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Entrevista ao Vereador 
Carlos Teles

No final de 2009, a dívida 
era de 10 milhões e 800 
mil euros. Em 2015, 
devíamos 8 milhões e 
303 mil euros. É uma 
diminuição de 2 milhões e 
497 mil euros da dívida.

Município inaugura o 
Parque da Vila

As obras, no valor de 1 
milhão e 53 mil euros, 
incidiram no Jardim 
Público 25 de Abril, no 
Parque Desportivo e 
Courts de Ténis e na Casa 
do Jardim.

Volta ao Alentejo partiu 
de Aljustrel no Dia do Pai

O Jardim Público e 
o Parque Desportivo 
serviram de palco para a 
realização de diferentes 
atividades desportivas 
dirigidas ao público de 
todas as idades.

Projeto É Agora! 3G já 
arrancou

Esta iniciativa surge no 
âmbito do Programa 
de Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social 
e tem a finalidade de 
combater a pobreza e a 
exclusão social. 

	 		

Empreendedorismo

Novo contrato para 
prospeção mineira 

Prevê-se a procura de 
jazigos de cobre, zinco 
ou chumbo e outros 
minerais associados, 
num investimento de 
7,6 milhões de euros da 
empresa ESAN.
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Os tempos que vive-
mos são complexos e 
difíceis. Mesmo sa-

bendo que muitas das forças 
negativas que regem a socie-
dade moderna têm um poder 
imenso (o poder do dinheiro), 
devemos saber utilizar as “ar-
mas” que estão ao nosso al-
cance – a nossa resiliência e 
a capacidade de nos unirmos. 
Este não é, pois, o tempo de 
ficarmos de braços cruzados. 
Face às problemáticas e de-
safios que nos são colocados 
atualmente, não nos podemos 
deixar vergar pelas adversida-
des ou perder nos lamentos. É 
assim que em Aljustrel encara-
mos o futuro. Com coragem e 
com um otimismo responsável.

Não ficamos de braços 
cruzados quando interferem 
na autonomia do Poder Lo-
cal e nos dizem como deve-
mos “governar a nossa casa”, 
impedindo-nos, por exem-
plo, de contratar pessoas de 
acordo com as necessidades 
da autarquia ou de gerir os 
dinheiros municipais como 
achamos mais conveniente. 
Não ficamos de braços cruza-
dos quando encerram juntas 
de freguesia contra a vontade 
das populações, escolas, ser-
viços de saúde e outros. Não 
ficamos de braços cruzados 
quando destroem as nossas 
estradas e prejudicam a mo-
bilidade das nossas popula-
ções, ou quando nos dizem 
que temos de tratar dos nos-
sos assuntos no Tribunal de 
Ourique, quando entendemos 
que o de Beja é o mais indi-
cado. Não ficamos de braços 

cruzados e nunca ficaremos, 
independentemente de quem 
esteja no Governo, porque o 
nosso principal compromisso 
é para com as pessoas da nos-
sa terra. 

E por isso trabalhamos. 
Trabalhamos muito, todos 
os dias, na procura de equi-
líbrios económicos, sociais e 
territoriais que melhorem a 
qualidade de vida das nossas 
populações, procurando, ao 
mesmo tempo, cativar novos 
habitantes que venham preen-
cher o imenso vazio demográ-
fico deixado pelos milhares de 
conterrâneos que, nas últimas 
décadas, foram obrigados a 
abandonar o nosso concelho 
em busca de trabalho e de 
uma vida digna. 

Trabalhamos no equilí-
brio financeiro da autarquia, 
para que a mesma possa con-
tinuar a ser uma força viva e 
dinâmica. Em 6 anos reduzi-
mos o nosso endividamento 
em cerca de 25%, ao mesmo 
tempo que investimos mais 
de 10 milhões de euros em 
verbas provenientes do ante-
rior Quadro Comunitário de 
Apoio. 

Trabalhamos na busca 
de investimento e em novos 
projetos. No atual Quadro 
Comunitário de Apoio, o Por-
tugal 2020, já negociámos di-
retamente financiamentos no 
valor de 7,5 milhões de euros, 
que começaremos a executar 
muito em breve ao nível de 
novas infraestruturas, proje-
tos turísticos, culturais, co-
munitários, sociais e outros. 

Trabalhamos na captação 
de investimento público que 
promova o desenvolvimento, 
como é o caso da Rede Se-
cundária de Alqueva, que se 
encontra em fase de conclu-
são com a instalação do Bloco 
de Rega de Rio de Moinhos, 
criando-se condições para 
o pleno desenvolvimento de 
uma agricultura moderna e 
de futuro, em mais de 20 mil 
hectares de áreas irrigáveis. 
Outro exemplo é construção 
do futuro Centro de Estudos 
Geológicos e Mineiros do 
Alentejo (CEGMA), que se-
rá inaugurado nas próximas 
semanas, num investimento 
promovido pelo Laborató-
rio Nacional de Engenharia 
e Geologia (LNEG), que vem 
constituir uma oportunidade 
e uma marca neste território 
à volta daquilo que é mais 
marcante na nossa comuni-
dade, que é precisamente a 
componente de inovação e de 
tecnologia ligada à geologia e 
minas.

Também o investimento 
privado é acarinhado por nós. 
Trabalhamos ativamente em 
articulação com vários proje-
tos empresariais em desenvol-
vimento no nosso concelho. 
Exemplos desta realidade di-
nâmica é a instalação na Zona 
da Mancoca, em Rio de Moi-
nhos, de uma fábrica de trans-
formação de borracha, a Pro-
nal, que emprega já cerca 30 
pessoas, ou o recente anúncio 
da assinatura de um contra-
to para prospeção e pesquisa 
de minérios, firmado entre 

o Estado e a empresa ESAN, 
que conduzirá à realização de 
trabalhos que poderão contri-
buir sobremaneira para o fu-
turo da atividade mineira.

Trabalhamos na ação so-
cial e na educação, áreas que 
desde a primeira hora consi-
derámos como prioritárias, 
porque é na educação das 
nossas crianças e jovens que 
reside o nosso futuro e é tam-
bém a eles que devemos dar 
um exemplo de humanidade 
na forma como tratamos os 
nossos que vivem situações 
de desfavorecimento. A títu-
lo exemplificativo deste com-
promisso, destaco as ativida-
des desenvolvidas ao longo 
deste mês de abril - Mês da 
Prevenção dos Maus-Tratos 
na Infância e Juventude, com 
vista a chamar à atenção da 
comunidade local para as 
consequências do flagelo dos 
maus-tratos e para a impor-
tância do fortalecimento das 
relações familiares, programa 
organizado pela Comissão de 
Proteção e Crianças e Jovens 
de Aljustrel, com o apoio do 
Agrupamento de Escolas e da 
Câmara Municipal de Aljus-
trel.

E porque não ficamos de 
braços cruzados, trabalha-
mos também na promoção da 
Cultura. Hoje temos ativida-
de cultural mais disseminada 
nas freguesias, como demons-
tra o programa das comemo-
rações do 25 de Abril. Temos 
a “casa-mãe” da Cultura, o Ci-
ne Oriental, completamente 
requalificado e com atividade 

regular. Temos um programa 
de salvaguarda do cante alen-
tejano, o Emcante, candida-
tado para promover o nosso 
património imaterial. Temos, 
também, uma obra que me 
orgulha particularmente, pela 
sua relevância social, histórica 
e cultural, mas principalmen-
te pela sua importância sen-
timental – o Parque da Vila, 
projeto que integra o Jardim 
25 de Abril, o Parque Despor-
tivo e o novíssimo Centro d´ 
Artes.

Talvez mais do que qual-
quer outra realização munici-
pal, a concretização do Parque 
da Vila incorpora e manifesta 
a nossa atitude perante a mis-
são autárquica que abraçámos. 
Não ficamos de braços cruza-
dos. Trabalhamos para melho-
rar a nossa terra, de forma a 
honrar as mulheres e homens 
que, após o 25 de Abril, cons-
truíram com as próprias mãos 
um jardim público e o dedica-
ram “Aos filhos dos homens 
que nunca foram meninos”.

Eu, em nome de todos os 
filhos desses homens, vos 
agradeço do fundo do cora-
ção, com o compromisso que 
este município tudo fará para 
que nunca mais existam mu-
lheres e homens privados da 
magia de uma infância feliz.

Viva o 25 de Abril. Viva a 
Liberdade. Viva Aljustrel. Vi-
va Portugal.

Nelson Brito

Não ficamos de braços  
cruzados
Talvez mais do que qualquer outra realização municipal, 
a concretização do Parque da Vila incorpora e manifesta a 
nossa atitude perante a missão autárquica que abraçámos. 
Não ficamos de braços cruzados. Trabalhamos para melhorar 
a nossa terra, de forma a honrar as mulheres e homens que, 
após o 25 de Abril, construíram com as próprias mãos um 
jardim público e o dedicaram “Aos filhos dos homens 
que nunca foram meninos”.

Nelson Brito Presidente da Câmara
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Como caracteriza a atual situa-
ção financeira do Município de 
Aljustrel?

A situação financeira do mu-
nicípio é difícil, mas está estável. 
Em finais de 2009 recebemos uma 
autarquia limitada pelo endivida-
mento, situação que se agravou 
com a chegada da crise, que limi-
tou muitíssimo o nosso trabalho. 
Ainda assim, foi possível fazer um 
bom trabalho ao nível da susten-
tabilidade financeira. Para se ter 
ideia do que falo, o nosso primei-
ro orçamento, em 2010, foi de 17 
milhões e 177 mil de euros. Em 
2016, estamos a trabalhar com um 
orçamento que 11 milhões e 747 
mil euros.

E em relação ao endividamento, 
qual é a situação corrente da au-
tarquia?

Temos vindo a diminuir o 
endividamento de forma sólida e 
sustentada. No final de 2009, a 
dívida orçamentada era de 10 
milhões e 800 mil euros. No 
final de 2015, devíamos 8 mi-
lhões e 303 mil euros. Trata-
-se de uma diminuição de 2 

milhão e 497 mil euros da dí-
vida. Se a este valor de redução, já 
de si muito relevante, subtrairmos 
os 397 mil euros correspondentes 
ao FAM – Fundo de Apoio Mu-
nicipal, dívida que o Estado nos 
obrigou a contrair no âmbito de 
um programa de resgate a outros 
municípios em má situação finan-
ceira, deveríamos 7 milhões e 906 
mil euros. Penso que, consideran-
do o contexto muito desfavorável 
em que trabalhámos nos últimos 
anos, este desempenho ao nível da 
redução da dívida é muito bom. 

E em relação aos pagamentos em 
atraso ou dívidas a curto prazo? 
Também neste aspeto melhorá-
mos muito o nosso desempenho. 
A 31 de março de 2012 tínhamos 2 
milhões 485 mil euros de dívidas 
vencidas há mais de 90 dias. A 31 
de dezembro de 2015, tínhamos 
apenas 165 mil euros de pagamen-
tos em atraso desta natureza. Es-
tamos muito satisfeitos com este 
resultado, porque ele espelha no 
dia-a-dia a sustentabilidade que 
estamos a alcançar, que se reflete 
na capacidade de pagar as nossas 
dívidas em tempo útil, o que é 

benéfico para a autarquia e para 
todas as pessoas e entidades que 
com ela se relacionam.   

Como se tem processado o rece-
bimento e a execução de verbas 
dos fundos comunitários?

Em relação à execução das 
verbas do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional, estamos 
satisfeitos, visto que executámos 
mais de 10 milhões de euros em 
projetos referentes a este quadro, 
que encerrou em 2013. Já em rela-
ção ao atual quadro comunitário, 
o Portugal 2020, que começou 
formalmente em janeiro de 2013, 
ou seja, há mais de dois anos, não 
estamos nada satisfeitos. A triste 
realidade é que, até ao início de 
2016, o Município de Aljustrel, à 
semelhança da maioria das autar-
quias, não recebeu um único euro 
referente a estes fundos comuni-
tários. Esta situação tem sido in-
compreensível porque os Gover-
nos, particularmente o anterior, 
sabem que o municípios estão 
dependentes destas verbas para 
desenvolver as suas intervenções, 
sejam elas materiais, na forma de 
arruamentos, estradas e outras in-
fraestruturas; sejam iniciativas de 

natureza imaterial, no apoio aos 
mais desfavorecidos, na educação, 
na saúde, na cultura e outras.

A gestão dos recursos humanos é 
dos pelouros mais importantes e 
complexos de uma autarquia
Como caracteriza o Município 
de Aljustrel nesta área?

É uma área complexa, parti-
cularmente num período de crise, 
como o que temos vivido, em que 
as pessoas acorrem muitas vezes à 
Câmara Municipal como o último 
recurso em situação de desempre-
go. Infelizmente, nos últimos 
anos, as autarquias têm sido 
limitadas pelo Estado Central 
na sua capacidade de gerir os 
próprios recursos humanos, 
de acordo a autonomia do Poder 
Local consagra na lei. Apesar de 
sermos uma das câmaras munici-
pais do Baixo Alentejo mais resu-
mida em termos da sua estrutura 
de recursos humanos e de muitas 
vezes termos vontade de apoiar 
quem nos procura em situação de 
desemprego, por ação de outros, 
estamos muito limitados na capa-
cidade de dar respostas. 

Enquanto vereador com o pelou-
ro da cultura, como avalia o com-
promisso assumido para o atual 
mandato de reforçar a aposta na 
cultura. A seu ver, este desígnio 
tem vindo a ser alcançado?

Temos vindo claramente a 
melhorar a nossa ação cultural. 
Por exemplo, ao nível das infraes-
truturas culturais esta melhoria é 
hoje evidente, com a requalifica-
ção do mítico Cine Oriental, que 
funciona agora com uma progra-
mação cultural diversificada e de 
qualidade; com a inauguração 
do Centro d´ Artes, situado no 
Parque da Vila; com a melhoria 
do nosso relacionamento com os 
agentes culturais, com a candida-
tura do projeto EmCante, ou com 
o esforço de descentralizar a ativi-
dade cultural nas freguesias.

Aljustrel é reconhecidamente 
um município muito forte ao ní-
vel do associativismo. Como tem 
sido a relação da autarquia com 
estas entidades?

Considero 
que o relacio-
namento tem 
sido excelente. 
O Movimento 
Associat ivo 
é uma das 
grandes mar-
cas da vitali-
dade do nosso 
concelho, em 
que centenas 
de mulheres 
e homens se 
empen ha m, 
de forma de-
sinteressada, 
na melhoria 
do nosso bem-
-estar comum. 
Apostamos for-
temente no as-
sociativismo, prova disso é a ma-
nutenção dos apoios financeiros 
globais atribuídos ao movimento 
associativo, ainda que o contex-
to dos últimos anos convidasse a 
cortes, como muitos outros muni-
cípios fizeram.

Tem alguma mensagem final pa-
ra os nossos munícipes?

A mensagem final é de reco-
nhecimento a todas as mulheres 
e homens do nosso concelho e de 
votos de um futuro melhor, com 
esperança e realismo. A autar-
quia de Aljustrel continua muito 
empenhada em melhorar as con-
dições de vida das populações e 
sabe reconhecer o esforço de cada 
um de nós para construir uma co-
munidade melhor. Cada vez mais 
acreditamos que vale a pena tra-
balhar para a nossa terra.

BI
Nome:  Carlos Miguel Castanho 

Espada Teles

Idade: 44 anos

Função:  Vice-Presidente e 
Vereador da Câmara 
Municipal  
de Aljustrel

Pelouros:  Administração 
Financeira, Recursos 
Humanos,  
Cultura e Turismo

Entrevista

Vereador Carlos Teles

Decorrente da lei que dá origem à criação da 
ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos, a Câmara de Aljustrel, 

à semelhança de todos os municípios integrantes da 
AMGAP - Associação de Municípios para a Gestão 
da Água Pública no Alentejo, viu-se obrigada a au-
mentar o preço da água. 

O aumento decorre da obrigatoriedade da intro-
dução de tarifas fixas na faturação das águas.

Apesar de todas as implicações que acarretam a 
não aplicação integral dos regulamentos, o municí-
pio irá retardar os aumentos até onde lhe for pos-
sível, na esperança de que o atual Governo efetue 
alterações legislativas nesta matéria.

Apesar deste aumento, a água no Município de 
Aljustrel continua a ser a mais barata de todos os 20 
municípios integrantes da AMGAP, com um valor 
médio por fatura a rondar os 10,94 euros por um 
consumo de 10 m3.

Fonte: AMGAP

MuNICíPIOS FATuRA MÉDIA MENSAL  
2016 (EuROS) 10m3

Alcácer do Sal 12,36
Aljustrel 10,94

Almodôvar 13,20
Alvito 14,22

Arraiolos 13,18
Barrancos 13,91

Beja 27,57
Castro Verde 13,65

Cuba 14,22
Grândola 15,52
Mértola 14,52

Montemor-o-Novo 18,71
Moura 13,77

Odemira 22,18
Ourique 16,60

Santiago do Cacém 13,62
Serpa 13,99

Vendas Novas 15,90
Viana do Alentejo 14,42

Vidigueira 20,15

Água em Aljustrel é a mais barata  
entre 20 municípios 

Aumento da água
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Foi publicado em Diário da 
República o despacho que 
aprova o projeto de expan-

são da fábrica da Orica, empresa 
de explosivos civis instalada na 

vila de Aljustrel.
O projeto visa aumentar o ní-

vel de exportações desta unidade 
de produção, que já trabalha com 
os mercados de Espanha e África, 

além de alguns países no centro 
da Europa. 

Os dois novos paióis terão ca-
pacidade para armazenar 40 to-
neladas de explosivos cada, sendo 
que os edifícios ficarão instalados 
na zona da Herdade do Mau La-
drão e representam um investi-
mento de cerca de 300 mil euros. 
A fábrica da Orica em Aljustrel 
produz 12 mil toneladas de explo-
sivos civis por ano. 

A unidade emprega 35 pessoas 
(são 54 no país, incluindo os escri-
tórios em Lisboa e o polo logísti-
co na zona de Castro Daire), mas 
quando o plano de ampliação esti-
ver concluído poderão ser criados 
novos postos de trabalho.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Aljustrel 
esteve presente na as-

sinatura de um contrato para 
prospeção e pesquisa de miné-
rios na Faixa Piritosa Ibérica, no 
Alentejo, um investimento de 7,6 
milhões de euros entre a Empre-
sa de Desenvolvimento Mineiro 
(EDM) e a ESAN, empresa turca 
de exploração mineira, que irá 
desenvolver estes trabalhos, no 
caso concreto de Aljustrel, na 

concessão do Monte das Mesas. 
A Eczacibasi ESAN, segundo 

a sua página oficial na Internet, é 
uma empresa turca com presença 
em 40 países, que hoje detém mais 
de 20 minas, produzindo e expor-
tando vários minerais, como o 
quartzo e a argila, e metais, como 
o zinco e o chumbo, entre outros.

Segundo Carlos Caxaria, Pre-
sidente da EDM, “a prospeção 
prende-se com a procura de jazi-
gos de cobre, zinco ou chumbo e 

outros minerais associados e vai 
passar por diversas fases técnicas, 
como o levantamento da geologia 
de pormenor, a realização de tra-
balhos de geofísica e a realização 
de sondagens na tentativa de iden-
tificar eventuais jazigos minerais”.

