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Vereador 
Carlos Teles
Baixámos o endividamento em  
1 milhão e 600 mil euros. Em 2009  
a dívida da Câmara rondava os 
11 milhões de euros. Os bons 
resultados financeiros só têm sido 
alcançados graças a uma gestão 
muito rigorosa. // p12-13

Feira ibérica da 
indústria Mineira
Pela primeira vez, o  
sector da Indústria 
Mineira vai estar 
concentrado numa 
feira ibérica dedi-
cada a esta área de 
negócio que está 
em franco cresci-
mento. // p7

inauguração 
do Hotel Villa 
aljustrel 
A inaugura-
ção oficial 
do Hotel Villa 
Aljustrel está 
agendada 
para o dia 25 
de abril. O 
novo hotel de 3 estrelas é composto 
por 4 pisos e 33 quartos.// p17

Taxa de 
desemprego 
Em 308 concelhos a 
nível nacional, Aljustrel, 
com 9,6% de desem-
prego, situa-se nos 28 
com taxa de desem-
prego mais baixa. // p4

loteamento do 
rossio da Feira
O loteamento urbano está em fase de 
conclusão e destinad-se a 13 lotes de 
moradias unifamiliares - 6 moradias T3 
e 7 habitações T4.  // p11

Obras em Ervidel
Em Ervidel decorrem várias inter-
venções promovidas pela Câmara e 
no âmbito do protocolo com a Junta 
de Freguesa que irão melhorar a 
qualidade de vida nesta bela 
 localidade. // p8

EntrEvista

DEsEnvolvimEnto

EmprEEnDEDorismo

município

obras

FrEguEsias

25
abril

Aljustrel 
não 

esquece 

celebrar abril em aljustrel é muito mais do que cumprir calendário. significa exaltar a democracia e 
a liberdade que foi sonegada aos portugueses durante décadas e afirmar um presente e um futuro que 
queremos construir. p3

>
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Município

Editorial

a
ljustrel não esquece o 25 de abril. a 
manchete do presente Boletim Munici-
pal não é, por isso, fruto do acaso. Cele-
brar abril em aljustrel é muito mais do 
que cumprir calendário. Significa cele-
brar a democracia e a liberdade que foi 

sonegada aos portugueses durante décadas. Exaltar 
abril, mais do que recordar o nosso passado coletivo, 
significa afirmar o presente e o futuro que queremos 
construir, principalmente num momento em que se 
percebe que nem todos perfilham os mesmos valores 
e objetivos.

Em Portugal e na Europa, há quem não reconheça 
a importância das heranças culturais, religiosas e hu-
manistas, presentes nos princípios da revolução de 
abril e na fundação da União Europeia. Há quem não 
compreenda a urgência dos povos ultrapassarem as 
suas antigas discórdias para, ainda que valorizando as 
especificidades identitárias e históricas, forjarem um 
destino comum.

Nunca é demais recordar que a União Europeia 
se baseia nos valores do respeito pela dignidade hu-
mana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do 
Estado de direito e do respeito pelos direitos huma-
nos, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a 
minorias, direito ao pluralismo, à não discriminação, à 
tolerância, à justiça, à solidariedade e à igualdade entre 
mulheres e homens.

É hoje claro que o trajeto que Portugal e a União 
Europeia prosseguem não está de acordo com os 
compromissos assumidos no passado. a ganância 
dos mais ricos começa a esmagar os que menos têm. 
Estas evidência manifesta-se nos relacionamentos es-
tabelecidos entre os indivíduos, é transportada para as 
relações que os Governos estabelecem com os seus ci-

dadãos e para a interação das relações que os Estados 
estabelecem entre si. Não podemos continuar assim!

Cabe-nos a nós, cidadãos, contrariar esta tendência 
de destruição dos valores de abril e do projeto Euro-
peu para, mantermos ateada a chama da esperança 
num futuro melhor, honrando os valores de abril, da 
liberdade e do caminho para a igualdade entre os po-
vos, não só no dia 25 de abril, mas em todos os dias 
do ano.

aljustrel não esquece o 25 de abril, por isso faço 
minhas as palavras de Sérgio Godinho, no seu poema 
“liberdade”: 

Viemos com o peso do passado e da semente
esperar tantos anos torna tudo mais urgente
e a sede de uma espera só se ataca na torrente
e a sede de uma espera só se ataca na torrente
Vivemos tantos anos a falar pela calada
só se pode querer tudo quanto não se teve nada
só se quer a vida cheia quem teve vida parada
só se quer a vida cheia quem teve vida parada
Só há liberdade a sério quando houver
a paz o pão
habitação
saúde educação
só há liberdade a sério quando houver
liberdade de mudar e decidir
quando pertencer ao povo o que o povo produzir. 

Viva o 25 de Abril.

Viva Aljustrel.

Viva Portugal. 

aBril 

FiCHa tÉCNiCa
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NElSoN Brito 
Presidente da Câmara

É hoje claro que o trajeto 
que Portugal e a união Eu-
ropeia prosseguem não 
está de acordo com os 
compromissos assumidos 
no passado. A ganância 
dos mais ricos começa a 
esmagar os que menos 
têm. Esta evidência mani-
festa-se nos relacionamen-
tos estabelecidos entre os 
indivíduos, é transportada 
para as relações que os 
Governos estabelecem 
com os seus cidadãos e 
para a interação que os 
Estados estabelecem en-
tre si. Não podemos con-
tinuar assim!
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39 anos depois aljustrelenses juntam-se para assinalar a data

Município

39 anos depois, a democra-
cia alcançada está cada vez 

mais ameaçada. Mais do que nun-
ca a revolução dos Cravos merece 
ser recordada para que o período 
negro do pré-democrático não vol-
te a abater-se sobre o país e sobre 
os Portugueses.

No Concelho de aljustrel, 
poder local, forças vivas e po-
pulação em geral juntam-se e 
marcam presença nas diversas 
atividades culturais, recreativas e 
desportivas promovidas em todo 
o concelho.

Um dos pontos altos destas co-
memorações é a Sessão Solene da 
assembleia Municipal evocativa 
do trigésimo nono aniversário da 
revolução de abril, que decorre no 
dia 25 de abril, no edifício dos Pa-

ços do Concelho, ao que se segue 
uma homenagem aos combaten-
tes falecidos na Guerra Colonial e 
a inauguração do monumento ao 
ex-combatente da Guerra Colonial, 
na Praça dos Ex-combatentes do 
Concelho de aljustrel, junto às pis-
cinas municipais. 

Uma exposição de fotografia 
dos ex-combatentes do concelho 
é inaugurada, no dia seguinte, no 
átrio interior do edifício dos Paços 
do Concelho.

outro dos momentos de relevo 
destas comemorações é a grande 
festa a realizar, na Praça da resis-
tência, no dia 24, com os artistas 
FF, Vanessa Silva & CC a atuarem 
em palco em conjunto com a Ban-
da Filarmónica da Sociedade Mu-
sical de instrução e recreio aljus-
trelense. 

as comemorações que tiveram 
início no Concelho de aljustrel no 
dia 2 de abril, a par das home-
nagens ao Poder local, a Álvaro 
Cunhal e a José afonso, através 
da sua canção “Grândola Vila Mo-
rena”, prosseguirão até ao dia 28 
de abril com inúmeras atividades 

culturais e desportivas a decorrer 
em todas as freguesias, das quais 
se destacam a Caminhada da li-
berdade, na manhã do dia 21, a 
realizar em simultâneo com o 24 
.º raid Cicloturista ao Concelho de 
aljustrel, a peça de teatro “Gato 
preto & passarinhos azuis e outras 
histórias” que será interpretada 
pelo grupo de teatro infantil de 
aljustrel Pim Pam Pum, em todas 
as freguesias do concelho e a atu-
ação de grupos corais e de música 
popular entre muitas outras inicia-
tivas propostas à população. 

aljustrel não esquece 
o 25 de abril 

>

Em 1974, o povo portu-
guês saiu às ruas para 
gritar liberdade na maior 
manifestação espontânea 
registada na história de 
Portugal.  

No domingo, 14 de abril, 
aljustrel prestou homena-

gem ao poder local democrático 
e a Álvaro Cunhal, colocando os 
nomes em duas ruas de aljus-
trel, numa cerimónia que decor-
reu na sede de concelho.

o poder local democrático, 
homenageado através da sua 
evocação na toponímica de al-
justrel, encontra-se cada vez 
mais ameaçado pelas recentes 
medidas perpetradas pelo poder 
central, no entanto, e resistindo 
a tantas limitações constitui-se 
como o elo forte no apoio às 
comunidades e às suas gentes, 
tendo promovido inúmeras po-
líticas públicas que têm criado 
desenvolvimento e consequente 
melhoria da qualidade de vida 
das populações do país. 

Álvaro Cunhal é uma figura 
incontornável no processo de 
luta contra o regime ditatorial, 
tendo ao longo da sua vida luta-
do pelos seus ideais, promoven-
do-os a nível político, artístico 
e cívico. assim, no âmbito das 

comemorações do centenário 
do seu nascimento, o município 
de aljustrel reconhece o seu pa-
pel na luta pelo derrube de um 
regime opressor que ao longo 
de anos adiou o desenvolvimen-
to de Portugal, atribuindo-lhe o 
nome de uma rua na sede de 
concelho.

ainda nesse dia, pelas 15h30 
aljustrel recebeu a tradicional 
tertúlia do 25 de abril, no es-
paço oficinas de Formação e 
animação Cultural, com o tema 
“Grândola vila morena de senha 
da revolução a canção nacional”. 
Para esta tertúlia foram convi-
dados o comandante almada 
Contreiras, militar que escolheu 
o “Grândola” como sinal do 25 
de abril e natural do concelho, 
Francisco Fanhais, músico de 
intervenção e companheiro de 
luta de Zeca afonso e ainda a 
professora do iSCtE, Maria luí-
sa tiago oliveira, que se encon-
tra a desenvolver um projeto de 
estudo sobre o papel do MFa na 
revolução de abril.

a Câmara acordou ceder, por per-
muta com a almina – Minas do 
alentejo, S.a., o prédio urbano de-
nominado Montepio, situado na 
av.ª 25 de abril em aljustrel, com 
valor de 29 mil euros e adquirir, 
por permuta, à mesma empresa, 
o imóvel vulgarmente conhecido 
por Parque desportivo, situado na 
avenida 1º de Maio em aljustrel, 
com o mesmo valor patrimonial 
do primeiro. 

Esta permuta é de enorme im-
portância porque transfere para 
propriedade do município uma 
infraestrutura que faz parte da 
história de aljustrel, mas tam-
bém porque cria as condições in-
dispensáveis ao início das obras 
de requalificação do Parque des-
portivo, imóvel que, por não es-
tar na propriedade do Município, 
não podia ser objeto de obras 
cofinanciadas por dinheiros co-

munitários.
a intervenção integra-se num 

projeto mais amplo que prevê 
a requalificação total do Jardim 
Público 25 de abril e dos Courts 
de ténis, financiada a 85% pelo 
QrEN, com um valor global de 
cerca de 778 mil euros, que de-
volverá esta zona nobre da vila de 
aljustrel aos habitantes do conce-
lho, através da criação do deno-
minado Parque da Vila.  

Permuta com a almina 

25 de abril 2013

aljustrel presta homenagem 
ao poder local democrático 
e a Álvaro Cunhal

aquisição do Parque Desportivo viabiliza 
a sua requalificação 

>

       Veteranos de guerra         Presidentes da câmara e da Assembleia         Exposição sobre Álvaro cunhal1 2 3

1

2

3

rua do Poder local democrático

Francisco Fanhais

Comandante almada Contreiras
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a 28 de fevereiro de 2013, o Jornal de 
Negócios online publicou uma infografia 

sobre o desemprego em Portugal que procurou 
identificar os municípios que melhor resistem à 
crise a nível nacional.  

desse trabalho concluiu-se que em 308 con-
celhos a nível nacional, aljustrel, com 9,6% de 
desemprego, se situa nos 28 com taxa de de-
semprego mais baixa, ou seja, inferior a 9,9%. 

Foi possível também concluir que em todo 
o alentejo (Baixo, Central e alto), apenas al-
justrel, Grândola, Montemor-o-Novo e Marvão 
estão abaixo de 9,9% de taxa de desemprego e 
que no distrito de Beja, aljustrel é o único con-
celho abaixo de 9,9%.

Estes são indicadores muito relevantes, que 
vêm confirmar a dinâmica socioeconómica 
existente no Concelho de aljustrel e reconhe-
cer os esforços e empenho de todos os agentes 
que diariamente contribuem para estes resul-
tados, mas que, ainda assim, evidenciam uma 
taxa de desemprego que não deixa de ser pre-
ocupante (embora atenuada quando compara-
da como o cenário regional e nacional), o que 
obriga o município a dar continuidade à aposta 
na sua estratégia de promoção do desenvolvi-
mento económico e social.

No dia 16 de janeiro de 
2013, o Presidente da re-

pública promulgou o decreto da 
assembleia da república sobre a 
“reorganização administrativa do 
território das Freguesias”. Esta le-
gislação havia sido aprovada pelo 
Parlamento, a 21 de dezembro de 
2012, com os votos do PSd e do PP, 
e prevê a redução de 1.165 fregue-
sias das 4.259 atualmente existen-
tes em Portugal. No caso concreto 
do Concelho de aljustrel, pressu-
porá a agregação das freguesias 
de aljustrel e rio de Moinhos.

a Câmara de aljustrel reitera, 
em consonância com as delibe-
rações da assembleia Municipal 
e de todas as assembleias de 
Freguesia, a sua absoluta discor-
dância relativamente à agregação 

das freguesias de aljustrel e rio 
de Moinhos, por considerar que o 
Concelho de aljustrel está perfei-
tamente estabilizado e harmoni-
zado em termos de território e de 
organização administrativa, não 
necessitando de qualquer reorga-
nização. 

o Município reitera, igualmente, 
que dará voz, por todos os meios 
ao seu alcance, às genuínas aspira-
ções dos cidadãos do Concelho de 
aljustrel e às deliberações dos ór-
gãos autárquicos que contrariem 
as políticas que estão a conduzir 
ao enfraquecimento do Poder lo-
cal eleito democraticamente e à 
tendência para a redução dramáti-
ca de serviços públicos no Conce-
lho de aljustrel e na generalidade 
do interior do território nacional.

o Município de aljustrel 
aprovou a proposta de 

apoios financeiros no valor de 115 
mil euros a conceder, no ano de 
2013, ao movimento associativo 
do concelho. os valores aprova-
dos, que resultam do previsto nas 
Normas de apoios ao Movimento 
associativo, foram mantidos em 
relação ao ano anterior.

 apesar do momento compli-
cado que o país vive, entende a 
Câmara Municipal de aljustrel a 
indispensabilidade de continuar a 
investir no fortalecimento da inter-
venção social, cultural, recreativa e 

desportiva, bem como no associa-
tivismo de raiz popular sedeado no 
Concelho de aljustrel. 

