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criar soluções de comunicação pode ser  muito simples 
se recorrer a profissionais experientes e capazes de construir 

as melhores ideias e dar as respostas mais competentes

mais perto do que possa pensar… 
temos para si uma solução concreta: com experiência 

e profissionalismo

produção gráfica e de conteúdos 

para jornais, revistas e edições digitais 

q
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“Água traz novas 
oportunidades para a 
agricultura em Aljustrel”

 Há uma nova realidade na agricultura 
de Aljustrel, com a chegada da água do Al-
queva. Este sector já superou a actividade 
mineira na economia local? Ainda não, pois 
a actividade mineira é efectivamente a que tem 
mais empregabilidade e a que produz mais ri-
queza. E acaba por ter um peso ainda maior no 
concelho porque se manifesta em dois impor-
tantes investimentos: Aljustrel e Neves-Corvo. 
Mas o sector agrícola afirma-se a cada ano que 
passa como alternativa à nossa excessiva depen-
dência da extracção mineira.

 Como? Reconhecemos que a água trará no-
vas oportunidades agrícolas ao Alentejo e Aljus-
trel não será excepção. Temos um território em 
transformação e o Alentejo será nos próximos 10 
ou 20 anos uma região totalmente alterada pelo 
que a agricultura de regadio está a trazer. E fa-
zendo Aljustrel parte deste território abrangido 
pelo Alqueva, acompanhará de certeza – e isso já 
está acontecer – esta afirmação de um Alentejo 
com uma nova agricultura. E isso deve acontecer 
também com um marca autárquica, no sentido 
de haver um triângulo que devemos conseguir 
construir em conjunto com as instituições do 
sector e com todos os homens ligados ao cam-
po. Um triângulo que junte uma boa produção 
– o que a água de Alqueva já permite – à capaci-
dade de transformação destes produtos e à sua 
comercialização. Assim traremos para o Alentejo 
o valor acrescentado que todos desejamos e que 
se traduzirá em empregabilidade, em distribui-
ção de riqueza e na inversão da queda demográ-
fica nas nossas aldeias e vilas.

 Nesse triângulo de que fala, e já haven-
do produção, existem intenções concretas 
de investimento que permitam a concreti-
zação dos outros dois “vértices”? Um dos 
vértices em que temos trabalho é que o ordena-
mento do território venha permitir a instalação 
de unidades transformadoras ou de tratamento 
dos produtos. A nossa revisão do PDM – Plano 
Director Municipal, entre outros objectivos que 
tentámos alcançar, permitiu que Aljustrel tenha 
hoje mais de 80 hectares – dispersos em várias 
zonas – para expansão industrial. Agora há um 
passo a seguir naquilo que for da égide do Muni-
cípio, que é a infra-estruturação, para podermos 
potenciar ainda mais a implementação de novos 
projectos industriais. Hoje temos um concelho 
mais dotado e mais capacitado para atrair novos 

investimentos!

 E já há interessados? Isso está a aconte-
cer! Como é sabido, vamos ter um investimento 
à volta do fabrico de borracha [pela Strucflex] 
numa destas novas áreas, a Herdade da Man-
coca. Brevemente será iniciada a infra-estrutu-
ração daquele espaço e isso vai traduzir-se na 
criação de uma centena de postos de trabalho 
no espaço de dois anos. Mas a seguir à revisão 
do PDM, já demos, no passado dia 21 de Maio, o 
passo seguinte, que foi estabelecer com uma sé-
rie de parceiros o acordo para a concretização de 
planos de pormenor, o que vem definir em con-
creto aquilo que em cada espaço destes pode ser 
concretizado.

 Além deste investimento da Strucflex, 
há interesses na área das agro-indús-
trias? Essa é uma área que estamos a trabalhar 
com as associações responsáveis, nomeada-
mente a Associação de Beneficiários do Roxo 
(ABR), e aquilo que nos chega é que com o au-
mento da produção em áreas como o amendo-
al ou a fruticultura há cada vez mais interesse 
de empresários em, pelo menos, conhecerem 
a região. E temos hoje vários contactos, não só 
nacionais como ibéricos ou estrangeiros, que 
cada vez mais nos fazem crer que no espaço de 
uma década iremos ter investimentos nas agro-
indústrias. E na lógica do tratamento, já temos a 
intenção de ser criada uma área de frio para tra-
tamento e armazenamento de fruta de caroço 
para 110 hectares na área do Roxo.

 O Estado investiu – e muito – para a 

água do Alqueva chegar ao concelho de 
Aljustrel. Tem ideia de quanto já foi investi-
do por agricultores e empresas para tira-
rem partido desta mais-valia? Não consigo 
avançar com um número… Mas há uma trans-
formação dos nossos agricultores, que estão 
pouco a pouco a aderir a novas culturas. E hoje 
temos brócolos, cebolas, papoilas, romãs, laran-
jas, arroz ou amendoal no nosso concelho! Isto 
é o exemplo de que há novas culturas e há aber-
tura dos agricultores de Aljustrel para o fazer. E 
há agricultores de outros pontos do país a fazer 
aquisições aqui, além de estrangeiros a apostar 
cá, nomeadamente espanhóis. Ainda há pouco 
tempo tivemos um pedido de licenciamento 
para um olival, que nos foi confidenciado ter por 
detrás investidores ingleses e ter por destino o 
mercado do Norte de África. Por isso, posso dizer 
que há uma panóplia de investidores internacio-
nais que também vão colocando importância na 
possibilidade de novas produções a partir das 
óptimas condições de água, clima e solos que 
temos hoje em Aljustrel.

Turismo também é alternativa

 Temos falado muito de agricultura, mas 
há outras alternativas à dependência da 
actividade mineira ou não? O turismo, por 
exemplo… De facto, há dois grandes pólos tu-
rísticos no concelho de Aljustrel. Desde logo a 
nossa marca mineira, com a arqueologia e a pai-
sagem mineira, fruto de uma história de minera-
ção com 5.000 anos. Somos o povo mineiro mais 
antigo e temos uma mina ainda em actividade! 
Esse é um capital humano, histórico e social que 

Actividade mineira continua a ser decisiva na eco-
nomia local, mas a agricultura é cada vez mais uma 
alternativa séria à “excessiva dependência” que 
Aljustrel tem do sector extractivo. A ideia é defen-
dida pelo presidente da Câmara Municipal. 

NELSON DOMINGOS BRITO
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“A água trará novas 
oportunidades agrí-
colas ao Alentejo e 
Aljustrel não será 
excepção. Temos um 
território em trans-
formação e o Alente-
jo será nos próximos 
10 ou 20 anos uma 
região totalmente 
alterada!
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“

Aljustrel deve potenciar em termos de capacita-
ção e está precisamente a fazê-lo.

 Fala do Parque Mineiro? Exactamente! 
Tem havido uma série de intervenções por parte 
da EDM – Empresa de Desenvolvimento Minei-
ro e do próprio LNEG – Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia, juntamente com alguns que 
o Município tem feito e quer fazer. Dou o exem-
plo da visitação da chamada “Galeria do 30” e a 
musealização que queremos fazer do malaca-
te de Vispasca, que será também o edifício de 
apoio a quem quiser visitar esse fundo de mina. 
Há ainda a dinamização do circuito ambiental 
que está a ser feito na zona da cementação ou 
o tratamento da zona do Chapéu de Ferro, onde 
ainda há vestígios de exploração romana e onde 
será criado um jardim geológico. Ou seja, que-
remos traduzir esta lógica de “vila mineira” e 
de arqueologia industrial num Parque Mineiro, 

para colocarmos esta componente ao dispor do 
turismo. Isto acompanhado de uma capacidade 
hoteleira que não tínhamos há uns anos atrás!

 Mas falava de dois pólos turísticos. Um 
é a mina. E o outro?  O turismo está a crescer 
todos os anos no Alentejo, quase dois dígitos, 
e parece-nos que Aljustrel tem as suas poten-
cialidades, além de nichos que me parecem 
importantes, como é a componente de água 
da barragem do Roxo, onde será colocado um 
parque de campismo e um parque de carava-
nismo. Terá também uma zona de bungalows 
e a regeneração da parte mais pública, da zona 
de merendas. E terá uma outra fase de cons-
trução para um pequeno espaço náutico, que 
permitirá o acesso público à água e à prática 
de desportos náuticos dentro daquilo que for 
possível. É um projecto que será apresentado 
na Feira do Campo.

NELSON DOMINGOS BRITO
Os problemas de 
Aljustrel não são 
colocados de-
baixo do tapete. 
Existem, atacam-
se e convivemos 
muito bem com 
a realidade. Não 
nos conformamos 
é com ela, o que é 
diferente

Prioridade à acção social
Desde que o actual executivo assumiu funções, a acção social tem sido uma das suas 
prioridades. Um trabalho que Nelson Brito elogia, ainda que reconheça que continua 
a haver muitos objectivos a alcançar. “Temos ainda muita coisa que fazer e muito que 
evoluir em termos sociais, apesar do Município ter bons índices que contrariam a ne-
cessidade social, nomeadamente a empregabilidade. Mas há problemas e nós gostamos 
de os enfrentar de frente”, assume o autarca aljustrelense. Entre o trabalho desenvolvi-
do, o eleito destaca o apoio dado à construção do novo lar de idosos da Misericórdia 
de Aljustrel, assim como as mudanças operadas nos apoios educativo e à família ou a 
aposta feita no “envelhecimento activo”, através dos projectos Universidade Sénior e 
AnimaSénior. Nelson Brito releva ainda a criação da Comissão de Protecção a Crianças 
e Jovens, que quando surgiu não foi consensual. “Ouvimos muitas críticas, mas mais 
de 100 casos já foram tratados nestes últimos cinco anos naquela entidade”, frisa o au-
tarca, para concluir: “Há uma nova postura em que os problemas de Aljustrel não são 
colocados debaixo do tapete. Existem, atacam-se e convivemos muito bem com a reali-
dade. Não nos conformamos é com ela, o que é diferente”.



“Não tememos a 
comparação com o 
que se fez no passado”
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 Será projecto para avançar em breve? 
Isso é algo que temos de colocar ao Turismo de 
Portugal, mediante o que podem ser os apoios 
financeiros. Até porque como é sabido, vivemos 
um período de dois anos em que os fundos co-
munitários têm tido uma incapacidade de per-
mitir gerar novos projectos. Têm sido dois anos 
em que o Poder Local tem estado “órfão” daqui-
lo que melhor sabe fazer, que é infra-estruturar 
e provocar desenvolvimento nos seus territórios. 
E isso só tem sido possível com a ajuda dos fun-
dos comunitários! E o que te acontecidos nestes 
últimos dois anos é que os municípios têm esta-
do completamente vedados do que são perspec-
tivas de novas infra-estruturas, novos projectos e 
novas medidas, porque não tem havido possibi-
lidade desse apoio comunitário como tem sido 
apanágio nos últimos 20 anos.

 Voltando ao Parque Mineiro, qual é a ex-
pectativa temporal para o projecto estar 
concluído? A perspectiva é irmos colocando a 
partir do próximo ano de 2016 a capacidade de 
visitação de um fundo de mina. Mas isso deverá 
ocorrer com um desenho que entendemos que 
deve acontecer, em que o Município de Aljustrel, 
a empresa detentora da actividade mineira [a Al-
mina], a EDM, o LNEG e actores privados devem 
conseguir ganhar um corpo para gerir e dinami-
zar este novo espaço e negócio, permitindo que 
este Parque Mineiro dê uma visão do que é uma 
comunidade mineira com as características de 
Aljustrel. Mas que também consiga passar para 
aqueles que nos visitam aquilo que é a vida mi-
neira.

 Os últimos anos têm sido duros para 
as autarquias, com muitos cortes nas 
transferências do Estado e o aumento de 
competências. À luz dessa realidade, qual 
é o quadro financeiro da Câmara de Al-
justrel? O Município de Aljustrel tem feito um 
trajecto que temos colocado ao dispor da popu-
lação, porque a actual governação é uma gover-
nação aberta e o mais pública possível. Temos o 
espírito de dar o máximo de informação à nossa 
população, para que esta tenha o máximo de 
conhecimento do que se passa no seu Municí-
pio. E nesse sentido, temos dado conta do que 
tem sido a evolução financeira do Município 
de Aljustrel. E posso dizer que a Câmara de Al-
justrel, com menos verbas – fruto dos cortes da 
sua principal fonte de receitas, o Orçamento do 
Estado, em mais de três milhões de euros nos úl-
timos seis anos – tem mesmo assim, e com um 
esforço muito forte, decrescido o seu endivida-
mento. 