A assinatura do contrato con-
tou com a presença do ministro 
da Economia, Manuel Caldeira 
Cabral, e do secretário de Estado 
da Energia, Jorge Seguro Sanches.

O Roteiro das Minas e Pon-
tos de Interesse Mineiro 
e Geológico, entidade 

que o Município de Aljustrel in-
tegra, apresentou durante a Bolsa 
de Turismo de Lisboa - BTL 2016 
a plataforma digital da Rota atu-
alizada. Para além das Rotas Te-
máticas com georreferenciação, 
o novo site já disponibiliza um 
separador com a possibilidade 

do utilizador criar o seu próprio 
itinerário.

Em www.roteirodeminas.pt 
estão presentes cerca de 150 locais 
e pontos de interesse identificados 
pelo Continente e Região Autó-
noma dos Açores, e divididos por 
minas, museus, interesse geológi-
co, exposições temporárias, entre 
outros.

Investimento de 7,6 milhões de euros 

Novo contrato para prospeção e pesquisa  
de minérios em Aljustrel 
A prospeção prende-se com a procura de jazigos de cobre, zinco ou chumbo e outros mine-
rais associados e vai passar por diversas fases técnicas, como o levantamento da geologia de 
pormenor, a realização de trabalhos de geofísica e a “realização de sondagens na tentativa de 
identificar eventuais jazigos minerais.

A empresa Eczacibasi ESAN foi fundada por Nejat F. Eczacibasi, em 
1942. O grupo está presente em setores essenciais como a exploração 
mineira, a produção de produtos de consumo e farmacêuticos. O Grupo 
está igualmente ativo nas áreas das finanças, tecnologias da informação 
e comunicação e soldagens. A ESAN está entre os principais grupos 
empresariais da Turquia, com as suas 41 empresas e cerca de 12 mil 
trabalhadores.

150 locais e pontos de interesse identificados 

Novo site do Roteiro de Minas
Explosivos Civis

Orica vai ampliar fábrica em Aljustrel 
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O Município de Aljustrel 
viu aprovada a candida-
tura designada “Elabo-

ração de cadastro das infraestru-
turas existentes de abastecimento 
de água e saneamento de águas 
residuais em baixa no Município 
de Aljustrel”, ao Programa Ope-
racional Sustentabilidade e Efici-
ência no Uso de Recursos.

 Neste projeto, a autarquia de-
finiu que seria necessário o cum-
primento de quatro pressupostos 
para a realização da operação, a 
saber: realização de atividades 
de recolha e tratamento de in-
formação; inserção da informa-
ção recolhida em ambiente SIG; 
aquisição de software para gestão 
da informação recolhida e assis-
tência técnica.

 Na prática, o município pro-
põe-se realizar o levantamento, 
validação e homogeneização de 

informação cadastral das redes 
de águas e saneamento em baixa 
no município, segundo um mo-
delo de dados comum, com vista 
à sua integração num sistema de 
informação geográfica, recorren-
do a informação recolhida em 
software específico para o efeito, 
com vista a facilitar a gestão des-
tas redes em tempo real.

 Da operação resultará no fu-
turo um maior conhecimento das 
infraestruturas e capacidade pa-
ra identificar rapidamente quais 
as reais necessidades de expan-
são, reabilitação e reparação das 
mesmas, facilitando, igualmente, 
a gestão das infraestruturas e os 
processos de tomada de decisão, 
contribuindo para o aumento da 
eficiência dos sistemas e a me-
lhoria da qualidade dos serviços 
prestados.

O Concelho de Aljustrel re-
cebeu no dia 23 de março, 
a visita da Diretora Regio-

nal de Cultura do Alentejo, Ana 
Paula Amendoeira. 

Durante a manhã, o Presiden-
te da Câmara, Nelson Brito, e o re-
presentante da EDM - Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, Ricar-
do Pinto, conduziram uma visita 
ao património mineiro de Aljus-
trel que integrará o futuro Parque 
Mineiro, nomeadamente às inter-
venções concluídas recentemente 
na Zona de Algares, incluindo 
uma visita à Galeria Mineira do 
Piso 30.

De tarde, os trabalhos conti-
nuaram com uma visita ao futuro 
Centro de Artes de Aljustrel, em 
fase de conclusão no edifício do 
Jardim 25 de Abril, seguindo-se 
uma visita ao património religio-
so, nomeadamente à Igreja Ma-
triz, a cargo de representante da 
paróquia.

O encerramento dos trabalhos 
fez-se em Messejana, a convite da 
Presidente da Junta de Freguesia, 
Ercília Diogo, que acompanhou 
a comitiva em visita à Igreja de 
Nossa Senhora da Assunção, Igre-
ja Matriz e Castelo de Messejana, 
discutindo-se o enquadramento e 
perspetivas de reabilitação deste 
património de valor incalculável. 

Durante o dia foi analisado o 

grande poten-
cial do patri-
mónio imate-
rial, bem como 
o conjunto dos 
projetos de âm-
bito cultural e 
patrimonial em 
desenvolvimen-
to no Concelho 
de Aljustrel, 
particularmen-
te aqueles que 
serão passiveis 
de cofinancia-
mento do Qua-
dro Comunitá-
rio, tendo a Di-
retora Regional 
m a n i f e s t a d o 
disponibilidade 
para acompa-
nhar tecnica-
mente os vários 
projetos e intervenções programa-
dos ou em desenvolvimento.

Aprovada candidatura

Elaboração de cadastro 
das redes de água e 
saneamento  

No dia 30 de março, teve 
lugar na Biblioteca Muni-
cipal de Aljustrel, a apre-

sentação pública do Projeto PRO-
DER 4.2.2 Redes de Divulgação de 
Informação.

 Realizada pela Associação de 
Beneficiários do Roxo (A.B.R.), em 
conjunto com a Universidade de 
Évora e o Instituto Politécnico de 
Beja/ Escola Superior Agrária, e 
com o apoio da Câmara Municipal, 
esta apresentação enquadrou-se no 
âmbito do projeto PRODER-Me-
dida 4.2.2—Qualidade da Água 
do Roxo na Dinâmica dos Solos 
e Culturas Agrícolas que teve por 

objetivo a criação de uma Platafor-
ma on-line a fim de proporcionar a 
concentração da informação inte-
grada dos parâmetros de avaliação 
de qualidade da água da Albufeira 
do Roxo e seu perímetro de rega 
e os diferentes tipos de solos, bem 
como estabelecer relações entre a 
informação coligida e as culturas 
mais adequadas para identificação 
dos riscos e minimização dos mes-
mos no perímetro de rega do Roxo.

A iniciativa destinou-se aos 
empresários agrícolas, dirigentes 
autárquicos, técnicos de institui-
ções públicas, privadas e associa-
tivas com intervenção na gestão e 

qualidade da água, e comunidade 
em geral.

A criação de uma platafor-
ma on-line além de permitir aos 
empresários agrícolas aceder a 
informação relevante mais rapida-
mente; terem acesso a informações 
sobre a qualidade da água de rega, 
dos solos das explorações e aos 
dados técnicos da infraestrutura 
de rega, irá igualmente facultar a 
utilização de ferramentas de gestão 
atuais e inovadoras nas atividades 
das explorações agrícolas, facilitar 
o acesso a dados via Internet sem 
condicionalismos de horários, bem 
como disponibilizar serviços mais 
sofisticados e modernos.

Após a sessão técnica, foi assi-
nado um protocolo de colaboração 
com a empresa RRPlaning, com 
vista à elaboração do Plano de por-
menor da antiga fábrica do Roxo.

Apresentação Pública 

Projeto PRODER - Redes de 
Divulgação de Informação

Cultura e património em análise

Diretora Regional de Cultura 
visitou o Concelho de Aljustrel
 
O encerramento dos trabalhos fez-se em Messejana, a 
convite da Presidente da Junta de Freguesia, Ercília 
Diogo, que acompanhou a comitiva em visita à Igreja 
de Nossa Senhora da Assunção, Igreja Matriz e Castelo 
de Messejana.
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O Município de Aljustrel 
submeteu uma candi-
datura designada de 

EmCante ao Programa Alentejo 
2020, Regulamento específico 
“Domínio da Sustentabilidade e 
Eficiência no uso dos recursos”, 
prioridade de investimento 6.3. 
Património Natural e Cultural. 

O EmCante visa a promo-
ção, exaltação e estudo do cante 
alentejano, enquanto Património 

Imaterial da Humanidade clas-
sificado pela UNESCO, tendo 
como missão proceder tanto à 
salvaguarda do Cante como à sua 
divulgação, elencando para isso 
um conjunto de atividades que 
respondam a três objetivos: Es-
tudo e Investigação; Divulgação, 
Valorização e Sensibilização e 
Educação e Transmissão do Can-
te Alentejano.

No que diz respeito ao Estu-

do e Investigação, pretende-se 
produzir um cancioneiro através 
de uma recolha, o mais exaustiva 
possível, de todas as modas can-
tadas por grupos corais do conce-
lho ou por particulares e que fun-
cionará como memória futura.

Na componente da Divulga-
ção, Valorização e Sensibilização 
são várias as ações previstas, no-
meadamente a realização das ini-
ciativas: “Cante à mesa”, o Festival 

do Cante (FestiCante), apoio no 
fardamento dos grupos corais, a 
produção de uma escultura de ho-
menagem ao cante e a promoção 
do cante a nível internacional.  

Em termos de Educação e trans-
missão o objetivo é a criação de um 
clube do cante e a casa do cante.

A sobrevivência do “cante” 
alentejano obriga a que seja pres-
tada uma atenção permanente a 
novas formas de sensibilização 

dos “jovens”, através de grupos 
corais juvenis, da divulgação e da 
“aprendizagem” nas escolas bem 
como objeto de estudo nos con-
servatórios.

Pretende-se com a Casa do 
Cante salvaguardar o Cante 
Alentejano, contribuir para a 
criação de projetos que autossus-
tentem e valorizem os elementos 
de uma identidade em constante 
dinâmica.

Salvaguarda e divulgação do Cante Alentejano

Câmara lança projeto EmCante
O EmCante visa a promoção, exaltação e estudo do cante alentejano, enquanto Património 
Imaterial da Humanidade classificado pela UNESCO, tendo como missão proceder tanto à sal-
vaguarda do Cante como à sua divulgação

O Município de Aljustrel 
aderiu à iniciativa Rota da 
Estrada Nacional 2. Esta 

rota, inédita, pioneira e transre-
gional, atravessa 36 municípios, 
passa pelo interior das povoações e 
liga paisagens tão diferentes como 
as vinhas durienses, as planícies 
alentejanas ou as praias algarvias, 
estendendo-se de Chaves a Faro, 
ao longo de 738,5 quilómetros.

O Município de Aljustrel con-

sidera que esta pode vir a ser uma 
iniciativa aglutinadora, que pode-
rá trazer novas oportunidades de 
desenvolvimento a um conjunto 
de municípios, de norte a sul de 
Portugal, que são atravessados por 
esta importante via.

A par de outras iniciativas em 
desenvolvimento, esta Rota po-
derá “alimentar” a estratégia de 
atração de visitantes e turistas do 
Município de Aljustrel, que pode 

beneficiar da sua localização es-
tratégica, a 5 km de uma saída da 
A2, numa posição central entre 
Lisboa e Algarve, a 45 minutos da 
costa alentejana e a 30 minutos do 
aeroporto de Beja. 

Aljustrel assume de forma 
inequívoca o património mineiro 
como principal recurso turísti-
co, gerador de diferenciação e em 
torno do qual se desenha a sua 
estratégia de desenvolvimento. 
Apesar do património mineiro ser 
uma realidade que congrega toda 
a faixa piritosa ibérica, unindo o 
território do sul de Portugal, entre 
Mértola e Grândola e estendendo-
-se até Espanha, o potencial da 
mina de Aljustrel decorre da sua 
particularidade: ser uma mina vi-
va – o património com 5 mil anos 
convive lado a lado com uma mi-
na em plena atividade de labora-
ção, que gera perto de 800 postos 
de trabalho diretos, exporta e gera 
riqueza. 

Esta matriz diferenciadora dis-
tingue e posiciona Aljustrel num 
patamar de elevado potencial, no 
contexto nacional, ibérico e euro-
peu, que muito pode beneficiar da 
Rota da Estrada Nacional 2.

A CIMBAL, a Direção Re-
gional de Cultura do 
Alentejo e as universida-

des de Coimbra e de Évora as-
sinaram, no início deste ano, o 
Protocolo de Colaboração Técni-
ca e Científica para a Valorização 
do Museu Regional de Beja. Na 
ocasião foi igualmente celebrado 
entre a CIMBAL e a Fundação 
Millennium BCP, o Acordo de 
Colaboração Mecenática para a 
valorização deste espaço. O do-

nativo no valor de 27 mil euros 
irá permitir requalificar o edifí-
cio, assim como conservar e va-
lorizar o seu acervo. Este acordo 
tem a duração inicial de dois 
anos, extinguindo-se na conclu-
são física e financeira prevista. 

Ecce Homo, uma das mais 
simbólicas obras do Museu Re-
gional de Beja, do século XV, 
tábua gótica atribuída ao Mestre 
Gil, é uma das peças que vai ser 
restaurada.

NÚMERO
Projeto EmCante
Investimento total – 250 mil euros
Apoio FEDER (85%) – 212 mil euros
Contrapartida Nacional – 38 mil euros

Rota atravessa 36 municípios, de Chaves a Faro

Aljustrel integra a Rota da 
Estrada Nacional 2

Património

Museu Regional de Beja 
vai ser requalificado 



abril 2016 | Boletim Municipal | Aljustrel  7

M
un

ic
íp

io
A Câmara Municipal de Al-

justrel adquiriu, em escri-
tura pública, no dia 19 de 

fevereiro de 2016, à EDMI - Em-
presa de Projetos Imobiliários, 
S.A., o edifício correspondente à 
atual sede do Sport Clube Minei-
ro Aljustrelense, situado na Rua 
Vasco da Gama, em Aljustrel, 

bem como dois outros prédios, 
situados também em Aljustrel, 
constituídos por dois moinhos de 
vento e respetivos recintos para 
desafogo. O Município adquiriu 
os três imóveis pelo seu valor pa-
trimonial, num total global de 88 
mil e 200 euros.

O Município de Aljustrel de-
cidiu alterar a data de rea-
lização do mercado men-

sal, passando este a realizar-se na 
primeira terça-feira de cada mês. 

Recorde-se que realização do 
mercado mensal no quarto domin-
go de cada mês foi uma decisão, 
tomada em 2015, que procurou ir 
ao encontro da disponibilidade 
da população, verificando-se, no 
entanto, que esta opção não favo-
receu a presença dos vendedores, 
que progressivamente deixaram de 
estar presentes no mercado mensal 

de Aljustrel, perdendo este quali-
dade e relevância.

Deste modo, considerando esta 
avaliação, o Município optou por 
regressar à primeira forma e reali-
zar os mercados mensais à primei-
ra terça-feira de cada mês, exceto 
nos meses de junho, em que se rea-
liza a Feira do Campo Alentejano, 
e outubro, em que acontece a Feira 
Nova. 

Assim, desde o passado dia 5 
de abril, o mercado mensal voltou 
a realizar-se à terça-feira, nos horá-
rios habituais. 

O processo de consulta pú-
blica integrado na inicia-
tiva Orçamento Partici-

pativo do concelho de Aljustrel 
2015/2016 decorreu no mês de ou-
tubro de 2015, através da disponi-
bilização de um questionário aos 
munícipes que permitiu identifi-
car áreas prioritárias em termos 
de intervenção e propostas con-
cretas de investimento, bem como 

avaliar o grau de satisfação com a 
gestão autárquica do concelho. 

Este processo de auscultação 
decorreu através da distribuição 
de questionários em papel e por via 
de um questionário online, acessí-
vel no site do Município. Paralela-
mente foram promovidas sessões 
públicas em todas as freguesias, no 
sentido de serem identificadas pro-
postas por parte dos/as cidadãos/

ãs. No total foram recolhidas 161 
respostas aos questionários. 

Observa-se que os munícipes 
identificam como prioritárias 
três áreas de atuação – Desen-
volvimento Económico (41,24%), 
Educação (40,21%) e Rede Viária 
e Sinalização de Trânsito (28,3%). 

Quando é colocado o desa-
fio para concretizar, verifica-se, 
a partir da leitura dos dados re-
colhidos, uma maior facilidade 
para apontar de forma explicita 
necessidades de investimento no 
domínio das infraestruturas/ma-
teriais, com clara incidência nas 
propostas de recuperação, con-
servação e construção de rodo-
vias e arruamentos.

Ao nível do Desenvolvimento 
Económico são várias as menções 
à criação de zonas de localização 

empresarial (as mais concretas) e 
a medidas de apoio à criação de 
emprego e à criação de empresas.

A questão número 4 procurou 
avaliar o nível de satisfação dos/
as inquiridos/as com o desempe-
nho camarário. A prevalência das 
respostas “Satisfeito” (60,82%) 
ressalta da observação dos dados, 
sendo que 11,34% afirmam esta-
rem “Muito satisfeitos”. A ava-
liação negativa recolhe um total 
de 12,37% de respostas “Pouco 
Satisfeito”. Não existem respostas 
de cidadãos/ãs que se afirmem 
“Nada Satisfeitos”. 

A comunicação com os muní-
cipes parece cumprir o essencial 
dos seus objetivos tendo em conta 
que a grande maioria da população 
inquirida se sente “Suficientemen-
te informada” (58,7%). Apenas 3% 

afirmam esta-
rem “Nada in-
formados”. 

O Orçamen-
to Municipal 
em vigor reflete 
os resultados da 
iniciativa Or-
çamento Participativo 2015/2016, 
com um valor cabimentado de in-
vestimento a concretizar nas áreas 
e projetos priorizados.

Recorde-se que da edição an-
terior do Orçamento Participati-
vo, 2014/2015, resultou a execu-
ção de vários projetos priorizados 
pela população, nomeadamente: 
a execução da vedação da Escola 
do 1º Ciclo de Montes Velhos e 
a concretização de arruamentos 
em Ervidel, Rio de Moinhos e 
Bairro de S. João do Deserto.