Pretende-se, portanto, continu-
ar a incentivar o envolvimento das 
populações na vivência comuni-
tária, promovendo o diálogo e o 
intercâmbio institucional entre a 
autarquia e os órgãos sociais das 
associações e coletividades do 
concelho, estimulando e valorizan-
do o empenho e a dedicação dos 
dirigentes associativos que, a título 
voluntário, dedicam parte das suas 
vidas e do seu tempo livre às ativi-
dades públicas e ao bem comum.

No dia 12 de janeiro, realizou-se no auditório da 
Biblioteca Municipal de aljustrel a apresentação 

do livro de memórias autobiográficas de Eduardo 
Moreira, um ilustre munícipe aljustrelense.

a publicação, com apresentação de Francisco Pal-
ma Colaço e apoiada pelo Município de aljustrel, con-
ta a história de vida de Eduardo Moreira, desde que 
nasceu em 1933, o motivo da sua vinda para aljustrel, 
a sua experiência de vida em Moçambique, a paixão 
que nutria pela sua esposa e a sua vasta experiência 
profissional.

Eduardo Moreira, homem polivalente, foi aprendiz 
de armeiro, aprendiz de serralheiro nas oficinas das 
minas, bilheteiro de cinema, fotógrafo, servente de 
pedreiro, desenhador, topógrafo, filarmónico, cole-
tor auxiliar de geologia e de arqueologia, cofundador 
de museu e guia turístico de alunos e estagiários de 
geologia. Foi ainda, mas já em Moçambique, coletor 
de prospeção de geologia, monitor do curso de co-
letores de geologia e chefe do arquivo Petrográfico 
dos Serviços Geológicos de Moçambique. depois de 
regressar a aljustrel, ocupou o cargo de capataz-geral 
do Serviço de obras e Construções e foi, simultanea-

mente, responsável pela organização e manutenção 
do Museu arqueológico das Pirites alentejanas. Edu-
ardo Moreira é ainda sobejamente conhecido pelo 
seu sucesso como empresário, com a conhecida dis-
coteca “Street Club”.

 “do fundo das minas de aljustrel para as profun-
dezas da selva de Moçambique” relata, em suma, as 
venturas e desventuras de Eduardo Moreira e é uma 
bonita homenagem à sua sempre amada Natércia.

Município

infografia do Jornal de Negócios

aljustrel tem uma das 
taxas de desemprego 
mais baixas de Portugal 

todos contra a extinção 
de freguesias

O Município aprovou 
um apoio de 115 mil euros 
para o associativismo 

eduardo Moreira apresenta livro 
de memórias autobiográficas

Em 308 concelhos a nível nacional, 
Aljustrel, com 9,6% de desempre-
go, situa-se nos 28 com taxa de 
desemprego mais baixa, ou seja, 
inferior a 9,9%. 

>

>

Movimento associativo do Concelho de aljustrel 

lançamento de livro

>

Órgãos autárquicos, população e forças vivas mobilizados

>

Eduardo Moreira

Manifestação em rio de Moinhos

Concelho 
de alustrel
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os desafios da agricultura 
portuguesa, sobretudo no 

caso da romã, estiveram em dis-
cussão no auditório da Biblioteca 
Municipal de aljustrel, no passado 
dia 4 de fevereiro. 

a iniciativa começou com a rea-
lização da escritura da empresa 
ibergranatum - Empresa para o de-
senvolvimento da cultura da romã 

no alentejo. Seguiu-se a sessão 
de abertura com a intervenção do 
Presidente da Câmara de aljustrel, 
Nelson Brito, e de Juan Fernández 
Nuñez, Presidente da aGElEPE- 
asociación General de Empresa-
rios de lepe.

a tarde dividiu-se ainda em dois 
momentos distintos. o primeiro foi 
dedicado à questão dos distintivos 
da agricultura em Portugal, com o 
orador Francisco Mendes Palma, 
do Espírito Santo research. No se-
gundo painel foi discutida a cultura 
da romã, desde os aspetos agronó-
micos da cultura até aos aspetos 
industriais e alimentares, tendo-
se concluído que a romã tem um 
enorme interesse devido ao seu 
poder antioxidante, tendo numero-
sas formas de aproveitamento, tan-

to para indústria alimentar como 
para a indústria farmacêutica. Para 
falar das particularidades do refe-
rido produto agrícola estiveram 
presentes  agustin Ena e Javier Pa-
lanco, ambos em representação da 
adESVa (Centro tecnologico de la 
agroindustria).

Neste dia foi ainda realizada 

a apresentação da empresa Voro 
Plant Unipessoal, lda. Uma apre-
sentação pública a cargo de Salva-
dor Peiró Estruch. Para finalizar, e 
apresentar soluções à medida dos 
empresários do ramo agrícola, o 
BES- Banco Espírito Santo, esteve 
representado por João Grave, para 
esclarecer os interessados.  

Este debate sobre a temática 
agrícola, promovido em parceria 
pela Câmara Municipal de aljus-
trel, aBr-associação de Benefici-
ários do roxo, BES-Banco Espírito 
Santo e a aGElEPE, mais uma vez, 
aproxima aljustrel de lepe (Espa-
nha) tendo a romã como denomi-
nador comum. 

a empresa ibergranatum 
teve a sua origem num 

protocolo estabelecido entre a 
Câmara Municipal de aljustrel e o 
ayuntamento de lepe. Este acor-
do conduziu ao estabelecimento 
de contactos entre a agelepe (aso-
ciación General de Empresarios 
de lepe), com sede em Espanha, 
e associação de Beneficiários do 
roxo, levando à  realização de vi-
sitas de agricultores espanhóis à 
região do roxo e de agricultores 
portugueses a lepe. as relações 
bilaterais vieram a culminar com 
um protocolo de colaboração en-
tre estas duas instituições, que foi 
assinado a 8 de Junho de 2012, na 
Feira do Campo, em aljustrel. as 
conversações posteriores condu-
ziram a que se optasse  por dina-
mizar uma cultura com potencial 
que se adaptasse e promovesse o 
desenvolvimento económico das 
duas regiões, tendo surgido desta 
reflexão a cultura da romã.

os promotores das duas em-
presas, ibergranatum Sl (com 
sede fiscal em lepe, Espanha) e 
ibergrantum, lda (com sede fiscal 
em Montes Velhos, Portugal), que 
têm o mesmo nome, os mesmos 
estatutos e o mesmo conselho de 
administração, que de momento é 
composto pela associação de Be-
neficiários do roxo e asociación 

General de Empresários de lepe. 
os acionistas das duas empresas 
detêm 50% do capital cada, es-
tando, no entanto, previsto o alar-
gamento a outras entidades que 
venham a ter interesse no setor, 
nomeadamente produtores de 
romã.

o objetivo principal é o de 
promover a cultura da romã em 
lepe (Espanha) e em aljustrel (na 
região do roxo), nomeadamente 
o cultivo, a transformação, a dis-
tribuição, a comercialização, ga-
rantindo o escoamento da maté-
ria-prima. Pode, no entanto, vir a 
ser alargada a outras culturas ou 
outras atividades que se venham 
a revelar convenientes para o de-
senvolvimento da empresa e das 
duas regiões.

a cultura da romã tem vindo a 
revelar-se com um interesse mun-
dial muito grande devido ao seu 
poder antioxidante, tendo nume-
rosas formas de aproveitamen-
to, tanto para indústria alimentar 
como para a indústria farmacêuti-
ca (suplementos nutricionais, cos-
mética e similares). relativamente 
aos produtos alimentares pode ser 
consumida em fresco, congelada, 
desidratada, em sumos e néctares, 
em marmeladas, em vinhos, em 
alimentos para crianças, em io-
gurtes, e em alimentação animal. 

No que diz respeito a produtos de 
saúde e beleza pode ser utilizada 
em extratos de compostos antioxi-
dantes apresentados em cápsulas, 
em cremes, em óleos, em tónicos 
e em xaropes.

a importância da parceria com 
lepe deriva da experiência que 
esta região adquiriu na produção 
de culturas de regadio, tais como 
as  hortícolas e frutícolas, assim 
como das estruturas de transfor-
mação e comercialização. aljus-
trel também dispõe de um históri-

co relevante em termos agrícolas. 
a área regada de abrangência do 
roxo é atualmente de cerca 7 mil 
hectares. Em 2013 será de cerca de 
16 mil hectares, e poderá chegar a 
curto prazo a 23 mil hectares, uma 
vez que já está concluída a ligação 
alqueva-roxo.

a zona de influência da iber-
granatum será, inicialmente, o 
concelho de aljustrel e limítrofes, 
prevendo-se posteriormente um 
alargamento nacional e interna-
cional. Quantos mais agricultores 

e instituições estiverem ligadas a 
esta empresa maior será a pene-
tração no mercado nacional e in-
ternacional.

Neste momento, o investimen-
to é o mínimo para criação da 
empresa, mas tendo como base 
o estudo encomendado pelas 
entidades aos especialistas espa-
nhóis, será traçada uma estratégia 
de funcionamento e, a partir daí, 
serão definidos os investimentos 
mais relevantes, assim como a 
sua calendarização.

desenvolviMento

Colóquio 
é pretexto para 
apresentação de 
novas empresas

Percentagem de gordura presente na 
romã. Contém hidratos de carbono (e 
mesmo assim em quantidade reduzida) 
que dão energia de forma imediata, e um 
elevado teor de água, que lhe confere 
uma incomparável suculência e ajuda a 
manter o corpo saudável e hidratado.

0
(zero) 

>

Projeto inovador

A romã tem um enorme in-
teresse devido ao seu poder 
antioxidante, tendo nume-
rosas formas de aproveita-
mento, tanto para indústria 
alimentar como para a 
indústria farmacêutica.

número

O que é a Ibergranatum?

Momento da assinatura da Escritura da ibergranatum

Momento do colóquio

desafios da agricultura portuguesa, em debate em aljustrel

>
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Sessão lotou o auditório da Biblioteca

desenvolviMento

a Comissão Municipal 
de trânsito do Concelho 

de aljustrel, reunida a 25 de 
janeiro, apreciou e discutiu os 
relatórios apresentados pelos 
diversos parceiros relativos a 
alterações de trânsito. 

Na mesma ocasião, e num 
segundo ponto da ordem de 
trabalhos, o presidente da 
Câmara denunciou a neces-
sidade de intervenções nas 
estradas regionais e nacio-
nais do Concelho de aljus-
trel, bem como em obras de 
arte, nomeadamente pontes, 
da responsabilidade da EP-
Estradas de Portugal. 

Foi igualmente prestada 
informação aos parceiros 
acerca das várias reuniões 
realizadas entre o Município 
de aljustrel e a Estradas de 
Portugal, a Empresa de de-
senvolvimento e infraestru-
turas do alqueva (Edia), en-
quanto dona de obras, e uma 
empresa de construção civil 
responsável por uma das em-
preitadas a decorrer no Con-
celho de aljustrel no âmbito 
da obra da rede secundária 
de alqueva. 

Nas referidas reuniões, 
para além da análise das con-
dições das estradas nacionais 
e regionais e respetivas obras 
de arte, foram analisados os 
impactos das intervenções da 
Edia nas vias rodoviárias do 
concelho, tendo esta entida-
de assumido o compromisso 
de garantir as reparações 
das estradas durante e após 
a conclusão das obras, apli-
cando-se este compromisso 
à Estrada Municipal n.º 527, 
que liga Ervidel a Montes Ve-
lhos, bem como a outras vias 
danificadas em consequência 
destas intervenções. 

ainda no mesmo ponto, 
foi dada informação da inclu-
são do traçado da “Variante 
de aljustrel” no âmbito da 
revisão do Plano diretor Mu-
nicipal (PdM) em curso. 

No último ponto da reu-
nião foi entregue aos parcei-
ros um guia disponibilizado 
pela autoridade Nacional de 
Segurança rodoviária para 
servir de apoio à futura alte-
ração do regulamento Muni-
cipal de trânsito.

Em agosto de 2012 foram 
publicados em diário da 

república os decretos de lei que 
apresentam alterações substan-
ciais ao nível das regras de fatu-
ração, com aplicação a partir de 
1 de janeiro de 2013. Ciente das 
naturais dificuldades e perplexida-
des que estas medidas suscitaram 
junto dos agentes económicos, a 
Câmara Municipal de aljustrel, em 
colaboração com a associação do 
Comércio, Serviços e turismo do 
distrito de Beja (aCStdB) e autori-
dade tributária aduaneira (direção 
de Finanças de Beja), promoveu, 

no dia 15 de janeiro, no auditó-
rio da Biblioteca Municipal, uma 
sessão de esclarecimento para 
empresários de aljustrel, Castro 
Verde e Ferreira do alentejo sobre 
as novas regras de faturação.

Em momento prévio, teve igual-
mente lugar uma reunião descen-
tralizada promovida pelo NErBE/
aEBal com o principal objetivo de 
apresentar aos empresários as ini-
ciativas do NErBE para este ano. 

a iniciativa conjunta teve ainda o 
objetivo de conhecer as dificuldades 
das empresas locais e estimular a 
partilha de ideias e de experiências.

realizou-se, no dia 12 de ja-
neiro, no Mercado Municipal 

de aljustrel, o sorteio do concurso 
“Natal rima com local”. a sessão 
decorreu na presença do presiden-
te da Câmara Municipal, Nelson 
Brito, e do vereador, Carlos teles, 
que entregaram os prémios aos 
três vencedores. 

alice Conduto, (senha n.º 20952 
adquirida no Supermercado Góis), 
Glória Caldeta, (senha n.º 34254, 

adquirida no alentejano Supermer-
cados), e Maria Catarina Sobral, 
(senha n.º 2756,  adquirida no su-
permercado Góis), foram respetiva-
mente contempladas com um vale 
de compras no valor de 500, 350 e 
150 euros, que poderão descontar 
até à data limite de 30 de junho de 
2013, nos estabelecimentos aderen-
tes ao concurso. o sorteio foi efetu-
ado por três crianças escolhidas ao 
acaso no público.  

inserida na Campanha de dina-
mização do Comércio local organi-
zada pela autarquia, esta iniciativa 
teve como objetivo apoiar, pro-
mover e dinamizar o comércio do 
concelho, incentivando os consu-
midores a adquirirem os seus pro-
dutos nas lojas aderentes em troca 
de uma senha por cada 20 euros de 
compras. Para o efeito, foram emi-
tidas 40 mil senhas que foram en-
tregues em 113 estabelecimentos 
comerciais em todo o concelho.  