 Qual é a dívida actual? A dívida que o Mu-
nicípio de Aljustrel tem hoje é cerca de menos 
1,9 milhões de euros do que tínhamos. Quando 
entrámos aqui pela primeira vez a dívida era de 
10,8 milhões de euros e em Abril de 2015, na úl-
tima prestação de contas, tínhamos 8,9 milhões 
de euros de dívida. Ou seja, o Município de Al-
justrel tem feito um esforço enorme, porque 
transversalmente a esta questão de menos recei-
ta e menos dívida temos tido um plano de activi-
dades muito forte no apoio às famílias, no apoio 
à educação, na captação de mais investimento, 
na organização de manifestações na área cultu-
ral ou na promoção e infra-estruturação do ter-
ritório. Não tememos a comparação nem com o 
que se faz no resto da região nem com o que se 
fez aqui no passado.

 Como conseguiram fazer mais com 
menos? Qual foi a estratégia adoptada? 
Colocámos um grande rigor sobre o que se 
consumia no dia-a-dia neste Município, o que 
traduziu na capacidade de irmos reduzindo al-
gumas falhas que encontrámos. Conseguimos 
estancar esse consumo diário excessivo, mas 
isso faz-se com dificuldades. Podíamos, por 
exemplo, ter mais equipamentos e aí, reconhe-
cidamente, os cortes na receita e a necessidade 
da redução de dívida teve implicações. Mas isso 
não nos impediu de ter renovado o nosso imo-
bilizado ou de ter equipamentos e veículos para 
ir resolvendo os problemas diários. Mas em vez 
de comprarmos novo, tivemos de comprar em 
segunda mão. Há uma prática de dia-a-dia que 
se vem traduzindo no abrandamento do con-
sumo mensal da “máquina” para a Câmara fun-
cionar, mas que muito honestamente não tem 
tido tradução negativa naquilo que é capacida-
de de resposta do Município.

 Como? Mesmo com este abrandamento do 
consumo diário do Município, temos feito o 
apetrecho muito forte para a instalação de no-
vas organizações. O Município de Aljustrel tem 

hoje um espaço de armazém que não tinha até 
aqui. E temos mais imobiliário ao dispor do 
Município ao fim destes seis anos. E isso expli-
ca-se por esta capacidade que temos de fazer 
uma gestão muito rigorosa e que depois permi-
te termos disponibilidade para conseguirmos 
fazer essa equação “mágica”, que é ter menos 
verbas, menos dívida e um plano de activida-
des e de medidas sociais e educativas que nada 
nos deixam temer em termos de comparação 
com o passado e com aquilo que está a ser feito 
à volta por outros municípios.

 Neste quadro de maior rigor, deixa-
ram cair algum projecto em particular? 
Nos últimos seis anos os fundos comunitários 
ganharam uma nova característica negativa, 
que foi o facto de os municípios deixarem de 
poder fazer contratação na banca para finan-
ciar a comparticipação nacional dos investi-
mentos. Aljustrel apenas foi autorizado a fazer 
uma contratação bancária, que fez – em mais 
de 300 mil euros –, para a construção do Cen-
tro Escolar Vipasca. Foi o único empréstimo 
que se fez nos últimos seis anos! Entretanto, 
nestes anos, Aljustrel alavancou cerca de 10 

Variante
vai avançar
Há anos que a Câmara de Aljustrel e a 
população da vila tem vindo a reclamar 
a construção de uma variante, que reti-
re tráfego (sobrtudo de pesados) do “co-
ração” da localidade. A obra não passou 
ainda do papel, mas nos últimos tempos 
a autarquia tem vindo a “queimar eta-
pas” no sentido de transformar o sonho 
em realidade.
“Esta variante já está classificada em ter-
mos de PDM e temos as próximas etapas 
marcadas, como o começo da elaboração 
do projecto, acompanhado pelos técni-
cos da Estradas de Portugal”, revela o pre-
sidente Nelson Brito. 
Ciente da necessidade da infra-estrutura, 
o autarca espera “que num espaço curto” 
o projecto possa estar concretizado. “De-
pois partiremos para etapas mais sólidas, 
uma delas a reivindicação junto da tute-
la, para que Aljustrel nos próximos anos 
venha a conseguir concretizar essa va-
riante, que muita qualidade de vida tra-
ria à malha urbana da vila”, conclui.
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“O turismo está a 
crescer todos os 
anos! Aljustrel tem 
as suas potenciali-
dades, como é a 
componente de 
água da barragem 
do Roxo, onde será 
colocado um parque 
de campismo e um 
parque de cara-
vanismo.

milhões de euros em obras com apoio co-
munitário, desde as piscinas cobertas, o Cine 
Oriental, regenerações urbanas, a Estrada 
Municipal 530, a renovação de alguns espaços 
históricos ou a renovação administrativa, que 
custou meio milhão de euros e que vai culmi-
nar com a criação do Balcão Único. E tudo isso 
se fez com a impossibilidade de contrair em-
préstimos bancários! 

 Mas houve obras adiadas? Houve, mas 
não tanto pela questão financeira… Numa 
delas, o Museu da Tipografia e o Arquivo Mu-
nicipal, que está concursada e em fase de ad-
judicação há quatro anos, fomos ‘convidados’ 
a passá-la para o próximo quadro comunitá-
rio. É uma obra que o Município de Aljustrel 
viu – por imperativos regionais de conclusão 
do Alqueva – deixar cair, com o compromis-
so de passar para este quadro comunitário. 
Não foram aspectos locais que estiveram na 
base desta decisão, pois teríamos capacida-
de financeira para erguer esta obra, mas por 
imperativos regionais tivemos de deixar ‘cair’ 
este investimento. Esse talvez tenha sido o 
investimento com mais maturidade que nos 
vimos impedidos de fazer, mas por razões ex-
ternas à vontade do executivo e do Município 
de Aljustrel. Com muita pena nossa, também 
ainda não conseguimos – e esperamos que 
isso esteja para muito breve – uma verdadeira 
regeneração em toda a orla dos bairros minei-
ros e uma intervenção no Bairro do Plano, que 
está secundarizado – e temos essa consciên-
cia – em relação a outras intervenções que já 
ocorreram em Vale D’Oca. Mas estamos forte-
mente empenhados que estes fundos comu-
nitários venham permitir a intervenção que 
falta e permita uma verdadeira regeneração 
urbana que permita unir os bairros mineiros, 
o que nos parece muito importante. Até por-
que ela vai precisamente ‘abraçar’ essa visão 
turística que temos do Parque Mineiro.

 De que forma pretende a autarquia 
tirar partido do novo pacote regio-
nal de fundos comunitários, o Alentejo 
2020? Há ambições de acordo com o que 
são as premissas do programa, com implica-
ção na vila de Aljustrel e nos pólos rurais que 
ainda necessitem de intervenções. Também 
conseguirmos infra-estruturar novas áreas 
empresariais no concelho, nomeadamente a 
expansão da área empresarial de Aljustrel e a 
implementação da área empresarial de Ervi-
del, que para nós é estrategicamente muito 
importante. Também novos espaços culturais 
e novos espaços com tratamento histórico, 
como é o caso da vila de Messejana, que tem 
o seu maior potencial na sua preservação ar-
quitectónica. E também a área da economia 
social, com projectos de instituições de Mes-
sejana ou Rio de Moinhos. Ou seja, queremos 
que o 2020 venha fortificar a possibilidade do 
concelho de Aljustrel progredir, com dois ob-
jectivos muito grandes: estancar a nossa cur-
va descendente em termos populacionais e 
aumentar a qualidade de vida no concelho. O 
2020 deve servir para isso! E deverá também 
servir para aspectos muito importantes como 
a concretização de infra-estruturas básicas. 
Algumas delas não por não existirem, mas 
por necessitarem de melhorias e de ser pre-
ciso romper com uma primeira geração de 
alguns saneamentos e fornecimento de água, 
renovação de estradas e acessibilidades. 



Aljustrel no sítio certo

 Com uma posição geográfica privile-
giada no contexto regional, o concelho 
de Aljustrel localiza-se num ponto inter-
médio entre Lisboa e o Algarve. Servido 
pelo nó da auto-estrada (A2), que liga o 
centro ao sul do país, o concelho está situ-
ado a pouco mais de uma hora e meia de 
distância dos aeroportos da Portela e de 
Faro. A par disso, o Aeroporto de Beja dis-
ta a menos de 40 quilómetros, o que torna 
Aljustrel um município “central” no plano 
geográfico.

A actividade mineira continua a ser o 
elemento económico decisivo deste con-
celho, daí resultando consequentes socio-
económicas e culturais, de que sobressai 
uma forte cultura operária e especificida-
des no tecido empresarial e no emprego. 
Contudo, assinale-se uma evolução mui-
to relevante no domínio da agricultu-
ra, sobretudo em função do surgimento 
consolidado da água e das consequentes 
culturas de regadio.

Todo este quadro, que assenta muito 
numa estratégia clara e bem assumida 
pela Câmara Municipal, tem vindo a con-
solidar a posição de Aljustrel em diversos 
domínios. Por exemplo, o concelho regista 
o quarto lugar de rendimentos médios em 
toda a região do Alentejo, apenas supera-
do por Sines, Castro Verde e Campo Maior. 
No caso do Baixo Alentejo é, portanto, o 
segundo concelho neste “ranking”, com 
um nível de ganho médio mensal superior 
à capital de distrito, Beja. 

Refira-se, ainda, que segundo os dados 
do Instituto Nacional de Estatística (INE) 
é o município português que mais cres-
ceu percentualmente em exportações nos 
últimos 10 anos. Se o reaparecimento da 
exploração mineira ajuda a perceber parte 
deste “salto”, não é possível ignorar outros 

O concelho de Al-
justrel tem uma lo-
calização privilegia-
da que lhe oferece 
um potencial muito 
relevante.
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“O concelho regista o quarto lugar de rendimentos médios em 
toda a região do Alentejo, apenas superado por Sines, Castro 
Verde e Campo Maior. No caso do Baixo Alentejo é, portanto, 
o segundo concelho neste “ranking”, com um nível de ganho 
médio mensal superior à capital de distrito, Beja. 
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Aljustrel no sítio certo
negócios a florescer, que ajudaram o con-
celho a passar de um milhão de euros em 
exportações em 2003 para mais de 100 mi-
lhões no ano de 2013!

A ÁGUA E O FUTURO
Com tradição reconhecida nas culturas 
regadas, o concelho de Aljustrel tem na al-
bufeira do Roxo um elemento essencial de 
desenvolvimento. Situada numa posição 
de charneira entre Beja e Aljustrel, com 
um plano de água que ocupa uma área de 
1.378 hectares e um armazenamento com 
um volume total de água da ordem de 96,3 
hm3.

Essencialmente, a fruição do espelho 
de água do Roxo “tem potencial para ca-
tivar dinâmicas próprias” em sectores 
como o turismo de natureza, de desporto 
e de aventura. É neste contexto, por exem-
plo, que vai surgir o futuro parque cam-
pismo e caravanismo do Roxo [ver pág. 14] 
e a valorização de eventos associados à 
gastronomia, cultura e desporto, sempre 
com a albufeira como pano de fundo. 

Por outro lado, a água é o “pilar” decisi-
vo para a nova agricultura que está a con-
solidar-se e a avançar cada vez mais no 
concelho. As obras nos blocos de rega no 
concelho de Aljustrel permitem aumentar 
a área de regadio do concelho de 5.000 
para 25.000 hectares, num investimento 
de mais de 84 milhões de euros, que se 
encontra em fase de conclusão.

Refira-se que, neste momento, a Câma-
ra de Aljustrel encontra-se em contacto 
permanente com a Empresa de Desen-
volvimento e Infra-estruturas do Alqueva 
(EDIA) e com a Associação de Beneficiá-
rios do Roxo, representantes dos agricul-
tores do concelho, no sentido de encontrar 
uma estratégia comum para tirar proveito 
deste importantíssimo investimento.

ATRAIR EMPRESAS
Independentemente da grande impor-
tância e tradição da actividade mineira, 
o Município de Aljustrel “considera que 
a diversificação da estrutura sectorial e o 
desenvolvimento do tecido empresarial 
de suporte é fundamental para diminuir 
a vulnerabilidade do tecido económico 
apenas a um sector”. 

Para isso, o concelho está a adoptar 
uma estratégia que aposta na inovação, 
não apenas orientada para o desenvolvi-
mento de novos produtos, mas também 
na adopção de novas formas de produção 
por parte dos sectores tradicionais e no-
vos mercados, que aumentem a capacida-
de competitiva do concelho. Nesta esfera 
integram-se a indústria transformadora 
dos produtos agroalimentares, as ativida-

des logísticas, o turismo rural e cultural e 
industrial, e os produtos regionais e arte-
sanato.