Património

Câmara adquiriu sede do 
Mineiro Aljustrelense e dois 
moinhos de vento

Alteração de data

Mercado mensal de 
Aljustrel às terça-feiras

2015/2016

Resultados do 
Orçamento 
Participativo
Observa-se que os munícipes iden-
tificam como prioritárias três áre-
as de atuação – Desenvolvimen-
to Económico (41,24%), Educação 
(40,21%) e Rede Viária e Sinaliza-
ção de Trânsito (38,3%). 
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Administração direta

Uma Câmara com 
rostos 

As intervenções da Câmara Municipal no 
modelo de administração direta são da 
responsabilidade da divisão técnica do 

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

Reabilitação de bancos na Ave-
nida 1 Maio

Reposição de calçada na Rua da 
Quadra

Apoio na Montagem Feira de 
Abril 2016

Corte de  rvores no Jardim 25 
de Abril

Montagem de Vedação na Escola 
dos eucaliptos

Pintura de Rails Rotunda na Ma-
lha Ferro

Levantamento e Reposição cal-
çada na Rua de Beja 

Limpeza exterior das Piscinas 
Cobertas

Pintura exterior da Casa das 
Artes

Reconstrução de logradouro em 
Algares

Rep. de pavimentos no Parque 
dos Bombeiros de Aljustrel

Pintura de estacionamento do 
Parque da Vila

Reabilitação da Avenida de Al-
gares

Corte e desbaste de ervas na 
EN2-8

Limpeza de Parque de Merendas 
na EN2

Limpeza de Ruas Corte e desbaste de ervas na 
Escola Secund ria

Trabalhos de jardinagem no  
Parque da Vila

Demolição moradia na Rua 1 
Maio Rio de Moinhos

Pintura exterior do Parque de 
Estacionamento

Regeneração da Avenida de 
Algares

Reabilitação do logradouro da 
Escola dos Eucaliptos

Corte e desbaste de ervas no 
Campo Futebol Rio Moinhos

Recuperação do Parque Infantil 
da Escola dos Eucaliptos Reparação da EM527-2

Execução de Ramal de Esgoto na 
Rua 28 de Setembro

Reparação Rotura na Rua 5 Ou-
tubro

Pintura exterior da Escola da 
Avenida

Plantação de Relva em S. João 
de Negrilhos

Reabilitação de muros no Jardim 
25 de Abril

Melhorias na Av. de Algares Montagem de sinalização hori-
zontal em Aljustrel

Plantação de oliveiras junto 
Bairro Azul

Melhorias na Av. de Algares Execução de Ramal de Água em 
Messejana

Reforço da guarda metálica do 
Estádio Municipal
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O Município de Aljustrel 
inaugura, no próximo 
dia 25 de abril, o Parque 

da Vila. Esta importante interven-
ção teve com principal objetivo 
harmonizar os equipamentos já 
existentes e a sua envolvente, nu-
ma perspetiva de função pública 
(lazer e deporto) e de melhoria 
do ambiente urbano. As obras 
incidiram fundamentalmente no 
Jardim Público 25 de Abril, no 
Parque Desportivo e Campos de 
Ténis e na Casa do Jardim (anti-
go Lar de Idosos da Santa Casa da 

Misericórdia de Aljustrel), que foi 
completamente requalificada e dá 
agora lugar ao Centro d´ Artes.

Jardim Público 25 de Abril
Foram renovadas todas as in-

fraestruturas deste jardim, desde 
a rede de iluminação (que incor-
pora tecnologia led), às redes de 
drenagem e de rega, bem como 
a reconfiguração dos percur-
sos existentes, parques infantis e 
zonas de estada. O projeto con-
templou ainda a substituição dos 
pavimentos, a reformulação das 

zonas verdes, a remodelação das 
instalações sanitárias, a criação de 
zona de mini-golfe, jogos de água 
e de desportos radicais. Também 
foi completamente reabilitado o 
edifício que hoje acolhe o bar do 
jardim.

O Jardim 25 de Abril foi criado 
após a Revolução dos Cravos. Na 
altura, a população via realizado 
o desejo antigo de atribuir “aos fi-
lhos dos homens que nunca foram 
meninos” (frase de Soeiro Pereira 
Gomes inscrita neste jardim), um 
espaço de lazer onde as crianças 
pudessem finalmente brincar.

Parque Desportivo
O novo Parque Desportivo 

foi alvo de uma profunda requa-
lificação. Foi substituído o pavi-
mento do campo, recuperadas as 
bancadas e colocadas novas redes 
de proteção e de separação/deli-
mitação. O edifício dos balneários 
foi, também ele, reabilitado e in-
troduzida uma nova cobertura e 
elementos unificadores nos vãos. 
Foi também instalado um sistema 
de cobertura sobre o campo de jo-
gos, que facilita a utilização deste 
equipamento desportivo em todas 
as alturas do ano.

Os campos de ténis foram 
também objeto de completa rea-
bilitação. Foi substituído o pavi-
mento dos campos, recuperadas 
as bancadas na envolvente e colo-
cadas novas redes de proteção e de 
separação/ delimitação.

Centro d Àrtes
O Centro d´ Artes resulta da 

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

O piso 0, que acolhe a sede do 

NAVA – Núcleo de Artes Visuais 
de Aljustrel, dispõe de um espaço 
para exposições temporária, que 
consiste em três zonas contíguas, 
e zona de ateliês, com três divisões 
para desenvolvimento de ativi-
dades relacionadas com as artes 
plásticas. No pátio traseiro, num 
anexo, existe um espaço para ate-
liês de escultura. É também no 
piso 0 que está localizada a zona 
de bar.

O piso 1 consiste na denomi-
nada Residência de Artistas, onde 
pessoas de várias origens podem 
pernoitar enquanto desenvolvem 
os seus projetos artísticos nos ate-

liês, convivendo e enriquecendo-
-se mutuamente pelo intercâmbio 
das experiências vividas e das res-
petivas culturas. Para este efeito 
existirão neste piso nove quartos, 
com capacidade para alojar 32 
pessoas. Existirá também uma sa-
la de convívio e uma divisão com 
uma kitchenette para apoio.

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

Comemorações do 25 de Abril

Município inaugura o Parque da Vila
As obras incidiram fundamentalmente no Jardim Público 25 de Abril, no Parque Des-
portivo e Campos de Ténis e na Casa do Jardim (antigo Lar de Idosos da Santa Casa 
da Misericórdia de Aljustrel).

NÚMERO
Investimento no Parque da Vila: 
1 milhão e 53 mil euros - Valor total do projeto
728 mil 643 euros - Comparticipação do FEDER
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A empreitada de reabilita-
ção e reforço da ponte da 
Ribeira do Roxo, situada 

na Estrada Nacional n.º 2 (EN2), 
Km 611, entre Aljustrel e Ervidel 
foi iniciada no mês de março.

O prazo de execução da obra, 
da responsabilidade da empresa 
Estradas de Portugal, é estimado 
em 150 dias, com um valor de 
cerca de 241 mil e quinhentos 
euros. 

Esta é uma intervenção que 
há muitos anos vem a ser revin-
dicada pelo Município de Aljus-
trel e pelas populações, visto que 
a ponte se situa numa das prin-
cipais vias do concelho, a EN2, 

estabelecendo a ligação de Aljus-
trel, a Ervidel, Beja, Ferreira do 
Alentejo, entre outras.

Visto que a obra irá condicio-
nar o trânsito, logo que se torne 
necessário, a Câmara Municipal 

de Aljustrel irá informar, atem-
padamente, os munícipes das al-
ternativas de circulação.

Reabilitação

Obras da ponte da Ribeira do Roxo em curso
Esta é uma intervenção que há muitos anos vem a ser revindicada pelo Município de 
Aljustrel e pelas populações, visto que a ponte se situa numa das principais vias do 
concelho, a EN2.

A Comissão Municipal de 
Proteção Civil reuniu, no 
mês de fevereiro, a fim de 

discutir e definir o Plano de Tra-
balho para 2016.

Este plano incide na realiza-
ção, ao longo do ano, de exercí-
cios e de simulacros a efetuar nas 
escolas, Instituições de Solidarie-
dade Social, edifícios públicos, 
nas indústrias, mina e zonas em-
presariais do concelho. Será dada 
igualmente particular atenção à 
falha sísmica situada na zona de 
Aljustrel.

Aproveitando a presença do 
representante da empresa públi-
ca Infraestruturas de Portugal 
foi também denunciado o mau 
estado em que se encontram as 
estradas nacionais do concelho, 
deterioradas pela intensa circula-
ção de veículos pesados da EDIA, 
aproveitando-se a ocasião para 
realizar uma visita técnica a estes 
locais que permitiu demonstrar 
no terreno as várias anomalias 

expostas, nomeadamente, na 
Ponte do Roxo e outras obras de 
arte; Estrada Nacional 2; Estra-
da Nacional 383 (entre Aljustrel/
Montes Velhos); entre outras. Foi 
igualmente discutida a possibili-
dade de construção da variante à 
vila de Aljustrel.  

A reunião foi presidida pelo 
presidente da Câmara Munici-
pal e contou com a participação 
de representantes dos Bombeiros 
de Aljustrel, da GNR de Aljus-
trel, das juntas de freguesias do 
concelho, do Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Aljustrel, 
da Unidade Local de Saúde do 
Baixo Alentejo, do Centro Distri-
tal de Segurança Social de Beja, 
das empresas Orica e Almina, da 
Santa Casa da Misericórdia de 
Aljustrel e de um técnico muni-
cipal de proteção civil.

Comissão Municipal de Proteção Civil 

Proteção Civil preocupada 
com estado das estradas

O Sport Clube Mineiro 
Aljustrelense, em cola-
boração com um grupo 

de associados, vai levar a efeito, 
à semelhança de anos anterio-
res, mais uma edição do Con-
vívio de Pesca denominado por 
“Aljuspescamar”, que terá lugar 
no sábado, dia 30 de Abril de 
2016.

Esta será já a sua 19ª edição, 

sendo que o referido convívio 
terá lugar na Praia da Ribeira da 

Azenha (Milfontes), com início 
às 8,00 h. e término às 13,00 h., 
seguido de um jantar de confra-
ternização e entrega de prémios 
no refeitório da Escola E.B. 2,3 
de Aljustrel.

O Município de Aljustrel 
condena veementemente 
as várias ocorrências de 

destruição e vandalização de pa-
trimónio municipal ocorridas nas 
últimas semanas, e solicita à popu-
lação que informe as autoridades 
caso tenha conhecimento de quem 
praticou estes atos, que põem em 

causa propriedade que deveria ser 
usado como se fosse de cada um, 
mas respeitada como sendo de to-
dos. 

Na sequência destes atos, o 
município entregou às autoridades 
uma queixa-crime contra desco-
nhecidos, a qual se espera que pro-
duza efeitos muito em breve.

Pesca desportiva

Aljuspescamar está de volta

Informação 

Destruição e vandalização 
de património municipal
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A XVI edição da Feira do 
Campo Alentejano já 
tem data marcada. Será 

no segundo fim de semana do 

mês de junho, como sempre no 
Parque de Exposições e Feiras.

A programação deste cer-
tame agroindustrial, realizado 

pela Câmara Municipal de Al-
justrel,  está a ser ultimada mas, 
desde já, se pode anunciar a atu-
ação dos grupos Djodje e Los 

Romeros na noite de sexta-feira, 
10 de junho, e de The Gift, Ruben 
Baião e Six Irish Man para a noi-
te de sábado, dia 11.

A Feira do Campo Alenteja-
no tem como finalidade a divul-
gação e a promoção das ativi-
dades económicas do concelho, 
e pretende ainda ser um espaço 
para a promoção e divulgação 
das potencialidades turísticas, 
para a valorização de atividades 
tradicionais, como o artesanato 
e a gastronomia.

Neste espaço de exposição do 
mundo rural, é ainda objetivo 
dar a conhecer aos investido-
res as mais-valias do concelho e 
mostrar a dinâmica empresarial 
e as condições excecionais que 
Aljustrel tem para oferecer às 
novas empresas que aqui quei-
ram instalar-se. Por isso, além 
da forte ligação de Aljustrel à 
atividade mineira, também será 
dado grande ênfase à ativida-
de agrícola em franca expansão 
devido à ampliação da rede se-
cundária de Alqueva, que veio 
alargar o perímetro de regadio 
permitindo o aparecimento de 
novas alternativas para o agro-
negócio no concelho de Aljus-
trel.

Como nos anos anteriores, 
a feira será composta por vá-
rios stands, pavilhões e espaços 
lúdicos. Haverá como habitual-
mente o pavilhão de exposições, 
o pavilhão agroindustrial, o pa-
vilhão do gado, com o picadeiro 
exterior e a quinta pedagógica, 
uma exposição de automóveis, 

o espaço dos 
produtos da 
terra, o espaço 
criança e des-
porto, o espaço 
Jovem e o es-
paço da saúde. 
Além disso, 
espetáculos do 
mundo taurino 
e equestre, pro-
vas de queijo, 
vinho, mel e 
outros produ-
tos regionais, 
t a s q u i n h a s 
com petiscos, 
workshops de 
cozinha à base 
de pão e coló-
quio sobre no-
vas oportuni-
dades de negó-
cio no mundo 
agrícola também estão previstos.

A Feira do Campo é também 
sinónimo de lazer e divertimen-
to. De 10 a 12 de junho, os dias 
serão preenchidos por um vas-
to programa musical e cultural 
a decorrer nos diversos palcos, 
e que contará com as atuações 
de grupos corais e musicais do 
concelho, bem como de nomes 
sonantes da música nacional e 
diversos Djs. Prevê-se, que à se-
melhança das edições anteriores, 
todas estas atividades venham a 
atrair milhares de visitantes a 
esta grande feira do Baixo Alen-
tejo.

No âmbito dos “Encontro 
com a Escrita”, foi apre-
sentada ao público, no dia 

2 de abril, no auditório da Biblio-
teca Municipal de Aljustrel, a obra 
IMPÉRIO DE SOL – A Questão da 
Agricultura (ed. Colibri) da autoria 
de Joaquina Rebelo.

 IMPÉRIO DE SOL – A Ques-
tão da Agricultura é uma visão de 
dentro sobre as problemáticas que 
não têm sido compreendidas pelos 
governos e pela sociedade nas últi-
mas décadas.

 Neste trabalho, a assistente so-

cial, Joaquina Rebelo quer apelar à 
reflexão, empenho e responsabi-
lidade social por parte de todas as 
pessoas, grupos e comunidades na 
construção de um futuro melhor, 
tendo em conta o desenvolvimento 
económico-social dos territórios, 
assente na importância da revalori-
zação da agricultura paralelamente 
a outros setores.

A autora, norteada por mo-
tivos sociais, tenta compreender 
as razões do enfraquecimento da 
agricultura e identificar o que pode 
ser feito para reabilitar a imagem 

da agricultura e das pessoas que se 
dedicam a esta atividade, pois têm 
sido bastante desvalorizadas nas úl-
timas décadas.

Importa salientar que este tra-
balho refere as dificuldades e pro-
blemas das pessoas que trabalham a 
terra, interpretadas pela visão leiga 
da autora na matéria. IMPÉRIO DE 
SOL reflete a voz dos agricultores de 
Aljustrel.

Na apresentação deste livro o 
cante alentejano esteve, também, 
presente com a atuação do grupo 
coral As Amigas de Panóias.

Aljustrel volta a apostar 
na promoção do seu mu-
nicípio no decurso da 

Ovibeja, aproveitando a opor-
tunidade para mostrar aos visi-
tantes deste importante certame 
os produtos gastronómicos do 
concelho, como os enchidos, os 

doces, bem como os seus vinhos 
e artesanato. 

A Ovibeja servirá igualmente 
para promover a Feira do Cam-
po Alentejano, que este ano se 
realiza de 10 a 12 de junho, sob o 
lema “Aljustrel, Terra Viva”.

Encontro com a escrita

Império de Sol – A Questão da Agricultura
Stand promocional

Aljustrel promove-se na 
Ovibeja

10, 11 e 12 de junho

Feira do Campo Alentejano 
de novo em Aljustrel 
Desde já, se pode anunciar a atuação dos grupos Djod-
je e Los Romeros na noite de sexta-feira, 10 de junho, 
e de The Gift, Ruben Baião e Six Irish Man para a noite 
de sábado, dia 11.
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Como é tradição, a fregue-
sia de São João de Negri-
lhos recebeu nos dias 9 e 

10 de Abril, mais uma edição da 
Feira de Abril. E nem o tempo 

“tremido” afastou as muitas cen-
tenas de visitantes que se quise-
ram associar ao certame.

Promovido pela Junta de 
Freguesia, em colaboração com 

o movimento associativo da fre-
guesia e a Câmara de Aljustrel, 
o certame ganhou nova vida nos 
últimos anos e voltou a oferecer 
dois dias de muita animação.

Espetáculos musicais, petis-
cos à base de borrego alentejano, 
mostra de empresas e serviços 
locais, exposição de animais, 
animação infantil, foram alguns 

dos destaques do programa, que 
incluiu ainda mais uma edição do 
mercado dos produtos agrícolas.

A tradição mantém-se e, 
mais uma vez, celebra-se 
no próximo dia 1 de Maio, 

na Barragem do Roxo, o Dia do 
Trabalhador. A iniciativa, orga-
nizada pela CGTP-IN, conta com 
o apoio da Junta de Freguesia de 
Ervidel e Município de Aljustrel.

No próximo dia 1 de maio, 
assinala-se o 130º aniversário 
dos acontecimentos de Chica-
go, que estiveram na origem do 
1º de Maio, Dia Internacional do 
trabalhador, quando 500 mil tra-
balhadores saíram às ruas desta 
cidade norte-americana em ma-

nifestação pacífica, exigindo a re-
dução da jornada para oito horas 
de trabalho. A polícia reprimiu a 
manifestação, dispersando a con-
centração, depois de ferir e matar 
dezenas de operários.

A Junta e Freguesia de Mes-
sejana, em parceria Muni-
cípio de Aljustrel, vai pro-

mover, nos dias 2 e 3 de julho de 
2016, o evento “Sob o Céu de Mes-
sejana”. A iniciativa procura pro-
mover a fotografia e o património 
ambiental e arquitetónico impar 

de Messejana, vila histórica situ-
ada no concelho de Aljustrel. Do 
programa constam um exposição 
de fotografia do aljustrelense Rui 
Correia, um colóquio, workshops 
de fotografia noturna e observa-
ção de astro e muito mais.

Teve lugar do dia 19 de feve-
reiro a cerimónia que di-
tou a abertura ao público 

do novo Balcão de atendimento 
de Rio de Moinhos. 

Até aqui os serviços presta-
dos pela Junta de Freguesia eram 
efetuados no 1º andar do edifício, 
sendo que o acesso era feito uni-
camente pelas escadas, de dimen-
sões reduzidas e muito inclina-
das, dificultando a acessibilidade 
da população mais envelhecida e 
com menos mobilidade. 

A solução encontrada, assen-
tou na ocupação de uma das salas 
da Extensão do Centro de Saúde, 
no piso inferior. 

A manutenção destes servi-
ços ganhou particular relevância 
com a extinção em 2013 da Jun-
ta de Freguesia de Rio de Moi-
nhos, permitindo aos cidadãos 
desta localidade continuarem a 
usufruir destes serviços em pro-
ximidade e, agora, também com 
muito maior comodidade.

São João de Negrilhos

Feira de Abril revitalizada voltou a ser um sucesso
Promovido pela Junta de Freguesia em colaboração com o movimento associativo da fregue-
sia e a Câmara de Aljustrel, o certame ganhou nova vida nos últimos anos e voltou a oferecer 
dois dias de muita animação.

Ervidel

Dia do Trabalhador comemora-se na 
Barragem do Roxo

União das Freguesias e Aljustrel e Rio de Moinhos

Novo balcão de 
atendimento de Rio de 
Moinhos
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No dia 12 de abril de 2016, 
o Município de Aljustrel 
solicitou por escrito ao 

Ministério da Educação que vol-
te a considerar a excecionalidade 
da abertura da escola de 1º Ciclo 
de Rio de Moinhos como polo do 

Centro Escolar de Aljustrel, no 
Ano Letivo 2016/2017. 

Os argumentos que funda-
mentam este pedido dirigido à 
Secretária de Estado Adjunta e da 
Educação são os seguintes:

No próximo Ano Letivo esta-

rão matriculados em Rio de Moi-
nhos 16 alunos no 1º ciclo (mais 
3 alunos do que no Ano Letivo 
transato), acrescidos de mais 13 
inscrições no pré-escolar, o que 
garante 29 alunos com intenção 
de frequentar esta escola.