Conforme esperado, a popula-
ção respondeu afirmativamente 
à iniciativa. Considerando os cer-
ca de 40 mil bilhetes depositados 
numa tômbola selada no Mercado 
Municipal e nos diversos recetácu-
los colocados nas juntas de fregue-
sia do concelho, a iniciativa levou 
para os cofres dos estabelecimen-
tos locais cerca de 750 mil euros 
em compras. 

também que apoiar o comércio 
local, e para dar um ar mais nata-
lício às artérias, com decorações 
personalizadas e comemorativas 
da época, a autarquia levou a cabo, 
à semelhança dos anos anteriores, 
o 4.º Concurso de Montras, em si-
multâneo com o 3.º Concurso de 
decoração Exterior de residências, 
ambas alusivas à época natalícia. 
os resultados dos concursos, re-
alizados a 11 de janeiro, foram di-
vulgados oportunamente no site da 
Câmara Municipal.

Concurso rende 
750 mil euros 
aos estabelecimentos
comerciais locais 

trânsito 
do Concelho
de aljustrel
em análise

>

>

>

Inserida na campanha de 
Dinamização do comér-
cio local organizada pela 
autarquia, esta iniciati-
va teve como objetivo 
apoiar, promover e di-
namizar o comércio do 
concelho de Aljustrel

Novo ano, novas regras de faturação
Câmara promove sessão de esclarecimento para empresários e comerciantes 

Natal rima com local reunião

os vencedores do 4.º concurso de 
Decoração de montras de Natal e 
3.º concurso de Decoração Exterior 
de Residências alusivos à época 
natalícia foram os seguintes:
 
Estabelecimentos
• 1º lugar – Tendências (108 

pontos), 
• 2º lugar – marizé (104 pontos), 
• 3º lugar – curva (98 pontos)

Moradias
• 1º lugar – moradia de António 

Picão (104 pontos)
• 2º lugar – moradia de manuel 

Vilhena (96 pontos)
• 3º lugar – Joana larguinho (92 

pontos)
 
Os Prémios atribuídos 
em ambas as categorias 
foram os seguintes:
• 1º prémio: um fim-de-semana em 

hotel, com pensão completa;
• 2º prémio: vale de 50 euros 

para refeição em restaurante do 
concelho;

• 3º prémio: vale de 25 euros 
para refeição em restaurante do 
concelho.

Melhor montra Melhor decoração de moradiaVencedora do concurso 3ª prémio do concurso

 1º prémio- alice Conduto
 2º prémio- Glória Caldeta
 3º prémio- Maria Catarina Sobral

Concurso de Natal 
- Comercio Local 
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Pela primeira vez, o  sector da Indús-
tria mineira vai estar concentrado 
numa feira ibérica dedicada a esta 
área de negócio que está em franco 
crescimento

Entre os dias 29 e 31 de maio, no Parque 
de Exposições e Feiras, o Município de 

aljustrel vai promover a 1.ª Feira ibérica da in-
dústria Mineira (FiiM – aljustrel’13), contando 
com a participação de empresas relacionadas 
direta ou indiretamente com o sector (repre-
sentantes de marca, fabricantes, prestadores 
de serviços, empresas mineiras, entre outras), 
que exporão bens e serviços com o objetivo 
de fomentar as atividades ligads `mineração. 
o evento conta ainda com vários seminários 
temáticos, na perspetiva de partilhar conhe-
cimentos e valorizar o sector, nomeadamente 
sobre resgate mineiro, atividades comple-
mentares e de apoio à mineração e ainda so-
bre explosivos.

Pela primeira vez, o  sector da indústria 
Mineira vai estar concentrado numa feira ibé-
rica dedicada a esta área de negócio que está 
em franco crescimento, tendo representado 
em 2012, no caso dos minérios metálicos, 
perto de 470 milhões de euros na balança 
das exportações, quase o dobro dos valores 
registados em 2009.  

a importância do sector foi já reconhecida 
pelo próprio Governo que promoveu, no final 
do ano passado, através de uma resolução 
do Conselho de Ministros (78/2012), publi-
cada a 11 de setembro de 2011, a criação de 
uma Estratégia Nacional para os recursos 
Geológicos, com incidência para já apenas 
nos minérios metálicos. 

Este evento, organizado pela Moxy-Events, 
tem como patrocinador principal a almina, 
Minas do alentejo S.a. e é apoiado pela di-
reção-Geral de Energia e Geologia (dGEG) e 
pela associação Nacional da indústria Extra-
tiva e transformadora (aNiEt).

aljustrel esteve presente na 
1ª edição do Festival do Pe-

tisco, que se realizou no pavilhão 
do NErBE, em Beja, entre os dias 
1 e 3 de março.

a participação da Vila Mineira 
neste certame pretendeu ser um 
veículo de promoção da Feira do 
Campo alentejano, que se realiza 
entre 7 e 10 de junho, no Parque de 
Exposições e Feiras de aljustrel. 

Para além da promoção do 
evento mais representativo do 
Concelho de aljustrel, esta par-
ticipação pretendeu potenciar o 
turismo, a restauração, a gastro-

nomia do concelho, em particular 
os seus doces tradicionais, com a 
prova de compotas da empresa 
aljustrelense Mina de doces. Em 
termos culturais, o município foi 
representado pelo Grupo de dan-
ças e Cantares Planície alenteja-
na, de S. João de Negrilhos.

o Festival do Petisco, para além 
do convívio à volta da gastrono-
mia, também incluiu uma feira de 
sabores com produtos regionais 
de qualidade como o azeite, o vi-
nho, o mel, as ervas aromáticas, 
os queijos, os enchidos e, claro, o 
pão e a doçaria.

Feira 
do Campo 
alentejano 
já tem 
datas

a Vila de aljustrel volta 
a ser anfitriã da Feira do 

Campo alentejano, que se rea-
liza no Parque de Exposições e 
Feiras, entre os dias 7 e 10 de ju-
nho, certame que já é conside-
rado um dos mais expressivos 
eventos agroindustriais realiza-
do a sul do país.

a Feira do Campo procura 
demonstrar a qualidade dos 
produtos locais, captar a aten-
ção de potenciais investidores, 
mostrando as mais-valias deste 
concelho alentejano, bem como 
publicitar a dinâmica empresa-
rial local e as condições únicas 
que aljustrel dispõe para aco-
lher novas empresas. 

a Feira do Campo alenteja-
no, procura prestar ainda ho-
menagem ao campo e ao seu 
produto mais admirável - o 
pão. durante os dias que dura 
o evento realizam-se diferentes 
atividades que vão de encontro 
às expectativas de cada visitan-
te - espetáculos musicais, ativi-
dades equestres, gastronomia, 
colóquios, concursos cinófilos, 
mostra agropecuária e oportu-
nidades de negócio.

Merece ainda destaque o as-
peto fulcral que sustenta a re-
alização desta feira – a afirma-
ção da importância do mundo 
rural e da agricultura no Con-
celho de aljustrel, ainda mais 
quando se inicia uma Nova 
Era agrícola, com a chegada 
da água de alqueva ao roxo e 
consequente alargamento do 
potencial de rega no concelho 
de 5000 ha para mais de 20000 
ha, o que gera uma excelente 
conjuntura para negócios nes-
ta área.

desenvolviMento

1ª Feira Ibérica da Indústria 
Mineira - aljustrel’13 

de 29 a 31 de maio - Parque de Feiras e Exposições de aljustrel 7, 8, 9 e 10 de junho

>

>

>

aljustrel promove Feira do Campo e doces 
do concelho no Festival do Petisco

Vila mineira presente 

Prova de doces no stand de aljustrel
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freguesias

Ervidel

Várias obras melhoram 
a qualidade de vida 
na freguesia 

S. João de Negrilhos

Messejana

rio de Moinhos

aljustrel 

o largo da liberdade em Ervidel 
vai dar lugar a um Jardim Geri-
átrico. o projeto, pensado para 
melhor servir os mais velhos, terá 

uma área de 1948,23 m2 e será realizado ao 
abrigo do protocolo de transferência de com-
petências entre a Câmara Municipal de aljus-
trel e a Junta de Freguesia de Ervidel, preven-
do-se a construção de uma zona de desporto 
e lazer que possibilite a atividade física. Para 
o efeito serão colocados diversos aparelhos 
geriátricos e delimitada uma zona de estadia 
onde será instalado algum mobiliário urba-
no, como mesas de piquenique, bancos de 
jardim e papeleiras. os aparelhos geriátricos 
serão dispostos ao longo de um passadiço 
central que atravessa o parque. o restante es-
paço envolvente será relvado. a arborização 
existente será mantida, procedendo-se, caso 
necessário, à limpeza e desbaste de algumas 
árvores que necessitem. 

Foram igualmente iniciadas as obras da se-
gunda fase do Centro Cultural de Ervidel, uma 
obra da Câmara de aljustrel no valor de 106 mil 
euros, apoiada pelo ProdEr. Estas consistem 
na alteração de um espaço anteriormente utili-
zado como zona de arrumos, para a criação de 
um espaço multiusos. No sentido de valorizar 
ainda mais esta zona importante de Ervidel, foi 
igualmente repavimentado o largo frente a este 
edifício, bem como o acesso à Estrada regional 
n.º 2.

dando resposta a uma antiga aspiração 
da população, o mercado de Ervidel (Mer-
cado do Povo) está a ser reabilitado. devido 
ao mau estado da cobertura deste edifício, 
numa primeira fase, procedeu-se à remoção 
da mesma, com desmontagem das telhas 
e madeiras. No âmbito destes trabalhos, as 
asnas de madeira foram reaproveitadas e co-
locadas novas madres e varas, assim como 
forro em casquinha nórdica. Seguidamente 
foi colocado isolamento térmico, subtelhas 
e recolocadas as telhas cerâmicas depois de 
limpas. os beirados e os algerozes também 
foram reconstruídos. atualmente procede-
se ao revestimento das paredes interiores 
com azulejo cerâmico e dos pavimentos com 
mosaico cerâmico antiderrapante. as bancas 
existentes vão ser recuperadas e instalada 
uma nova iluminação. as instalações sani-
tárias serão remodeladas e todas as paredes 
do edifício serão reparadas e pintadas. Esta 
obra está a ser realizada no âmbito do proto-
colo de transferência de competências entre 
a Câmara Municipal de aljustrel e a Junta de 
Freguesia de Ervidel.

também os jardins da freguesia foram alvo 
de intervenções. Na sequência de alguns da-
nos provocados pela passagem do programa 
da tVi “Somos Portugal” pela Vin&Cultura 
2012, o Jardim de Ervidel foi beneficiado com 
a reposição da relva e plantação de novos ar-
bustos. No Jardim dos Namorados, ao abrigo 
do protocolo de transferência de competên-
cias, foram concluídas as obras de requalifi-
cação, melhorando-se, assim, este agradável 
espaço de lazer nesta bela freguesia do Con-
celho de aljustrel.  

o Jardim 1º de 
Maio de Montes 
Velhos está a ser 
alvo de inter-
venção. Nestas 

obras de alteração foi efe-
tuada uma nova delimita-
ção do espaço através da 
criação de um passeio em 
toda a envolvente do jar-
dim e de uma nova zona de 
estadia em lajetas. Para que 
as obras fiquem concluídas 
serão colocados, na zona relvada existente, dois apa-
relhos geriátricos para uso da população. 

Messejana vai ter 
um novo jardim. 
Na área de inter-
venção, situada 
na rua do Jogo 

da Bola, está prevista a co-
locação de alguns aparelhos 
geriátricos, bem como a cria-
ção de uma via de acesso 
às garagens e moradias en-
volventes, de uma bolsa de  
estacionamento e de uma 
plataforma para colocação 
de ecopontos. 

depois do recen-
te asfaltamento 
na rua General 
Humberto del-
gado, em rio de 

Moinhos a Câmara Munici-
pal de aljustrel está a levar 
a cabo obras de beneficia-
ção de modo a finalizar com qualidade esta interven-
ção. assim, foram construídas valas para escoamento 
de águas pluviais em toda a extensão da artéria. 

“Vamos até Si” é um projeto de cariz social 
da responsabilidade da Junta de Freguesia de 
aljustrel. trata-se de um serviço de proximi-
dade que tem como objetivo apoiar todos os 
habitantes da freguesia de aljustrel no âmbi-

to social, no emprego, na documentação e outros servi-
ços diversificados.

Aljustrel Ervidel          Messejana Rio de Moinhos S. J. Negrilhos
Av. 1º de maio  
7600 – 010 Aljustrel  
Tel. 284 602 404  
Fax. 284 601 611 
e-mail
jfaljustrel@mail.telepac.pt 
Site:
www.jf-aljustrel.pt

Rua 5 outubro 11
7600-209 Ervidel 
Tel. 284 645 143 
Fax. 284 645 022 
e-mail
jfervidel@gmail.com 
Site:
www.jf-ervidel.pt

Praça 1º de Julho
7600 - 320 - messejana
Tel. 284 655 148
Fax. 284 655 148
e-mail 
jfmessejana@hotmail.com

Rua Dr. brito camacho, 
s/n 7600-503 Rio de moinhos
Tel. 284 609 673
Fax. 284 609 673
e-mail
 j.f.riodemoinhos@clix.pt 

largo da República nº 11
7600 – 425 S.J. de Negrilhos
Tel. 284 666 111
Fax. 284 666 620
e-mail
j.f.s.j.negrilhos@mail.telepac

jardim de Montes 
Velhos remodelado

Novo jardim 
com várias valências

Câmara faz melhoramentos 
na rua General 
Humberto Delgado

junta de Freguesia 
de aljustrel vai até si

1

2

3

4

5

Jardim geriátrico
obras do centro 
cultural
Jardim de Ervidel
Jardim dos  
Namorados
mercado do Povo

1

2

3

4

5
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disco Night

distribuição de flores

dia internacional da Mulher

sociedade

Muita alegria Carnaval ambiental

aljustrel vive carnaval

Este cortejo que já é uma 
tradição, juntou cerca de 
meio milhar de crianças, 
jovens dos infantários, 
escolas do concelho, mas 
também formandos do 
centro de Formação Profis-
sional de Aljustrel.

a alegria e a folia regres-
saram a aljustrel durante 

a época carnavalesca. Como nos 
anos anteriores, a festa começou, 
na sexta-feira 8 de fevereiro, com 
o desfile de “Carnaval das Esco-
las” que animou a vila mineira du-
rante toda a manhã. 