Visando esta dinâmica, a Zona Indus-
trial de Aljustrel e o Centro Municipal de 
Acolhimento de Micro-empresas são ele-
mentos decisivos para induzir um primei-
ro impulso à criação de novas empresas 
que visem um nível de actividade de es-
cala superior. 

Por outro lado, a Zona de Actividades 
Económicas de Messejana também se en-
quadra nesta lógica de fomento das acti-
vidades económicas e empresariais, tal 
como a criação de outros parques indus-
triais no concelho, recentemente contem-
plados com a revisão do Plano Director 
Municipal.

Trata-se de infra-estruturas vocacio-
nadas para o acolhimento de unidades 
produtivas que, associadas ao incremento 
das acessibilidades rodoviárias regionais, 
constituirão uma oportunidade para afir-
mar o desenvolvimento económico em 
localidades como Ervidel, Montes Velhos, 
Jungeiros e Rio de Moinhos.

“A água é o “pilar” 
decisivo para a nova 
agricultura que está 
a consolidar-se e a 
avançar cada vez 
mais. As obras nos 
blocos de rega no 
concelho de Aljus-
trel permitem au-
mentar a área de 
regadio do concelho 
de 5.000 para 25.000 
hectares. 
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REVOLUÇÃO
NO CAMPO

A chegada de água com abundância aos campos do Roxo está a transformar 
a agricultura em Aljustrel. As potencialidades são imensas e as oportunidades 
estão “à mão de semear”, mas há ainda muito trabalho por fazer… 
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“Brócolos, pimen-
tos, abóboras, 
cebolas, citrinos, 
romãs, amendoal, 
nectarinas, amei-
xas ou pêras-rocha 
são exemplos de 
novas culturas no 
Roxo.

 A revolução chegou aos campos de 
Aljustrel! Uma revolução sem armas ou 
políticas à mistura, apenas movida pela 
força da água que chega do Alqueva atra-
vés da barragem do Roxo. Uma revolu-
ção que tem custado milhões e milhões 
de euros ao país e à Europa, através do 
Empreendimento de Fins Múltiplos do 
Alqueva. Uma revolução que tem trans-
formado a terra e os homens que a traba-
lham, abrindo janelas de oportunidades 
até há alguns anos atrás fechadas a fer-
rolho. Uma revolução que faz do conce-
lho um dos mais apetecíveis para novos 
investimentos agrícolas. Uma revolução 
que permitiu a implantação de culturas 
outrora inimagináveis, como a romã, o 
brócolo, a pêra-rocha ou o amendoal. 
Uma revolução que está em marcha em 
mais de 20 mil hectares e que deixa ante-
ver um futuro mais próspero.

“Reconhecemos que a água traz novas 
oportunidades agrícolas ao Alentejo e 
Aljustrel não é excepção. Temos um terri-
tório em transformação e o Alentejo será 
nos próximos 10 ou 20 anos uma região 
totalmente alterada pelo que a agricul-
tura de regadio está a trazer. E fazendo 
Aljustrel parte deste território abrangido 
pelo Alqueva, acompanhará de certeza – 
e isso já está acontecer – esta afirmação 
de um Alentejo com uma nova agricultu-
ra”, assume pleno de confiança o presi-
dente da Câmara Municipal de Aljustrel.

Para Nelson Brito, “o sector agrícola 
afirma-se a cada ano que passa como 
alternativa à excessiva dependência da 
extracção mineira” que Aljustrel ainda 
denota. E os exemplos, continua, estão 
– passe a expressão – à mão de semear! 

“Há novas culturas e há abertura dos 
agricultores de Aljustrel para o fazer. E 
há agricultores de outros pontos do país 
a fazer aquisições [de terras] aqui, além 
de estrangeiros a apostar cá, nomeada-
mente espanhóis. […] Por isso posso 
dizer que há hoje uma panóplia de inves-
tidores internacionais que também vão 
colocando importância na possibilidade 
de novas produções a partir das óptimas 
condições de água, clima e solos que te-
mos em Aljustrel”, acrescenta o autarca.

Mas mais do que no(s) discurso(s), é 
no campo que a revolução se faz sentir. 
António Parreira, presidente da Associa-
ção de Beneficiários do Roxo (ABRoxo), 
vai quase todos os dias ao terreno e é aí 
que melhor se apercebe do que está efec-
tivamente a mudar na região. Para me-

lhor!
“À nossa volta começam a haver umas 

áreas regadas consideráveis, através do 
perímetro de Ervidel [que é gerido pela 
EDIA e tem perto de 8.000 hectares] e em 
breve com o bloco de Rio de Moinhos. 
Isso faz com que tenhamos aqui um au-
mento substancial de áreas regadas a 
rondar os 21 mil hectares”, a que se junta 
a área gerida pela ABRoxo, revela Antó-
nio Parreira.

De acordo com este responsável, os 
últimos anos têm sido pródigos no sur-
gimento de novas culturas nas terras a 
que o Roxo dá de beber. “Estimamos que 
venham a aparecer novas culturas e isso 
já está a acontecer”, garante o presidente 
da ABRoxo, dando exemplos concretos: 
“Dentro das hortícolas hoje temos pro-
dutos que não tínhamos como são o bró-
colo, o pimento, a abóbora ou a cebola. 

E nas frutícolas começa a aparecer aqui 
uma área de citrinos, também a romã, a 
amêndoa – que já é uma realidade, com 
600 hectares plantados e alguma indús-
tria de descasque –, nectarinas, ameixas, 
pêras-rocha… Os volumes de produção 
ainda não são muito grandes, mas temos 
condições únicas para fazer estas cultu-
ras. E o mercado tem falta delas! Por isso 
é preciso dinamizar estas culturas junto 
dos agricultores e aumentar as áreas de 
produção”.

“Existe a facilidade de muita água 
disponível, a facilidade de grandes áre-
as que permitem produções em grande 
quantidade e muitas oportunidades. E 
quando há muito pouca coisa, as opor-
tunidades são sempre em número supe-
rior”, complementa Margarida Pereira, 
directora da Escola Superior Agrária de 
Beja (ESAB).

n Campos do Roxo têm hoje água com quantidade ao longo de todo o ano, através da rede secundária do Alqueva



“Novo lagar vai nascer na Herdade da 
Granja. E na zona da barragem do Roxo 
será instalado um armazém de frio para 
frutas de caroço.

Ter agro-indústria é o 
grande desafio do Roxo
 Água em abundância, solos de alta quali-
dade e um clima perfeito. A (nova) agricultu-
ra em Aljustrel tem tudo isto, mas há ainda 
muito por fazer. E o grande desafio é bem 
mais complexo do que à primeira vista pode 
parecer: ter produção e, simultaneamente, 
capacidade de transformação e armazena-
mento antes das hortícolas e frutícolas che-
garem ao mercado.

“Para que o regadio na região tenha sus-
tentabilidade é preciso garantir o escoamen-
to destes produtos. E para o fazer têm que 
aparecer entidades ou organizações a fazer 
alguma coisa para que haja escoamento de 
produtos. E a agro-indústria tem aqui um 
papel importante”, assume o presidente da 
ABRoxo.

Além do mais, continua António Parreira, 
a produção de hortícolas no Roxo é uma re-
alidade “e só não o é mais” por dificuldades 
logísticas. “Nós produzimos e depois temos 
de levar tudo para o Ribatejo. Com o custo 
dos transportes e com as distâncias, isto não 
é viável”, justifica.

Uma visão que é partilhada pela directora 
da ESAB – Escola Superior Agrária de Beja. 

transformados noutros locais do país e da 
Europa. E parece-me que temos de trazer 
para a região toda a indústria agro-alimen-
tar, uma vez que a matéria-prima está em 
pleno desenvolvimento”, acrescenta Marga-
rida Pereira.

“Pescadinha de rabo na boca”
As primeiras intenções de investimento 
agro-industrial em Aljustrel começam a 
surgir. Durante a Feira do Campo Alenteja-
no será apresentado o projecto de um novo 
lagar entre Jungeiros e Rio de Moinhos, na 
Herdade da Granja. E na zona da barragem 
do Roxo existe a possibilidade de ser criado 
um armazém de frio para frutas de caroço. 
Mesmo assim, continua a impor-se a per-
gunta do “milhão de dólares”: como atrair/ 
captar agro-indústrias para Aljustrel (e para 
o resto do Alentejo regado pelo Alqueva)?

“De facto, isto é quase como uma pesca-
dinha de rabo na boca: enquanto não existir 
agro-indústria na região, não vamos ter a ex-
pansão de determinadas culturas. E a agro-
indústria também não se instala enquanto 
não houver áreas de cultura… Quem é que 
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“Já que temos esta janela de oportunidade 
trazida pela água do Alqueva, não devíamos 
ficar apenas pela produção dos bens alimen-
tares. Porque depois há toda uma cadeia que 
é preciso assegurar, daí a importância da 
indústria agro-alimentar. Em muitos destes 
produtos o valor acrescentado que possam 
trazer ao produtor reside, precisamente, na 
transformação, quer ela seja minimalista – 

como apenas a escolha e a armazenagem 
– quer seja mais profunda”, diz Margarida 
Pereira.

A docente vai mais longe e afirma mesmo 
que só quando a região tiver agro-indústria 
“é que poderemos dizer com certezas que 
o Alqueva trouxe uma mais-valia real para 
o agricultor”. “Porque o que agora acontece 
é que os produtos são colhidos aqui e são 



80 
No âmbito da recente revi-

são do PDM – Plano Director 
Municipal de Aljustrel, o con-
celho ficou dotado com novas 
áreas de futura localização 

agro-industrial, num total de 
80 hectares.
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CEBAL 
dá apoio a
agricultores 
e empresários
A chegada da água aos campos do 
Roxo traz a possibilidade de novas 
culturas e abre toda uma janela de 
oportunidades. Novas maneiras de 
trabalhar e novos produtos em que 
os agricultores locais contam com o 
apoio do CEBAL – Centro de Biotec-
nologia Agrícola e Agro-alimentar do 
Baixo Alentejo.
“A agricultura e agro-indústria pre-
cisam de apoio e ao nível da investiga-
ção, da inovação e do desenvolvimen-
to o CEBAL tem uma palavra a dizer”, 
diz Claudino Matos, que preside à 
instituição em representação da 
ACOS – Agricultores do Sul.
De acordo com este responsável, 
grande parte do trabalho desenvolvi-
do pelos técnicos e investigadores 
do CEBAL está relacionado com as 
necessidades das empresas do sec-
tor. “Todas as novas possibilidades 
de apresentação dos produtos nas 
superfícies comerciais levam a que 
seja necessário fazer uma investiga-
ção de base, de maneira a apoiar esses 
produtos transformados a terem 
um período maior de permanência 
nas prateleiras sem se estragarem”, 
adianta.
No caso concreto do Roxo, Claudino 
Matos revela que o CEBAL tem vindo 
a trabalhar, entre outros projectos, 
com uma empresa que pretende co-
mercializar bagos de romã. “A romã é 
das frutas mais difíceis de descascar e 
esta investigação sobre a conservação 
da romã por um período mais longo 
está a ser feita por nós”, justifica o 
presidente da instituição, que levanta 
um pouco do “véu” sobre a solução 
que está a ser trabalhada: “Os bagos 
vão ser impregnados num produto 
inodoro, sem sabor ou cor, o que lhes 
dá uma boa potencialidade para apa-
recerem no mercado”.

dá o primeiro passo?”, assume o presidente 
da ABRoxo, para quem a solução está… “na 
dinâmica da região”.

“Tem de haver confiança, tem de haver 
uma aposta no futuro e começar-se a tra-
balhar para atrair empresas que queiram 
investir. Porque potencialidades temos! 
Temos água, temos um óptimo clima para 
hortícolas e frutícolas e temos vias de acesso. 
Lembro que estamos numa localização mui-
tíssimo boa, a meio caminho entre Lisboa e o 
Algarve, muito próximos da A2 e do IP8 – que 
esperamos que venha a ser uma realidade. 
E portanto, todas estas situações vão fazer 
com que a agro-indústria se instale. Porque 
há potencial para isso”, afiança António Par-
reira.

É este optimismo que leva o presidente da 
ABRoxo a elogiar a decisão da Câmara de Al-
justrel, que no âmbito da recente revisão do 
PDM – Plano Director Municipal [ver pági-
nas 22 e 23 deste jornal] delimitou uma série 
de áreas espalhadas no concelho para futura 
instalação de zonas industriais, num total de 
80 hectares.

“Hoje temos um concelho mais dotado 
e mais capacitado para atrair novos investi-
mentos”, garante o autarca Nelson Brito. “E 
isto é meio caminho andado! Agora tem de 
ser agro-indústria a dar o primeiro passo, vir 

para cá e investir, porque o resto existe aqui”, 
acrescenta António Parreira, garantindo ter 
conhecimento de algumas empresas instala-
das no Ribatejo interessadas em estar mais 
presentes na região do Roxo. 