O Município confirma que 
não tem condições para garantir 
os transportes dos alunos desta 
localidade para o Centro Escolar 
na sede do Concelho, no Ano Le-
tivo 2016/2017;

A Escola de Rio de Moinhos 
reúne condições para o desenvol-
vimento da atividade letiva;

A transferência de uma nova 
turma para o Centro Escolar de 
Aljustrel, por ausência de salas 
disponíveis, obrigaria à criação 
de mais uma turma de 1º ciclo, 
que teria que funcionar fora do 
Centro Escolar, mais concreta-
mente na E. B. 2, 3 de Aljustrel.

Caso esta solicitação volte a 
ser bem acolhida pelo Ministério 

da Educação, à semelhança do 
que aconteceu nos dois últimos 
anos letivos, evita-se o desloca-
mento de crianças de tenra idade 
e o encerramento de mais uma 
instituição numa localidade que, 
nos últimos anos, tem sofrido 
com a falta de atenção do Estado 
Central, que tem vindo a privá-
-la de vários serviços públicos de 
proximidades, incluindo a sua 
Junta de Freguesia, extinta em 
2013.

As principais temáticas a 
serem desenvolvidas pe-
las técnicas dos serviços 

de Ambiente e de Proteção Ci-
vil da autarquia, ao longo destes 
meses, são: “Energia e alterações 
climáticas” para dar a conhecer 
as diferentes fontes de energias 
renováveis; “Menos Resíduos”, 
com vista a mostrar o circuito 
dos resíduos sensibilizando para 
a importância dos 5R: Repensar, 
Recusar, Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar; “Poupar para o Plane-

ta salvar”, com apresentação de 
um filme sobre o ciclo urbano 
da água e sensibilizar para o seu 
uso eficiente, “Eco-Floresta” para 
alertar alunos sobre as espécies 
em vias de extinção e importân-
cia dos ecossistemas mediterrâ-
neos e, ainda, “Conhecer os Ris-
cos”, com exercícios de evacuação 
e simulacro. 

Neste plano de educação, deli-
neado tendo em conta os dias co-
memorativos da Proteção Civil, 
da Floresta, da Água, da Energia 

e do Ambiente, serão igualmen-
te realizadas visitas de estudos, 
um concurso de conto ilustrado 
e também ações de sensibilização 
de cariz mais social, entre outras 
iniciativas.

Estas atividades contam com 
o apoio de diversas entidades, 
nomeadamente Agrupamento 
de Escolas de Aljustrel, Águas 
Públicas do Alentejo, Ambilital e 
Instituto de Conservação da Na-
tureza e das Florestas.

“O Caminho dos Resíduos” 
foi a primeira das ações a serem 
realizadas com os alunos do Cen-
tro Escolar Vipasca, num conjun-
to de 17 sessões que decorreram 
ao longo do mês de fevereiro.

Técnicos da AGDA - Águas 
Públicas do Alentejo dinamiza-
ram, no dia 16 de março, junto 
dos alunos dos 3ºs e 4ºs anos,  a 
ação “ Ser amigo da Água”. Esta 
atividade, que pretendeu assina-
lar o Dia Mundial da Água, con-
sistiu na passagem de um filme 
explicativo sobre o ciclo urbano 
da água, de jogos sobre a temática 
e entrega de brindes aos alunos.  

No dia 18 de março, em par-
ceria com a GNR (Escola Segura 
e SEPNA), foi realizada a ação 
dedicada ao Dia Mundial da Flo-
resta e da Árvore. Nesse dia, fo-
ram plantadas, simbolicamente, 
duas árvores (disponibilizadas 
pela GNR) e promovidas ativida-
des no recinto escolar. Foi reali-
zado um painel alusivo ao tema 
com recurso a pintura, colagens, 
recortes, foram construídas ár-
vores através de reutilização de 
resíduos, jogos e exibido um fil-
me pela GNR- SEPNA  sobre os 

incêndios florestais. 
Em abril, iniciou-se um no-

vo ciclo, mais direcionado aos 
alunos do 3º e 4º ano do Centro 
Escolar Vipasca sobre “Energia e 
Alterações Climáticas”. 

No dia 15 de abril, foi promo-
vida a ação “O que são as Altera-
ções Climáticas”.  Para a sessão 
foi convidado o ativista ambien-
tal, professor, formador e con-
sultor de empresas de energias 
renováveis, na área da responsa-
bilidade social, e autor de várias 
obras escritas, António Eloy, que 
apresentou aos alunos uma apli-
cação (app) por si desenvolvida.

Esta aplicação interativa ex-
plora as consequências que a con-
tinuação do uso e abuso de com-
bustíveis fósseis e a artificializa-
ção da natureza pode provocar 
na circulação das águas dos oce-
anos, os seus impactos no degelo 
e nos extremos meteorológicos, 
articulado com a descrição da in-
fluência do clima na evolução da 
vida na Terra.

No dia 29 de maio (Dia Mun-
dial da Energia), os alunos que 
participaram no projeto das 
energias e alterações climáticas 
irão realizar a construção de um 
forno solar, sensibilizando-os as-
sim para a utilização das energias 
renováveis.

Este projeto, que terminará 
a 5 de junho (Dia Mundial do 
Ambiente), pretende dinamizar 
atividades, ligadas ao ambiente e 
à proteção civil, de forma a cons-
ciencializar e a sensibilizar a co-
munidade escolar do pré-escolar 
ao 1.º ciclo sobre a importância 
destas temáticas.

No âmbito do projeto edu-
cativo, o Museu Munici-
pal de Aljustrel promo-

veu durante o mês de março, di-
versas atividades destinadas aos 
alunos do pré-escolar e 1.º ciclo 
do Ensino Básico. 

Nos dias 1 e 10 de março, foi 
realizada a atividade “Vamos 
criar um jardim de plantas aro-
máticas e medicinais!”, no Cen-
tro de interpretação de produtos 
hortícolas e ervas aromáticas, 
situado no lugar do Carregueiro. 

Esta atividade visou propor-
cionar às crianças e jovens um 
melhor conhecimento e compre-
ensão sobre a origem das plantas 
aromáticas, através da criação de 
um jardim e de um herbário.

Também, nos dias 7 e 9, a 
atividade “Baú da História – 
Conhecer o Foral de Aljustrel” 
destinou-se à aprendizagem dos 
mais novos sobre o que é uma 
Carta de Foral e compreender a 
sua importância tendo como base 
a Carta de Foral de Aljustrel.

Educação

Município de Aljustrel 
solicitou manutenção 
da escola de Rio de 
Moinhos no Ano Letivo 
2016/2017
No próximo Ano Letivo estarão matriculados 
em Rio de Moinhos 29 alunos.

Plano Escolar de Educação Ambiental/Proteção Civil 

Dar continuidade à vida 
e mostrar o caminho aos 
mais novos

Projeto Educativo 

do Museu

Crianças 
aprendem 
a conhecer 
plantas e 
história de 
Aljustrel 
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Passado, presente e futuro

Jardim Público 25 de Abril
O Jardim 25 de Abril foi criado após a Revolução dos Cravos. Na altura, em Aljustrel, numa 
terra árida, assente num maciço rochoso, poucos eram os espaços verdes, existindo somente 
dois grandes jardins, onde estavam as mansões senhoriais, residências dos administradores 
da mina, uma das quais desabitada. E foi nesta última, que uma comissão em representação 
da população negociou com a administração da empresa mineira, o que viria a ser o Jardim 
25 de Abril. Mas a história deste Jardim não começa nem acaba aqui...

Pré-25 de Abril 
Em 1950 o Diretor Técnico 

da Mina vivia num velho edifí-
cio em mau estado situado pró-
ximo da mina de S. João. Com a 
chegada nessa altura de um novo 
Diretor (Engº Van Vliet) a em-
presa mineira adquiriu à Câma-
ra os terrenos onde hoje se situ-
am o Infantário da Misericórdia, 
o Parque Desportivo e o Jardim 
Público, para aí construir a nova 
residência para o Diretor Técni-
co, que foi concluída em 1952.

Em 1959 morre o Engº Van 
Vliet e a casa ficou praticamen-
te desabitada, apenas utilizada 
esporadicamente. Esse espaço 
verde desaproveitado fez sonhar 
muitos dos que por ali passea-
vam, sobretudo nos meses de 
verão, em que a escassez de som-
bras mais se fazia sentir. 

Pós-25 de Abril
Com o 25 de Abril, os sonhos 

ganharam alento e em 11 de se-

tembro de 1974 foi entregue pe-
lo MDP/CDE uma petição, com 
1871 assinaturas de cidadãos do 
concelho, solicitando ao Execu-
tivo camarário, que solicitasse à 
Administração da mina a cedên-
cia dos terrenos conhecidos co-
mo Horta da Mina para jardim 
público. 

Feito o pedido, a Adminis-
tração da mina respondeu em 
2 de outubro, afirmando que só 
o conjunto do Conselho de Ad-
ministração podia decidir sobre 

o assunto, tendo ficado o Engº 
Limpo de Faria (Administrador 
por parte do Estado) de estabe-
lecer contactos entre a Adminis-
tração belga e o Estado portu-
guês sobre o assunto e informar 
a Câmara Municipal do resulta-
do desses contactos.

Em 20 de Dezembro de 1974 
este assunto não tinha sofrido 
desenvolvimentos pelo que a Câ-
mara solicita à Pirites Alenteja-
nas uma explicação para o facto.

Entretanto, no dia 13 de mar-

ço de 1975, um grupo de jovens, 
em nome da “Comissão Filhos 
do Povo”, apela à ocupação desse 
espaço, o que veio a verificar-se 
ainda nesse dia. Essa ocupação 
originou uma reunião no Gover-
no Civil de Beja, que contou com 
a presença do Governador Civil, 
um representante das Forças Ar-
madas, o Engº Jacques Louis em 
representação da Pirites Alente-
janas e o Professor Luís Bartolo-
meu em representação do Muni-
cípio de Aljustrel.
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Nessa reunião o Engº Jacques 
Louis concordou na cedência do 
espaço pedido para Jardim Pú-
blico, que não incluía a residên-
cia nem o terreno hoje ocupado 
pelo Infantário, exigindo apenas 
que fosse construído um muro 
a separar a propriedade agora 
cedida da casa oficial da Admi-
nistração da empresa, a fim de 

preservar a sua privacidade.
O espaço cedido ficou à res-

ponsabilidade da edilidade, que 
em estreita colaboração com 
uma “Comissão do Jardim”, en-
tretanto criada, foi efectuando 
alguns melhoramentos, tais co-
mo um bar com esplanada, dois 
parques infantis, um palco em 
madeira e um lago. Estes melho-
ramentos contaram com uma 

significativa comparticipação de 
mão-de-obra voluntária da po-
pulação e o espaço foi progres-
sivamente ganhando feições de 
jardim público, passando a ser 
muito frequentado pela popula-
ção.

Em 1977 a Administração 
da empresa Pirites Alentejanas 
cedeu a antiga residência do Di-
rector Técnico para a instalação 

do Lar da 3ª Idade, integrado na 
Santa Casa da Misericórdia de 
Aljustrel e que funcionava nou-
tras instalações. 

Entretanto, o Município 
construiu o Parque Desporti-
vo, constituído por um polides-
portivo com as dimensões má-
ximas e balneários, de acordo 
com um projecto oferecido pelo 
Arqº Henrique Albino. A sua 
construção teve também uma 
considerável comparticipação 
da população, tanto em mão-de-
-obra, como em materiais, tendo 
sido inaugurado em 1980 nas 
comemorações do 25 de Abril. 
Mais tarde já em 1992, o Parque 
Desportivo é ampliado com dois 
courts de ténis.

Nos anos 80 a empresa Pi-
rites Alentejanas S.A. cedeu à 
Santa Casa da Misericórdia de 
Aljustrel o direito de superfície 
de uma parcela de terreno anexa 
ao jardim, destinado à constru-
ção do Infantário “A Borboleta”, 
que veio a ser concluído em 1987.

Relativamente ao remanes-
cente do jardim, foi convicção 
generalizada da população que 
este imóvel se teria manido na 
posse da Câmara Municipal, ou 
seja, na posse do povo de Aljus-
trel - o que não se veio a verificar.

Atualidade 
Em 2013, a Câmara adquiriu 

à Santa Casa da Misericórdia 

de Aljustrel o 
Jardim 25 de 
Abril e o Lar 
da 3ª idade. Os 
imóveis, com 
uma área total 
de 9 mil m2, 
foram adquiri-
dos por cerca 
de 420 mil eu-
ros. 

Esta aqui-
sição possi-
bilitou a con-
cretização da 
candidatura da 
empreitada do 
“Parque da Vi-
la de Aljustrel” 
ao Programa 
O p e r a c i o -
nal Regional 
do Alentejo 
2007/2013 – 
InAlentejo, que permitiu requa-
lificar e apetrechar esta zona no-
bre da vila com um conjunto de 
infraestruturas públicas de lazer 
propícias à prática do desporto 
e fruição cultural, colocando-
-as ao serviço da população de 
Aljustrel e inauguradas no dia 
25 de abril de 2016, projeto que 
significou um investimento de 1 
milhão e 53 mil euros.

H
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tó
ri

a
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Assembleia Municipal de 26 de 
Fevereiro de 2016 

• Não tendo havido inscrições 
no primeiro período para inter-
venção do público, passou-se ao 
segundo ponto da ordem do dia, 
a proposta para a elaboração do 
Programa Estratégico de Reabi-
litação Urbana nos Aglomerados 
Urbanos de Ervidel, Montes Ve-
lhos, Rio de Moinhos e Messeja-
na. A proposta foi aprovada por 
unanimidade, tendo a bancada 
da CDU apresentado a seguin-
te declaração de voto: O voto da 

bancada da CDU é favorável face 
ao compromisso assumido pelo 
Sr. Presidente da Câmara de in-
corporar na documentação em 
apreço as propostas apresentadas 
oportunamente pelos Vereadores 
da CDU.

• No ponto seguinte, o Ve-
reador Carlos Teles expôs que a 
Câmara Municipal de Aljustrel 
pretende adquirir um carro do 
lixo, uma varredoura mecânica e 
um veículo ligeiro de passageiros 
(para transporte escolar), com re-
curso a locação financeira – Lea-

sing, tendo a proposta sido apro-
vada por unanimidade.

• Seguidamente, foi posta à 
votação da Assembleia Munici-
pal a abertura de procedimento 
concursal, tendo a Assembleia 
deliberado por unanimidade au-
torizar os mesmos, seguindo-se 
a apreciação o relatório da Ati-
vidade da Assembleia Municipal 
referente ao ano de 2015, também 
aprovada por unanimidade.

• Os pontos 6 e 7, apreciação 
da atividade da Câmara e outros 
assuntos de interesse, foram por 

proposta da mesa tratados em 
conjunto. O Presidente da Câma-
ra destacou a aplicação de ilumi-
nação LED no concelho de Aljus-
trel; a 1ª fase da infraestruturação 
da iluminação do Loteamento do 
Monte Branco em Montes Velhos 
e a 1ª fase da infraestruturação 
elétrica nos Bairros do Plano, Al-
gares de Cima e Baixo. Salientou 
ainda que na área social está a ser 
desenvolvido em pareceria com a 
ESDIME o projeto CLDS – Con-
trato Local de Desenvolvimento 
Social.

• Não tendo havido inscrições 
no segundo período para inter-
venção do público, foi elaborada 
minuta com os pontos constantes 
da ordem de trabalhos, que de-
pois de lida foi posta à votação, 
foi aprovada por unanimidade 
e assinada pela Mesa da Assem-
bleia. 

• Não havendo mais assuntos 
a tratar, foi pelo Presidente da As-
sembleia encerrada a sessão

Assembleia Municipal

Resumo das Deliberações

Reunião de 06 
de janeiro 

• A Câmara 
deliberou por 
una nimidade 
aprovar a pro-
posta de atri-
buição de fun-
dos de maneio 
a funcionários 
destinados a pe-
quenas despesas 
urgentes e inadi-
áveis, em caso 
de reconhecida 
necessidade.

• Foi aprovado por unanimi-
dade a proposta de transição dos 
encargos assumidos e não pagos 
no ano de 2015 e anteriores que 
serão considerados no cálculo dos 
fundos disponíveis de janeiro de 
2016.

• A Câmara tomou conheci-
mento da listagem de todos os 
contratos de prestação de servi-
ços, os quais não ultrapassam o 
montante de 5.000,00 €, celebra-
dos no mês de dezembro de 2015, 
conforme o disposto no n.º 3 do 
art.º 4.º da Portaria n.º 16/2013, de 
17 de janeiro.

Reunião de 20 de janeiro 
 • Foi presente a proposta re-

ferente ao ajuste direto para aqui-
sição de serviços de cedência de 
pessoal de um Técnico Superior e 
um Rececionista, tendo a Câma-
ra deliberado por unanimidade 
emitir parecer favorável.

• Foi aprovada por unani-
midade a proposta de recurso 
à reserva de recrutamento para 
contratação de um Assistente 
Operacional (pintor), sendo pos-
teriormente submetida tal delibe-
ração a ratificação da Assembleia 
Municipal

• A Câmara deliberou por 
unanimidade não ver inconve-
niente na utilização da rede viária 
municipal para a realização do 4.º 

Evento TT de Aljustrel nos dias 
30 e 31 de janeiro de 2016.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a Carta de 
Princípios da Rede de Museus do 
Baixo Alentejo.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade dar início ao pro-
cesso de reversão do lote 9 da 
Zona Industrial de Messejana, 
inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo 1142 e descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Al-
justrel sob o n.º 699 – Messejana.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir um subsí-
dio no valor de 150 € ao Centro 
Republicano de Instrução e Re-
creio Aljustrelense para as Co-
memorações do seu 108.º aniver-
sário.

Reunião de 3 de fevereiro 
• A Câmara deliberou por 

maioria, com a abstenção dos 
Vereadores Manuel Nobre e João 
Mestre, que apresentaram decla-
ração de voto, aprovar o Tarifário 
de Consumo Doméstico, Empre-
sarial, Comercial, Estatal e Ins-
tituições sem fim Lucrativos de  
fornecimento de água, resíduos e 
saneamento.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a lista de 
atribuição de 29 Bolsas de Estudo 
para o ano letivo 2015/2016.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir um sub-
sídio no valor de 5,00 € por cada 
aluno que participe no desfile de 
carnaval em Aljustrel.

• Foi presente carta em que 
Maria José Guerreiro Estebainha 
informa não estar interessada em 
renovar o contrato de concessão 
de direito de exploração do bar do 
Cine Oriental de Aljustrel. A Câ-
mara tomou conhecimento.

• Foi pelo Vereador Manuel 
Francisco Colaço Camacho en-
tregue a renúncia de mandato 
para o qual foi eleito. De acordo 

com o n.º 4 do artigo 76.º da Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e 
por estar presente o cidadão a se-
guir na ordem da respetiva lista, 
foi verificada a sua identidade e 
legitimidade, procedendo-se de 
imediato à sua substituição, por 
João Carlos Soares Mestre.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade renovar três pe-
didos de renovação de Cartão 
Social e indeferir um pedido de 
Cartão Social.

Reunião de 17 de fevereiro 
• A Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a retifica-
ção dos termos de referência do 
Plano de Pormenor - Espaços Re-
sidenciais em Solo Urbanizável.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a Proposta 
para a elaboração do Programa 
Estratégico de Reabilitação Urba-
na nos aglomerados urbanos de 
Ervidel, Montes-Velhos, Rio de 
Moinhos e Messejana.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o Regula-
mento da Feira do Campo Alen-
tejano 2016.