Promovido pela Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, com o apoio 
do agrupamento de Escolas, do 
infantário “a Borboleta” da Santa 

Casa da Misericórdia e da GNr, 
este cortejo que já é uma tradição, 
juntou cerca de meio milhar de 
crianças, jovens dos infantários, 
escolas do concelho, mas também 
formandos do Centro de Forma-
ção Profissional de aljustrel. 

o festejo continuou, nesse mes-
mo dia, às 22 horas, com o Baile 
de Carnaval, promovido pelo Cen-
tro de Convívio de Vale d’oca, no 
Pavilhão do Parque de Exposições 

e Feiras, com o apoio da Câmara 
Municipal e da Junta de Freguesia 
de aljustrel. também na segunda-
feira, 11, realizou-se, no mesmo 
local, e à mesma hora, um Baile 
de Carnaval com a Banda Karis-
ma, organizado pelo Sport Clube 
Mineiro aljustrelense. 

além disso, em vários pontos 
do concelho, muitos foram os foli-
ões que saíram à rua para se diver-
tir nestes três dias de Carnaval. 

>

Missão 
de limpeza 
em aljustrel 
envolve 
escuteiros 
e munícipes

depois das missões de lim-
peza na Barragem do roxo 

e no Cerro do Moinho, chegou a 
hora de “meter as mãos à obra” 
na mata das antas, em Messeja-
na. Esta ação ambiental teve lu-
gar no dia 9 de fevereiro.

Promovida pela Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, no âmbito 
do programa Ecoaljustrel, esta 
iniciativa visa, para além da lim-
peza do concelho, sensibilizar o 
público para a problemática dos 
resíduos deixados ao abandono 
e, consequentemente, apostar 
na mudança de comportamen-
tos e na educação ambiental da 
população. a missão de limpeza 
contou com a participação de um 
grupo de 120 escuteiros e esteve 
aberta a toda a população. 

800 206 384
a recolha deste tipo de resí-
duos (monos, lixos urbanos 
e recicláveis) realiza-se às 
segundas-feiras, sendo que o 
pedido deve ser solicitado até 
às 15 horas da sexta-feira an-
terior, através da linha Verde 
com o número 800 206 384 
ou ainda através do preenchi-
mento de impresso na divi-
são técnica do Município. 

Flores, postais, colóquio
sobre igualdade e arte para 
comemorar a mulher

Para assinalar o dia interna-
cional da Mulher, a Câmara 

Municipal de aljustrel promoveu 
um conjunto de atividades dirigi-
das à população feminina. 

assim, e como já vem sendo 
habitual, no dia 8 de março, foram 
distribuídas flores às mulheres do 
concelho, acompanhadas de pos-
tais alusivos à data. 

Na manhã desse mesmo dia, re-
alizou-se, no auditório da Biblioteca 
Municipal, a apresentação final do 
jogo lúdico-didático “Vive na Boa” 
do programa Mexe-te “Educação 
para a Saúde”, dirigido aos alunos, 
professores e população em geral. 

À tarde, pelas 16 horas, foi promo-
vida, no mesmo local, uma conver-
sa sobre a Mulher na Sociedade. 
Esta iniciativa, moderada pela téc-
nica Paula ortiz, da associação Es-
dime, foi seguida da inauguração 
da exposição de pintura da artista 
olinda Gil, na sala polivalente da 
biblioteca, e da exposição de ce-
râmica intitulada “reencontro”, de 
isabel Sousa Carvalho, no Espaço 
oficinas. 

Para terminar as comemora-
ções, pelas 22h30, realizou-se uma 
grande disco Night, com música 
dos anos 70, 80 e 90, no Pavilhão 
do Parque de Exposições e Feiras. 

>

>

Exposição de cerâmica
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obras

a Câmara de aljustrel deli-
berou aceitar a doação de 33 

lotes disponíveis para venda nos 
bairros mineiros do Plano, algares 
de Cima e algares de Baixo, em 
aljustrel prevista em protocolo as-
sinado com a empresa almina, Mi-

nas do alentejo, S.a., desfecho que 
só foi possível após a legalização 
destes loteamentos, ficando prati-
camente concluído o processo de 
legalização do conjunto dos bairros 
mineiros do Concelho de aljustrel.

 o protocolo prevê ainda que a 

almina celebre Escrituras Públicas 
de Compra/Venda com moradores 
titulares de contratos de promes-
sa compra/venda já efetuados no 
passado, relativos a outros 35 lotes 
sitos nos mesmos bairros, estabe-
lecendo-se, igualmente, que caberá 

ao Município de aljustrel assumir 
as obras de urbanização previstas 
no alvará de loteamento, nos ter-
mos e condições previstas.

 Este protocolo marca um passo 
muito positivo num processo que 
se arrastou mais de 20 anos, permi-

tindo avançar para o ordenamento 
urbanístico destes bairros caracte-
rísticos de aljustrel, criando igual-
mente condições para a celebração 
das tão ansiadas escrituras para a 
aquisição das casas por parte dos 
moradores.

Protocolo viabiliza loteamentos dos Bairros 
do Plano, algares de Cima e algares de Baixo
>

> as intervenções da Câmara Municipal no mo-
delo de administração direta são da respon-

sabilidade da divisão técnica do município. as obras 
são realizadas aplicando meios próprios, ou adquiri-
dos para o efeito, e que se destinam ao seu imobi-
lizado. São exemplos destes trabalhos as pequenas 
intervenções urbanísticas, os ramais de águas e esgo-
tos, trabalhos de jardinagem, construção civil, entre 
outras, bem como algumas intervenções de maiores 
dimensões.

.

administração direta

uma Câmara com rostos 1 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

3

4

5

6

7

8

Ampliação de águas pluviais em Rio de moinhos

colocação de canteiro no bairro de S. Pedro

colocação de grelhas para escoamento de águas 
pluviais, em São João

colocação de vedação no campo Desportivo do 
carregueiro

Demolição de habitação em Aljustrel

Intervenção Social em Ervidel

montagem da Feira de montes Velhos

Nova retroescavadora e camião de barquinhas

obra do bairro de S. Pedro

obras de requalificação do campo de futebol 
em Jungeiros

11 Pavimentação de arruamentos em Ervidel

12 Pavimentação em S. João de Negrilhos

13 Pintura de passadeiras elevadas na Rua de 
beja, em Aljustrel

14 Plantação de palmeiras em São João

15 Reparação de caleiras na Rua de Santo Antó-
nio e Rua 1º de Dezembro, em Aljustrel

Reposição da relva e plantação de arbustos 
no Jardim em Ervidel

Reposição da vedação em rede na Estrada 
da Aldeia Nova

Ajardinamento do loteamento do Rossio  
da Feira

Rua c em montes Velhos, depois de pavi-
mentada

Travessa do loureiro em Jungeiros, depois 
de pavimentada

1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

Bairro do Plano Planta de intervenção no loteamento

Bairros mineiros objeto de protocolo entre a Câmara de aljustrel e a almina

Planta síntese do loteamento
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loteamento do rossio da Feira

Está prestes a iniciar-se a em-
preitada de Conceção/Cons-

trução da reabilitação da Estação 
de tratamento de Águas residu-
ais - Etar de aljustrel. a obra tem 
como objetivo a reabilitação e me-
lhoria da Etar existente, permi-
tindo tratar a totalidade das águas 
residuais da Vila de aljustrel, base-
ado num sistema de lagunagem 
com arejamento, antecedido por 
um pré tratamento e está dimen-
sionada para 6 mil habitantes.

a obra, da responsabilidade da 
Águas Públicas do alentejo, tem 
um valor de adjudicação de mais 
de 1 milhão de euros e é apoia-
da pelo Programa operacional 
temático Valorização do território 
– PoEVt, estando a sua conclusão 
prevista para junho de 2014.

os trabalhos incluem a cons-
trução de uma nova obra de entra-
da com gradagem, desarenação 
e remoção de óleos e gorduras; 

melhoria das lagoas anaeróbia 
e facultativa; construção de uma 
unidade de receção para limpa 
fossas e reabilitação do sistema 
de armazenamento e secagem de 
lamas.

Esta parceria visa garantir a 
qualidade, a continuidade e a efi-

ciência dos serviços de abasteci-
mento de água e de saneamento 
de águas residuais, em “alta”, à 
população do Concelho de al-
justrel que, desta forma, passará 
a dispor de uma Etar moderna 
e adaptada às atuais exigências 
ambientais.

Etar de aljustrel

obras

as obras das infraestruturas 
do loteamento do rossio da 

Feira estão em fase de conclusão. 
Nesta última etapa foi efetuada a 
pavimentação dos passeios, colo-
cada a iluminação pública e aplica-
do o tapete betuminoso. 

Este loteamento urbano tem 
uma área total de 8.518,52m2, 
destinado a 13 lotes de moradias 

unifamiliares, com uma área bruta 
de construção de 3.494,52m2. Será 
composto de 6 moradias t3 e 7 ha-
bitações t4, de modo a ir ao encon-
tro das necessidades que se têm 
feito sentir no aglomerado urbano. 

recorda-se que a Câmara Mu-
nicipal iniciou estas obras a fim de 
oferecer à camada mais jovem da 
população melhores condições para 

a sua fixação no concelho e assim 
contribuir para inverter a tendência 
de envelhecimento demográfico re-
velada pelos últimos censos.  

as obras estão praticamente 
cocluídas e os munícipes que aqui 
adquiriram um lote podem come-
çar a entregar os projetos para 
licenciamento da construção dos 
edifícios. 

No dia 27 de fevereiro teve 
lugar a cerimónia de encerra-

mento da primeira fase dos traba-
lhos desenvolvidos pelo regimen-
to de Engenharia n.º 1 no Concelho 
de aljustrel, no âmbito do protoco-
lo celebrado com o município, que 
permitiu melhorar a rede Viária 
rural no concelho através da be-
neficiação de mais de 30 km de iti-
nerários, melhorando, igualmente, 
mais de 1km de linhas de água e 
várias obras de arte.

Estiveram presentes na ceri-
mónia o chefe de Estado-Maior 
do Exército, general Pina Mon-
teiro; o representante do Co-
mando das Forças terrestres, 
general Martins ribeiro; o chefe 
de gabinete do chefe de Estado-
Maior do Exército, coronel Guer-
ra Pereira e o comandante do 
regimento de Engenharia Nº 1, 
coronel Nisa Pato.

Na sua intervenção, o presi-
dente da Câmara, Nelson Brito, 
enalteceu o papel das Forças 
armadas, e em particular do re-
gimento de Engenharia n.º 1, se-
deado na Pontinha, em tempo de 

paz, pela sua importante ação no 
apoio a entidades civis, que, no 
caso de aljustrel, se traduziram 
na concretização deste importan-
te protocolo. 

o presidente da Câmara apro-
veitou a ocasião para realçar o 
importante papel do regimento 
de Engenharia da Pontinha no 25 
de abril de 1974, bem como o con-
tributo muito relevante dado pelo 
general Pina Monteiro – enquanto 
militar de abril - na concretização 
desse momento histórico para a 
democracia no nosso país.

Foi igualmente reiterado pe-
las entidades presentes que esta 
cerimónia marca apenas o en-
cerramento de uma etapa desta 
parceria, que tem a duração para 
o quinquénio 2010/2014, pelo que 
se perspetiva, para breve, o início 
de uma segunda fase que permi-
tirá alargar progressivamente as 
intervenções na rede Viária rural 
a todo o território, respeitando as 
beneficiações da rede viária pre-
vistas no projeto de construção 
da rede secundária de alqueva 
que decorrem no concelho.

Habitação para jovens

Parceria com o regimento de Engenharia n.º 1

loteamento do rossio 
da Feira quase concluído

Mais de 30 km de caminhos 
rurais requalificados

>

>

>

1

2

3

4

cerimónia nos Paços  
do concelho

Visita às obras

maquinaria em ação

caminho concluido

investimento de mais de 1 milhão de euros

aljustrel vai ter nova etar

1

2

3

4
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entrevista a...

VEREADOR CARLOS TELES

tendo o vereador Carlos teles o pelou-
ro da administração Financeira, de que 
forma caracteriza a situação financeira 
do Município de aljustrel?

a situação do Município de aljustrel, como 
a de todos os outros, não está fácil. apesar 
de em termos financeiros as contas estarem  
equilibradas, os sucessivos cortes nas trans-
ferências do Estado têm-nos criado bastantes 
problemas, uma vez que as despesas fixas 
vêm a  aumentar sucessivamente (combustí-
veis, eletricidade, etc.etc.). 
temos tido muito rigor nos gastos da autar-
quia e melhorámos a nossa performance fi-
nanceira, nomeadamente ao nível do aprovi-
sionamento, ou seja, das compras, mas ainda 
há muito para fazer e um dos próximos passos 
que queremos dar é implementar um sistema 
de controlo de custos (contabilidade analítica), 
para que mais facilmente se controlem todos 
os consumos da Câmara. Estamos também a 
implementar um sistema de gestão de frotas 
(GPS) que nos vai permitir efetuar uma gestão 
mais eficiente das nossas viaturas, permitin-
do poupanças ao nível da manutenção, bem 
como ao nível do consumo de combustíveis. 
É bastante útil também em caso de roubo ou 
de acidente, porque conseguimos localizar em 
tempo real todas as nossas viaturas.

e em relação ao endividamento, qual 
é a situação atual?

Em finais de 2009 a dívida da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel rondava os 11 milhões de 
euros. Em relação a esse período já baixámos 
o endividamento em 1 milhão e 640 mil euros. 
Em dezembro de 2012 a Câmara de aljustrel 
tinha uma dívida de 9 milhões e 200 mil eu-
ros. os bons resultados financeiros só têm 
sido alcançados graças a uma gestão muito 
rigorosa. Com menos recursos, temos con-
seguido manter toda a atividade da câmara 
e mesmo aumentá-la em certas áreas, como, 
por exemplo, ao nível do apoio social. importa 
relembrar que em relação a janeiro de 2010 a 
câmara recebe menos 70 mil euros por mês, 
que acumuladamente ascende já a um valor 
de 1 milhão e 600 mil euros.
Não esquecer que estamos a pagar todos os 

meses empréstimos contraídos em mandatos 
anteriores, numa média de 50 mil euros/mês. 
Neste mandato realizamos apenas um em-
préstimo da linha BEi no valor de 326 mil eu-
ros no final do ano passado, para fazer face 
ao investimento do Centro Escolar Vipasca, 
que é um dado muito relevante.
as receitas de Capital arrecadadas em 2012 
registaram um aumento de cerca de 80,87%, 
quando comparados os valores com o ano 
transato. aumento esse que se deve ao de-
senvolvimento dos projetos candidatados, 
ao recebimento de uma tranche do emprés-
timo contraído ao abrigo da linha BEi para 
financiamento do Centro Escolar Vipasca e à 
cedência da posição contratual para a empre-
sa Águas Públicas do alentejo da empreitada 
da “conduta adutora Eta do roxo/EE de rio 
de Moinhos”. Esta cedência de posição con-
tratual deu-se por concluída em dezembro, 
mas era uma pretensão que o executivo da 
Câmara tinha vindo a reclamar desde 2010, 
ano em que se detetou que esta empreitada 
tinha sido esquecida no passado e, como 
tal, ficado de fora do acordo entre a Câmara 
de aljustrel e a empresa Águas Públicas do 
alentejo.”