“São agro-indústrias do Ribatejo que têm 
trabalhado connosco na parte dos brócolos, 
pimentos e abóboras e que têm interesse em 
alargar mais as suas áreas de produção. Por-
tanto, têm que dar um passo e investir! Por-
que é muito mais fácil o produto sair daqui já 
transformado do que em bruto”, acrescenta.

António Parreira considera mesmo que 
este será o passo decisivo. Para a consolida-
ção do sector e para a revitalização da região. 
“O Alentejo está a perder população todos os 
dias e temos de contrariar esse espectro. E 
isso só se consegue com indústria aqui ins-
talada. E tem de haver vontade política para 
isso, daí apelar aos nossos políticos para que 
também canalizem para aqui os fundos ne-
cessários para que esta ‘revolução’ se possa 
dar! E que o regadio permita a transformação 
no tal Alentejo verde e a sustentabilidade da 
nossa região”, diz.

É este enquadramento que leva Margari-

da Pereira a ir mais longe e a afirmar que não 
cabe apenas às empresas agro-industriais 
tomar a iniciativa. “A questão do desenvolvi-
mento sustentável e equilibrado do territó-
rio – porque no fundo é disso que estamos 
a falar – não é de uma ou outra instituição, 
é de todos aqueles que moram na região. E 
julgo que todos os parceiros, desde as au-
tarquias às associações de agricultores e às 
instituições de ensino superior e investi-
gação, temos a obrigação de em conjunto 
promovermos as condições necessárias para 
a vinda das grandes empresas que fazem a 
transformação dos produtos agro-alimenta-

res”, argumenta a directora da ESAB.
Uma responsabilidade de todos que, 

desde já, o presidente da Câmara de Aljus-
trel assume sem rodeios. “Isso deve acon-
tecer também com um marca autárquica, 
no sentido de haver um triângulo que junte 
uma boa produção à capacidade de trans-
formação destes produtos e à comercializa-
ção. Assim traremos para o Alentejo o valor 
acrescentado que todos desejamos e que se 
traduz em empregabilidade, em distribuição 
de riqueza e na inversão da queda demográ-
fica nas nossas aldeias e vilas”, conclui Nel-
son Brito.

n O amendoal é um dos exemplos de novas culturas instaladas no perímetro de rega do Roxo



14

Parque de campismo
da barragem do Roxo
No decorrer da Feira do Campo Alentejano 2015, a Associação de Beneficiários do 
Roxo apresenta o projecto de aproveitamento turístico da Barragem do Roxo.
Desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Aljustrel, o projecto aponta 
para a fruição do espelho de água e constitui-se como um produto turístico com po-
tencial para cativar dinâmicas próprias do turismo de natureza, turismo náutico e 
turismo de aventura. Neste enquadramento, apresenta três valências: apartamentos, 
parque campismo e parque de caravanismo, bem como de actividades conexas de 
animação centradas na albufeira e no rico sistema ecológico que a rodeia. Junto ao 
espelho de água será igualmente criado um centro náutico, com restaurante pano-
râmico. 
A barragem e albufeira do Roxo localizam-se na Bacia do Sado, numa posição privi-
legiada entre a cidade de Beja e a vila de Aljustrel, ocupando o seu plano de água uma 
área de 1.378 hectares, com um volume total de água da ordem dos 96,3 hm3. Refira-
se que a sua localização central entre Aljustrel e Beja e a proximidade com ofertas de  
alojamento como o Clube de Campo Vila Galé tendem a reforçar o potencial desta 
oferta.

Agrária de Beja
aberta a parcerias
 Numa altura em que são muitas as po-
tencialidades dos sectores hortícola e frutí-
cola na zona de influência do Roxo, a Escola 
Superior Agrária de Beja (ESAB) está dis-
ponível para reforçar as parcerias que tem 
vindo a manter com a Câmara de Aljustrel e 
com a Associação de Beneficiários do Roxo 
(ABRoxo) nos últimos anos.

“Estamos disponíveis para disponibili-
zar os nossos técnicos, os nossos conhe-
cimentos, a nossa experiência e as nossas 
instalações para o desenvolvimento de no-
vos produtos”, garante a directora do esta-
belecimento de ensino superior. “Julgo que 
temos um grande know-how e um grande 
historial. E esperemos que agora a parte das 

agro-indústrias entre em pleno dinamismo 
e que aí tenhamos muito mais oportunida-
des de trabalhar em conjunto”, acrescenta 
esta responsável.

Optimista quanto ao futuro, Margarida 
Pereira está também satisfeita com o tra-
balho que tem vindo a ser desenvolvido em 
conjunto pelas três partes nos últimos anos. 

“No caso do Município, colaboramos 
no âmbito da Feira do Campo Alentejano. 
E temos uma parceria de longa data com 
a ABRoxo, nomeadamente na dinamização 
de novas culturas. E temos apoiado a asso-
ciação e agricultores nos pequenos frutos, 
na romã e em algumas hortícolas”, conclui 
a docente. 

Intermarché de 
Aljustrel aposta  
na qualidade

 Qualidade no serviço e proximidade com 
os clientes. São estes os dois grandes objec-
tivos da nova gerência do Intermarché de 
Aljustrel, que entrou em funções no início do 
presente ano. Desde então muita coisa mu-
dou na superfície comercial que está instala-
da à entrada da “vila mineira” há quase duas 
décadas.

“Quem agora entra aqui dentro percebe na 
realidade que há uma mudança e que traba-
lhamos todos os dias para oferecer o melhor 
possível à população de Aljustrel”, explica o 
novo sócio-gerente da loja. “A nossa única 
preocupação é trabalharmos todos os dias 
para servir o melhor possível a população. 
Quer em termos de diversidade, quer de qua-
lidade! No fundo, queremos oferecer o melhor 
possível, oferecer a maior variedade possível, 
colaborar com as pessoas da terra, colaborar 
com a economia local e contribuirmos para a 
riqueza de Aljustrel”, acrescenta Armindo Ne-

ves, de 44 anos.
Um dos reflexos desta mudança é o au-

mento de afluência de clientes à loja. Assim 
como a cada vez maior presença de produ-
tos locais nas prateleiras. “Seguramente que 
não há ninguém de Aljustrel que tenha vindo 
falar comigo a dizer que gostava de ter o seu 
produto aqui há venda e que isso não tenha 
acontecido. Trabalhamos em áreas como 
queijos, enchidos, doces regionais, pastelaria, 
padarias… E estamos a tentar encontrar uma 
colaboração com agricultores locais, nome-
adamente para alturas sazonais como são a 
altura do melão e da melancia. Porque a mi-
nha visão também é essa: colaborar com as 
pessoas da terra e contribuir para a criação de 
riqueza local. E esta é a forma que temos de o 
fazer”, explica Armindo Neves.

Com 25 funcionários de momento, é pro-
vável que o Intermarché de Aljustrel venha 
em breve a recrutar novos colaboradores. “As 
entradas serão sempre em paralelo com o au-
mento das vendas”, afiança o sócio-gerente, 
assumindo que em breve a loja vai ter mais 
novidades, para oferecer à população “pontos 
de diferenciação e a possibilidade de poupar 
algum dinheiro”.

“Estamos com algumas obras e vamos ter 
aqui, já na próxima semana, algo que não há 
em Aljustrel, numa oferta diferente que penso 
que será útil à população. Também está nos 
nossos horizontes ter aqui um dia um posto 
de abastecimento de combustíveis”, acres-
centa o empresário.

No fim, Armindo Neves deixa um apelo à 
população do concelho de Aljustrel: “Gostava 
de convidar quem ainda não veio ao Inter-
marché que o faça, que venha ver a loja e nos 
dê a sua opinião, pois estamos receptivos a 
ouvir toda gente para podermos evoluir”.

Nova gerência do 
Intermarché de Al-
justrel quer servir os 
clientes com o me-
lhor… e da melhor 
forma!

n Armindo Neves – sócio-gerente do Intermarché de Aljustrel



especialidades
Medicina Geral e Familiar Dr. Guido Júnior

Medicina Dentária

Dr. José Loff Barreto
Dr.ª Joana Milho
Dr. Telmo Coelho

Dr.ª Joana Gameiro

Endocrinologia Prof. Dr. Galvão Teles

Neuropediatria Dr. Nuno Lobo Antunes

Medicina do Trabalho Dr. Guido Júnior

Cardiologia Dr. Nuno Fonseca

Psiquiatria Dr.ª Ana Matos Pires

Pediatria Dr.ª Sónia Fernandes

Gastroenterologia Dr. Luís Salazar de Sousa

Otorrinolaringologia Dr. Hélder Du Vale

Ginecologia / Obstetrícia Dr. Ali Ibrahim

Urologia Dr. Fino Correia

Angiologia / Cirurgia Vascular Dr. Alexandre Aranha

Neurologia Dr. Delfim Lopes

Reumatologia Dr. Luís Gaião

Alergologia / Pneumologia Dr.ª Ana Cristina Duarte

Diabetologia Dr. Bernardo Loff

Ortopedia Dr. Soares Fernandes

Dermatologia Dr.ª Andreia Martins

Cirurgia Estética / Reconstrução Dr.ª Margarida Henriques

Psicologia / Psicoterapia 
de Adultos, Jovens e Casais Dr.ª Paula Borralho

Fisiatria Dr. Revelino Lopes
Dr.ª Ana Teresa Gaspar

Medicina Desportiva Dr. Guido Júnior

Terapia da Fala Terapeuta Ana Margarida Costa
Terapeuta Marta Pinguinhas

Psicomotricidade Terapeuta Nidia Amorim

Fisioterapia Terapeuta Ana Margarida Rosa
Terapeuta Daniel Santa Bárbara

Terapia Ocupacional Terapeuta Joana Banza

Nutricionista Dr.ª Rita Mestre

Pedopsiquiatria Dr.ª Isabel Santos

exames complementares

• Análises Clínicas (protocolos com: ADSE, Advancecare, 
Allianz, ARS ou SNS, Multicares, Medis, ADMG, SAMS, 
Saúde Prime – Future Healthcare, RNS Servimed, PSP, SAD, 
PT ACS).

• Eletrocardiograma simples de 12 derivações.
• Eletrocardiograma de Holter 24 horas.
• Monitorização Ambulatória de Pressão Arterial (MAPA)
• Prova de Esforço
• Ecocardiograma
• Eco-Doppler Carotídeo e Vertebral
• Eco-Doppler Arterial dos Membros Inferiores
• Eco-Doppler Venoso dos Membros Inferiores
• Ecografia Ginecológica e Obstretrícia
• Espirometria simples
• Espirometria com Broncodilatação
• Audiometria

PROTOCOLO com ULSBA
Cardiologia – Fisioterapia – Audiometria

Medicare – Multicare – Advancecare
SAD / GNR

geral@institutoclinicoaljustrel.pt • www.institutoclinicoaljustrel.pt
Rua de Olivença, 33 – 7600-077 ALJUSTREL • Tel. 284 603 900 / 284 601 746 • Tlm: 926 707 990

EncontrE aqui o cEntro mais pErto dE si
– Acufenometria
– Audiograma Tonal Simples
– Timpanograma
– Timpanograma com Reflexos (Impedância)
– Potenciais Evocados
– Otoemissões Acústicas
– Audiograma Tonal Simples + Impedância
Imagine que ouve todos os elogios a que tem direito, que con-
segue distinguir com clareza todas as palavras duma conversa 
ou que ouve bem aquele programa de TV que tanto gosta. Agora 
pare de imaginar. A Widex tem a solução para que não perca os 
momentos mais importantes da vida. Visite um Centro Auditivo 
Widex e encontre, de novo, a sua vida em pleno.

APARELHOS AUDITIVOS
TIPOS DE APARELHOS AUDITIVOS
A Widex – Centros Auditivos disponibiliza 6 tipos diferentes de aparelhos auditivos num completo leque de gamas 
disponíveis. A escolha de aparelho auditivo depende do tipo de perda auditiva, da forma do canal auditivo e inclusivé 
das preferências individuais do utilizador.
Quanto mais potente é o aparelho auditivo, maior será a sua dimensão, visto que necessita de uma pilha e um 
auscultador maiores. Os seguintes aparelhos auditivos estão disponíveis nas diversas gamas de aparelhos auditivos 
Widex.

BTE
Atrás da orelha

ITE
Dentro do ouvido

CIC
Completamente dentro 

do canal auditivo
RIC

Auscultador dentro do canal
RITE

Auscultador dentro do ouvido
BTE MICRO

Atrás da orelha micro

consiGo Em todos os momEntos

a sua saÚdE 
É a nossa prioridadE
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Milhões de euros é o valor das 
cinco empreitadas desenvol-
vidas pela EDM – Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro ao 
longo da última década nas 

zonas de Algares, São João e 
Pedras Brancas.