• A Câmara tomou conheci-
mento da listagem de todos os 
contratos de prestação de servi-
ços, os quais não ultrapassam o 
montante de 5.000,00 €, celebra-
dos no mês de janeiro 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 solicitar autoriza-
ção à Assembleia Municipal para 
a assunção de compromissos plu-
rianuais, nos termos do n.º 1 do 
art.º 6.º da  Lei dos Compromis-
sos e dos Pagamentos em Atraso 
(LCPA).

• A Câmara deliberou por 
unanimidade não ver inconve-
niente na utilização da rede viária 
municipal para a realização da 
34.ª Volta ao Alentejo.

Reunião de 2 de março 
• A Câmara deliberou por una-
nimidade aprovar a proposta dos 
apoios financeiros para conceder 
no ano de 2016 ao Movimento 
Associativo.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade conceder um subsí-
dio no valor de 200 € a Luís Mi-
guel Pinto Costa para a aquisição 
de um quadro de carbono para 
uma handbike, a fim de participar 
nos Jogos Paralímpicos no Rio de 
Janeiro 2016.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir um subsí-
dio no valor de 150 € à Socieda-
de Recreativa de Rio de Moinhos 
para a realização da 75º edição do 
Baile da Pinha.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade atribuir um subsí-
dio no valor de 150 € à Associação 
de Solidariedade Social de São 
João de Negrilhos para a realiza-
ção de um jantar convívio.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o progra-
ma de Concurso Público de Clas-
sificação para Atribuição de Ha-
bitação Social e respetivo edital.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o Progra-
ma de Concurso para atribuição 
de lugares de terrado para a Feira 
do Campo Alentejano 2016 e res-
petivo Edital

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar as Normas 
do Programa Municipal de Férias 
e Tempos Livres para Crianças e 
Jovens do Concelho de Aljustrel.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a minu-
ta do contrato a celebrar entre o 
Município de Aljustrel e o Sport 
Clube Mineiro Aljustrelense pa-
ra cedência do campo de jogos e 
todas as infraestruturas de apoio 
(campo de futebol e balneários).

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a minu-

ta do contrato a celebrar entre o 
Município de Aljustrel e o Gru-
po Desportivo Messejanense pa-
ra cedência do campo de jogos e 
todas as infraestruturas de apoio 
(campo de futebol e balneários).

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar a minu-
ta do contrato a celebrar entre o 
Município de Aljustrel e o Negri-
lhos Futebol Clube para cedência 
do campo de jogos e todas as in-
fraestruturas de apoio (campo de 
futebol e balneários).

Reunião de 16 de março 
• A Câmara deliberou por unani-
midade aprovar o Regulamento 
do Conselho de Coordenação da 
Avaliação.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade autorizar a reno-
vação pelo prazo de um ano, de 
contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade autorizar a can-
didatura da operação designada 
“EmCante”, no âmbito do Regu-
lamento Específico “Domínio da 
sustentabilidade e eficiência no 
uso dos recursos” prioridade de 
investimento 6.3. Património na-
tural e cultural do Alentejo 2020”.

• A Câmara deliberou por 
unanimidade aprovar o proje-
to de alteração - Reabilitação e 
adaptação do Edifício da Antiga 
Escola dos Eucaliptos a “Casa do 
Cante”.

• A Câmara deliberou abrir 
inscrições para a venda em hasta 
pública dos lotes livres nos se-
guintes loteamentos: Loteamen-
to junto à Piscina Coberta, em 
Aljustrel (Fase A); Loteamento 
nas Traseiras da Rua General 
Humberto Delgado, em Rio De 
Moinhos; Loteamento do Monte 
Branco, em Montes Velhos; Lote-
amento na Rua Coronel Mourão, 
em Ervidel; Zona Industrial de 
Messejana 

Resumo das Reuniões de Câmara
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No próximo dia 3 de maio, 
irá decorrer a sessão ple-
nária da segunda Assem-

bleia Municipal Jovem (AMJ).
A AMJ pretende ser um es-

paço onde os jovens do concelho 
possam apresentar e debater ne-
cessidades e aspirações da vida lo-
cal e interiorizarem os valores de-
mocráticos da participação políti-
ca ativa, proporcionando a todos 
os participantes a vivência numa 
sessão da Assembleia Municipal 
com uma metodologia de debate 
semelhante à da sessão concelhia.

Dirigida aos alunos dos 9.º aos 
12.º anos de escolaridade, a AMJ 
é da responsabilidade da Assem-
bleia Municipal de Aljustrel, em 
articulação com a Câmara Muni-
cipal e o Agrupamento de Escolas 
de Aljustrel, que consideram que 
“para um crescimento saudável, 
os jovens devem experimentar e 
vivenciar diferentes papéis na sua 
vida ativa”.

Francisco Mestre, presidente da 
Assembleia Municipal, mostrou-se 
muito satisfeito com a participa-
ção dos jovens, em 2015. Para ele, 
a primeira edição da AMJ foi “um 
sucesso e uma agradável surpresa 
para todos”. Por isso, segundo afir-
mou : “Devido ao interesse mani-
festado pelos jovens e à qualidade 
das propostas apresentadas, con-
siderou-se importante continuar 
com a realização deste programa 
destinado aos jovens, com o intuito 
de promover a sua participação cí-
vica, a fim que eles não fiquem tão 
arredados da vida política, e pos-
sam sentir que também têm uma 
palavra a dizer, no que diz respeito 
aos assuntos e desenvolvimento do 
concelho onde vivem”.  

Tendo-se verificado, ultima-

mente, alguns 
atos de vanda-
lismo nome-
adamente em 
espaços públi-
cos e escolares, 
a ideia é colocar 
os jovens a dis-
cutir sobre este 
assunto, razão 
pela qual, foi 
decidido subor-
dinar a edição 
de 2016 da AMJ 
ao tema: “ A 
preservação dos 
espaços públi-
cos, para a me-
lhoria da quali-
dade de vida”.

Como no 
ano anterior, os 
jovens vão ter 
de constituir-se 
em equipas, elaborar propostas 
sobre esta problemática, que apre-
sentarão na Assembleia Munici-
pal, que fará uma recomendação 
ao Município para que as mesmas 
possam ser tidas em conta.  

No sentido de melhor se aper-
ceberem como funcionam as re-
gras da democracia, no próximo 
dia 28 de abril, todos os elemen-
tos das várias equipas irão visitar 
a Assembleia da República. Além 
disso, a todos os participantes será 
oferecida uma viagem ao parque 
temático “Isla Magica” (Sevilha). 
A equipa vencedora receberá, ain-
da, um prémio de mérito, a fixar 
pelo júri.  

Francisco Mestre espera que 
este programa consiga incentivar 
os jovens a serem mais participa-
tivos e ativos na sua comunidade.  
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Assembleia Municipal Jovem 2016

Para uma melhor 
consciencialização e 
participação dos jovens na 
vida da comunidade
Dirigida aos alunos dos 9.º aos 12.º anos de escolari-
dade, a AMJ é da responsabilidade da Assembleia Mu-
nicipal de Aljustrel, em articulação com a Câmara Mu-
nicipal e o Agrupamento de Escolas de Aljustrel, que 
consideram que “para um crescimento saudável, os jo-
vens devem experimentar e vivenciar diferentes papéis 
na sua vida ativa”.

A Comissão de Proteção e 
Crianças e Jovens de Aljus-
trel (CPCJA) está a realizar, 

com o apoio do Agrupamento de 
Escolas e da Câmara Municipal 
de Aljustrel, ao longo deste mês de 
abril - Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância e Juventude, 
diversas atividades com vista a cha-
mar à atenção da comunidade local 
para as consequências do flagelo dos 
maus-tratos na infância e juventude 
e para a importância do fortaleci-
mento das relações familiares.

As principais iniciativas irão ter 
lugar, na sexta-feira, 29 de abril. 
Logo de manhã, serão feitas, pelos 
funcionários do Centro de Ani-
mação Infantil Municipal (CAIM), 
pinturas faciais de laços azuis em 
todos os alunos do Centro Escolar 
Vipasca (do pré-escolar ao 4º ano). 
De seguida, estas crianças deslocar-
-se-ão até ao Estádio Municipal pa-
ra formarem, com o apoio dos téc-
nicos de desporto da autarquia, um 
enorme laço azul humano.

Pelas 10h30, realizar-se-á, no 
mesmo local, uma largada simbóli-
ca de balões azuis que irá decorrer 
em simultâneo com as outras CPCJ 
do distrito de Beja.

Em diversos pontos públicos 
das freguesias do concelho de Al-

justrel, a serem designados pelas Es-
colas E.B.1/J.I. que aderirem a esta 
atividade, serão também formados 
laços azuis humanos com os educa-
dores, professores e crianças do pré-
-escolar ao 4º ano de escolaridade.

No dia 29, serão igualmente dis-
tribuídos à comunidade local auto-
colantes de lapela, calendários dos 
afetos e brochuras com a história do 
Laço Azul.

A Campanha do Laço Azul 
(Blue Ribbon) nasceu em 1989, nos 
Estados Unidos, quando Bonnie 
Finney,  uma avó, preocupada com 
os maus-tratos sofridos pelos seus 
netos, atou uma fita azul à antena 
do seu carro para alertar e levar a 
comunidade a questionar-se sobre 
este problema da sociedade atual, 
muitas vezes camuflado no seio fa-
miliar.

A cor azul foi escolhida como 
constante lembrança dos corpos 
espancados e nódoas negras resul-
tantes das agressões. Os laços azuis, 
além da sua função de sensibiliza-
ção, vêm também demonstrar que 
todos temos responsabilidades e 
que as nossas ações como cidadãos 
têm influência nas outras pessoas e 
podem ter um efeito no despertar 
da consciência coletiva.

Por todo este simbolismo, a 

CPCJ convidou a comunidade al-
justrelense a participar nas diversas 
iniciativas, especificamente, no pró-
ximo dia 29 de abril, vestindo-se de 
azul-escuro e, durante todo o mês 
de abril, pendurando laços azuis nas 
suas janelas e portas.

Também em abril, no dia 20, 
realizou-se, o III Encontro da CPCJ 
de Aljustrel, subordinado ao tema 
«O amor pela criança faz a diferen-
ça», dirigido aos alunos, professo-
res, técnicos, assistentes operacio-
nais do concelho e público em geral.

O encontro decorreu duran-
te todo o dia, no auditório da Bi-
blioteca Municipal e contou com 
as psicólogas Ana Lúcia Pestana e 
Cristina Nogueira da Fonseca, e o 
alferes Diogo Barreiros, adjunto do 
comandante do destacamento ter-
ritorial, GNR de Aljustrel, que fala-
ram sobre temas como: “O dia em 
que morrem os sonhos”; “Bullying e 
Cyberbulling: como prevenir?”. 

De tarde, houve ainda um 
workshop sobre “O Equilibrismo 
na Sala de Aula”.

 Às 21 horas, decorreu a sessão; 
“Cheguei à adolescência. Alguém 
avise os meus pais!”, que foi alarga-
da aos pais e encarregados de edu-
cação e à comunidade em geral.  

Laço Azul

Abril, mês da prevenção 
dos Maus-Tratos na 
Infância e Juventude
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Apostada em proporcio-
nar uma maior qualida-
de de vida e contribuir 

para o bem-estar físico e mental 
da população sénior do conce-
lho de Aljustrel, a Câmara Mu-
nicipal criou em 2010 o projeto 
Animasenior.  

Esta iniciativa é dirigida a 

todos os idosos, reformados e 
pensionistas do concelho de 
Aljustrel e visa a promoção de 
atividades que proporcionem 
uma participação mais ativa na 
sociedade e uma maior qualida-
de de vida.

Ao longo dos anos, o núme-
ro de participantes inscritos no 

projeto, por ano letivo, tem os-
cilado entre os 100 e os 150, sen-
do que no presente ano (2015-
2016) participam 144 pessoas 
distribuídas pelas freguesias 
rurais da seguinte forma: Car-
regueiro: 8; Corte Vicente Anes: 
12; Ervidel: 29; Jungeiros: 22; 
Messejana: 18; Montes Velhos: 

42; Rio de Moinhos: 13. 
Importa referir que, neste 

ano letivo, às seis disciplinas 
habitualmente disponíveis (Al-
fabetização, Atividade Física, 
Hidroginástica, Oficinas, In-
formática e Nutrição) acresce-
ram ainda as disciplinas de Ex-
periências e a Supermente.

Perspetivando-se um au-
mento do índice de envelheci-
mento da população e atenta a 
este fenómeno, a Câmara Mu-
nicipal, continuará a investir na 
promoção do envelhecimento 
ativo da população, no qual este 
projeto assume um papel pri-
mordial.

Pelo segundo ano consecuti-
vo, a Câmara Municipal de 
Aljustrel deu início, no dia 

15 de janeiro, às Jornadas sobre 
Envelhecimento + Ativo.

A iniciativa teve lugar, no au-
ditório da Biblioteca Municipal, 
com uma conferência subordina-
da ao tema “Envelhecimento ati-
vo: Novos paradigmas na terceira 
idade”, que contou com a parti-
cipação de Ricardo Pocinho, co-
ordenador da pós-graduação em 

envelhecimento ativo e saudável 
da Escola Superior de Tecnologia 
de Saúde de Coimbra.

Esta segunda edição das Jor-
nadas sobre Envelhecimento + 
Ativo terminará, no mês de outu-
bro, com a comemoração do Dia 
da Pessoa Idosa. Ao longo dos 
meses, serão promovidos vários 
momentos de partilha de conhe-
cimentos, palestras, workshops, 
passeios, visitas, idas ao teatro, 
exposições e outros eventos, so-

bre os mais diversos temas, desde 
a saúde e bem-estar, aos direitos e 
segurança da pessoa idosa, entre 
outros.

Ciente de que a promoção do 
envelhecimento ativo deve cons-
tituir uma estratégia prioritária, 
a autarquia pretende criar, com 
estas jornadas, momentos de dis-
cussão e de aprendizagem para as 
novas realidades exigidas a uma 
sociedade que está a envelhecer.

As II Jornadas sobre En-
velhecimento + Ativo 
prosseguiram no dia 15 

de abril, com uma palestra su-
bordinada ao tema “Sexualidade 
e Envelhecimento Ativo”.

Esta iniciativa teve lugar, a 
partir das 15horas, no auditório 
da Biblioteca Municipal e esteve 

aberta, não só ao público mais 
idoso, como à comunidade em 
geral. 

A palestra contou com a 
participação do psiquiatra, e pa-
drinho das jornadas, Francisco 
Allen Gomes, e da psicóloga e 
professora universitária, Ana 
Alexandra Carvalheira. 

Animasenior

Desde 2010 a promover a qualidade de vida
No presente ano (2015-2016) participam 144 pessoas distribuídas pelas freguesias rurais da 
seguinte forma: Carregueiro: 8; Corte Vicente Anes: 12; Ervidel: 29; Jungeiros: 22; Messejana: 
18; Montes Velhos: 42; Rio de Moinhos: 13. 

Social

Conferência abre II Jornadas sobre 
Envelhecimento + Ativo 

Seniores

Sexualidade e 
envelhecimento ativo são 
temas de palestra

NÚMERO

144 – Alunos inscritos no Animasenior  
em todo o Concelho



abril 2016 | Boletim Municipal | Aljustrel  19

À semelhança dos anos 
anteriores, a Câmara 
Municipal de Aljustrel, 

para assinalara o Dia Interna-
cional da Mulher, na terça-feira 
8 de março, ofereceu à popula-
ção feminina f lores e postais, 
com tema alusivo à data. Esta 
iniciativa com uma carga sim-
bólica teve lugar junto ao Mer-
cado Municipal e foi repetida 
em todas as freguesias. 

As comemorações deste dia 
dedicado às mulheres conti-
nuaram de tarde, com a inau-
guração na sala polivalente da 
Biblioteca Municipal da expo-
sição de fotografia “Quando 
eu tinha 20 anos”. Uma mostra 
realizada com fotografias do/as 
aluno/as da USA e do programa 
Animasénior, que poderá ser vi-
sitada até ao dia 15 de abril.

Seguidamente, os alunos da 
disciplina de “Dança Desporti-
va” da USA, subiram ao palco 
do auditório da Biblioteca Mu-
nicipal para brindar o público 
com uma pequena apresentação 
demonstrativa do trabalho efe-
tuado durante as aulas. 

Para terminar, foi realizado 
um workshop de coaching com 
a psicóloga e formadora Cata-
rina Almeida, que explicou o 
que é o coaching, ou seja, um 
“processo que pretende ajudar 
as pessoas a alcançarem todo o 

seu potencial”.
 Diversas outras atividades 

foram promovidas pelas juntas 

de freguesia direcionadas para 
o público feminino.
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O Projeto É Agora! 3G, im-
plementado no Concelho 
de Aljustrel, surge no âm-

bito do Programa de Contratos 
Locais de Desenvolvimento Social 
(CLDS 3ª Geração) que tem como 
finalidade a promoção da inclusão 
social dos cidadãos e das cidadãs, 
de forma multissetorial e integra-
da, através de ações a executar em 
parceria, por forma a combater a 

pobreza persistente e a exclusão 
social. 

É Agora! 3G é um projeto fi-
nanciado pelo Fundo Social Euro-
peu (FSE) e integra-se no Progra-
ma Operacional Inclusão Social 
e Emprego (POISE). Tem como 
Entidade Coordenadora Local da 
Parceria (ECLP) a Esdime - Agên-
cia para o Desenvolvimento Local 
no Alentejo Sudoeste e como par-

ceiras, o Município de Aljustrel e 
todas as entidades que integram 
a Rede Social do Concelho. Tem a 
duração de 3 anos, terminando a 
31 de outubro de 2018. 

São várias as atividades que 
integram o projeto, tais como aten-
dimento e sessões de informação e 
divulgação sobre medidas de apoio 
ao emprego, criação do próprio 
emprego e, ofertas formativas; em-

preendedorismo na escola; apoio 
a produtores/as locais e promoção 
dos produtos locais; animação sé-
nior e voluntariado de proximida-
de; atividades lúdicas e formativas 
para famílias; promoção de estilos 
de vida saudáveis para jovens e de 
ocupação de tempos livres nas fé-
rias; animação sociocomunitária 
nas freguesias e lugares do conce-
lho e apoio ao associativismo. 

A equipa 
técnica do pro-
jeto é constitu-
ída por 3 ele-
mentos, sendo 
estes, Alda Silva 
(psicóloga), Ma-
dalena Alves 
(coordenadora 
do projeto) e 
Mara Carva-
lho (animadora 
sociocultural). 
Esta equipa tem 
promovido reu-
niões de traba-
lho, de forma 
individualizada, 
com cada enti-
dade parceira, 
com o objetivo 
de dar a conhe-
cer o projeto e, 
sobretudo, co-
nhecer a realidade de cada entida-
de. 

A sede está localizada na an-
tiga Escola dos Eucaliptos e tem 
portas abertas para receber quem 
quiser visitá-lo. O projeto tem pá-
gina de facebook (facebook.com/
projetoeagora3g) onde divulga re-
gularmente ofertas de emprego e 
qualificação, apoios/candidaturas, 
assim como, outras informações 
pertinentes. 