Como se tem processado o recebimen-
to de verbas dos fundos comunitários?

Nesta área temos tido um trabalho muito 
eficiente, em conjunto com os técnicos da au-
tarquia, que tem dado bastantes frutos. Con-

seguimos candidatar e ver aprovadas quase 
todas as intenções de investimento que reali-
zámos, inclusive, o caso do jardim 25 de abril, 
Parque desportivo e Courts de ténis, que era 
uma obra que no passado tinha um projeto 
que não se enquadrava nos financiamentos 
comunitários. Nós alteramos o respetivo pro-
jeto e conferimos-lhe uma vertente de despor-
to informal e, assim, vimos esta candidatura 
ser aprovada. as obras vão iniciar-se breve-
mente. 
outro dos casos é a remodelação do Cine-
oriental. optámos pela requalificação daquele 
espaço por várias razões. a principal foi por-
que, de acordo com os regulamentos em vi-
gor, a construção de um cinema novo não se-
ria apoiada por fundos comunitários. assim, 
optámos pela remodelação e vimos o projeto 
financiado em 85%. desta forma, o cineteatro 
só custará à autarquia 15% do seu valor, ou 
seja, cerca de 137 mil euros, num custo total 
de perto de 915 mil euros. Quando algumas 
pessoas afirmam que deveríamos ter constru-
ído um cinema novo, elas esquecem-se de um 
dado fundamental – a Câmara de aljustrel não 
tinha capacidade de assumir 100% do custo 
total desta obra. Se optássemos por um cine-
ma novo, nem as economias de cinco anos 
chegariam para o construir.
Neste mandato, para um investimento total 
de cerca de 7 milhões e 400 mil euros, vimos 
ser aprovados apoios comunitários no valor 
de 6 milhões e 700 mil euros e deste valor já 

recebemos cerca de 4 milhões e 800 mil eu-
ros. a este nível temos tido uma excelente 
performance, com o contributo dos técnicos 
da autarquia responsáveis pela elaboração e 
gestão das candidaturas aos programas de 
financiamento. 

ao nível dos recursos Humanos qual 
é a situação do município?

Esta, porventura, tem sido a área em que 
temos tido mais problemas, mais uma vez em 
virtude das normas emanadas pelo Estado 
Central. temos visto serem criadas limitações 
atrás de limitações à contratação de novos 
trabalhadores. À exceção dos programas tem-
porários, dirigidos a desempregados e a be-
neficiários dos programas sociais, temos tido 
muitas dificuldades em contratar trabalhado-
res. Neste últimos anos, as coisas mudaram 
muito. Em tempos quase que bastava combi-
nar com as pessoas as condições e o trabalho 
que iam fazer, para no dia seguinte começar 
a trabalhar com um contrato. Hoje em dia é 
necessário fazer um concurso público que de-
mora meses a ser resolvido. Para além disso, 
temos outras limitações: no ano passado, por 
imposição do Governo, tivemos que dimi-
nuir 3% o nosso número de trabalhadores e 
este ano temos de reduzir mais 3%. até aos 
estágios profissionais, que eram uma ferra-
menta importante, como primeira ocupação 
de jovens saídos das formações e dos cursos 
superiores, nos tem sido vedado o acesso. 

Baixámos o endividamento 
em 1 milhão e 640 mil euros
os bons resultados financei-
ros só têm sido alcançados 
graças a uma gestão muito ri-
gorosa. com menos recursos, 
temos conseguido manter 
toda a atividade da câmara e 
mesmo aumentá-la em certas 
áreas, como, por exemplo, ao 
nível do apoio social.

“P
P
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30 – 
BI

Nome: carlos miguel castanho Espada Teles
Idade: 41 anos
Função: Vice-Presidente e Vereador da câmara 
municipal de Aljustrel
Pelouros: Administração Financeira, Recursos 
Humanos, cultura e Turismo

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO – 2009 / 2012

FRASES-CHAVE

2009 2010 2011 2012

11.000.000,00 €

10.500.000,00 €

10.000.000,00 €

9.500.000,00 €

9.000.000,00 €

8.500.000,00 €

0.000.000,00 €

9.220.623,50€

9.962.889,37€

10.129.807,93 €

10.861.749,61€

redução da dívida

15,11%

“a câmara recebe menos 
70 mil euros por mês, que 
acumuladamente ascende 
já a um valor de 1 milhão 
e 600 mil euros”

“estamos a pagar todos 
os meses empréstimos 
contraídos em mandatos 
anteriores,

numa média de 50 mil eu-
ros/mês”

“Para um investimento to-
tal de cerca de 7 milhões 
e 400 mil euros, vimos ser 
aprovados apoios comu-
nitários no valor de 6 mi-
lhões e 700 mil euros”

“a construção de um 
cinema novo não seria 
apoiada por fundos comu-
nitários. assim, optámos 
pela remodelação e vimos 
o projeto financiado em 
85%”

“Conseguimos candida-
tar e ver aprovadas quase 
todas as intenções de 
investimento que realizá-
mos, inclusive, o caso do 
jardim 25 de abril”

“À exceção dos progra-
mas temporários, dirigidos 
a desempregados e a be-
neficiários dos programas 
sociais, temos tido muitas 
dificuldades em contratar 
trabalhadores”

“No ano passado, por 
imposição do Governo, 
tivemos que diminuir 3% o 
nosso número de trabalha-
dores e este ano temos de 
reduzir mais 3%”

“a nossa maior riqueza é 
a nossa identidade cultu-
ral, que passa muito pelo 
movimento associativo e 
temos feito um esforço 
grande para manter as ver-
bas de apoio a estas insti-
tuições”.

“em finais de 2009 a dívida da Câmara Municipal de 
aljustrel rondava os 11 milhões de euros. em relação a 
esse período já baixámos o endividamento em 1 milhão 
e 640 mil euros”

Está previsto que, através do programa impulso 
Jovem, venha a ser possível realizar estágios nas 
autarquias, pelo que estamos a aguardar indica-
ções, pois se nos for possível é claro que vamos 
aderir em força a este programa, que permite en-
quadrar estágios de jovens qualificados.

e em relação ao apoio ao associativis-
mo?

relativamente ao associativismo temos con-
seguido manter os apoios habituais, nomeada-
mente os apoios financeiros. Consideramos que 
a nossa maior riqueza é a nossa identidade cultu-
ral, que passa muito pelo movimento associati-
vo e temos feito um esforço grande para manter 
as verbas de apoio a estas instituições. Criámos 
também, já com ótimos resultados, o Gabinete 
de apoio ao Movimento associativo (GaMa), 
que acompanha de perto as associações e que 
é um mediador privilegiado entre a câmara e as 
associações. Valorizamos muito o movimento as-
sociativo e aqueles que o encabeçam, pois estes 
dirigentes e colaboradores são pessoas que abdi-
cam de parte da sua vida pessoal para se entrega-
rem de corpo e alma às associações. Nunca pode-
ríamos voltar as costas aos que voluntariamente 
mantêm viva a identidade do nosso concelho.

Como analisa a situação de crise do país?
Neste momento Portugal vive uma crise mui-

to profunda, com algumas causas internas, mas 
principalmente por arrastamento do resto da Eu-
ropa. Basta olhar a situação da Espanha, da irlan-
da e do Chipre para percebermos que a crise tem 
uma origem que ultrapassa as nossas fronteiras. 
Por isso, a resolução da crise, a médio e longo 
prazo, passa principalmente pela vontade dos pa-
íses ricos do norte da Europa, com a alemanha 
à cabeça, de assumirem novamente o projeto 
europeu, tendo como princípio a solidariedade 
e como objetivo maior a igualdade entre os Es-
tados- membros. Sozinhos não conseguiremos 
nada!  

De que forma a crise nacional e inter-
nacional tem impactos no Concelho de al-
justrel? 

obviamente que não somos imunes ao que 
nos rodeia. No entanto, e apesar de tudo, aljus-
trel vive um momento razoável, com as minas 
em período de expansão, a exportarem minério e 
a gerarem empregos. Somos mesmo dos 28 con-
celhos do país com a taxa de desemprego mais 
baixa e temos, neste momento, alguns sectores 
estratégicos, como a agricultura e o turismo, 
em franco desenvolvimento. Estes resultados 
deixam-nos animados e esperançados no futu-
ro. Estamos também satisfeitos por sermos um 
concelho que está a exportar, não se resumindo 
essa realidade ao sector mineiro. Existem vários 
exemplos de empresas exportadoras, como as 
amêndoas da empresa llopis Portugal, em Mon-
tes Velhos, as tubagens da transaqua e os Explo-
sivos para fins civis da orica. Não queremos, no 
entanto, “embandeirar em arco”, porque o nos-
so concelho continua a ter muitas fragilidades, 
principalmente pela sua grande dependência da 
indústria mineira, pelo que continuaremos a de-
senvolver políticas que contribuam para diversifi-
car a base económica do concelho. Continuamos, 
igualmente, atentos aos concidadãos que menos 
têm, aos desempregados e aos mais idosos, in-
vestindo fortemente, como temos vindo a fazer, 
no reforço da ação social do município, numa 
altura em que o Governo Central parece ter-se 
esquecido da função social do Estado enquanto 
garante do apoio aos mais desfavorecidos. a Câ-
mara de aljustrel, dentro das suas possibilidades, 
estará sempre presente e junto das pessoas do 
nosso concelho.

total daS 
dÍVidaS

P

P
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o auditório da Biblioteca 
Municipal foi o palco escolhi-

do para o lançamento do projeto 
“Um dia Pela Vida”, que se iniciou, 
em aljustrel, no dia 19 de janeiro, 
com um colóquio que contou com 
a presença de médicos especialis-
tas. Com esta iniciativa, a Câmara 
Municipal de aljustrel associava-
se à ação levada a cabo pela liga 
Portuguesa Contra o Cancro com 
vista à mobilização da sociedade 
civil para a luta contra esta doen-
ça que tem vindo a vitimar cada 
vez mais pessoas. 

o intuito deste projeto é o de 

juntar o maior número possível de 
indivíduos, constituídos em equi-
pas entre 8 a 20 elementos, a fim 
de realizar ações de prevenção, 
de divulgação e angariação de 
fundos para a liga. durante estes 
quatro meses, todos os cidadãos, 
comércio, entidades públicas ou 
privadas, são convidados a traba-
lhar diretamente na comissão or-
ganizadora local, inscrevendo-se 
numa equipa ou apoiando equi-
pas já formadas na organização 
de eventos que podem ir de um 
encontro desportivo, a um jantar 
de angariação de fundos, a uma 
palestra, a uma feira, à venda de 
doces ou de artesanato ou qual-
quer outra atividade que permita 
falar sobre o tema e esclarecer 
ainda mais a população sobre os 
cuidados a ter e todas as questões 
que se possam levantar à volta 
desta doença.  

a ideia “Um dia Pela Vida” 
nasceu há 30 anos nos EUa, com 
o nome “relay For life” ou, em 
português, “estafeta pela vida”. 
atualmente, 26 nações em todos 
os continentes e mais de 5500 co-
munidades fazem-no com o obje-
tivo de educar para a prevenção 

e angariar fundos para apoiar o 
trabalho desenvolvido por orga-
nizações com as ligas que lutam 
contra o cancro. Este movimento 
de solidariedade mundial envol-
ve milhões de pessoas em todo 
o mundo, das quais 250 mil em 
Portugal. 

os aljustrelenses não ficaram 
alheios a esta ideia e juntaram-
se nesta onda de solidariedade. 
assim, desde o mês de janeiro, 

muitas têm sido as iniciativas pro-
movidas pela população em todo 
o Concelho de aljustrel que sob o 
lema “Celebrar, recordar e lutar” 
animam e dão vida a todas as ati-
vidades que irão decorrer até ao-
próximo mês de maio. 

o projeto “Um dia Pela Vida” 
terminará no próximo dia 18 de 
maio, com uma grande festa e 
com uma “Caminhada Pela Vida” 
em que todos poderão participar.  

Guia de boas 
práticas 
alimentares 

a Câmara Municipal de 
aljustrel, através do Gabi-

nete de Nutrição e do Gabinete 
de apoio ao Movimento asso-
ciativo, lançou recentemente 
um folheto de boas normas 
alimentares para todos os pra-
ticantes de desporto, quer na 
vertente de competição, quer 
na de recreação. 

Este pequeno “manual” foi 
distribuído pelos clubes e as-
sociações ligadas à atividade 
desportiva e entregue aos des-
portistas do concelho indepen-
dentemente da idade ou da mo-
dalidade praticada. 

a iniciativa vem no segui-
mento do colóquio, levado a 
efeito em outubro do ano pas-
sado, subordinado ao tema 
“alimentação e Competição 
desportiva”, e surge como uma 
das necessidades apresentadas 
pelos participantes e especialis-
tas após a partilha de experiên-
cias e conhecimentos, sentindo 
que desta forma estão a con-
tribuir para uma melhor quali-
dade de vida, aliando uma boa 
alimentação à salutar prática 
desportiva. 

Desde o mês de janeiro, 
muitas têm sido as iniciati-
vas promovidas pela popu-
lação em todo o concelho 
de Aljustrel que sob o lema 
“celebrar, recordar e lutar” 
animam e dão vida a todas 
as atividades que irão decor-
rer até o próximo mês de 
maio

saÚde e aMbiente

aljustrel associa-se a projeto 
da liga Contra o Cancro

Câmara promove iniciativas 
de educação ambiental

Um dia Pela Vida Vida Saudável

o mês de março em aljustrel está associado ao am-
biente. Um mês durante o qual a Câmara Municipal 

de aljustrel organiza diversas ações e medidas que passam 
pela melhoria da recolha seletiva de resíduos, promoção 
da sensibilização e educação ambiental e pela criação de 
novos espaços que fomentam uma relação de proximidade 
entre o cidadão e os recursos naturais.

assim, no âmbito das comemorações do dia Mundial da 
Floresta e da Árvore e do dia Mundial da Água, foram reali-
zadas diversas iniciativas para assinalar estas efemérides. 

No dia 21, e à semelhança do ano anterior, foi promo-
vida, durante a manhã, uma plantação de árvores junto ao 
Pavilhão Municipal de desportos. 

as ações de educação ambiental foram também diri-
gidas, no dia 14, aos participantes do programa animasé-
nior que visitaram as infraestruturas dos blocos de rega 
do roxo, e no dia 22, foi a vez dos alunos da Universi-
dade Sénior de aljustrel efetuarem, pelas 15 horas, uma 
visita à Estação de tratamentos de Águas (Eta) da Barra-
gem do roxo. 

também no domingo 24, a população foi convidada a 
participar na quarta ação de limpeza de terrenos com lixo, 
que a autarquia tem vindo a efetuar nestes últimos anos.  

