 2)

DIA 13 - SÁBADO

10h00 - Abertura do Espaço 
Criança
- Parque de Insufláveis, jogos 
recreativos etc…
- Atelier de construção de 
marcadores de livros
(CAIM)

10h00 - Exposição e Degustação 
de Produtos Locais
Colaboração: IEFP - Centro de 
Formação Profissional de Aljustrel 
e Produtores Locais
(Espaço dos Sabores)

10h30 - Inicio da Prova de 
Dressage
(Picadeiro Exterior)

11h00 - Descerramento de Placas 
Toponímicas 
Locais:
- Bairro Novo (antigo rossio da 
feira)
- Junto do novo Lar da SCMA

11h00 - Atividades permanentes
- Jogos tradicionais – malha, 
chinquilho, andas, entre outros
- Mostra e venda de pão das 
padarias do concelho
(Espaço dos Produtos da Terra)

11h00 - Provas sensoriais 
(Azeite, pão, mel, queijo e 
vinho)
Dinamizado pela ESAB e CEBAL
(Espaço Agroindústria e Turismo)

11h00 - Pão Alentejano 
Confeção e fornada de pão
(Espaço dos Produtos da Terra)

12h30 - “Sabores da nossa Terra” 
Workshop de confeção de prato 
e sobremesa pelo chefe Hernâni 
Ermida
Participação de doceiras do 
concelho
(Espaço dos Produtos da Terra)

14h30 - Apresentação do Projeto 
Parque Campismo do Roxo
Da responsabilidade da Associação 
de Beneficiários do Roxo
Apresentação: Diogo Zibaia – 
ABROXO
(Espaço Agroindústria e Turismo)

14h30 - Entrega de Prémios da 
Prova de Dressage
(Picadeiro Exterior)

15h00 - Ritmos do Sul
(Palco 2)

15h00 - Bolinhos da Avó
Workshop de confeção de bolos 
tradicionais pelas avós convidadas
(Espaço dos Produtos da Terra)

15h00 - Desenvolvimento da 
Fileira da Romã 
Da responsabilidade da 
Ibergranatum 
Apresentação: Juan Fernández – 
Ibergranatum
(Espaço agroindústria e Turismo)

15h00 - Provas sensoriais 
(Azeite, pão, mel, queijo e 
vinho)
Dinamizado pela ESAB e CEBAL
(Espaço Agroindústria e Turismo)

15h30 - Palestra “Resistência aos 
Antibióticos, Benefícios e Riscos” 
(Pavilhão do Gado)

16h00 - Demonstração de Volteio 
com alunos da escola
(Picadeiro Coberto)

16h30 - Mãos na Massa 
Workshop de confeção de pão (pão 
s/glúten)
(Espaço dos Produtos da Terra)

17h00 - 2º Concurso Regional 
“Rafeiro do Alentejo”
Colaboração: Associação de 
criadores de Rafeiro do Alentejo

(Picadeiro Coberto)

17h30 - “Sabores da nossa Terra” 
Workshop de confeção de prato e 
sobremesa
Participação de doceiras do 
concelho
(Espaço dos Produtos da Terra)

18h00 - Grupo Musical “Nova 
Aurora”
(Palco 2)

18h30 - Provas sensoriais 
(Azeite, pão, mel, queijo e 
vinho)
Dinamizado pela ESAB e CEBAL
(Espaço Agroindústria e Turismo)

19h30 - Português Suave
(Palco 2)

21h00 - Estamos cá Hoje
(Palco 2)

21h00 - Dj Dipi & Dj Fapa
(Espaço Jovem)

21h00 - Espetáculo Equestre: 
dressage, pas de 2, carrossel
(Picadeiro Exterior)

21h30 - Mãos na Massa 
Workshop de confeção de pão (pão 
c/chocolate)
(Espaço dos Produtos da Terra)

22h30 - Cavalhadas
(Picadeiro Exterior)

22h30 - Ana Moura
(Palco 1)

00h30 - Dj Bruno Lopez
(Espaço Jovem)

00h30 - Pringá - Rumbas e 
Sevilhanas, com bailarinas
(Palco 2)

01h00 - Garraiada à Alentejana
(Picadeiro Exterior)

02h00 - Glow Party 
(Espaço Jovem)

02h00 - Ruben Baião
(Palco 2)

DIA 14 - DOMINGO

09h00 - Passeio Equestre
(Picadeiro do Pavilhão)

10h00 - Abertura do Espaço 
Criança 
- Parque de Insufláveis, jogos 
recreativos etc…
- Pinturas Faciais
(CAIM)

10h00 - Exposição e Degustação 
de Produtos Locais
Colaboração: IEFP - Centro de 
Formação Profissional de Aljustrel 
e Produtores Locais
(Espaço dos Sabores)

11h00 - Provas sensoriais 
(Azeite, pão, mel, queijo e 
vinho)
Dinamizado pela ESAB e CEBAL
(Espaço Agroindústria e Turismo)

11h00 - Atividades permanentes
- Jogos tradicionais – malha, 
chinquilho, andas, entre outros
- Mostra e venda de pão das 
padarias do concelho
(Espaço dos Produtos da Terra)

11h00 - Pão Alentejano
Confeção e fornada de pão
(Espaço dos Produtos da Terra)

12h30 - “Sabores da nossa Terra” 
Workshop de confeção de prato 

e sobremesa, pelo chefe Miguel 
Gameiro
Participação de doceiras do 
concelho (Espaço dos Produtos da 
Terra)

15h00 - Mostra e prova de 
doçaria 

Doceiras do concelho
(Espaço dos Produtos da Terra)

15h00 - Demonstração de Aulas 
de Equitação com os alunos da 
escola
(picadeiro exterior)

15h00 - Provas sensoriais 
(Azeite, pão, mel, queijo e 
vinho)
Dinamizado pela ESAB e CEBAL
(Espaço Agroindústria e Turismo)

15h00 - Grupo Etnográfico de 
Danças e Cantares “Planície 
Alentejana” 
(Palco 2)

15h30 - Apresentação do CD 
“Aljustrel um Concelho a 
Cantar” por Armando Carvalheda
- Grupo de Cantares Feminino de 
Aljustrel 
- Grupo Coral da Freg. S. J. 
Negrilhos 
- Grupo Coral “Bafos de Baco” 
- Grupo Coral Rosas de Abril 
- Grupo Coral “Margens do Roxo” 
- Grupo Coral “Flores de 
Primavera” 
- Grupo Coral de Beja 
- Grupo Coral Infantil do CAIM 
- Grupo Coral “Os Cigarras” do 
Centro Republicano
- Grupo Coral do Sindicato do 
Mineiro 
- A Moda Mãe 
(Palco2)

16h30 - Bolinhos da Avó
Workshop de confeção de bolos 
tradicionais pelas avós convidadas
(Espaço dos Produtos da Terra)

16h30 - Gincana Equestre
(Picadeiro Exterior)

18h00 - “Bom, económico e 
saudável” 
Workshop de confeção de prato 
e sobremesa com recurso ao 
aproveitamento de alimentos, 
pelos chefes Rui Ramos e Fernando 
Pena
(Espaço dos Produtos da Terra)

18h30 - Provas sensoriais 
(Azeite, pão, mel, queijo e 
vinho)
Dinamizado pela ESAB e CEBAL
(Espaço Agroindústria e Turismo)

19h00 - Sorteio do poldro – Rifa
(Picadeiro Exterior)

21h00 - Mãos na Massa
Workshop de confeção de pão
(pão c/sementes)
(Espaço dos Produtos da Terra)