O É Agora! vem reforçar a 
proatividade da rede de parceria 
na busca de soluções para as dife-
rentes problemáticas dos cidadãos 
e das cidadãs e promover o cresci-
mento sustentável e inclusivo dos 
territórios.

Contratos Locais de Desenvolvimento Social 

Projeto É Agora! 3G
A equipa técnica do projeto é constituída por 3 elementos, sendo estes, 
Alda Silva (psicóloga), Madalena Alves (coordenadora do projeto) e Mara 
Carvalho (animadora sociocultural). 

Dia Internacional da Mulher

Flores, postais, música, dança 
desportiva e exposição de 
fotografias para comemorar a 
mulher
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O Museu Municipal de Al-
justrel promoveu, no dia 
16, pelas 15 horas, a Cami-

nhada “Na Rota dos Moinhos de 
Aljustrel”.  

Esta iniciativa esteve integrada 
nas comemorações do Dia Nacio-
nal dos Moinhos (7 de abril) e do 
Dia Internacional dos Monumen-
tos e Sítios (18 de abril), este ano, 
subordinado ao tema “Desporto, 
um Património Comum”. 

A caminhada levou os partici-
pantes à descoberta dos moinhos 
de Aljustrel, incidindo mais pro-
priamente sobre o moinho do Ma-
ralhas, uma vez que sobre os res-
tantes existe pouca documentação. 

Devido à sua configuração ge-
ográfica, situada num vale entre 
colinas, existiram em redor da 
vila de Aljustrel cerca de 15 moi-
nhos de vento. A grande maioria 
já desapareceu ou encontra-se ao 
abandono. Uma das exceções é o 
Moinho do Maralhas.

Situado numa elevação a sul 
da povoação, o visitante além de 
poder admirar este exemplar re-
centemente recuperado em fun-
cionamento, pode ainda abarcar 
uma bela panorâmica de toda a 
vila.

O moinho deve o seu nome, 
provavelmente, ao seu proprietá-
rio de finais do séc. XIX. Poste-

riormente, já nos anos 40/50 do 
séc. XX foi conhecido por Moinho 
do Chico Moleirinho (proprietá-
rio desse tempo). Terá funcionado 
até aos anos 70 com outro moleiro. 

O moinho do Malpique, que 
vem referido nos mapas mais anti-
gos, é o que se encontra em ruinas 
no cerro em frente e que deve ter 
trabalhado até aos anos 40, sem-
pre com aquele aspeto abandona-
do pois nunca foi rebocado nem 
caiado.

 A caminhada esteve aberta ao 
público em geral, e foi acompa-
nhada por uma técnica municipal. 

O Cine Oriental de Aljus-
trel recebeu, no dia 19 de 
março, a peça de teatro 

“De pernas para o ar” pelo grupo 
de Jovens Contadores de Histó-
rias PIM PAM PUM.

Este espetáculo foi represen-
tado por 15 jovens dos 7 aos 13 
anos, que fazem parte do gru-

po PIM PAM PUM. Duas vezes 
por semana, orientados por uma 
técnica municipal, estes jovens 
artistas desenvolvem jogos de 
expressão corporal e dramática, 
aperfeiçoando-se na arte da re-
presentação, e ensaiam pequenos 
textos que são apresentados ao 
longo do ano.

“De pernas para o ar”, pri-
meira peça a ser exibida em 2016, 
retratou a história de um pai de 
família que é promovido no em-
prego. A ideia de uma vida mais 
desafogada anima toda a família 
de uma forma muito consumis-
ta. No entanto, a promoção para 
vice-presidente da empresa não é 

totalmente genuína e muito me-
nos honesta… Entre muitas peri-
pécias, lapsos e gargalhadas, esta 
peça mostra como é que a perspe-
tiva de ter poder e dinheiro pode 
pôr a vida das pessoas “de pernas 
para o ar”.

Uma peça de teatro que, uma 
vez mais, proporcionou muitas 

gargalhadas e momentos hila-
riantes.

No âmbito das comemora-
ções do 25 de Abril, os jovens 
artistas têm vindo a apresentar 
esta peça em todas as freguesias 
do concelho. 

Património

Museu promoveu caminhada “Na Rota 
dos Moinhos de Aljustrel” De 21 a 23 de abril reali-

zou-se a II Feira do Livro 
e das Velharias em Al-

justrel. Promovida pelo segundo 
ano consecutivo, pela Biblioteca 
Municipal de Aljustrel, a feira 
teve lugar, no largo do Mercado 
Municipal, das 10h às 19 horas. 

Devido ao sucesso alcançado 
na primeira edição, a Biblioteca 
Municipal resolveu realizar, uma 
vez mais, esta feira, que coincidiu 
com as comemorações do Dia 
Mundial do Livro, que se come-
mora a 23 de abril. 

Para atrair o público, e dar 
um ar mais festivo à feira, o largo 
do mercado encheu-se de músi-
ca, com as atuações de grupos do 
concelho. No dia 22, às 18 horas, 
atuou o grupo “Ritmos do Sul”, e 

no dia 23, à mesma hora, o palco 
o grupo “Cantares de Rua “ subiu 
ao palco.

Anteriormente, a Biblioteca 
Municipal convidara os muníci-
pes a participarem, neste espaço 
de venda, com livros usados e 
velharias, ou ainda com qual-
quer outro objeto que já não uti-
lizassem, mas que pudessem ter 
algum interesse para outras pes-
soas, por exemplo brinquedos, 
loiças, capacetes de motos, botas 
de borracha, estátuas, etc. 

Esta edição da feira alcançou 
novo êxito, graças ao interesse 
demonstrado pela população, que 
aqui pôde vender mas igualmen-
te comprar, a baixo custo, objetos 
e livros usados, que também pro-
vieram de diversas editoras. 

Feira 

Biblioteca promoveu II 
edição da Feira do Livro 
Usado e Velharias

Teatro

PIM PAM PUM 
apresentam “De 
pernas para o ar” 
“De pernas para o ar”, primeira pe-
ça a ser exibida em 2016, retratou a 
história de um pai de família que é 
promovido no emprego. A ideia de 
uma vida mais desafogada anima 
toda a família de uma forma muito 
consumista. No entanto, a promo-
ção deste pai não é totalmente ge-
nuína e muito menos honesta…
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No dia 5 de março, reali-
zou-se, no Cine Oriental, 
o 3.º Encontro de Coros, 

organizado pela Universidade Sé-
nior de Aljustrel (USA).

 Na edição deste ano, a USA 
convidou o Coro da Universida-
de de Loulé a vir pisar o palco da 
vila mineira.

 Após uma receção aos 30 
elementos que compõem o coro 
algarvio, foi efetuada uma visita 
aos pontos turísticos de Aljustrel. 

Depois de retemperarem forças 
e aproveitarem para melhor co-
nhecer os seus colegas aljustre-
lenses durante um almoço conví-
vio, todos se dirigiram para o Ci-
ne Oriental, onde atuaram, num 
espetáculo aberto ao público em 
geral.

 Os dois grupos interpreta-
ram cerca de uma dúzia de can-
ções do seu repertório, na sua 
maioria modas alentejanas e can-
ções algarvias.  

Para comemorar o Dia 
Mundial da Saúde, a Câ-
mara Municipal em cola-

boração com o Centro de Saúde 
de Aljustrel, promoveu, no dia 7 
de abril, diversas atividades diri-
gidas à comunidade em geral. 

Durante a manhã, as técni-
cas de Saúde da CMA atenderam 

gratuitamente a população, na 
Unidade Móvel de Saúde que es-
teve estacionada junto ao Merca-
do Municipal.

Assim, das 9 horas às 10 ho-
ras, foram dadas consultas de 
nutrição; das 10h às 11 horas 
consultas sobre o sono e a melhor 
forma de dormir, e das 11 h às 12 

horas, consultas de psicologia.   
Das 10h às 12h00,  foram or-

ganizados jogos lúdicos sobre se-
gurança alimentar. 

De tarde, foi prestado um ser-
viço de enfermagem por técnicos 
do Centro de Saúde. 

A partir das 18 horas, a popu-
lação participou nas atividades 

desportivas que decorreram na 
Praça da Resistência. 

Estas iniciativas visavam pro-
mover o bem-estar das popula-
ções bem como hábitos de vida 
saudáveis. Através destas ativida-
des pretendeu-se incutir no pú-
blico a importância da manuten-
ção de um estilo de vida saudá-

vel, alertando ao mesmo tempo 
a população para temas centrais 
da saúde, que afetam cada mais a 
humanidade. 

A data foi escolhida pela Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) em 1948, e instaurada em 
1950. O tema do Dia Mundial da 
Saúde de 2016 é a diabetes.

A Câmara Municipal de 
Aljustrel está a levar a 
cabo, desde o início do 

ano, o “Roteiro da Aldeia”. Esta 
atividade, que se realiza mensal-
mente, no âmbito do programa 

“AnimaSénior pretende fomentar 
o intercâmbio entre os partici-
pantes deste programa das várias 
freguesias do concelho, numa 
perspetiva de conhecimento de 
gentes e locais.

 Assim, um dia por mês, os 
seniores partem à descoberta 
de uma freguesia diferente do 
concelho ao qual pertencem. Os 
pontos de interesse a visitar são 
escolhidos e apresentados pelos 
participantes, moradores, dessa 
freguesia. Em todos os roteiros, 
realiza-se, ainda, um lanche par-
tilhado com o objetivo de pro-
mover o convívio entre os parti-
cipantes.

 O primeiro roteiro decorreu 
em Messejana, a 28 de janeiro. 
Nesse dia, os seniores visitaram 
vários pontos históricos da vila, 
nomeadamente a Igreja Matriz; 
Igreja da Misericórdia; Ermida 
da Nossa Senhora da Conceição; 
Quinta da Cerca; Praça de Tou-
ros e Museu Etnográfico. O lan-
che teve lugar no Centro de Con-
vívio desta vila.

No dia 26 de fevereiro, os 
idosos visitaram Aljustrel e Rio 
de Moinhos. O roteiro levou-os, 
na vila mineira, até à da Nossa 
Senhora do Castelo; Igreja Ma-
triz; Museu Municipal; e, em Rio 
de Moinhos, foram ver o Monte 
Grande; a Capela e a Cocaria. No 
Centro Comunitário desta aldeia 
esperava por eles um lanche con-
vívio, no qual atuou o Grupo Co-
ral Rosas de Abril.

 As próximas visitas estão 
previstas para os dias 29 de abril, 
no Carregueiro, no dia 27 de 
maio, em São João de Negrilhos 
e, por fim, no dia 17 de junho em 
Ervidel e Corte Vicente Anes.

Bem-estar

Aljustrel comemorou Dia Mundial da Saúde
As iniciativas visavam promover o bem-estar das populações bem como hábitos de 
vida saudáveis. Através destas atividades pretendeu-se incutir no público a impor-
tância da manutenção de um estilo de vida saudável, alertando ao mesmo tempo a 
população para temas centrais da saúde, que afetam cada mais a humanidade. 

Roteiro da Aldeia

Câmara fomenta convívio 
entre seniores de todo o 
concelho 

Universidade Sénior

Cine Oriental recebe  
3.º Encontro de Coros 
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O Núcleo de Artes Visuais de 
Aljustrel (NAVA) inaugu-
rou, no sábado, 8 de abril, 

nas Oficinas de Formação e Ani-
mação Cultural, a exposição coleti-
va de pintura, escultura, desenho e 
fotografia “NAVACONVIDA”.

Esta exposição, subordinada 

ao tema “Os 7 pecados capitais” e 
realizada para festejar o 27.º ani-
versário deste núcleo de artes al-
justrelense, apresenta ao público as 
obras produzidas pelos seus artis-
tas adultos e criativos mais jovens,

Como já vem sendo habitual 
nestes últimos anos, o NAVA con-

vida um artista a participar nes-
ta exposição. Este ano, o escultor 
Francisco d’Almeida Rato é o ar-
tista convidado.  

Natural de Ferreira do Alen-
tejo, Francisco d’Almeida Rato, 
59 anos, é formado em Pintura 
no A.R.C.O. (Centro de Artes & 

Comunicação Visual) e em Artes 
Plásticas - Escultura pela Faculda-
de de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa. Licenciado em Educa-
ção pela Escola Superior de Edu-
cação Jean Piaget, é igualmente 
mestre em Design pela Universi-
dade de Évora, e professor de artes 

visuais desde 1977.
O artista tem participado em 

várias exposições individuais e co-
letivas, em Portugal e Espanha. As 
suas obras de arte pública encon-
tram-se em diversas localidades, 
das quais se destacam os bustos 
do Prof. Mariano Feio, na Santa 
Casa Misericórdia de Ferreira e na 
Escola Superior Agrária de Beja do 
Alentejo; a escultura, na rotunda 
Sabóia, em Ourique. É também da 
sua autoria a “Árvore”, escultura 
em mármore no IEFP de Aljustrel, 
a escultura “Ferrinho de Engomar” 
no Jardim Público de Ferreira do 
Alentejo e o busto em bronze do 
Dr. Aníbal Coelho da Costa. 

Recentemente, no âmbito das 
comemorações dos 500 anos do 
foral da sua vila natal, Francis-
co d’Almeida Rato inaugurou “A 
Ferreira”. Esta peça escultórica 
em bronze retrata a lenda de uma 
mulher do povo, esposa de um 
ferreiro, que por volta do século V 
defendeu o povoado dos invasores 
bárbaros.

A exposição NAVACONVI-
DA vai estar patente ao público até 
ao dia 30 de abril. Visitas guiadas 
ao público escolar e comunidade 
em geral poderão ser efetuadas às 
quartas-feiras, mediante marcação 
prévia.

Recorde-se que, a partir do 
próximo dia 25 de Abril, o NAVA 
terá nova sede, mais concretamen-
te no edifício do Centro d Ártes 
(Antigo Lar da 3ª Idade da Santa 
Casa da Misericórdia), situado no 
Parque da Vila, em Aljustrel.

O Centro Republicano de 
Instrução e Recreio Aljus-
trelense (CRIRA) festejou, 

em janeiro, o seu 108.º aniversário. 
No programa das comemora-

ções, que se estendeu de 20 a 31 de 
janeiro, foram envolvidas algumas 
das secções culturais e desportivas 
que integram esta associação, com 
o intuito de divulgar as suas ativi-
dades.  

As atividades contempla-
ram uma exposição de pintura e 
workshop de bombons em cho-
colate pelos artistas do Núcleo de 
Artes Visuais de Aljustrel (NAVA), 
momentos musicais com as atua-
ções do grupo coral “Os Cigarras”, 
do grupo de Cantares Femininos 

de Aljustrel, e do grupo de música 
popular  “Alentugas”. 

A secção “Guardiões da Natu-
reza” promoveu jogos da natureza 
com exibição e interação com aves 
de rapinas. 

O desporto esteve presente, na 
piscina coberta, com um encontro 
de classes de natação, ( secção de 
Natação) e um batismo de mer-
gulho (Núcleo de Atividades Sub-
-aquáticas).  Finalmente, a secção 
de Air-soft realizou uma demons-
tração da sua modalidade. As co-
memorações terminaram com o 
passeio “Por Vales e Trilhos do 
Alentejo” organizado pela secção 
de BTT/Cicloturismo. 

No CRIRA  também fazem 

parte as secções do Grupo de Mar-
chas do CRIRA e de Musculação e 
fitness. 

Andebol, kayak-polo e Grupo 
de Teatro “O Gaita” foram outras 
das atividades que se praticaram 
no CRIRA mas que deixaram de 
existir. 

Esta coletividade “Republica-
na”, que nasceu antes da própria 
República em Portugal, é também 
uma das mais antigas do concelho 
e, provavelmente, de todo o distrito 
de Beja.

O CRIRA é igualmente um lo-
cal de convívio, onde se pode pra-
ticar snooker, xadrez, damas, mas 
também assistir a jogos de futebol 
na televisão, ou ler os jornais dis-
poníveis na sala de leitura. 

Com estas comemorações, o 
CRIRA além de divulgar as suas 
atividades quis, também, propor-
cionar aos seus atletas, associados e 
suas famílias, momentos de salutar 
convívio e boa disposição. 

Foi com muita ambição e 
crença no futuro que a Es-
dime - Agência de Desen-

volvimento Local, festejou, no 
dia 18 de fevereiro, o seu 27º ani-

versário.  
Composta, atualmente por 

17 colaboradores permanentes, 
e com intervenção em diversos 
projetos do Baixo Alentejo e Ca-

bo Verde, a Esdime desenvolve a 
sua atuação em áreas como a for-
mação, o empreendedorismo, o 
desenvolvimento social e econó-
mico, a promoção da igualdade 
de género e o combate à violência 
de género, a promoção da cidada-
nia, do associativismo, da coope-
ração e desenvolvimento.

Em 2016, a aposta vai con-

tinuar no desenvolvimento das 
comunidades, através da coor-
denação dos Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social (CLDS) 
que implementa em parceria com 
os municípios de Aljustrel, Al-
modôvar e Ourique. 

A instituição pretende tam-
bém levar a bom porto a imple-
mentação da Estratégia de De-

senvolvimento Local de Base Co-
munitária, ao abrigo do contrato 
de financiamento recentemente 
assinado, com o qual vai poder 
disponibilizar para a região um 
volume de mais de 6,5 milhões 
de euros de fundos comunitários 
nos próximos cinco anos.

O Grupo Etnográfico “Planí-
cie Alentejana” festejou o 
seu 20.º aniversário. Para 

comemorar o facto, no dia 24 de 
fevereiro, foi realizada uma Assem-
bleia Geral, ao que se seguiu um 
breve momento de convívio. Na 

ocasião, foram lembrados os funda-
dores e antigos elementos do grupo 
e reconhecido o papel ativo dos atu-
ais elementos. No dia seguinte, teve 
lugar uma homenagem com depo-
sição de flores junto dos túmulos 
dos elementos entretanto falecidos. 

Coletividade terá nova sede

NAVA festeja 27 anos de atividade artística 
 

A exposição NAVACONVIDA vai estar patente ao público até ao dia 30 de abril. 
A partir do próximo dia 25 de Abril, o NAVA terá nova sede, mais concreta-
mente no edifício do Centro d Ártes, situado no Parque da Vila, em Aljustrel.

20 anos 

Grupo Etnográfico Planície 
Alentejana está de parabéns

CRIRA 

Um centro dinâmico  
com 108 anos de história

Desenvolvimento Local

Esdime celebrou 27º aniversário
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O Museu Municipal de Al-
justrel recebeu no início 
do ano a exposição “100 

Cartazes para o Direito à Educa-
ção”. 

Esta exposição itinerante re-
sulta de um projeto da ONG, se-
deada em Paris e acreditada pela 
própria UNESCO, “Poster for To-
morrow”, que lança anualmente 
concursos internacionais de car-
tazes sobre temas relacionados 

com os direitos humanos e liber-
dades fundamentais.

Os 100 melhores cartazes, se-
lecionados por um júri interna-
cional, são depois objeto de uma 
exposição simultânea anual em 
torno do dia 10 de dezembro, para 
celebrar o dia Internacional dos 
Direitos Humanos.

Trata-se conforme disse, Jack 
Lang, antigo ministro francês da 
Cultura e da Educação de “pôr ao 

serviço de causas justas e impor-
tantes esta poderosa ferramenta 
de tomada de consciência”.