Estas ações estão integradas no projeto ECo aljustrel 
que visa apostar na mudança de comportamentos e na re-
educação ambiental da população, preservar a integridade 
física dos cidadãos, fomentar um serviço de qualidade e 
promover a qualidade de vida no município, com o objetivo 
de contrariar os maus hábitos que assumem efeitos nefas-
tos para o ambiente e, consequentemente, em todos os re-
cursos naturais que caracterizam o município.

a Comissão Municipal de 
defesa da Floresta Contra 

incêndios reuniu, pela primeira 
vez este ano, em meados de feve-
reiro, para fazer um balanço sobre 
o trabalho realizado entre 2010 e 
2012. a principal conclusão rela-
cionou-se com a aposta “ganha” 
na prevenção e sensibilização re-
alizadas, já que se verificou uma 
redução de 91% da área ardida 
neste concelho, nos últimos dois 
anos. 

o Serviço Municipal de Pro-
teção Civil de aljustrel, em arti-
culação com os Bombeiros de 
aljustrel, a Guarda Nacional re-

publicana e a autoridade Florestal 
Nacional, membros da comissão, 
levaram a cabo um conjunto de 
ações de sensibilização junto dos 
agricultores, no sentido de con-
certar uma estratégia de preven-
ção de incêndios florestais. Sendo 
a prevenção a principal arma de 
combate aos incêndios, estas me-
didas revelaram resultados total-
mente satisfatórios. 

Quando este processo se ini-
ciou, em 2010, a área ardida no 
concelho rondava os 260 hecta-
res, atualmente esse valor baixou 
significativamente para apenas 
cerca de 22 hectares.

>

>

>

>

Ecoaljustrel Comissão Municipal de defesa da Floresta Contra incêndios 

Medidas de prevenção reduzem 
drasticamente área 
ardida no Concelho de aljustrel 

Sessão na biblioteca

dia da árvore

Visita à Barragem do roxo

Percentagem de 
redução da área 
ardida no conce-
lho de aljustrel 
nos últimos dois 
anos. 

91%
número
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Para comemorar o dia de 
São Valentim, a Câmara Mu-

nicipal de aljustrel realizou nos 
dias 14 e 15 de fevereiro ativida-
des subordinadas ao tema das re-
lações amorosas. 

Na quinta-feira, 14, o município 
associou-se à campanha interna-
cional “one Billion rising” (Um 
bilhão a erguer-se) que pretendeu 
chamar a atenção e alertar cons-
ciências para o fim da violência 
exercida sobre as mulheres, para 
a igualdade de género e maior 
justiça. 

Nesse dia, um pouco por todo 
o planeta, cerca de cinco mil 
organizações aderiram a esta 
iniciativa que consistiu numa 
manifestação durante a qual 
as mulheres foram convidadas 
a sair de suas casas ou empre-
gos para se unirem numa “Flash 
Mob”, e dançarem de forma ins-
tantânea numa demonstração 
de força coletiva. 

o evento, que se realizou no 15º 
aniversário do movimento V-day, 
iniciado pela ativista Eve Ensler, 
pretendeu envolver um “bilhão” 
de mulheres sobreviventes de 
abuso, e mostrar como a violência 
contra a mulher afeta toda a socie-
dade. 

o Município de aljustrel parti-
cipou nesta iniciativa, que decor-
reu durante a manhã, na Praça 
da resistência em aljustrel, e que 
contou com o apoio da associação 

ESdiME e do agrupamento de Es-
colas de aljustrel, com coreografia 
do professor João Nobre.  

No dia seguinte, realizou-se 
uma grande “love Party” no Pa-
vilhão do Parque de Exposições e 

Feiras, que foi animada pelos dJ 
Niko e EZZra. 

Esta festa em honra do santo 
dos namorados teve a colabora-
ção dos alunos finalistas do agru-
pamento de Escolas de aljustrel.

Flash Mob

love Party

educação

Feira das Profissões voltou a aljustrel

Pelo segundo ano consecutivo, entre 
os dias 17 e 18 de abril, decorreu em 
aljustrel a Feira das Profissões.

Esta iniciativa, promovida pela 
Câmara Municipal de aljustrel, pre-
tende dar resposta às preocupações 
definidas pelos jovens do concelho 
após a realização de um processo 
de audição efetuado, no ano passa-
do, junto dos membros do Conselho 
Municipal de Juventude.

Este ano a Feira das Profissões 

voltou a trazer a aljustrel cerca de 
meia centena de instituições, entre 
empresas, escolas profissionais e 
instituições de ensino superior pro-
porcionando aos jovens do concelho 
um contacto mais próximo com enti-
dades empregadoras e com ofertas 
formativas a nível nacional, e tentan-
do assim dar resposta aos ensejos e 
dúvidas dos jovens a nível académi-
co e profissional.

além da representação das diver-

sas entidades, nestes dois dias houve 
ainda lugar a troca de ideias nos diver-
sos debates e tertúlias, bem como vá-
rios momentos de animação. 

Nesta iniciativa, que decorreu no 
Parque de Exposições e Feiras, fo-
ram envolvidos os jovens do Conse-
lho Municipal de Juventude, o agru-
pamento de Escolas de aljustrel, o 
Centro de Formação Profissional de 
aljustrel e o Gabinete de inserção 
Profissional de aljustrel.

Câmara de aljustrel 
concede apoio de 
21 mil euros para 
ação social escolar 

a Câma-
ra Muni-
cipal de 
a l j u s t r e l 
d e l i b e r o u 
atribuir 29 
bolsas de es-
tudo, no valor 
global de 21 
mil euros, destinadas a alunos 
matriculados no ensino superior 
no ano letivo 2012/2013.

 a concessão de bolsas de es-
tudo visa proporcionar apoio aos 
estudantes que, em virtude da sua 
situação socioeconómica, tenham 
dificuldades em prosseguir os 
estudos nos estabelecimentos de 
ensino superior.

desta forma o município pro-
cura estimular o acesso a cursos 
superiores, contribuindo para a 
melhoria das qualificações da po-
pulação, indicador fundamental 
para o desenvolvimento social, 
económico e cultural.

a atribuição de bolsas de estu-
do rege-se pelo regulamento Mu-
nicipal de atribuição de Bolsas de 
Estudo que estabelece os critérios 
de atribuição destes apoios sociais 
por parte da Câmara Municipal de 
aljustrel a estudantes residentes 
no concelho, que ingressem ou 
frequentem estabelecimento de 
ensino superior público, particu-
lar ou cooperativo, devidamente 
homologados. 

empreendedorismo 
aprende-se 
nas escolas 
do Concelho 
de aljustrel

No âmbito do projeto edu-
cativo para o empreende-

dorismo, baseado na metodologia 
do manual “ter ideias para Mudar 
o Mundo”, foram realizadas ses-
sões de sensibilização nas escolas 
do Concelho de aljustrel. trata-se 
de um manual concebido e desen-
volvido pelo Centro Educativo ali-
ce Nabeiro de Campo Maior, que 
pretende “semear” ideias empre-
endedoras e executar sonhos.

o projeto piloto, desenvolvido 
em parceria pela Esdime e agru-
pamento de Escolas de aljustrel, 
através da Biblioteca Escolar, de-
corre durante os 2º e 3º períodos 
do ano letivo de 2012/2013, e en-
volve sete turmas do pré-escolar 
e do 1º ciclo do concelho, desig-
nadamente de Messejana, Mon-
tes Velhos e aljustrel.

Este projeto, com uma metodo-
logia própria, tem como principal 
objetivo o desenvolvimento das 
competências empreendedoras 
desde a infância, através de um 
programa de sessões para estimu-
lar as ideias empreendedoras nos 
mais novos e, assim, “construir” 
pequenos projetos. No mesmo 
contexto foram envolvidos alunos 
do 9º ano que, no quadro da mes-
ma temática, realizaram as primei-
ras sessões de debate sobre em-
preendedorismo.

a atividade, integrada na dina-
mização da agenda 21 local do 
Concelho de aljustrel e promo-
vida pelo Município de aljustrel 
com a colaboração da Esdime, 
prevê a animação de ações pro-
motoras do espírito de iniciativa 
e de participação, ao longo do 
presente ano letivo. Esta iniciati-
va educativa abrangeu cerca de 
centena e meia de alunos, mais 
concretamente 88 crianças do 
pré-escolar e 60 jovens do 9º ano.

>
aljustrel associa-se a campanha 
contra a violência sobre as mulheres

>

dia de São Valentim 

Educação 

29 bolsas de estudo 

Este ano a Feira das 
Profissões voltou a traz-
er a Aljustrel cerca de 
meia centena de institu-
ições, entre empresas, 
escolas profissionais e 
instituições de ensino 
superior

Formação e educação

Número de bens alimentares doados 
à loja Social pelo Curso de técnicos 
de Processamento e Controlo de 
Qualidade alimentar e pelas Biblio-
tecas Escolares, do agrupamento de 
Escolas de aljustrel, no âmbito da 
campanha “Escola Solidária”. 

408
número
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andebol

PaintballPasseio de burro

Visita a um artesão

desporto

desporto e diversão 

XXIII edição jogos 
Concelhios

Passeios de Btt

Domingos desportivos 
continuam em força 
no Concelho de aljustrel

domingos desportivos 

os domingos, no Conce-
lho de aljustrel são cada 

vez mais sinónimos de desporto. 
Como já vem sendo habitual, a Câ-
mara Municipal de aljustrel organi-
za todos os primeiros domingos do 
mês, um passeio de Btt destinado 
aos amantes das duas rodas. 

trata-se de uma atividade mui-
to salutar que leva jovens e menos 
jovens a percorrerem os caminhos 
rurais do concelho num ambiente 
de descontração extremamente 
benéfico.

a partida tem geralmente início 
às 9 horas, junto ao edifício dos 
Paços do Concelho. Como estabe-
lecido recentemente, o percurso 
passou a ter dois trajetos, sendo 
o primeiro de 20 quilómetros e o 
segundo de 45 quilómetros, com 
graus de dificuldade distintos, des-
tinados a públicos variados, desde 
os amadores aos mais experientes, 
permitindo, assim, a prática desta 
modalidade a um maior número 
de pessoas desejosas de passar 

um dia de forma mais salutar com 
familiares e amigos. 

Este passeio é aberto à popula-
ção em geral, de ambos os sexos, 
a partir dos 12 anos de idade. a 
inscrição é gratuita e faz-se dire-
tamente no local de partida. a or-
ganização aconselha sempre os 
ciclistas a levarem os seus próprios 
suplementos e água.

desde o mês de dezembro 
que a secção de desporto 

da autarquia está a promover a 
iniciativa “desporto para todos”. 
todos os segundos domingos de 
cada mês, a população é convida-
da a praticar exercício físico em 
família. a atividade decorre, no 
Pavilhão Municipal de despor-
tos “armindo Peneque”, entre as 
10h00 e as 13h00, e de tarde das 
14h00 às 18h00.

trata-se de uma iniciativa diri-
gida a toda a população, de todas 
as idades, e que surge com a in-
tenção de reforçar, ou criar, laços 
desportivos entre família e amigos, 
através da prática de atividades 

desportivas. Para tal são montados 
vários minicampos de diferentes 
modalidades, circuitos para patins, 
insufláveis, tudo acompanhado de 
muita música para animar os par-
ticipantes. 

Para além das atividades dentro 
do Pavilhão Municipal, e sempre 
que as condições climatéricas per-
mitirem, também são realizados 
passeios pedestres e passeios de 
bicicleta, com partidas marcadas 
para as 10h00, junto ao pavilhão. 
todas as atividades e equipamen-
tos colocados à disposição têm o 
acompanhamento ou supervisão 
de técnicos de desporto da autar-
quia.

>

>

Passeio de Btt

Em 2013, os Jogos Conce-
lhios regressaram a aljustrel. 

Nesta edição, que a Câmara Muni-
cipal promoveu, entre os dias 3 e 
27 março, participaram 490 pesso-

as dos 7 aos 80 anos, de ambos os 
sexos. 

o público pôde escolher entre 
uma ou várias das 14 modalida-
des desportivas ao dispor, orga-
nizando-se em equipas ou indivi-
dualmente nas modalidades de 
miniandebol, orientação, snooker, 
ténis de mesa, futebol, bilhar, pa-
taco, setas, sueca, matraquilhos 
ou paintball, ou ainda voleibol de 
praia, a grande novidade deste 
ano, que se realizou na Praça de 
touros de aljustrel. 

À semelhança dos últimos 2 
anos, o ponto alto dos Jogos Con-

celhios foi, sem dúvida, o campo 
de férias que decorreu no Parque 
Natural da arrábida, em Palmela, 
e que levou, entre os dias 25 e 27 
de março, 22 jovens à descoberta 
de um dos locais mais bonitos do 
nosso país. 

os Jogos Concelhios preten-
dem contribuir para o desen-
volvimento do hábito da prática 
desportiva e, para além disso, 
representam uma oportunidade 
para que todos, em qualquer faixa 
etária, se organizem em torno das 
associações, atingindo assim um 
público mais vasto.

À semelhança dos últi-
mos 2 anos, o ponto alto 
dos Jogos concelhios 
foi, sem dúvida, o campo 
de férias que decorreu 
no Parque Natural da 
Arrábida, em Palmela

> Famílias em convívio

Lista de participantes

modalidade nº de participantes modalidade nº de participantes 

mini Andebol 148
orientação 150
Voleibol 10
Snooker 8
Ténis de mesa 22
Futebol 40
bilhar 4
Pataco 20

campos de Férias  
da Páscoa 22
Tiro ao Alvo 8
Setas 4
Sueca 8
matraquilhos 14
Paintball 32
total 490

Participantes 
nos Jogos  
Concelhios  
em 2013490

número

“desporto para todos”
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Passeio de Btt

eMpreendedorisMo

inauguração no dia 25 de abril

Hotel Villa aljustrel 

o Hotel Villa aljustrel, a pri-
meira unidade hoteleira de 

três estrelas a instalar-se no con-
celho, abriu portas ao público na 
noite de São Valentim. 

Este empreendimento tem 
como públicos-alvo tanto o turis-
ta de lazer, como o viajante ou o 
homem de negócios e como prio-
ridades o conforto, higiene, segu-
rança e o bem-estar.

instalado no coração de aljus-
trel, nas antigas instalações da 
rodoviária, o novo hotel de três 
estrelas é composto por quatro 
pisos, 33 quartos, piano bar, sala 
polivalente, área de internet, bar 
e restaurante, solarium e esplana-
da com bar estival, ginásio com 

sauna e banho turco. Para gran-
de comodidade dos clientes este 
empreendimento situa-se perto 
de um parque de estacionamento 
com capacidade para oitenta via-
turas.

recorde-se que a construção 
do Hotel Villa aljustrel começou 
em outubro de 2011, sendo este 
um dos vários investimentos tu-
rísticos em curso em aljustrel. 
Este empreendimento da empresa 
alentrel S.a pretende, com o em-
penho e apoio da autarquia, refor-
çar a oferta hoteleira no concelho, 
pois este executivo aposta no 
sector turístico como um dos ca-
minhos de desenvolvimento deste 
concelho alentejano, situado perto 
do aeroporto de Beja e a apenas 
escassos seis quilómetros da a2-
autoestrada do Sul.