Uma nova mina em Aljustrel

 E se de repente puder descer ao fundo de 
uma mina num elevador apertado, observar 
entre o breu o arco-íris criado pelas rochas 
à luz do gasómetro, ouvir a explosão de um 
barreno ao fundo do corredor enquanto o 
estômago se retrai com ansiedade, mover 
à força de braços um pequeno vagão car-
regado de minério em bruto ou fechar os 
olhos e simplesmente sentir a alma do can-
te alentejano nas profundezas da terra an-
tes de mastigar uma côdea de pão? Houve 
tempos (não muito idos) em que esta era a 
rotina diária de homens cuja vida era tudo 
menos fácil. Mas está a chegar o dia em que 
este será o motivo que fará muitas famílias 
viajarem até à vila de Aljustrel, atraídos por 
um projecto turístico que pretende mostrar 
como era a existência dos mineiros nos sé-
culos XIX e XX.

“Somos o povo mineiro mais antigo do 
mundo e temos uma mina ainda em acti-
vidade! Esse é um capital humano, históri-
co e social que Aljustrel deve potenciar em 
termos de capacitação e está precisamente 
a fazê-lo”, afiança o presidente da Câmara 
Municipal.

Nelson Brito fala do Parque Mineiro, uma 
das grandes ambições da autarquia tendo 
em vista a dinamização do turismo no con-
celho. “Estamos a construir, sobretudo atra-
vés dos actores privados mas também dos 
parceiros institucionais, alternativas a uma 
excessiva dependência que temos sempre 
da extracção mineira. E achamos que pode-
mos ter uma alternativa dentro da própria 
mineração”, acrescenta.

É isso que faz com que projecto do Par-
que Mineiro esteja a ser preparado com 
cuidado pela autarquia ao longo dos últi-
mos anos, acompanhando os meticulosos 
trabalhos de requalificação ambiental que 
a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mi-
neiro tem vindo a realizar nas zonas minei-
ras de São João, Pedras Brancas e Algares. 
E é precisamente na área desta última que 
ficará a grande “atracção” do futuro Parque 
Mineiro: um fundo de mina visitável, numa 

Projecto do Parque 
Mineiro pretende 
ser alternativa à 
actividade extracti-
va… dentro da pró-
pria mineração.
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extensão de pouco mais de 500 metros en-
tre o antigo couto mineiro e o malacate de 
Vipasca.

“Vamos tentar dar expressão a esta in-
tervenção com algumas experiências aqui 
dentro. Para que quem vier visitar esta gale-
ria fique com quatro ou cinco sensações do 
que era a vida mineira e do que é uma co-
munidade mineira”, explica o presidente da 
autarquia, adiantando outras das particula-
ridades do projecto: um comboio turístico, 
à boa maneira do que vê em alguns pontos 
do Algarve. “A ideia é que este percorra de-
pois outros pontos mineiros e alguns dos 
principais locais turísticas do concelho”, 
acrescenta Nelson Brito.

Os trabalhos de adaptação do fundo de 
mina no sentido de o tornar visitável de-
correm em bom ritmo e tudo aponta para 
que estejam concluídos até 2016. Até lá será 
preciso urdir a forma como o “produto” 

será colocado no mercado. Porque além de 
querer atrair turistas, o projecto pretende 
também dinamizar a economia local.

“Isso deverá ocorrer com um ‘desenho’ 
que entendemos que deve acontecer e em 
que o Município de Aljustrel, a empresa 
detentora da actividade mineira [a Almina 
– Minas do Alentejo], a EDM, o LNEG – La-
boratório Nacional de Energia e Geologia e 
actores privados devem conseguir ganhar 
um ‘corpo’ para gerir e dinamizar este novo 
espaço e negócio, permitindo que o Parque 
Mineiro dê uma visão do que é uma comu-
nidade mineira com as características de 
Aljustrel”, defende Nelson Brito.

15 milhões em obras
O Parque Mineiro vai acabar por dar outra 
expressão à intervenção, nomeadamente 
em matéria ambiental, que a EDM tem vin-
do a realizar no couto mineiro de Aljustrel, 
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“É pela zona do 
malacate de Vi-
pasca que os tu-
ristas irão aceder 
ao fundo de mina 
que está a ser re-
qualificado.

Uma nova mina em Aljustrel

sobretudo nas zonas mais antigas. Uma em-
preitada que arrancou há uma década e que 
ao longo de cinco fases (as duas últimas em 
execução) representou um investimento 
total de 14,8 milhões de euros, suportados 
pelos fundos comunitários dos últimos dois 
planos operacionais regionais e de outros 
programas de cariz nacional.

“Este trabalho tem dois objectivos fun-
damentais: primeiro resolver um passivo 
ambiental que não é do século XX ou XXI, 
mas que vem de séculos. Sobretudo resolver 
o passivo ambiental que são as águas. Por-
que o objectivo não foi fazer desaparecer 
os vestígios do sector mineiro! […] E tudo 
o que tem vindo a ser feito é no sentido de 
preservar essa história, conciliando a reso-
lução dos problemas ambientais mais pre-
mentes com a criação de um espaço com 
qualidade para o futuro, onde aparecem as 
vertentes de património arqueológico e tu-

rística”, assume o presidente da administra-
ção da EDM, Carlos Caxaria [ver entrevista 
na página seguinte].

O trabalho da EDM em Aljustrel abrange 
uma área de 60 hectares, espalhados pelas 
zonas de São João, Pedras Brancas e Alga-
res. A existência de estruturas abandonadas 
a céu aberto, a produção de águas ácidas 
que contaminavam águas superficiais e 
aquíferos ou a contaminação de solos fo-
ram alguns dos problemas levantados e 
que levaram à definição de uma estratégia 
de intervenção por parte da empresa. Os 
objectivos eram claros: desvio de caudais 
circundantes e de descarga da barragem de 
águas industriais da mina, limpeza e sanea-
mento dos terrenos, construção de sistemas 
de drenagem superficial das águas limpas, 
estabilização de taludes, impermeabiliza-
ção das zonas de depósito, condução das 
águas ácidas para sistemas de tratamento, 
e a restauração, valorização e divulgação do 
património arqueológico-mineiro da zona.

Feito o diagnóstico e traçadas as metas 
a alcançar, a EDM rapidamente passou da 
teoria à prática. Entre 2006-2007 decorreu 
a primeira empreitada, que custou qua-
se 650 mil euros e permitiu a reabilitação 
hidrológico-ambiental da zona de Algares. 
Logo depois veio a segunda empreitada, 
entre 2007 e 2008, que continuou com a 
reabilitação hidrológico-ambiental de Al-
gares e fez o mesmo em São João e Pedras 
Brancas, assim como removeu as escórias 
depositadas em Pedras Brancas (num total 
de 1,8 milhões de euros). Ainda em 2008, a 
EDM procedeu à reabilitação da chaminé 
da Transtagana, um dos símbolos da acti-
vidade mineira em Aljustrel e que estava 
praticamente em ruínas, gastando 124 mil 
euros na obra.

A terceira empreitada do projecto só ar-
rancou em 2010. Foi a Fase 2 da reabilitação 
hidrológico-ambiental de Algares, São João 
e Pedras Brancas, num investimento de 
mais 1,3 milhões de euros que se prolongou 
até final de 2011. Três anos depois, em 2014, 
começou a quarta empreitada, ainda a de-
correr e que prevê a recuperação ambiental 
de toda a área mineira de Aljustrel, que deve 
estar concluída este ano após mais 3,4 mi-
lhões de euros de investimento.

Ao mesmo tempo arrancou a quinta em-
preitada, que também deve estar finalizada 
no final deste ano e que tem como objectivo 
a reabilitação da galeria de mina por debai-
xo da estrada de acesso ao bairro de Vale 
D’Oca, entre Algares e o malacate de Vipas-
ca. A obra custará um total de 850 mil euros 
e inclui, entre outros trabalhos, a estabili-
zação de taludes ou a criação de escadas e 
elevador de acesso à superfície. 

Uma década depois do arranque, os tra-
balhos estão quase a chegar ao fim. Para trás 
ficam anos de esforço e muita pedra partida 
(nos dois sentidos da expressão) que dei-
xam o presidente da EDM orgulhoso. “Foi 
importante fazer tudo por fases, pois de 
cada vez que aguardávamos por uma nova 
fase víamos os efeitos da anterior. E se al-
gumas coisas pudessem não estar bem, 
corrigíamos logo a seguir na outra fase. Isto 
foi uma aprendizagem sucessiva em que se 
pode dizer que levou a que a EDM hoje te-
nha uma especialização única neste tipo de 
trabalhos”, admite Carlos Caxaria.

Fábrica 
da Orica 
ampliada
A multinacional australiana Orica, a 
maior produtora mundial de explo-
sivos civis, pretende ampliar a sua 
fábrica em Aljustrel. O projecto tem 
vindo a ser desenvolvido desde 2011 e 
visa aumentar o nível de exportações 
desta unidade de produção, que já 
trabalha com os mercados de Espa-
nha e África, além de alguns países no 
centro da Europa.
“O nosso objectivo é potenciar vendas 
e aumentar o seu volume. Apesar de 
termos conseguido ao longo destes 
últimos anos aumentar e exportar 
cerca de 38% daquilo que fabricamos, 
a ideia é fazê-lo de forma mais conso-
lidada e chegar a outros mercados”, 
explica Paulo Barbas, director-técnico 
da fábrica da Orica em Aljustrel. 
O plano de expansão da Orica em 
Aljustrel prevê a construção de dois 
paióis, cada um com capacidade para 
armazenar 40 toneladas de explosi-
vos. Os edifícios ficarão instalados 
na zona da Herdade do Mau Ladrão, 
propriedade da Almina, e represen-
tam um investimento de cerca de 300 
mil euros. 
O licenciamento do projecto come-
çou em 2012, mas as especificidades e 
restrições deste sector fazem com que 
ainda decorra. Paulo Barbas estima 
que todo o processo esteja concluído 
até final de 2015. Depois, as obras de 
construção poderão avançar no pri-
meiro semestre de 2016, prevendo a 
empresa que possa ser possível obter 
o alvará de funcionamento ainda na 
segunda metade do próximo ano.
A fábrica da Orica em Aljustrel pro-
duz 50 toneladas de explosivos civis 
por dia, num total de 12 mil por ano. 
A unidade emprega actualmente a 
35 pessoas (são 54 no país, incluin-
do os escritórios em Lisboa e o pólo 
logístico na zona de Castro Daire), 
mas quando o plano de ampliação 
estiver concluído poderão ser criados 
entre três a quatro novos postos de 
trabalho.

n Malacate de Vipasca
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Mil euros é o custo estimado 
do futuro CEGMA. O equipa-
mento servirá para apoiar a 

indústria extractiva no sul do 
país e permitir a preservação 
e divulgação do espólio geoló-

gico do LNEG.
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“História mineira 
é para preservar”

 Que tipo de trabalho tem desenvol-
vido a EDM – Empresa de Desenvolvi-
mento Mineiro em Aljustrel? Este trabalho 
tem dois objectivos fundamentais: primeiro 
resolver um passivo ambiental que não é do 
século XX ou XXI, mas que vem de séculos. 
Sobretudo resolver o passivo ambiental que 
são as águas. Porque o objectivo não foi fazer 
desaparecer os vestígios do sector mineiro! 
Quem fala em Aljustrel, a primeira coisa que 
lhe vem à cabeça é a mina. É uma imagem 
e uma história que tem de ser preservada. E 
tudo o que tem vindo a ser feito é no senti-
do de preservar essa história, conciliando a 
resolução dos problemas ambientais mais 
prementes com a criação de um espaço com 
qualidade para o futuro, onde aparecem as 
vertentes de património arqueológico e tu-
rística.

Presidente da EDM 
faz balanço do tra-
balho nas zonas mi-
neiras de Algares, 
São João e Pedras 
Brancas.

 Sente que esta “memória da mina” 
tem potencial turístico? Não tenho dú-
vidas disso, porque Aljustrel tem particula-
ridades! Obviamente que depois tem de se 
montar uma máquina de promoção, de ope-
radores turísticos, criar um espaço de visita-
ção… Mas não tenho dúvidas que seja pos-
sível! É preciso é que apareça uma entidade 
que agarre a ideia para ela funcionar.