Estima-se que cerca de 121 mi-
lhões de crianças não frequentam 
a escola primária. Em França, 3,1 
milhões de pessoas não sabem ler 
nem escrever, contra 42 milhões 
de adultos norte-americanos, e as 
estimativas mostram que o núme-
ro de adultos analfabetos funcio-
nais aumenta 2,5 milhões todos os 

anos nos Estados Unidos.
“A educação é a arma mais 

poderosa de que dispomos para 
mudar o mundo”, afirmou Nelson 
Mandela. Urge portanto promo-
ver a educação das crianças e sen-
sibilizar um público alargado para 
o problema maior que a iliteracia 
representa nas nossas sociedades, 
permitindo quebrar a pobreza, 
e lutar por um mundo melhor e 
mais igualitário para todos.

Este concurso sobre o Direito 
à Educação, que mobilizou 2700 
participantes, é também uma ma-
neira de lançar uma forte mensa-
gem de solidariedade, de salientar 
a importância da educação que 
torna mais forte cada criança, ho-
mem ou mulher e que lhes permite 
viver dignamente e participar ple-
namente no mundo que os rodeia.

A exposição esteve patente até 
ao dia 12 de março.  

No dia 19 de abril, pelas 18 
horas, o Museu Muni-
cipal de Aljustrel inau-

gurou a exposição “Sport Clube 
Mineiro Aljustrelense - Um pa-
trimónio de Aljustrel”. 

Integrada nas comemorações 
do Dia Internacional dos Monu-

mentos e Sítios, que este ano tem 
como tema “Desporto - Patri-
mónio de Todos”, o Museu Mu-
nicipal decidiu realizar esta ex-
posição sobre o clube desportivo 
mais representativo do concelho. 

Na mostra estão expostos al-
guns dos objetos que marcaram 

a história deste clube, acarinha-
do por todos os aljustrelenses, 
quer residam dentro ou fora do 
concelho. 

Nesta exposição é contada, 
através de cartazes, a história ri-
ca em acontecimentos deste clu-
be e a dos primórdios do despor-

to em Aljustrel. 
Embora já se praticasse fute-

bol em Aljustrel e aqui existissem 
vários clubes, nomeadamente o 
União Foot-Ball Club (1922), o 
Vitória Foot-Ball Club Aljustre-
lense (1923) ou o Esperança Atlé-
tico Clube (1924), entre outros, 
foi em 1928, que o grande clube 
da terra mineira vê o dia, quando 
um grupo de jovens decide for-
mar o Sport Mineiro Foot-Ball 
Club, que mais tarde mudará o 
nome para Sport Clube Mineiro 
Aljustrelense (SCMA). 

Em 1929, o SCMA vence o 
seu primeiro torneio particular 
contra o Estrela e o União. Mas, 
será somente a 25 de maio de 
1933 que serão aprovados os seus 
primeiros estatutos e formaliza-
do o seu processo de legalização. 

Com o eclodir da 2ª Grande 
Guerra, muitos jogadores foram 
cumprir serviço militar ou pro-
curaram trabalho noutros locais. 
Foram momentos difíceis que 
reduziram quase por completo 
a atividade desportiva em Al-
justrel, que só viria a ter nova 
vida depois da guerra. Na época 
1948/49, o SCMA torna-se Cam-
peão Distrital e irá disputar a 2ª 
Divisão Nacional, onde se man-
terá durante duas épocas. 

A partir 
de 1949, o clu-
be vai alar-
gando as suas 
atividades às 
mo d a l id a d e s 
de ginástica, 
ténis, pingue-
-pongue, tiro e 
hóquei em pa-
tins. No clube, 
chegarão a ser 
criadas secções 
de basquetebol, 
de atletismo, de 
campismo e de 
andebol, entre-
tanto extintas. 
Em 1995, foi 
criada a secção 
de patinagem 
artística.  

Para curio-
sidade, as co-
res do clube foram escolhidas, 
durante uma reunião no “Café 
do Espanhol”, quando o Sr. Cus-
tódio Alhinho propôs as cores 
azul, branco e vermelha, após 
ter sido inspirado por uma em-
balagem de papel de mortalha 
contendo essas cores, que apa-
nhara do chão. É de acrescentar, 
que devido ao facto das minas de 
Aljustrel pertencerem aos belgas, 
o clube também chegou a utilizar 
as cores da bandeira belga, ver-
melho, amarelo e preto.  

Ao longo destes anos de exis-
tência, o clube tem sido rico em 
histórias, com grandes vitórias 
mas também dissabores, mas 
tem estado sempre no coração 
dos aljustrelenses. 

“Sport Clube Mineiro Aljus-
trelense - Um património de Al-
justrel”, uma exposição para ver 
até ao dia 13 de maio, no Museu 
Municipal de Aljustrel. 

Exposição 

Sport Clube Mineiro Aljustrelense  
- Um património de Aljustrel
Nesta exposição é contada a história rica em acontecimentos deste clube  
e a dos primórdios do desporto em Aljustrel. 

Direitos Humanos

Cartazes sobre Direito à Educação expostos no Museu Municipal
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As Oficinas de Formação e 
Animação Cultural rece-
beram no dia 11 de março, 

a exposição de desenho e escultura 
“Empírico” de alunos da Faculdade 
de Belas-Artes de Lisboa (FBA-UL).

Esta mostra reuniu trabalhos 

de alunos do 1.º nível do Curso 
de Escultura da FBA-UL, desde 
a tradicional “escultura objetual 
à escultura processual”, passan-
do pela ação, performance, arte 
do corpo, instalação e vídeo, em 
obras nunca acabadas. Segundo, 

António Matos, professor coor-
denador da área de Escultura, os 
alunos dialogaram “na presente 
exposição entre si e com o público 
a partir de ideias e materiais ensi-
nados e aprendidos por métodos 
de tentativa e erro, durante três 

anos, nas unidades curriculares 
de laboratórios de Escultura, Ce-
râmica, Gesso, Plástico, Metais, 
Medalhística, Madeira, Pedra e de 
Conservação e Restauro”, abrindo 
“várias perspetivas de pensamento 
sobre o tempo presente bem como 

para as transformações sociais”.
No sábado, 12, das 10h às 

12h30, os alunos da FBA-UL di-
namizaram, com a colaboração 
do Núcleo de Artes Visuais de 
Aljustrel (NAVA), um “workshop” 
de talho direto e gesso.

As obras de ilustração de 
Diana Mascarenhas es-
tiveram patentes ao pú-

blico, nas Oficinas de Formação 
e Animação Cultural de 12 de 
fevereiro a 5 de março.

Não foi a primeira vez que 
Diana Mascarenhas, licenciada 
em Arquitetura e mestrado em 
História da Arte esteve em Aljus-
trel. Há cinco anos, esteve aqui 
durante as atuações do NOISERV 
(do músico David Santos), ligada 
a outro seu projeto, no qual se 
tem destacado pela sua perfor-
mance de desenho digital ao vivo. 

Mais recentemente tem vindo 
a desenvolver projetos na área da 
engenharia do papel, resgatando 
o conceito vintage do brinque-
do de papel, que se traduz num 
mundo de cores e formas pronto 
a construir-se com a ajuda de cola 
e uma tesoura.

Mas é como ilustradora mi-
niaturista tradicional que a artis-
ta tenta preservar a sua identida-
de, apostando na técnica manual, 
detalhe e simbolismo das suas 
pinturas. E foi esse seu universo 
miniaturista, cujos trabalhos são 
inteiramente executado à mão em 
técnica de aguarela sobre papel, 
que Diana Mascarenhas apresen-
tou em Aljustrel. Os temas explo-
rados pela artista variam no tem-
po e no espaço: abordam-se sen-
timentos, tradições, geografias 
e arquiteturas. Um mosaico de 
cores vivas e contrastantes veste 
as histórias retratadas. Com um 
traço seguro e um travo humorís-
tico, Diana Mascarenhas levou o 
público para um universo ousado 
e profuso, pleno de complexida-
des e sentidos.

As Oficinas de Formação 
e Animação Cultural 
receberam, no dia 24 de 

março, pelas 22 horas, o duo de 
folk , das irmãs Cat e Margarida 
Falcão, “Golden Slumbers”. Con-
siderado como uma das apostas 
mais seguras da música portu-
guesa atual, este duo viu o dia, 
em 2013, quando as irmãs Cat e 
Margarida Falcão decidiram dar 
início ao projeto de folk “Golden 
Slumbers”. Com a harmonia das 

suas vozes e de guitarras acústi-
cas puseram-se a compor músi-
cas que lembravam as sonorida-
des de Simon & Garfunkel, Flee-
twood Mac e Laura Marling.

Em 2014, apresentaram-se 
ao público nacional com o EP «I 
Found The Key», e o tema “My 
Love Is Drunk”, que chegou aos 
Novos Talentos FNAC de 2014.

Em fevereiro deste ano, lan-
çaram «The New Messiah». Neste 
seu primeiro disco de longa dura-

ção, que contém 10 temas escritos 
por elas, a composição das músi-
cas tornou-se mais complexa e os 
arranjos mais detalhados.

As Oficinas de Formação e 
Animação Cultural, em 
colaboração com o MAC 

-  Movimento de Arte Contem-
porânea, inauguraram, no dia 15 
de janeiro, a exposição de pintura 
de Hélio Cunha.

Hélio Domingues da Cunha 
nasceu em Lisboa. Em 1978 partiu 
para Inglaterra onde iniciou estu-
dos e experiências no domínio das 
artes plásticas. Nos anos 80, fre-
quentou o atelier do mestre Soares 
Branco, nos Coruchéus.

As obras desta artista, que re-
corre ao surrealismo simbólico pa-
ra apresentar uma pintura original 
e intimista, estiveram expostas em 
diversas exposições individuais e 
coletivas, bem como em muitas 
outras entidades de renome em 
Portugal e no estrangeiro.

Vencedor do Prémio MAC 
2015 em Pintura, Hélio Cunha foi 
igualmente galardoado com o 1º 
Prémio e menção honrosa em Pin-
tura das Comemorações do Cente-
nário das Telecomunicações.

Na exposição, que trouxe a Al-
justrel, Hélio Cunha levou o públi-
co através de “paisagens desérticas, 
visões harmoniosas e cruéis pinta-
das com cores vibrantes, oferecen-
do incontáveis e aliciantes leituras”. 
Hélio Cunha lançou como que 
“uma escada entre os mundos do 
real e do irreal, palmilhando a es-
trada dos homens, onde caminhos 
perdidos, enfrentam uma beleza 
intraduzível” 

Desenho e escultura

Alunos de Belas-Artes dialogam entre si  
e com o público 
 
Esta mostra reuniu trabalhos de alunos do 1.º nível do Curso de Escultura da FBA-UL, 
desde a tradicional “escultura objetual à escultura processual”, passando pela ação, per-
formance, arte do corpo, instalação e vídeo, em obras nunca acabadas

Artes visuais

Do desenho digital à ilustra-
ção: o universo ousado e pro-
fuso de Diana Mascarenhas

Exposição de pintura

Hélio Cunha apresentou  
obras entre os mundos  
do real e do irreal

Espetáculo musical

Golden Slumbers, duo de folk,  
em cena em Aljustrel 
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Depois do sucesso da atu-
ação do ano passado, 
alunos e professores do 

Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo (CRBA) regressaram ao 
Cine Oriental, no dia 18 de mar-
ço, para apresentar o “Espetáculo 
de Primavera – Dança e Música”.

Apostado em descentralizar 

os espetáculos, o CRBA trouxe 
a Aljustrel um espetáculo, que 
envolveu cerca 125 a 130 alunos 
do curso de música e dança, que 
presentearam o público aljustre-
lense, com uma “performance” 
produzida para celebrar a entra-
da na primavera, estação mais 
colorida do ano. 

Após o espetáculo “P’ro 
diabo kus carregue”, o 
teatro de revista chegou 

novamente ao palco do Cine 
Oriental de Aljustrel, no dia 26 
de março. 

Com encenação de Marina 
Mota, e textos de Francisco Ni-
cholson, que nos deixou recente-
mente, “Juntos em Revista” reu-
niu a família “Mota” num espetá-
culo que se caracterizou pelo seu 
humor, crítica social e política 
(do país e do mundo), com mui-
ta música, dança e acima de tudo 
bom gosto.

Em digressão pelo país, es-
ta revista à portuguesa, além 
de Marina Mota, Carlos Cunha 
e Érica Mota, contou também 
no seu elenco com António Vaz 
Mendes, Inês Curado, Hélder 
Agapito e ainda um grupo com-
posto por seis bailarinos, dirigi-
dos por Marco de Camillis.

No dia 20 de fevereiro, o 
Cine Oriental de Aljustrel 
serviu de palco para o es-

petáculo de apresentação do últi-
mo trabalho discográfico “Modas 

de partilhar”, do grupo de música 
popular Nova Aurora.

Conforme se pode ler na in-
trodução do CD, da autoria de 
Francisco Colaço: Partilhar é 

repartir com o próximo, aquele 
que nos rodeia, bens materiais ou 
imateriais, sentimentos de alegria, 
ternura, afecto, carinho, amizade, 
amor, paixão, paz, solidarieda-

de, coragem, esperança, saudade, 
estímulo, justiça, revolta, contri-
buindo para amenizar o sofri-
mento, causado pelas agruras da 
vida. Toda esta sentimentalidade 

pode ser trans-
mitida através 
da palavra, elo-
quente ou ge-
nuína, prosa ou 
poema, escrita 
ou oral, expres-
são dramática 
ou musical. 
Tem sido essa 
mensagem que 
o Grupo No-
va Aurora tem 
vindo realmen-
te a transmitir 
ao longo das 
últimas três dé-
cadas.

Neste es-
petáculo, cuja 
primeira parte 
foi assegurada 
pelo grupo de 
música popu-
lar Beira Serra, de Almodôvar, o 
Nova Aurora deu a conhecer on-
ze das suas novas canções, que se 
vêm acrescentar à riquíssima cole-
tânea de modas que já ultrapassa 
a centena. 

Nome incontornável da 
música portuguesa, das 
últimas décadas,  Paulo 

de Carvalho esteve em Aljustrel, 
no dia 27 de fevereiro, para apre-
sentar Voz & Piano. Neste espe-
táculo intimista, com o pianista 
Victor Zamora, Paulo de Carva-
lho interpretou alguma das suas 
canções mais célebres: “E Depois 
do Adeus”, “Os Meninos do Hu-
ambo”, “10 Anos”, “Gostava de 
Vos Ver Aqui”, “O Meu Mun-
do Inteiro”, “Nini dos Meus 15 
Anos”, “Mãe Negra”, que envol-
veu o público.  

O Cine Oriental de Aljus-
trel abriu as suas portas, 
no dia 30 de janeiro, às 

21h30, para receber o espetáculo 

de Teatro de Revista à Portugue-
sa “P’ró Diabo Kus Carregue!”.

Esta grande revista, com di-
reção artística e encenação de 

Natalina José, contou com um 
elenco de luxo bem querido do 
público português, nomeada-
mente a própria Natalina José, 
e ainda Anita Guerreiro, Vítor 
Emanuel, Paulo Oliveira, Ana 
Paula Mota e Suzana de Lacerda.

Com um conjunto criteriosa-
mente selecionado de textos ba-
se para rábulas quer de carácter 
crítico sociocultural, quer apenas 
humorístico, escritos por concei-
tuados autores e compositores 
nacionais, a revista apresentou 
quadros que foram intercalados 
por temas conhecidos da música 
portuguesa, com interpretação 
confiada à mais popular fadista 
lisboeta Anita Guerreiro. Duran-
te cerca de duas horas, “P’ró Dia-
bo Kus Carregue!”, afirmou-se 
como  um verdadeiro festival de 
gargalhadas para fazer esquecer 
a crise e divertir o público aljus-
trelense.

“Modas de partilhar”

Nova Aurora lança sétimo trabalho 
Neste espetáculo, cuja primeira parte foi assegurada pelo grupo de música 
popular Beira Serra, de Almodôvar, o Nova Aurora deu a conhecer onze das 
suas novas canções.

Teatro de Revista 

P’ró Diabo Kus Carregue! 
Para esquecer a crise e rir 
às gargalhadas

Dança e Música

Alunos e professores do  
CRBA apresentaram  
“Espetáculo de Primavera”

“Juntos em Revista”

Família Mota apresenta 
Revista à Portuguesa em 
Aljustrel

Cine Oriental

Paulo de Carvalho apre-
senta espetáculo inesquecí-
vel em Aljustrel 
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Olinda P. Gil e 
Luís Miguel Ri-
cardo, dois dos 

quinze fundadores da 
recém-criada ASSESTA - 
Associação de Escritores 
do Alentejo estiveram, 
no dia 5 de março, na 
Biblioteca Municipal pa-
ra apresentarem o livro 
«Contos ASSESTA».

Esta tarde literária 
realizou-se no âmbito 
dos “Encontro com a Es-
crita” promovidos regu-
larmente pela Biblioteca. 

Na ocasião, os dois autores deram a conhecer este novo projeto, que 
nasceu da vontade de um grupo de escritores alentejanos ou com fortes 
vínculos à região, em promover a literatura do Alentejo, e preservar 
a cultura desta região, realizando apresentações de livros e autores, 
organizando tertúlias temáticas ou desenvolvendo projetos literários 
de promoção e preservação da cultura alentejana, entre outras muitas 
atividades. 

«Contos ASSESTA» foi, assim, a primeira produção literária, na 
modalidade de conto, que 12 autores desta associação escreveram. Os 
textos, para além de dar vazão à identidade literária do seu criador, re-
flete o Alentejo, as suas gentes e tradições, narrado de uma forma viva, 
envolvente e sedutora, ora com o drama, ora com a comédia, ora com a 
aventura, ora com a desventura que caracterizam tão bem esse pedaço 
de terra desafogada que se espraia além do Tejo.

 Carlos Campaniço, Dora Nunes Gago, Fernando Évora, Fernando 
Guerreiro, Joaninha Duarte, José Teles Lacerda, Luís Contente, Luís 
Miguel Ricardo, Maria Ana Ameixa, Napoleão Mira, Olinda P. Gil e 
Vitor Encarnação são os autores que compuseram as histórias que, 
uma a uma, foram ilustradas por Alexandra Prieto, Anita, Beatriz La-
cerda, Danuta Wojciechowska, Flávio Horta, Hugo Lucas, Igor Nunes 
Silva, Joaquim Rosa, João Brilhante, Paulo Monteiro, Pilar Puyana e 
Rita Cortez.

No dia 22 de janeiro, Eliza-
bete Charrua foi a autora 
convidada pela Biblioteca 

Municipal para apresentar o seu 
livro “O Dom”, no âmbito dos 
“Encontro com a Escrita”.

Nesta sua primeira obra, a au-
tora, natural de Beja, com familia-
res em Aljustrel, falou da sua vida, 

e mais particularmente de um 
dom que diz possuir, e que teve 
necessidade de explicar através de 
um livro, para ajudar e confortar 
muita gente que como ela, tem vi-
sões e sonhos premonitórios, que 
acabam por acontecer. Foi aos 15 
anos, que tomou consciência des-
se dom, e teve de aceitar. De iní-

cio, ficava assustada e não foi fácil 
aceitar e entender. Aos poucos, 
foi-se habituando.

Depois de regressar da Suíça, 
para onde emigrou, aos 21 anos, 
decidiu dar a cara, sem medos e 
preconceitos, e mostrar a outras 
pessoas, que sentem o mesmo que 
ela, que não estão sozinhas e que 
são perfeitamente normais.