Pode conhecer o hotel por den-
tro, e por fora, com um simples ges-
to, bastando aceder ao website do 
hotel através do endereço eletróni-
co www.hotelaljustrel.com. Para fa-
zer a sua reserva basta ligar o núme-
ro 284 600 800 ou enviar um email 
para reservas@ hotelaljustrel.com. 

a inauguração oficial está agen-
dada para o dia 25 de abril.

o Hotel Villa aljustrel denota, 
na sua arquitetura, a influ-
ência das minas de aljustrel, 
emblemáticas desta localida-
de. de traça contemporânea, 
com quatro pisos, o edifício 
destaca-se pela harmonia das 
linhas e oferece vista sobre 
a vasta planície alentejana. 
Com 33 confortáveis quartos, 
disponibiliza bar, restaurante, 
ginásio de manutenção, sau-
na, banho turco, entre outros 
serviços. o restaurante Fio 
d` azeite, com sala interior e 
pátio, propõe gastronomia 
tradicional alentejana e portu-
guesa. No topo do edifício, o 
bar é o local ideal para desfru-
tar do panorama envolvente. 
(in www.lifecooler.com)

>

A construção do Hotel 
Villa Aljustrel começou 
em outubro de 2011, 
sendo este um dos 
vários investimentos 
turísticos em curso em 
Aljustrel

número de 
quartos do 
Hotel Villa 
aljustrel33

número

1

2

3

4

5

6

7

Fachada
Receção
Sala de reuniões
Restaurante
Zona comum
bar
Esplanada

2 5

6 7

1
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através do programa aljus-
trel, Concelho Solidário, o 

Município de aljustrel tem reforça-
do a sua ação de apoio a atividades 
diretamente relacionadas com as 
necessidades da população, nome-
adamente ao nível do apoio social, 

aos idosos, infância e juventude, 
grupos em situação de risco e/ou 
exclusão social e apoio às famí-
lias mais carenciadas. Simultane-
amente têm sido estabelecidas e 
reforçadas as articulações com os 
diversos parceiros sociais, o que 
permite responder de forma solidá-
ria e sustentada às novas realida-
des sociais.

atualmente, cerca de 200 famí-
lias beneficiam da loja Social do 
Concelho de aljustrel nas vertentes 
de vestuário e derivados. Já no que 
toca aos beneficiários de alimen-
tos, o número de agregados ascen-
de aos 95. 

Na sequência desta interven-
ção, em junho de 2011, o Municí-
pio estabeleceu uma parceria com 

o Banco alimentar Contra a Fome, 
que contribuiu para que fosse pos-
sível distribuir mensalmente caba-
zes de alimentos aos agregados 
carenciados. 

Para o reforço da intervenção 

da loja Social, a par da ação dos 
grupos de voluntariado do conce-
lho, têm igualmente contribuído os 
paroquianos de aljustrel e S. João 
de Negrilhos, bem como o grupo 
empresarial Biquimicos, com sede 

em aljustrel, que cooperam para o 
reforço constante de bens alimenta-
res disponíveis na loja Social, ação 
meritória que importa realçar e enal-
tecer e que o município agradece 
publicamente. 

Atualmente, cerca de 200 
famílias beneficiam da 
loja Social do concelho de 
Aljustrel nas vertentes de 
vestuário e derivados. Já no 
que toca aos beneficiários 
de alimentos, o número de 
agregados ascende aos 95. 

>

social

loja Social

Parcerias locais 
levam a ação 
social a mais 
pessoas  

a Câmara Municipal de al-
justrel, a delegação da Cruz 

Vermelha de Beja e a associação 
de Pessoas Especiais (aPE) assi-
naram um protocolo que dará ori-
gem à “Casa Social” do Concelho 
de aljustrel.

a cerimónia, que teve lugar 
no dia 21 de março, em aljustrel, 
ocorreu na sequência da criação de 
uma extensão da Cruz Vermelha de 
Beja em aljustrel e da localização 

da sede da associação de Pessoas 
Especiais (aPE), entidades estas 
que carecem de um espaço físico 
para o desenvolvimento das suas 
atividades, pelo que o município 
se prontificou a realizar uma can-
didatura ao ProdEr – Programa 
de desenvolvimento rural, Medi-
da 3.2., promovido pelo Gal al/
SUd Esdime, visando a edificação 
da designada infraestrutura. 

a entidade gestora e executora 

da candidatura será o Município 
de aljustrel, que cofinancia 25% 
do orçamento total do projeto e os 
restantes 75% serão financiados 
por verbas adstritas ao ProdEr. 

o projeto tem como objetivos 
reforçar a rede de oferta de servi-
ços sociais e atenuar os efeitos da 
pobreza e da exclusão social no 
Concelho de aljustrel e contribuir 
para a melhoria do nível de vida e 
de integração social da população. 

>

Protocolo dará origem à candidatura da
“Casa social” do Concelho de aljustrel 

Município adquiriu mais 4 camas 
articuladas e 4 colchões antiescaras

Parceria com a Cruz Vermelha de Beja e associação de Pessoas Especiais

ação social 

loja Social

Cama articulada

assinatura do protocolo

2 de Dezembro de 2010
inauguração loja Social  
e Unidade Móvel de Pe-
quenos reparações  
em aljustrel

Data

Em resposta ao aumento de 
solicitações de utentes que 

procuram o apoio do Banco de 
ajudas técnicas da loja Social do 
Concelho de aljustrel, o município 
adquiriu 4 camas articuladas e 4 
colchões antiescaras, no âmbito 
do projeto “aljustrel, Concelho So-
lidário”, cofinanciado em 75% pelo 
ProdEr – eixo 3 (ação 3.2.2), geri-
do pelo Gal al SUd Esdime.

Esta nova aquisição de aju-
das técnicas surge também no 
âmbito do ProdEr e permitiu a 
aquisição de material ortopédico, 
num valor de cerca 17500 euros, 
nomeadamente 10 camas articu-
ladas, 30 cadeiras de rodas, 24 
colchões antiescaras, viscoelás-
tico e tripartido, 42 andarilhos 
articulados, com rodas e fixo, 5 
pranchas de banheira, 7 cadeiras 

de banho giratórias, além de al-
mofadas antiescaras, mesas de 
alimentação para cama, cintos 
mobilizadores, colunas de sus-
pensão, coxins, grades laterais 
para camas, coxins antiescaras e 
apoios lombares. 

Parte destas ajudas técnicas fo-
ram cedidas às iPSS e Misericór-
dias do concelho mediante proto-
colo assinado em maio de 2012.

>
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Sede do ccV
bar do ccV
bairro de Sta. bárbara
Troféus

Festas animadas
Equipa de Futebol
Equipa de Futsal

No ano de 1996 nasceu no
nº 764 do Bairro de Santa 

Bárbara, o CCV - Centro de Conví-
vio de Vale d ̀ oca. Em 2013, 17 anos 
depois, o CCV apresenta fortes si-
nais de vitalidade e espaço para 
“crescer” física e culturalmente.

Foi graças à saudosa Profes-
sora Suzete Páscoa, antiga presi-
dente da Junta de Freguesia de 
aljustrel, que a população de Vale 
d`oca teve, pela primeira vez, um 
local de convívio, entretenimen-

to e cultura. No CCV a população 
podia reunir-se para ler os jornais 
diários, ver uma partida de fute-
bol na televisão, ou simplesmente 
conversar, mas este local inicial 
rapidamente se tornou exíguo o 
que “obrigou” a associação a mi-
grar para o outro lado da rua.

a ideia original era constituir 
em Vale d`oca um espaço re-
creativo com jornais, tV, onde a 
população tivesse “entretida” a 
ler, a ver um jogo de futebol ou 
simplesmente a conversar. En-
tretanto, a ideia evoluiu, a casa 
“tornou-se” pequena e no âmbito 
do plano municipal de apoio ao 
associativismo construiu-se uma 
nova sede, no espaço onde era 
o quintal do CCV. devido a essa 
intervenção a população de Vale 
d`oca, em particular, e a de al-
justrel, em geral, obteve um novo 
espaço, com mais dignidade e 
melhores condições.

recentemente, o CCV ganhou 
um novo contínuo, pessoa que 
imprimiu uma nova dinâmica à 
coletividade com a promoção de 
festas temáticas, bailes, karaokes, 
enfim muita animação. o atual 
presidente da direção, Carlos Ca-
macho, afirma que “em termos de 
música e entretenimento o CCV 
está a dar que falar”.

No CCV podem-se passar bons 
momentos a jogar uma partida de 

snooker, matraquilhos ou dardos, 
de acordo com as preferências 
de cada um. Preferências à parte, 
o que é quase impossível é ir ao 
CCV e resistir a petiscar uma boa 
patanisca de bacalhau, uns cara-
cóis e uma mini bem fresca.

Para além da vertente de en-
tretenimento, o CCV também está 
“a dar cartas” no desporto. Com 
o apoio da Junta de Freguesia de 
aljustrel, o CCV formou uma equi-
pa de futebol e disputa, por esta 
altura, o campeonato da iNatEl. 
a 1ª fase foi um sucesso, já que o 
CCV se qualificou em 1º lugar da 
tabela classificativa. Esta 2ª ronda 
tem sido mais complicada, com 
os resultados menos satisfatórios, 
embora o balanço seja já muito 
positivo.

a nível desportivo o CCV dá 
ainda guarida a outras modalida-
des, como o jogo do pataco, mas 
apenas em torneios pontuais. 
disputam-se tradicionalmente 
torneios de pataco no 25 de abril 
e no 4 de dezembro, dia de Santa 
Bárbara, padroeira dos Mineiros. 
longe vão os tempos em que o 
CCV participava em torneios de 
futebol de salão do Mineiro al-
justrelense, mas para não deixar 
o tempo apagar essas memórias 
as taças reluzem nas prateleiras 
que emolduram a ampla sala de 
jogos.

associativisMo

associação dinamiza bairro mineiro  

Centro de Convívio de Vale D `Oca 

>

o ccV - centro de conví-
vio de Vale D `oca é uma 
mais-valia para o bairro 
- é a alma deste lugar. É 
simultaneamente sinóni-
mo de entretenimento, 
mas também de liber-
dade, porque, durante 
muitos anos, os “donos” 
do bairro não permitiam 
este tipo de estabeleci-
mento, de modo a impe-
dir o encontro entre as 
pessoas. uma pequena 
grande conquista que a 
democracia do pós 25 de 
Abril proporcionou. 

“Continuamos a sonhar 
um CCV de todos 
e para todos”
Carlos Camacho, “filho” de Vale d`oca, apesar de só vir ocasionalmen-
te a aljustrel por motivos profissionais, abraça com muito orgulho e 
seriedade esta tarefa de dirigir o CCV. Como tal, tem planos, desejos e 
sonhos para fazer crescer ainda mais esta associação. a curto prazo o 
projeto que tem em mente passa por recuperar as antigas instalações 
e transformar o espaço numa pequena biblioteca com um escritório 
e uma arrecadação adjacentes. Para que isto se torne realidade será 
necessário o auxílio económico de várias entidades, como a Junta 
de Freguesia e a Câmara Municipal de aljustrel, que comparticipam 
anualmente com os habituais subsídios de apoio ao associativismo, 
mas também da população, com a oferta de livros e publicações para 
equipar o espaço. toda e qualquer oferta é bem-vinda, já que a receita 
do CCV resume- se aos subsídios e à renda do bar.

todavia, os horizontes de Carlos Camacho são muito mais latos 
quanto ao futuro do Centro de Convívio de Vale d `oca. o presidente 
da direção gostaria de ver a associação “ganhar” um novo fôlego e 
ampliar o CCV com a construção de uma cozinha e a implementação 
de um palco para espetáculos. Carlos Camacho, e a sua direção, têm 
como missão diversificar a oferta cultural em Vale d`oca, abrir ho-
rizontes e trazer respeito ao CCV “é muito importante respeitar esta 
casa que é de todos e para todos!”.

O CCV. centro de convívio de Vale D `oca é uma mais-valia para o bair-
ro - é a alma deste lugar. É simultaneamente sinónimo de entretenimento, 
mas também de liberdade, porque, durante muitos anos, os “donos” do 
bairro não permitiam este tipo de estabelecimento, de modo a impedir o 
encontro entre as pessoas. uma pequena grande conquista que a demo-
cracia do pós 25 de Abril proporcionou. 

BI

Nome: carlos camacho
Cargo: Presidente da Direção do ccV
Naturalidade: Vale D`oca – Aljustrel
Idade: 54 anos
Profissão: Serralheiro ajustador 
(Tyco Eletronics Évora)
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assinatura do protocolo
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Presidente recebeu luis afonso 

o cartoonista luís afonso re-
gressou à sua terra natal para 

apresentar, no dia 11 de janeiro, no 
auditório da Biblioteca Municipal 
de aljustrel, o seu primeiro livro de 
inéditos, “o Comboio das cinco”. 

Esta primeira obra de ficção não 
exclusivamente desenhada, cuja 
personagem principal é lopes, o 
escritor/repórter pós-moderno, in-
ventado por luís afonso, no final 
dos anos 80, é uma paródia sobre 
a história de um professor de ge-

ografia humana, à espera de um 
comboio que nunca ninguém viu 
passar, numa estação perdida e 
abandonada no alentejo.

 Esta obra, editada pela abysmo, 
com forte teor irónico e dimensão 
lúdica, contém “indicadores de 
qualidade literária”, repetidamente 
assinalados à margem do livro, 
levando assim os leitores a um 
menor esforço de leitura, para que 
não tenham de se “maçar” à pro-
cura de uma escrita mais elabora-

da ou de uma tirada mais pompo-
sa. É como se o autor estivesse a 
adaptar a escrita a um tempo em 
que as pessoas não pensam e 
estão mais habituadas a carregar 
em botões para dizer “gosto” sem 
tentarem perceber o conteúdo das 
coisas. 

a apresentação do livro esteve 
a cargo de Jorge Benvinda, músi-
co dos Virgem Suta, e algumas das 
passagens foram lidas pelo ator Pe-
dro lamares. 

cultura

Na rota 
dos moinhos 
e da confeção 
do pão

luís afonso regressa 
a casa para apresentar 
o seu livro 
>

Património

“o comboio das cinco”

o núcleo museológico do 
Moinho do Maralhas abriu 

as portas ao público para apre-
sentar, no dia 5 de abril, a exposi-
ção “aljustrel agrícola – memórias 
de um tempo”.