 Pode ser autarquia? Isso é uma questão 
de gestão interna! A autarquia não pode es-
tar fora deste processo, mas se é ela a gestora 
operacional ou não já não sei responder…

 Para quando está prevista a conclu-
são do trabalho da EDM em Aljustrel? 
Quando acabar esta última fase, ainda em 
2015! Haverá depois um período de manu-
tenção por mais algum tempo, mas o objecti-
vo da EDM é poder encontrar o parceiro cer-
to para entregar todo este investimento feito 
e para que este seja aproveitado em termos 
económicos e sociais.

 Qual foi a maior dificuldade senti-
da pela EDM ao longo desta década de 
trabalho em Aljustrel? Desde logo fazer o 
diagnóstico. Depois estudar as soluções, que 
muitas vezes no princípio não estão sustenta-
das… Daí ter sido importante fazer tudo por 
fases, pois de cada vez que aguardávamos por 
uma nova fase víamos os efeitos da anterior. 
E se algumas coisas pudessem não estar bem, 
corrigíamos logo a seguir na outra fase. Isto 
foi uma aprendizagem sucessiva em que se 
pode dizer que levou a que a EDM hoje te-
nha uma especialização única neste tipo de 
trabalhos.

n Carlos Caxaria, presidente da administração da EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro 

CEGMA permite 
inovar e investigar
 A dinamização do turismo no concelho é 
uma das grandes metas do Parque Mineiro. 
Mas não só! A investigação e o desenvolvi-
mento de tecnologia associadas ao sector 
extractivo também estão no horizonte da 
Câmara Municipal de Aljustrel, que muito 
“batalhou” para garantir na vila a instala-
ção do novo CEGMA – Centro de Estudos 
Geológicos e Mineralógicos do Alentejo. O 
projecto da responsabilidade do LNEG, em 
parceria com a Câmara Municipal e a em-
presa Almina, já começou a ser construído 
na zona da antiga lavaria-piloto (demolida 
para o efeito) e deve estar concluído até 
2016, num investimento total a rondar os 
900 mil de euros.

“O CEGMA vem constituir uma oportu-
nidade e uma marca neste território à volta 
daquilo que é mais marcante numa comu-
nidade, que é precisamente a componente 

de inovação e de tecnologia”, sublinha o au-
tarca Nelson Brito.

Na prática, o futuro equipamento “vai 
apoiar a indústria extractiva no sul do país, 
quer na sua vertente mineira – através das 
minas de Neves-Corvo e de Aljustrel, da ex-
ploração de rochas ornamentais e pedrei-
ras –, quer na sua vertente de prospecção”, 
além de permitir a “preservação e divulga-
ção do amplo espólio do LNEG” e “facilitar 
o acesso ao vasto banco de dados por parte 
de empresas e universidades”, explica fonte 
do LNEG.

O projecto do CEGMA foi concebido pelo 
arquitecto Carlos Ganhão, natural de Aljus-
trel, e prevê a criação de uma litoteca (onde 
serão armazenada em paletes de madeira as 
centenas de sondagens de prospecção que 
são propriedade do LNEG) e de um edifício 
de apoio, que ficará dotado de gabinetes, 
salas de preparação de amostras e de arqui-
vos, que facilitará o trabalho dos investiga-
dores.

A obra tem apoio comunitário através do 
InAlentejo – Programa Operacional Regio-
nal do Alentejo 20107-2013, e insere-se no 
Sistema Regional de Transferência de Tec-
nologia, rede de infra-estruturas científicas 
e tecnológicas que envolve, entre outras 
instituições, a Universidade de Évora e os 
politécnicos de Beja, Portalegre e Santarém.

Nos planos do LNEG está igualmente 
uma segunda fase do CEGMA, que prevê a 
criação de um centro de investigação e de 
uma biblioteca nos antigos escritórios cen-
trais da extinta empresa Pirites Alentejanas.

n Trabalhos de construção do futuro CEGMA já arrancaram
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Mina vive dias
de crescimento

 Longe vão os dias de aflição da década de 90 
e dos primeiros anos do século XXI! A mina de 
Aljustrel vive um dos seus melhores momentos 
da história recente e a concessionária, a Almi-
na – Minas do Alentejo, está mesmo a investir 45 
milhões de euros num projecto para aumentar a 
capacidade de produção da empresa e que prevê 
criar 20 postos de trabalho,  assim como reforçar a 
componente ambiental e social da actividade da 
empresa em Aljustrel.

Este investimento surge depois da Almina ter 
concluído em 2014 o projecto de beneficiação do 
complexo mineiro de Aljustrel, num montante to-
tal de 104 milhões de euros, o que permitiu criar 
230 postos de trabalho. O projecto, que tinha ar-
rancado em 2010, após a Almina ter começado a 
explorar as minas de Aljustrel em regime de con-
cessão atribuída pelo Estado, permitiu beneficiar 

Quase 880 pessoas tra-
balham actualmente na 
mina de Aljustrel, que 
em 2014 extraiu mais 
de dois milhões de to-
neladas de minério.

n Mina de Aljustrel tem minério para continuar a trabalhar, pelo menos, mais 10 anos!

“Fio d’Azeite”
recebeu distinção
 O Restaurante Fio d’Azeite assegurou 
no passado mês de Abril a Certificação 
com a categoria de “Experiência Con-
temporânea” atribuída pela Turismo do 
Alentejo. O Fio d’Azeite é o único restau-
rante do concelho de Aljustrel com esta 
distinção!

Localizado no Hotel Villa Aljustrel e 
a funcionar desde o dia 23 de Maio de 
2014, o restaurante apresenta uma cozi-
nha inovadora e criativa, sob o comando 
do chef David Marques, que se inspira 
nas orientações de Louis Anjos, chef do 
Suites Alba Resort, que é consultor no 
Fio d’Azeite.

Com uma cozinha muito reconheci-
da pela tipicidade dos pratos alenteja-

nos e dos produtos genuínos da região, 
as ementas do restaurante assumem 
um “toque muito especial”. Neste con-
texto, destaca-se também a prova de 
azeites alentejanos, as entradinhas para 
dois, os tentáculos de polvo com meia 
desfeita de batata e tomate, entre outras 
especialidades que seduzem os comen-
sais de todo o país.

A certificação do Fio d’Azeite foi atri-
buída pela Turismo do Alentejo no âm-
bito do projecto “Alentejo Bom Gosto” 
e, entre outros objectivos, “valoriza o 
receituário e os produtos do Alentejo”, 
bem como o seu contributo para “con-
solidar o produto turístico gastronomia 
e vinhos” no Alentejo.

o complexo mineiro, através da modernização de 
instalações de exploração, processamento e bene-
ficiação de minério.

Além destes investimentos efectuados através 
da Almina, o I’M Minning (grupo a que pertence a 
empresa) investiu mais 21,5 milhões de euros nas 
minas de Aljustrel através da Empresa de Perfura-
ção e Desenvolvimento Mineiro (EPDM), também 
por si detida.

Neste ano de 2015 a Almina prevê atingir um 
volume de produção de 2,3 milhões de toneladas 
de minério, mais 300 mil toneladas do que em 
2013 e o dobro do registado em 2012. A facturação 
deve chegar perto de 125 milhões de euros, mais 
20 milhões de euros que em 2014.

A empresa conta ainda fazer este ano 120 mil 
toneladas de concentrado de cobre, que tem um 
conteúdo de 29 mil toneladas de cobre, depois de 
em 2014 ter extraído mais de dois milhões de to-
neladas de minério com 30 mil toneladas de cobre 
contido.

Nas minas de Aljustrel trabalham 607 pessoas, 
através das empresas do grupo I’M Minning, a Al-
mina e a EPDM, quase o dobro do que em 2011, a 
que se juntam mais 265 pessoas através de presta-
dores de serviços e sub-contratados.

Em 2011 o grupo I’M Minning tinha a pers-
pectiva de que “em seis a oito anos” não poderia 
produzir mais nas minas de Aljustrel, mas actu-
almente já está a pensar que tem “minério para 
trabalhar mais 10 anos no cobre e no zinco”. “O 
nosso principal foco é conseguir prospectar, son-
dar a área que nos está concessionada e alguma 
área que vamos querer que o Estado futuramente 
analise para nos conceder para podermos dar lon-
gevidade a este projecto”, assumiu recentemente 
o presidente da empresa, Humberto Costa Leite.



PRODER positivo
no concelho de Aljustrel

  Balanço amplamente positivo! A diri-
gente da ESDIME, Isabel Benedito, não tem 
dúvidas que os “proveitos” retirados pelo 
concelho de Aljustrel a partir do Programa 
de Desenvolvimento Rural (PRODER), no 
último quadro comunitário de apoio, foram 
ao encontro das melhores expectativas. 

“O concelho de Aljustrel tem uma carac-
terística muito particular, na medida em 
que tem dinâmica empresarial e, por isso, 
nalguns aspectos acabou por ser diferente e 
mais diverso de outros concelhos onde nós 
intervimos”, realça a responsável pelo Gabi-
nete de Apoio Local (GAL) “Al Sud”.

Refira-se que, neste momento, o inves-
timento total na zona de intervenção da 
ESDIME atingiu os 14,8 milhões de euros, 
com um apoio a fundo perdido não reem-

bolsável de 9,2 milhões. No caso de Aljus-
trel (onde não está incluída a freguesia de 
Ervidel, pois integra o território gerido pela 
Alentejo XXI), o investimento total atingiu 
cerca de 3,5 milhões de euros – um valor só 
superado por Ferreira do Alentejo. Em ter-
mos de despesa pública, ou seja, a compar-
ticipação a fundo perdido que foi possível 
obter, o concelho de Aljustrel assegurou “o 
melhor desempenho”.

“Em todos os concelhos e também em 
Aljustrel, as expectativas foram superadas, 
pelo número de projectos e pela sua quan-
tidade e tipo, que é também um aspecto 
importante”, assinala Isabel Benedito, que 
no caso do concelho de Aljustrel não deixa 
de valorizar a ligação muito próxima com 
o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico da Câmara Municipal, tendo 
desse modo sido possível fazer “o encami-
nhamento de ideias de projectos, quer ao 
nível empresarial quer na área associativa 
e social”.

“O próprio Município soube utilizar 
muito bem os apoios e acabou por ser a 
Câmara Municipal com mais projectos 
financiados no âmbito deste programa”, 
refere a responsável, explicando logo a se-
guir que, por via da assessoria mais directa 
que a ESDIME tem com o Município para 
animação do Centro de Acolhimento de 
Micro-Empresas, foi possível “ter uma in-
tervenção mais próxima”.

“A proximidade existente fez com o que 
os meios disponibilizados para este territó-
rio acabassem por ter uma utilização bas-

ESDIME faz ba-
lanço amplamente 
positivo da execu-
ção do PRODER no 
concelho de Aljus-
trel.
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tante acima dos montantes inicialmente 
apoiados”, assinala.

Não se julgue, porém, que o desempe-
nho foi totalmente satisfatório. Isabel Be-
nedito assume que o concelho de Aljustrel 
ainda precisa de “fazer algum caminho” no 
que diz respeito aos projectos de turismo 
rural e na área da animação. E destaca que 
essa é “claramente uma das debilidades” 
que estão identificadas e que, adianta, “pre-
cisa de ser muito trabalhada”. Aliás, trata-se 
de uma fragilidade” identificada “em todos 
os concelhos”.

A dirigente da ESDIME refere também 
outros aspectos menos positivos no progra-
ma, como é o caso da impossibilidade de 
apoios superiores a 25 mil euros nas áreas 
dos serviços e do comércio. “Isso foi muito 
limitador”, desabafa Isabel Benedito.

Seja como for, houve áreas importantes 
de investimentos e a agricultura foi uma de-
las. Contudo, a ESDIME reconhece a neces-
sidade de “continuar a trabalhar no apoio 
a acções que diversifiquem as actividades 
principais da exploração agrícola… sem ser 
com a criação de alojamentos turísticos”. 

“Temos de apostar noutras áreas, nome-
adamente os circuitos de comercialização 
ou a criação de serviços complementares 
que podem ser desenvolvidos na exploração 
agrícola”, exemplifica, para adiantar logo 
a seguir que, com o novo quadro do PRO-
DER no Alentejo 2020, será possível, “pela 
primeira vez, apoiar os pequenos investi-
mentos até 25 mil euros, em áreas como a 
aquisição de pequenas alfaias, criação de 
charcas, vedações, armazéns e outras inter-
venções ligadas à produção”.

“Faz falta criar
estratégia concreta
de comunicação”
 A ESDIME faz um balanço muito 
positivo do trabalho que tem vindo a 
desenvolver no âmbito da parceria com 
a Câmara Municipal de Aljustrel.  Isabel 
Benedito garante ter “a melhor opinião” 
sobre a assessoria existente, embora reco-
nheça que, “naturalmente, há propostas 
que têm de ser discutidas e vão sendo 
limadas em função daquilo que são os 
objectivos de todas as partes”. “Mas as 
nossas relações com a Câmara de Aljus-
trel são as melhores, tal como com as 
outras”, reforça.