A Biblioteca Municipal de 
Aljustrel inaugurou, no 
dia 13 de fevereiro, a ex-

posição de fotografias “Olhares 
de um Homem Só”, de Pedro 
Santos.

Pedro Santos, artista fotográ-
fico, predominantemente autodi-
data, apresentou uma coletânea 
de distintos trabalhos, que regis-
tam os lugares mais diversos por 
onde tem passado. Baseando-se 
essencialmente em histórias de 
vida, de homens e mulheres e de 
lugares, Pedro Santos mostrou al-
gumas imagens de alto contraste, 
através de culturas, hábitos e his-
tórias, recriando uma atmosfera 
e um ambiente distinto em cada 
uma das suas obras, tanto a nível 
de composição artística como de 
técnicas de iluminação. A exposi-
ção , que trouxe a Aljustrel, fez-se 
acompanhar de poemas de San-
dra Pelicano. 

Os jornalistas Liliana Va-
lente e Filipe Santos Cos-
ta estiveram em Aljus-

trel, no dia 8 de abril, para apre-
sentar, no auditório da Biblioteca 
Municipal, o livro de que são 
coautores:  O Independente – A 
Máquina de Triturar Políticos.

Esta apresentação decorreu 
no âmbito dos habituais “Encon-

tro com a Escrita” promovidos 
pela Biblioteca nestes últimos 
anos. 

O livro, editado pela Matéria-
-Prima, conta a história do jornal 
criado por Paulo Portas e Mi-
guel Esteves Cardoso e retrata os 
momentos mais emblemáticos e 
polémicos da política portugue-
sa dos anos 80 e 90, dos ataques 

a Cavaco Silva, Leonor Beleza 
ou Miguel Cadilhe. Segundo a 
autora: “O Independente foi um 
jornal que trouxe amores e de-
samores à sociedade portuguesa 
e, goste-se ou não, foi um jornal 
arrojado para a época, que rom-
peu com alguma formalidade do 
jornalismo que se praticava”. 

Liliana Valente é natural de 

Castro Verde. Há 10 anos come-
çou a trabalhar como jornalista 
n’O Independente. Passou pelo 
Rádio Clube e pelo jornal I. É 
jornalista do Observador desde a 
sua fundação.

Aos vinte anos, Filipe Santos 
Costa estreia-se como jornalista, 
colaborando para a secção Local 
do Público, jornal onde, dois anos 

depois, fez o estágio curricular, 
após a licenciatura em Ciências 
da Comunicação. Desde então 
tem escrito sobretudo sobre po-
lítica nacional nas publicações 
onde trabalhou: O Independente, 
Semanário, Visão, Focus, Diário 
Económico, Sábado e Diário de 
Notícias. É redator do Expresso 
desde Agosto 2006.

Encontro com a escrita

Jornalistas apresentaram 
livro sobre momentos 
polémicos da vida política 
portuguesa 
O livro, editado pela Matéria-Prima, conta a história do 
jornal criado por Paulo Portas e Miguel Esteves Cardoso 
e retrata os momentos mais emblemáticos e polémicos 
da política portuguesa dos anos 80 e 90, dos ataques a 
Cavaco Silva, Leonor Beleza ou Miguel Cadilhe.

Encontro com a Escrita

Autores “assestam” histórias 
sobre o seu Alentejo 

Encontro com a escrita

Elizabete Charrua expõe 
em livro “o dom” que possui

Fotografia 

Pedro Santos expõe 
“Olhares de um Homem Só” 
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A secção de BTT/Ciclismo 
do Centro Republicano de 
Instrução e Recreio Aljus-

trelense (CRIRA) organizou no dia 
20 de março, a IV Maratona BTT 
“Trilhos Mineiros”. 

Como nas edições anteriores, 
os ciclistas participantes dividi-
ram-se em três percursos: uma 
maratona de 75 quilómetros, uma 
meia maratona de 45 quilómetros e 
um passeio guiado de bicicleta pa-
ra principiantes de 20 quilómetros.  

Cerca de 600 pessoas, de todas 

as idades, vindas de vários pontos 
do país, entre as quais 385 ciclistas, 
acompanhantes e membros da or-
ganização, estiveram envolvidas, 
nesta prova, que já ganhou nome 
no panorama ciclista nacional e 
que, este ano, superou todas as ex-
pectativas, atraindo um maior nú-
mero de participantes. 

A excelente organização, a di-
versidade de trilhos e caminhos a 
percorrer, com diversos graus de 
dificuldade, e a beleza das paisa-
gens do concelho de Aljustrel fo-

ram certamente um dos principais 
atrativos desta maratona de BTT/
cicloturismo.   

Este ano, o percurso levou os 
ciclistas a pedalarem pelos cam-
pos mas também pelos trilhos da 
zona mineira, atravessando aquele 
que será o futuro Parque Mineiro 
de Aljustrel. A prova decorreu du-
rante toda a manhã, e no final, to-
dos recuperaram os esforços num 
grande almoço convívio. 

No dia 19 de março, os aman-
tes do desporto desfruta-
ram de um dia diferente em 

Aljustrel.
Neste dia, às 10h50, na avenida 

1.º de Maio, foi o ponto de partida da 
4ª etapa Aljustrel-Grândola,  da 34ª 
Volta ao Alentejo.

Os ciclistas subiram pela avenida 
dos Algares e rua de Santa Bárbara, 
desceram pela rua 5 de Outubro, e 
passaram pela avenida da Liberdade, 
em direção à rua de Beja, antes de 
seguirem para Castro Verde, numa 
etapa de 184,7 quilómetros que pas-
sou ainda pelos concelhos de Ode-

mira, Sines, Santiago do Cacém para 
terminar em Grândola. 

Além disso, nesta data, em que 
se comemorou o Dia do Pai, o Jar-
dim Público e o Parque Desportivo 
serviram de palco para a realização 
de diferentes atividades desportivas 
realizadas pela Câmara Municipal 

de Aljustrel, e dirigidas ao público de 
todas as idades.

Assim, e à semelhança dos anos 
anteriores, no mês de março, a autar-
quia, com o intuito de reforçar os la-
ços afetivos entre pais e filhos, juntou 
as iniciativas “Desporto para todos” 
com as atividades comemorativas do 

Dia do Pai, e 
proporcionou 
à população 
diversos jo-
gos, práticas 
desportivas, 

insufláveis e muita música para aju-
dar a criar um ambiente mais festivo.

Juntando o útil ao agradável, este 
dia 19 de março, além de contribuir 
para a melhoria do bem-estar de to-
dos, também agradou aos fãs e prati-
cantes de ciclismo. 

No dia 1 de abril, uma co-
mitiva de jovens futebo-
listas de Liège, vila belga 

com fortes ligações à vila mineira, 
devido à comunidade aljustrelen-
se que ali reside, foi recebida pelo 
executivo camarário nos Paços do 
Concelho. 

O grupo, pertencente à asso-
ciação Football Club de Jupille AS-
BL (Liège), era composto por um 
responsável jovem, dois adultos, 
um coordenador e 16 jovens, com 
origens em cinco países, nomeada-
mente Bélgica, Marrocos, Turquia, 
Níger e Camarões. 

Esta associação de cariz social 
tem como objetivo dar a oportu-
nidade aos jovens de conhecerem 
outras realidades, outros países, 
culturas e povos através da prática 
do futebol. Após terem estado nos 

últimos anos em diferentes cidades 
europeias, este ano, decidiram vir 
até Aljustrel, após Luís Banza, um 
dos coordenadores, com raízes em 
Aljustrel, ter sugerido a sua terra, 
como próxima viagem desportiva. 

O grupo esteve, em Aljustrel, 
durante a primeira semana de 
abril. Nos 5 dias e seis noites que 
aqui passaram disfrutaram de to-
das as instalações municipais, tan-
to a nível cultural como despor-
tivo. Visitaram Lisboa, foram ao 
estádio do Benfica, e ainda a Faro. 

O ponto culminante ocorreu, 
no dia 2 de abril, quando se defron-
taram, no Estádio Municipal, num 
torneio amigável de futebol juvenil 
com as equipas do Sport Clube 
Mineiro Aljustrelense e do Grupo 
Desportivo e Cultural de Alvito.

O Concelho de Aljustrel po-
de orgulhar-se de ter atle-
tas que sabem defender as 

cores do clube que representam e 
a terra onde residem. Raramente, 
nas provas em que participam dei-
xam ficar mal o nome do concelho.

Alguns conseguem mesmo 
dupla proeza, como foi o caso de 
Francisco José Rocha que, no dia 
12 de março, no Campeonato 
Nacional de Pista Coberta para 
Masters, realizado em Pombal, se 
sagrou campeão nacional nas cate-
gorias de 800 metros e 400 metros, 
e vice-campeão nacional nos 200 
metros, no escalão V50.

No dia seguinte, a 13 de março, 
o gosto pela corrida e a vontade de 
vencer levou-o a atravessar o país 
para ir correr no Campeonato Na-

cional de Corta-Mato Masters nas 
Açoteias, em Albufeira, onde se 
tornou campeão nacional. 

Esta prova de corta-mato fez 
parte do 39.º Crosse Internacional 
das Amendoeiras em Flor, organi-
zado pela Associação de Atletismo 
do Algarve, juntamente com a Fe-
deração Portuguesa de Atletismo. 

Francisco José Rocha, 52 anos, 
e ex-praticante de ténis, é atleta do 
NARM, onde tem vindo a repre-
sentar as cores do clube de atletis-
mo de Messejana nos últimos dois 
anos.  

Outros atletas do NARM, tam-
bém participaram nestes campeo-
natos nacionais, alcançando bons 
resultados.  

Atletismo

Atleta do 
NARM de 
parabéns

4ª Maratona BTT “Trilhos Mineiros”

Prova ganha fama e atrai, de ano para ano, 
mais participantes

Intercâmbio

Jovens belgas em viagem 
desportiva em Aljustrel

Desporto

Dia do Pai e Partida da Volta ao Alentejo 
animaram Aljustrel
 
Nesta data, em que se comemorou o Dia do Pai, o Jardim Público e o Parque Desportivo 
serviram de palco para a realização de diferentes atividades desportivas realizadas pela 
Câmara Municipal de Aljustrel, e dirigidas ao público de todas as idades
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Integrado nas comemorações 
do 25 de Abril, realizou-se no 
dia 23 de abril, a entrega dos 

prémios aos vencedores da X edi-
ção do Concurso de Fotografia 
“Olhar a Liberdade”. A cerimónia 
decorreu no Mercado Municipal.

Luís Jorge Nunes Taveira Sar-
mento (Carcavelos) - 1º Prémio; 
Tiago Alexandre Pimentel Olivei-
ra (Queluz) - 2º Prémio; João Ale-
xandre Porto da Rocha Coutinho 
(Rio de Mouro) - 3º Prémio; José 
Tomé Rebocho Maximo (Aljus-

trel) – Prémio Concelho de Al-
justrel e Menção Honrosa; Fábio 
André Correia Domingos (Mes-
sejana) – Prémio Juventude; Sónia 
Marina Duarte Simões Farinha 
(Oeiras) – Menção Honrosa e 
João Rafael Ramos Balinha (Pera) 

– Menção Honrosa, foram os feli-
zes contemplados deste concurso 
que tem vindo a atrair o interesse 
de fotógrafos de vários pontos do 
país.  

Levado a cabo pela Câmara 
Municipal de Aljustrel, o concur-

so de fotografias “Olhar a Liberda-
de” pretende levar os apaixonados 
de fotografia a obter imagens, a 
partir do conceito “Liberdade”, 
com o objetivo de fomentar, reco-
nhecer, premiar e difundir a cria-
tividade dos participantes.

“Olhar a Liberdade”

Vencedores da X edição do Concurso de 
Fotografia já são conhecidos

Dia 24 | dom.                                        
 
8h30 - Passeio de Cicloturismo
{Ervidel - Concentração: Largo da 
Liberdade}
Org: Junta de Freguesia de Ervidel
 
9h00 - Caminhada da Liberdade
{Aljustrel - Concentração junto à 
Câmara Municipal}
Org: C.M.A.
Apoios: GNR / BVA

9h30 - Torneio 25 de Abril 
“Armindo Peneque”
{Aljustrel - Pavilhão Municipal dos 
Desportos “Armindo Peneque”}
Org: S.C.M.A. - Secção de Hóquei 
em Patins 
Apoio: C.M.A.
 
10h00 - Passeio em “Viaturas 2 CV”
Percurso: Aljustrel, Corte Vicente 
Anes, Ervidel, Montes Velhos, 
Jungeiros, Rio de Moinhos, 
Messejana e Aljustrel. (Almoço 
às 13 horas na escola dos 
Escanchados)
{Concentração: 9h30 no Largo da 
Casa do Benfica}
Org: Casa do Benfica em Aljustrel 
- Núcleo “2CV Os Latinhas”
 
15h00 - Torneio de Sueca
{Ervidel - Centro de Convívio}
Org: Junta de Freguesia de Ervidel 
 
15h00 - Jogo “Caça ao Tesouro”
{Aljustrel - Jardim 25 de Abril}
Org: Guardiões da Natureza - 
Secção Ambiental do CRIRA

15h00 - Desfile Musical
- Grupo Coral da Freguesia de S. 
João de Negrilhos
- Rancho Folclórico “Verdes 
Campos”
- Grupo Etnográfico de Danças e 

Cantares “Planície Alentejana”
- Grupo Musical “Os Alentugas” 
do CRIRA
{Aldeia Nova – Avenida 25 de 
Abril / Aldeia de Baixo – Largo da 
República}
Org: C.M.A. / Junta de Freguesia 
de S. J. Negrilhos
 
16h30 - Espetáculo Musical “A 
Cantar Abril”
- Grupo Coral da Freguesia de S. 
João de Negrilhos
- Rancho Folclórico “Verdes 
Campos”
- Grupo Etnográfico de Danças e 
Cantares “Planície Alentejana”
- Grupo Musical “Os Alentugas” 
do CRIRA
{Jungeiros – Largo da Sociedade}
Org: C.M.A. / Junta de Freguesia 
de S. J. Negrilhos
 
21h00 - Abertura do Espaço 
Criança:
Pista infantil, insufláveis, jogos, 
pinturas faciais…
22h00 - Espetáculo Musical:
- Nova Aurora  “A Cantar Abril”
- Espetáculo Pirotécnico.
-  “ÁTOA ”
{Aljustrel - Praça da Resistência}
Org: C.M.A.

Dia 25 | seg.                                           
 
9h00 - Caminhar pela  Liberdade
{Ervidel - Concentração Largo da 
Liberdade}
Org: Junta de Freguesia de Ervidel

9h00 - 27º Raid Cicloturista ao 
Concelho de Aljustrel
{Concentração frente à Câmara 
Municipal de Aljustrel}
Org: C.M.A. / Centro de Ciclismo 
de Aljustrel
Apoio: GNR / BVA / TLA Rádio

 9h30 - Atletismo
{Montes Velhos - Aldeia de Baixo 
- Largo da República}
Org: Junta de Freguesia de S. J. 
Negrilhos
 
9h30 - Atletismo
{Montes Velhos - Aldeia Nova - 
Avenida 25 de Abril}
Org: Junta de Freguesia de S. J. 
Negrilhos
 
Sessão Solene da Assembleia 
Municipal Evocativa do 25 de 
Abril
9h45 - Receção à população e 
entidades convidadas
10h00 - Cerimónia de hastear a 
bandeira nacional
{Aljustrel – Paços do Concelho}
10h15 - Assembeia Municipal 
extraordinária Evocativa do 25 
de Abril
{Aljustrel – Jardim 25 de Abril}
Org: Assembleia Municipal
 
10h00 - Pintura Infantil
{Aljustrel - Jardim 25 de Abril}
Org: C.M.A. -  Apoio: NAVA
 
10h30 - Atletismo
{Jungeiros - Largo da Sociedade}
Org: Junta de Freguesia de S. J. 
Negrilhos
 
11h00 - Sessão de Ginástica
Concentração : Largo da Liberdade
{Ervidel - Largo da Liberdade}
Org: Junta de Freguesia de Ervidel
 
11h30 - Homenagem aos comba-
tentes da Guerra Colonial 
Romagem seguida de cerimónia 
de homenagem aos combatentes 
falecidos na Guerra Colonial.
{Aljustrel - Praça do Combatente, 
junto à Piscina Municipal}
Org: C.M.A.

 12h30 - “Almoço dos ex-
combatentes da Guerra Colonial”
Inscrições na Câmara e Juntas de 
Freguesia
{Aljustrel – Parque Desportivo 
Municipal}
Org: C.M.A.
Apoio: Ex-combatentes da Guer-
ra Colonial
 
15h00 - Distribuição de Cravos
{Messejana - Praça 1º de Julho}
Org: Junta de Freguesia de 
Messejana

15h00 - Pintura no Cavalo 
“Temática 25 de Abril”
Inscrições e informações:
contacto 966 114 787.
Público em Geral.
{Aljustrel – Jardim 25 de Abril}
Org: Associação Equestre de 
Aljustrel 
Apoio: C.M.A.
 
15h00 - Reabertura do Espaço 
Criança: Insufláveis, jogos 
recreativos, pinturas faciais…
15h30 - Espetáculo Musical 
“Encante”
- Grupo de Cantares Feminino de 
Aljustrel
- Grupo Coral “Os Picaretas”
- Grupo Coral “Margens do Roxo”
- Grupo Coral do Síndicato dos 
Trabalhadores da Indústria 
Mineira
- Grupo Coral “Rosas de Abril”
- Grupo Coral da Freguesia de 
São de Negrilhos
- Grupo Coral “Flores de 
Primavera”
- Grupo Coral “Os Cigarras” CRIRA
- Rancho Folclórico “Verdes 
Campos”
- Grupo Etnográfico de Danças e 
Cantares Planície Alentejana
- Grupo de Música Popular 

Portuguesa “Maravilhas do 
Alentejo”
{Aljustrel - Praça da Resistência}
Org: C.M.A.
 
15h30 - Atividades Infantis
{Jungeiros - Delegação da Junta}
Org: Junta de Freguesia de S. J. 
Negrilhos
 
15h30 - Atividades Infantis
{Montes Velhos - Aldeia Nova - 
Jardim 25 de Abril}
Org: Junta de Freguesia de S. J. 
Negrilhos
 
15h30 - Atividades Infantis
{Montes Velhos - Aldeia de Baixo 
- Largo da República}
Org: Junta de Freguesia de S. J. 
Negrilhos
 
15h30 - Torneio de Malha 
{Ervidel - Jardim da Liberdade}
Org: Junta de Freguesia de 
Ervidel
 
17h00 - Distribuição de Cravos
{Aldeia dos Elvas}
Org: Junta de Freguesia de 
Messejana
 

MAIO
 
Dia 01 | dom.                                         
 
12h30 - Almoço Convívio de 
Reformados e Pensionistas da 
Freguesia de Messejana
{Messejana - Ermida Da Nossa 
Senhora da Assunção}
Org: Junta de Freguesia de 
Messejana

25 de Abril  |  42.º aniversário - comemorações 2016                                             programação

1º Prémio_Luis Sarmento 
_Carcavelos

2º Prémio_Tiago Oliveira 
_Queluz

3º Prémio_João Coutinho 
_Lisboa