Assumindo com clareza que o grande 
desafio será a continuação do trabalho 
que já foi feito, a especialista em desen-
volvimento local pretende que “a pro-
ximidade seja cada vez maior” entre os 
diferentes parceiros. Por isso, advoga que 
a própria ESDIME, a par das autarquias, 

“tem de chegar mais perto dos destinatá-
rios”. 

“Por exemplo, se há uma estratégia 
de um Município para a necessidade de 
reforçar o apoio ao tecido associativo, é 
importante trabalhar e concertar a infor-
mação com as [restantes] autarquias. É 
muito importante que trabalhemos mais 
próximos para que a informação chegue a 
quem deve chegar”, explica.

Por isso, para Isabel Benedito “há a ne-
cessidade de fortalecer uma estratégia de 
comunicação muito concertada e muito 
focada nos destinatários alvo, quer sejam 
associativos, agrícolas ou outros”. E isso, 
na sua opinião, “tem de ser mais traba-
lhado e melhorado”. “Temos de agir mais 
afincadamente nesse sentido. Nós com as 
câmaras municipais, numa sintonia que 
seguramente interessa a todos”, conclui.

“O próprio Município  
de Aljustrel soube 
utilizar muito bem 
os apoios e acabou 
por ser a Câmara 
Municipal com mais 
projectos financia-
dos no âmbito deste 
programa.



“Os Planos de 
Pormenor são 
instrumentos de 
execução que es-
pecificam, quan-
do necessário, a 
forma como serão 
atingidos os ob-
jectivos definidos 
no PDM.

Novos Planos de Pormenor 
vão seduzir mais empresas

 O Município de Aljustrel, concluído que está 
o processo de revisão do PDM – Plano Director 
Municipal, encontra-se, nesta fase, a elaborar 
vários PP – Plano de Pormenor que preconi-
zem propostas de ocupação da área do terri-
tório municipal, nomeadamente no que diz 
respeito à ampliação e edificação de áreas de 
localização empresarial previstas no PDM.

 O PDM é um instrumento de planeamento 
de ocupação, uso e transformação do territó-
rio municipal, pelas diferentes componentes 
sectoriais das actividades nele desenvolvidas e 
contempla ainda toda a programação das rea-
lizações e investimentos municipais. Constitui 
uma síntese estratégica do desenvolvimento e 
ordenamento local, integrando as opções de 
âmbito nacional e regional. 

Por sua vez, um PP desenvolve e concretiza 
propostas de organização espacial para qual-
quer área específica do município, define com 
pormenor a forma de ocupação e serve de base 
aos projectos de execução das infra-estruturas, 
da arquitectura dos edifícios, entre outros, ten-
do em conta as prioridades estabelecidas no 
PDM.

Pode então dizer-se que o PDM é um ins-
trumento de carácter geral de ordenamento 
do território do município, enquanto que os 
PP são instrumentos de execução que especi-
ficam, quando necessário, a forma como serão 
atingidos os objectivos definidos no PDM. 

Na sessão pública de Câmara do passado 
dia 29 de Abril de 2015, foi deliberado dar início 
ao procedimento para concretização dos PP e 
aprovados os termos de referência de cada um 
dos planos supracitados. Neste sentido, os es-
paços disponíveis para colocação de novas 
empresas, ou para expansão das existentes, 
foram estrategicamente escolhidos de acordo 
com as suas características e as da sua envol-
vente. 

Assim, para cada um dos espaços indicados 
foram definidos os seus principais objectivos.

Parque de investigação, tecnologia 
e desenvolvimento de Aljustrel, 
localizado a Sul do +25
Tem como objectivo promover a constituição 
de uma Rede Regional de Ciência, Tecnologia 
e Inovação ajustada ao perfil produtivo re-
gional e às dinâmicas económicas regionais, 
fomentadora da competitividade empresarial 
e respondendo aos desafios da modernização 
e qualificação da base económica regional. 
A sua proximidade com uma das empresas 
de maior envergadura do concelho (de ex-
ploração mineira) permitirá também o de-
senvolvimento das actividades estratégicas 
emergentes diversificando e qualificando a 
base económica e afirmando novos sectores 
de especialização regional.

Consolidação e conclusão das 
infra-estruturas de apoio ao 
empreendedorismo – Malha Ferro
A elaboração deste plano decorre da necessida-
de de aumentar a zona industrial de Aljustrel, 
uma vez que, actualmente, a zona existente, 
se encontra completamente preenchida. A 
expansão da zona industrial de Aljustrel per-
mitirá consolidar e concluir as infra-estruturas 
de apoio ao empreendedorismo. O desenvol-
vimento deste plano de pormenor pode con-
tribuir para uma melhoria qualitativa da base 
económica local, através do incremento da 
inovação e do desenvolvimento tecnológico 
nas empresas, da valorização económica dos 
recursos e das produções regionais.

Depois da revisão 
do Plano Director 
Municipal (PDM), 
autarquia está a 
elaborar vários Pla-
nos de Pormenor no 
concelho.

22



23

Infra-estruturas de apoio de acolhimen-
to para empresas, localizado no Espaço 
de Actividades Económicas de Ervidel

A oportunidade de elaboração deste Plano 
decorre da necessidade de criar condições 
para possibilitar o desenvolvimento de no-
vas actividades económicas, potenciando a 
mais-valia que resulta da exploração agrícola 
existente nas suas imediações. Outro aspec-
to importante que ressalta é a sua proximi-
dade com uma vasta zona de regadio com 
ligação à infra-estrutura do Alqueva.

Infra-estruturas de apoio de 
acolhimento para empresas, 
localizado no Espaço de Actividades 
Económicas em Rio de Moinhos

A oportunidade de elaboração deste Plano 
decorre da necessidade de criar condições 
para possibilitar o desenvolvimento de no-
vas actividades económicas, potenciando a 
mais-valia que resulta da exploração agrícola 
existente nas suas imediações. Outro aspecto 
importante que ressalta é a sua proximidade 
com uma vasta zona de regadio com ligação à 
infra-estrutura do Alqueva.

Infra-estruturas de apoio de 
acolhimento para empresas, 
localizado no Espaço de Actividades 
Económicas no Carregueiro

Permitirá criar condições para possibilitar 
o desenvolvimento de actividades econó-
micas, num dos eixos do triângulo Castro-
Verde – Aljustrel – Beja. A mais-valia que 
resulta desta localização decorre da proxi-
midade de uma linha de caminho-de-ferro, 
actualmente desativada, mas que no futu-
ro poderá ser reaberta e o facto de se situar 
entre duas explorações mineiras de grande 
importância para a região. 

Parque empresarial 
e logístico da Mancoca

O Plano de Pormenor do Parque Empre-
sarial e Logístico da Mancoca, dotado de 
uma localização privilegiada, junto ao 
acesso à A2, permitirá abrir a Região ao ex-
terior através da constituição de um Siste-
ma Regional de Logística Empresarial, que 
contribua para dotar a região de condições 
de elevada qualidade de atracção de em-
presas e de desenvolvimento empresarial, 
reforçando o potencial de desenvolvimen-
to regional, ancorado na plataforma logís-
tico-industrial de Sines e no aeroporto de 
Beja. Procurará igualmente concorrer para 
a sustentabilidade económica das pro-
duções agro-florestal e agro-industriais e 
diversificar e valorizar as produções regio-
nais.

Centro Tecnológico 
e Agro-alimentar do Roxo

A elaboração deste plano tem como 
principal objectivo possibilitar o desen-
volvimento de actividades económicas 
maioritariamente associadas às explorações 
agrícolas e ao regadio, potenciando a mais-
valia que resulta desta simbiose. A proposta 
de Plano permitirá um tratamento mais de-
talhado ao nível da implantação de edifícios 
afectos ao desenvolvimento de actividades 
industriais, armazenagem e logística, liga-
das preferencialmente ao aproveitamento 
de produtos agrícolas e florestais, e definirá 
complementaridades com os espaços agrí-
colas.



“Na sede de concelho, a abertura do novo 
Centro Escolar Vipasca acrescentou 
muita qualidade às condições do ensino 
ministrado. 

Projecto educativo cria
confiança para o futuro

 O concelho de Aljustrel apresenta “um qua-
dro geral satisfatório” ao nível da educação de 
infância e no 1º ciclo do ensino básico, duas 
áreas cujas competências estão atribuídas à 
Câmara Municipal. No total, nestes dois graus 
de ensino, as escolas do concelho de Aljustrel 
são frequentadas por 460 alunos – 132 no pré-
escolar e 328 no 1º ciclo. A percentagem mais 
relevante está no Centro Escolar Vipasca, que 
acolhe 338 crianças em 11 turmas do 1º ciclo 
e quatro do pré-escolar. Além disso, todas as 
sedes de freguesia (incluindo Rio de Moinhos) 
têm turmas destes dois graus de ensino.

Com responsabilidades na área da Educação, 
a vereadora Conceição Parreira está confiante 
que este quadro vai manter-se e, mesmo em 
Rio de Moinhos, onde a escola funciona como 
pólo do Centro Vipasca, a responsável está 
confiante que o quadro é estável.

“Há todas as possibilidades de continuar no 
mesmo modelo. Temos cerca de 14 crianças 
em Rio de Moinhos e já fizemos atempada-
mente todas as diligências junto da Direcção 
Regional de Educação do Alentejo para que a 
situação se mantenha, sendo a escola um pólo 
do Centro Escolar Vipasca”, explica Conceição 
Parreira, acrescentando “que se justifica intei-
ramente” que os alunos de Rio de Moinhos 
“continuem na sua escola e na sua aldeia, por-
que isso é socialmente muito importante”.

No caso da sede de concelho, a grande mu-
dança operada há dois anos, com a abertura 
do Centro Escolar Vipasca, acrescentou mui-
ta qualidade às condições do ensino minis-
trado. Conceição Parreira destaca que a nova 
realidade juntou os alunos, professores e fun-
cionários que estavam dispersos em três edi-
fícios diferentes em pontos distintos da vila. 
Uma separação que, com o Centro Vipasca, 
foi superada e permitiu “alcançar ganhos sig-
nificativos em termos do processo educativo”, 
afirma.

Por outro lado, a abertura do centro propor-
cionou também o surgimento de novos ser-
viços nas antigas escolas. A Escola do Campo 
Esperança acolhe agora a Universidade Sé-
nior. A Escola da Avenida deverá acolher no 
futuro um Centro de Artesanato e a Escola dos 
Eucaliptos será transformada num Centro do 
Cante Alentejano, com salas para gravações e 
para assegurar espaços de ensaios aos diferen-
tes grupos corais da vila.

Tudo isto num concelho onde o quadro 
geral do parque escolar é satisfatório, depois 
da requalificação dos diferentes edifícios. 
Conceição Parreira assinala que, em termos 
gerais, “as escolas têm condições de segu-
rança e estão equipadas de um modo que 
oferecem qualidade de ensino” aos alunos 
do concelho.

Jardins de Infância 
e Escolas do 1º Ci-
clo do concelho de 
Aljustrel acolhem 
um total de 460 
crianças.
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n Conceição Parreira – vereadora da Educação na Câmara de Aljustrel

Universidade
Sénior agrada
às pessoas
A Universidade Sénior e o Programa 
Anima Sénior são duas áreas de inter-
venção vocacionadas para a Terceira 
Idade e que representam uma aposta 
muito relevante da Câmara Municipal 
de Aljustrel. 
No caso da Universidade, a sua 
evolução tem sido gradual e muito 
relevante. No primeiro ano (em 2010) 
funcionou com 60 alunos e 12 discip-
linas mas, actualmente, já tem cerca 
de 130 alunos e 18 disciplinas.  “Tem 
sido uma mais-valia para os seniores 
do nosso concelho. Permite às pes-
soas saírem mais das suas casas, con-
viverem umas com as outras, trans-
mitirem o seu saber e receberem o 
que os outros lhe proporcionam. Tem 
sido muito importante”, sublinha a 
vereadora Conceição Parreira. 
Por outro lado, uma das actividades 
mais relevantes para os seniores do 
concelho é o Anima Sénior. O pro-
grama foi criado para proporcionar 
momentos de animação aos mais 
idosos e inclui diversas actividades 
desportivas, culturais, aulas de alfa-
betização e informática, expressão 
dramática, plástica e musical, entre 
outras áreas. 
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“Aproximação e articulação do Cen-
tro de Formação é extremamente útil 
para o desenvolvimento do concelho.

Centro de Formação
é mais-valia em Aljustrel

 A directora do Centro de Formação Profis-
sional de Aljustrel, Isabel Shirley, considera 
que a existência daquele serviço no concelho 
“é uma mais-valia”e, por isso mesmo “é deter-
minante” para tornar o território mais atrac-
tivo. “O facto de termos toda uma estrutura 
montada em Aljustrel, com uma capacidade 
grande, quer em termos técnicos quer em 
termos de formadores, máquinas e instala-
ções proporciona que haja um conjunto de 
condições que fortalece a atractividade deste 
território”, defende a responsável do Instituto 
de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Empenhado em “ir ao encontro das ne-
cessidades que existem dentro do concelho”, 
a área de abrangência do Centro estende-se 
também a Almodôvar, Castro Verde, Ourique 
e Odemira. Contudo, as instalações estão em 
Aljustrel e, atesta Isabel Shirley, é neste conce-
lho que há um conjunto de oficinas “prepara-
das com todos os meios técnicos necessários 
para o desenvolvimento de um conjunto de 
actividades e de saídas profissionais”. 

Com várias modalidades formativas ao 
nível dos jovens (por exemplo mecatrónica, 
instrumentação e cozinha), o centro tem 
também trabalhado com os desempregados, 
com ofertas formativas que correspondem 
às necessidades das empresas, nomeada-
mente os conhecimentos de informática, de 
línguas estrangeiras, contabilidade, legisla-
ção e outras. 

“Só faz sentido fazer formação profissio-
nal de qualidade se ela corresponder às ne-
cessidades do tecido empresarial. Aquilo que 
nós temos feito é um trabalho nesse sentido”, 
explica a directora, confiante que há uma 
“relação de parceria e de estreita proximida-
de” com as empresas e o tecido empresarial 
do concelho de Aljustrel. 

Neste enquadramento, “uma das apostas 
tem sido na agricultura e, sobretudo, a área 

das culturas de regadio” com a concretização 
de vários cursos de operador agrícola, jardi-
nagem, mecanização agrícola e outras áreas 
onde é necessário dar resposta a um conjun-
to de novas necessidades que existem neste 
momento. Neste domínio, Isabel Shirley des-
taca como exemplo a parceria estabelecida 
com a  empresa francesa Strucflex/ Pronal, 
que vai criar uma unidade industrial no con-
celho de Aljustrel.

“Toda esta aproximação e articulação é 
extremamente útil para o desenvolvimento 
do concelho e da região e, claro, para quali-

ficar e requalificar as pessoas 
que vivem aqui”, sublinha a 
responsável do IEFP que, 
apesar de admitir difi-
culdades pontuais, não 
deixa de salientar que 
“tem havido eficiência 
na resposta” do Centro 
de Formação de Aljus-
trel, numa ligação com 
as empresas que consi-
dera “sempre estreita e 
permanente”.

Centro de Forma-
ção em Aljustrel 
contribui para tor-
nar território mais 
atractivo para os 
investidores.

n Aljustrel garante formação a muitos jovens do concelho e da região | ARQUIVO

Câmara
elogia papel
do Centro
A vereadora com o pelouro da Educa-
ção na Câmara Municipal de Aljustrel 
defende que o Centro de Formação 
Profissional “tem sido uma mais-
valia para os jovens” do concelho que 
não quer seguir a via ensino e prefe-
rem uma via profissionalizante. 
Conceição Parreira assinala que, com 
a reabertura da mina, muitos dos 
cursos de formação que são minis-
trados no Centro, “têm permitido a 
um expressivo número de jovens ser 
integrado na empresa mineira”. 
“Destaco o curso de mecatrónica, 
que tem revelado muitas vantagens, 
pois os alunos praticamente con-
seguiram ser todos acolhidos pelo 
mercado de trabalho”, sublinha a 
responsável autárquica.
Certa que “tem havido alguma efici-
ência na missão do Centro”, Con-
ceição Parreira destaca também “o 
trabalho prévio” que este serviço tem 
desenvolvido “no sentido de avaliar 
as carências das empresas”, nomea-

damente em Aljustrel. 
“Na minha opinião, isso 

acaba por ser um factor 
de atracção do próprio 
concelho para algumas 
empresas que aqui 
queiram instalar-
se. Até porque, por 
norma, também são 
ministradas forma-
ções em horário 
pós-laboral, o que 
se revela muito 

importante para a 
qualificação das 

pessoas que 
já integram 
o mercado 
de trabalho”, 
conclui.



“Temos como objectivo
democratizar a cultura”

 Democratizar a cultura no concelho 
de Aljustrel. Esta tem sido a prioridade 
do trabalho que a Câmara Municipal tem 
vindo a realizar no sentido de proporcio-
nar às pessoas “a possibilidade de terem 
oferta cultural” e, nesse contexto, “faze-
rem a sua experimentação de acordo com 
o seu desejo”.

Orientado por esta convicção, o vereador 
Carlos Teles, responsável pelo pelouro da 
Cultura na autarquia, acredita que tem sido 
possível “formar cidadãos inteiros no exer-
cício da sua cidadania, despertos, curiosos 
e participativos”.

“Assumimos o reforço da promoção cul-
tural como um eixo importante da nossa 
acção desde que chegámos à Câmara. En-
tendemos que esta vertente é bastante im-
portante na formação das pessoas, a par do 
que temos feito na área da Educação”, de-
clara.

Neste contexto, a reabertura do Cine 
Oriental, depois de grandes obras de re-
modelação e modernização, tem sido um 
factor decisivo para permitir a Aljustrel ter 
um espaço “capaz de receber eventos de to-
dos os tipos”, nomeadamente espectáculos 
de teatro ou de dança, o que antes não era 
possível devido à inexistência de camarins. 
“Hoje temos uma sala capacitada, moderna 
e bonita para esses espectáculos, o que nos 
tem permitido promover uma programação 
muito rica e variada”, destaca Carlos Teles.

Refira-se que a reabertura do Cine Orien-
tal está estrategicamente a conjugar-se com 

A promoção cultural 
afirma-se em Aljus-
trel como eixo deci-
sivo e assente num 
projecto plural e de 
liberdade.

28

n Carlos Teles é o vereador responsável pela cultura no município de Aljustrel

Uma agenda
muito plural
O Município de Aljustrel assume que 
tem feito “um esforço muito grande 
em termos de pluralidade” naquilo 
que é a agenda cultural do concelho. 
Carlos Teles destaca que isso con-
verge para uma agenda “muito diver-
sificada e completa”. “Temos activi-
dades quase diárias, com uma oferta 
muito plural para vários públicos. 
Tentamos diversificar e ter qualidade 
no que fazemos para satisfazer e 
enriquecer um pouco mais a nossa 
população”, assinala. É neste contexto 
de “diversidade e qualidade” que o 
autarca não partilha inteiramente 
o conceito sobre a necessidade de 
formar públicos. “Não aprecio muito 
essa expressão. As pessoas sabem 
o que querem”, vinca Carlos Teles, 
preferindo que haja “uma escolha em 
liberdade sem que seja preciso ir a 
um grande centro urbano”. 

o novo espaço multiusos no remodelado 
Jardim 25 de Abril, onde a autarquia preten-
de promover eventos com maior dimensão 
e variedade. 

“Este projecto é dos que mais nos sa-
tisfaz, porque dá resposta muito concreta 
a uma grande necessidade. É um espaço 
ao ar livre, onde é possível passear, convi-
ver, brincar com as crianças. Precisávamos 
deste espaço e não tínhamos”, assinala com 
satisfação o vereador Carlos Teles, que, por 
outro lado, enquadra neste projecto a ins-
talação do NAVA – Núcleo de Artes Visuais 
de Aljustrel no edifício do antigo lar da 3ª 
Idade, que está situado “ali mesmo ao lado”.

 “O NAVA tem assumido um papel notá-
vel no domínio das artes visuais e na mo-
bilização de jovens para essa actividade. 
No jardim, será criado um Centro de Artes 
que, estando mais dentro da vila, consegui-
rá uma maior interacção com as pessoas e 
o surgimento de novas sinergias, sobretudo 
com a criação de residências artísticas em 
várias áreas num intercâmbio cultural que 
pretendemos permanente”, explica Carlos 
Teles.

Com a conjugação das três vertentes (o 

jardim, o NAVA e o Cine Oriental), a autar-
quia pretende reforçar cada vez mais “uma 
programação cultural muito fortalecida” 
que “contribua bastante para melhorar a 
qualidade de vida” das pessoas. Por isso, 
Carlos Teles fala em projectos concretos! 

Para o público mais jovem tem havido 
uma aposta na presença de bandas musi-
cais no Espaço Oficinas, com uma progra-
mação que “já tem um púbico fiel”. Na área 
do teatro está a trabalhar-se na formação, 
com a presença regular de profissionais da 
área em Aljustrel, de modo a que possam 
“partilhar experiências e participar em ac-
ções vocacionadas para públicos mais jo-
vens mas também idosos”, nomeadamente 
na Universidade Sénior.

A par disto, além da promoção de uma 
agenda regular, a Câmara de Aljustrel está 
também apostada em estimular a criação 
local e, segundo Carlos Teles, “espicaçar 
as pessoas no sentido de fomentarem essa 
produção”. “A nossa aposta será sempre 
proporcionar a possibilidade de haver for-
mações, trocas de experiências e, conse-
quentemente, fortalecermos a produção 
local”, garante.
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Feira do Campo
Uma “marca” de aljustrel

 Aljustrel está em festa! A “vila mineira” re-
cebe por estes dias a XV Feira do Campo Alen-
tejano e são muitos os atractivos do certame 
organizado pela Câmara Municipal. Por um 
lado, a feira será palco para promover as po-
tencialidades do concelho. Mas por outro lado, 
o certame será também “ponto de encontro” 
entre os aljustrelenses que continuam a viver 
na terra e aqueles que andam por outras para-
gens… com Aljustrel “no coração”.

“Muitos aljustrelenses dizem-me que a 
Feira do Campo acaba por ser um segundo 
Natal para Aljustrel, porque é um momento 
de encontro entre a comunidade que cá está 
e aquela que orgulhosamente faz questão de 
regressar à sua terra nesta altura”, vinca o presi-
dente da Câmara Municipal, Nelson Brito

Assim, ao longo deste fim-de-semana são 
muitos motivos para viver e sentir a Feira do 

tos tradicionais. 
A isto junta-se ainda no programa o encer-

ramento das Jornadas do Empreendedorismo, 
da Competitividade e da Inovação (sexta-feira, 

12 de Junho, às 10h30) e o V Encontro Ibérico 
“Regadio e Sustentabilidade” (sexta-feira, 12 de 
Junho, às 15h00), assim como a apresentação 
de um projecto ligado à produção de romãs e 
do futuro Parque de Campismo do Roxo [ver 
página 14].

música para todos os gostos
Mas um dos grandes “atractivos” da feira é 
mesmo a sua… banda sonora! Na sexta-feira, 
12, o espectáculo de Badoxa & Banda é o maior 
destaque (22h30 no Palco 1), num dia em que 
actuam no Palco 2 os grupos Maravilhas do 
Alentejo (19h30), Songs & Dawns (20h30), 
marROCKhino – One Man Show (21h30), Pro-
jecto Cid – A Minha Música (00h30) e DJ Rui 
Miguel. Já DJ Niko (21h00), S.U. Family – B.A. & 
Markiputo (00h00), DJ Peter Lewis (00h30) e DJ 
Devask & MC Suxexo (2h00) vão “dar música” 
no Espaço Jovem.

No sábado, 13 de Junho [feriado munici-
pal], o Palco 1 recebe o fado sofisticado de 
Ana Moura (22h30), ao passo que pelo palco 
secundário vão passar os grupos Nova Aurora 
(18h00), Português Suave (19h30), Estamos cá 
hoje (21h00), Pringá (00h30) e Ruben Baião 
(2h00). E no Espaço Jovem actuam DJ Pipi & DJ 
Fapa (21h00), DJ Bruno Lopez (00h30) e Glow 
Party (2h00).

No último dia de feira, domingo, 14 de Ju-
nho, a música só vai passar pelo Palco 2, com 
destaque para a apresentação, pelas 15h30, 
do CD “Aljustrel, um Concelho a Cantar”, que 
conta com as participações dos vários grupos 
corais locais. As honras da casa” estarão a cargo 
do radialista Armando Carvalheda, da Antena 
1. Antes, actuará o Grupo Etnográfico de Dan-
ças e Cantares “Planície Alentejana” (15h00).

Agro-indústrias e 
turismo no centro 
de todas as aten-
ções durante a Fei-
ra do Campo Alen-
tejano.
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n Ana Moura é um dos destaques musicais da Feira do Campo 2015

Campo Alentejano, desde colóquios a concer-
tos, passando pelas actividades para crianças 
e workshops, provas equestres e garraiadas, 
concursos de doces ou degustações de produ-
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