Esta exposição acontece no 
âmbito de duas datas assinaláveis 
nas áreas da cultura e património: 
o dia Nacional dos Moinhos aber-
tos (7 de abril) e o dia internacio-
nal dos Monumentos e Sítios (18 
de abril), cujo tema proposto para 
este ano é “Património  Educação 
= identidade”.

 a exposição pretende divulgar 
os tradicionais trabalhos agrícolas 
ligados à produção do trigo, bem 
como as atividades subsequentes 
que levam à obtenção da farinha 
e ao fabrico do pão, para, desta 
forma, dar a conhecer os diversos 
trabalhos da terra, desde a sua 
preparação até à colheita, passan-
do pela sementeira e pela monda, 
de modo a contribuir para a pre-
servação da memória das ativida-
des agrícolas tradicionais.

a exposição irá estar patente 
ao público durante o mês de abril, 
através de visitas guiadas me-
diante marcação prévia.

de 5 a 26 de abril, são promo-
vidas atividades, destinadas aos 
alunos do pré-escolar e 1º ciclo 

do ensino básico, que os levam 
a assistir e participar na “monda 
do trigo”. 

É de relembrar que o Museu 
inaugurou, no dia 26 de fevereiro, 
uma exposição temporária deno-
minada “o Ciclo do Pão”. 

Esta pequena mostra teve 
como principal objetivo apresen-
tar às crianças e alunos do pré-
escolar e 1º ciclo do ensino bási-
co, mas também ao público em 
geral, todo o processo tradicional 
de confeção do pão, base da ali-
mentação alentejana.

Esta mostra esteve integrada 
no projeto Educativo do Museu 
intitulado “do Grão ao Pão”, ini-
ciado no mês de outubro. ainda 
no âmbito deste projeto, entre os 
dias 14 de janeiro e 5 de fevereiro 
de 2013, foi apresentado nas bi-
bliotecas escolares do concelho, 
um teatro de fantoches baseado 
no conto de Cristina Quental e 
Mariana Magalhães, intitulado “o 
Ciclo do Pão”.

Poesia popular e cante 
alentejano na Biblioteca Municipal 

dia Mundial da Poesia

Para assinalar o dia Mun-
dial da Poesia, a Biblioteca 

Municipal de aljustrel convidou 
os poetas populares do concelho 
para um encontro que teve lugar 
no dia 21 de março.

 Sob o tema “Poesia Popular 
e Árvores Poéticas”, nesta inicia-
tiva participaram antónio afonso 
Bernardino, inácio Valverde, Vi-
torino Cavaco, raimundo afon-
so, Florência Godinho e Manuel 
Francisco Nobre que num con-
vívio informal declamaram para 
o público presente algumas das 
suas obras. E, como era de espe-
rar, dentro do público surgiram 
mais vozes a quererem recitar 
poemas. 

a poesia popular pode ser 
considerada como um dos traços 
da identidade alentejana a par 
do cante alentejano, também ele 

uma extraordinária fonte lírica, 
por isso, e porque importa que 
não caiam no esquecimento, este 
encontro cultural foi enriquecido 
com a atuação do grupo coral 
masculino de Ervidel “as Mar-
gens do roxo”, que cantou a sua 
terra e o alentejo. 

Neste dia, como também se 
comemoravam mundialmente 
a Árvore e a Floresta, todos os 
presentes receberam árvores em 
papel com poemas de poetas por-
tugueses.

>

>

auditório encheu

Jorge Benvinda Pedro lamares
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Público aderiu

Kalú, baterista fundador 
dos Xutos & Pontapés, 
veio a Aljustrel apresen-
tar o seu primeiro álbum 
a solo “comunicação”

as oficinas de Formação 
e animação Cultural têm 

sido palco de variados espetácu-
los musicais. Por lá têm passado 
nomes sonantes da música portu-
guesa e não só.

No dia 22 de janeiro, este es-
paço cultural de aljustrel ofereceu 
um espetáculo com Kalú, baterista 
fundador dos Xutos & Pontapés, 
que veio a aljustrel apresentar o 
seu primeiro álbum a solo “Co-
municação”. Neste projeto pró-
prio, Kalú, nome de “guerra” de 
Carlos Eduardo Cardoso Ferrei-
ra, assume-se como compositor, 
revelando assim de uma forma 
mais pessoal os seus sentimentos 
profundos. 

Um mês depois, no dia 22 de 
março, o “guitarrista virtuoso” 
Norberto lobo, pisou também o 
palco do Espaço oficinas. Consi-
derado uma das figuras principais 
da música portuguesa, Norberto 
lobo é dono de um percurso pe-
culiar. autodidata que assimila to-
dos os géneros de música de uma 

maneira natural, não pertencendo 
a nenhuma escola, a sua forma de 
sentir a música é intuitiva. 

Versado em várias guitarras, 

com destaque particular para a 
acústica e a elétrica, Norberto 
lobo tem sido acolhido com mui-
to entusiasmo em todos os inú-

meros concertos que tem vindo a 
realizar em todo o país. E foi com 
esta mesma destreza que se apre-
sentou ao público aljustrelense.  

cultura

Kalú em aljustrel 
Espaço oficinas palco de músicos e artistas de renome arte é vida

>

>

>

o Mercado Municipal de al-
justrel foi palco, no sábado 

13 de abril, da cerimónia de entre-
ga dos prémios aos vencedores 
do concurso de fotografia “olhar a 
liberdade”.

Esta iniciativa, promovida pelo 
sétimo ano consecutivo pela Câ-
mara Municipal, pretendeu fo-
mentar, reconhecer e premiar a 
criatividade dos apaixonados de 
fotografia através de imagens so-
bre o conceito liberdade.

28 pessoas, oriundas de vários 
pontos do país, participaram neste 
concurso, tendo Maria alice Matias 
lourenço romano (Cascais) obtido 
o  1º Prémio Halcon Viagens. João 
Miguel lains Baptista Galamba de 
oliveira (ourém) ganhou o 2.º Pré-
mio Crédito agrícola, bem como 
o Prémio Juventude. o 3.º Prémio 
Monte dos Poços foi atribuído a 
Elsa Maria Venturini (lisboa) e rui 
Pedro Gualdino Godinho Correia 
(aljustrel/albufeira) arrecadou o 
Prémio Concelho de aljustrel.  os 
vencedores foram contemplados 

com uma Escapadinha em Portu-
gal (Halcon), a abertura de uma 
conta bancária no valor de 250 
euros (Crédito agrícola Mútuo de 
aljustrel e almodôvar) e um fim de 
semana para duas pessoas (Mon-
te dos Poços). ao vencedor do Pré-
mio Juventude foi atribuído um 
fim de semana numa pousada da 
juventude em Portugal, oferta da 
direção-regional do instituto Por-
tuguês do desporto e Juventude 
do alentejo, e o vencedor do Pré-
mio Concelho recebeu 200 euros 
oferecido pelas juntas de fregue-
sia do concelho de aljustrel. 

a exposição das fotografias a 
concurso vai ficar patente ao pú-
blico até ao dia 2 de maio no Mer-
cado Municipal para depois desta 
data começar a circular pelas vá-
rias freguesias do concelho e, no 
âmbito da colaboração estabeleci-
da entre o município e o instituto 
Português do desporto e Juventu-
de - direção-regional do alentejo, 
poder ser visitada nos três distritos 
Beja, Évora e Portalegre. 

Momento da atuação de Kálu

Concurso “Olhar 
a liberdade” 

espaço Oficinas 
mostra a alma 
dos artistas

além da música, também a 
arte marcou presença nas 

oficinas de Formação e anima-
ção Cultural. 

Por esta estrutura municipal 
passaram, desde o início do ano, 
três artistas com ligação ao alen-
tejo que se têm destacado pela 
sua originalidade e criatividade, 
e que apresentaram trabalhos de 
pintura, fotografia e cerâmica. 

Patente ao público de 11 de 
janeiro a 2 de fevereiro, a expo-
sição de pintura “o espelho de 
Salomão”, da autoria do artista 
plástico, conhecido por Zandre, 
revelou telas de uma intensi-
dade avassaladora. através das 
suas obras cheias de naturalis-
mo e realismo, o artista, natu-
ral de Barrancos, conta as suas 
experiências de vida e as suas 
gentes.

Pela segunda vez em aljustrel, 
onde participou na exposição 
art’alentejo, em 1999, Helena 
lousinha, regressou, este ano, 
à vila mineira, com a exposição 
individual de pintura e fotogra-
fia “ailleurs”. Esta mostra contou 
com a colaboração do Município 
de Beja - Galeria dos Escudeiros, 
e esteve patente ao público até ao 
dia 2 de março. de nacionalidade 
portuguesa, mas nascida em Ca-
sablanca (Marrocos), esta artista, 
que vive e trabalha no alentejo 
desde 1986, molda a realidade vi-
sível de um mundo ilusório que 
aboliu a dimensão humana. a for-
ça criadora da sua obra reside no 
homem e em tudo o que na vida 
perene o envolve.” 

E finalmente, o “reencontro” 
de isabel Sousa Carvalho. a artis-
ta regressou “à sua memória de 
menina”, para se reencontrar com 
ela própria e com a vila que a viu 
crescer (aljustrel), numa exposi-
ção, integrada no programa do 
dia internacional da Mulher, que 
marcou também uma exploração 
de projetos antigos com ideias 
mais recentes, resultando no uso 
de novos materiais aliados à cerâ-
mica, como tecido, papel e redes 
metálicas. Este é o primeiro ano 
em que isabel Sousa Carvalho 
se dedica por inteiro à cerâmica 
como forma de expressão do que 
lhe vai na alma.

Vencedores já são conhecidos

1º prémio - mª Alice  Romano
2º prémio - João Galamba
3º prémio - Elsa Venturin
Prémio concelho de Aljustrel - Rui correia
Prémio Juventude - João Galamba
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deliberações

28-11-2012

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Vice-Presi-
dente com o seguinte teor: “Aprovo 
a 10.ª Alteração ao orçamento e às 
Grandes opções do Plano”. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a Proposta de Alteração ao 
PDm de Aljustrel – Termos de Refe-
rência, acautelando-se no entanto a 
construção do projeto proposto para 
a zona, uma vez que na área existe 
um filão de minério para explorar e 
também tendo atenção à exagerada 
volumetria do prédio. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
reconhecer o interesse na conclusão 
da obra, de acordo com o parecer da 
Divisão Técnica de 22/11/2012 na se-
quência do requerimento de licença 
especial de obras pelo prazo de 180 
dias, referente ao projeto de obras nº 
31/2011.  

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de não liberar a caução do auto de 
vistoria da empreitada de “Regene-
ração urbana da Zona Histórica de 
messejana I”.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimi-
dade autorizar a candidatura da 
operação designada “Parque da Vila 
de Aljustrel” ao QREN – Programa 
operacional Alentejo 2007-2013, no 
Eixo 3 – coesão local e urbana – Re-
gulamento Especifico – “Reabilitação 
urbana”. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir um apoio, no âmbito do pro-
grama de melhorias Habitacionais, 
no valor de 7.782,20 €, de acordo 
com a estimativa de custos para 
material e mão-de-obra na sequencia 
de um incendio que deflagrou no 
dia 13 de novembro de 2012 numa 
habitação particular sita na Rua do 
Saco n.º 3 em montes Velhos.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir 12 cartões sociais, escalão 
A e b, com validade de 1 ano, a 
agregados do concelho de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
renovar 3 cartões sociais, escalão A 
e b, com validade de 1 ano, a agre-
gados do concelho de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
indeferir 1 pedido de cartão social.

12-12-2012

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Vice-Presi-
dente com o seguinte teor: “Aprovo 
a 11.ª Alteração ao orçamento e às 
Grandes opções do Plano”. 

•	A	Câmara	deliberou	por	maioria,	com	
a abstenção dos Vereadores manuel 
camacho e martins Frederico, 
ratificar o despacho do Sr. Presiden-
te designado “Ajuste Direto para 
Prestação de Serviços na Área Social 
(Dinamização da universidade Sénior 
e Animasénior)”. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	

aprovar a 1ª Adenda ao contrato 
de Financiamento Reembolsável 
celebrado em 24/01/2012 entre o 
município de Aljustrel e o IFDR – 
Instituto Financeiro para o Desenvol-
vimento Regional, I.P, que reduz o 
valor do contrato inicial do valor de 
568.417,41 € para 380.221,00 €, no 
sentido de cumprir os limites legais 
de endividamento para o ano de 
contração do empréstimo (2012). 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimi-
dade autorizar a substituição de 
obras delegadas nos Protocolos de 
Delegação de competências com as 
Juntas de Freguesia e remetê-las à 
Assembleia municipal. 

•	Realizou-se	a	venda	de	lotes	do	lote-
amento do Rossio da Feira, tendo a 
câmara deliberado por unanimidade 
adjudicar o lote n.º 12 a Rui costa de 
Almeida, pelo valor de 13.865,00 €, 
sujeitando-se o mesmo às condições 
e indicações fixadas no Regulamento 
de Venda dos lotes.

•	A	Câmara	aprovou	por	maioria,	com	
a abstenção dos Srs. Vereadores 
manuel camacho e martins Frede-
rico, as Grandes opções do Plano, 
orçamento e mapa de Pessoal para 
o Ano de 2013.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
comparticipar em 50% o valor das 
mensalidades devidas pela frequên-
cia dos quatro executantes da banda 
Filarmónica de Aljustrel no conserva-
tório Regional do baixo Alentejo, no 
valor global de 480€ mensais.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
comparticipar em 50% o valor das 
mensalidades devidas pela frequên-
cia da uma executante da banda Fi-
larmónica no conservatório Regional 
do Algarve maria campina, no valor 
de 165 €.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de aprovar a proposta de estrutura 
orgânica dos serviços municipais 
que prevê a criação de um número 
máximo de duas unidades orgânicas 
ao nível de direção intermédia de 
3º grau e submetê-la à Assembleia 
municipal para que esta a possa 
apreciar e votar. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir 2 cartões sociais, escalão A, 
com validade de 1 ano, a agregados 
do concelho de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
renovar 2 cartões sociais, escalão A, 
com validade de 1 ano, a agregados 
do concelho de Aljustrel.

•	Foi	presente	ofício	do	Agrupamento	
de Escolas de Aljustrel a solicitar 
informação sobre quais os três 
elementos que vão representar o 
município no conselho geral tran-
sitório do Agrupamento de Escolas 
de Aljustrel. Foram designados para 
representar o município no conselho 
Geral a Sra. Vereadora conceição 
Parreira, o Sr. Presidente da Assem-
bleia municipal, Francisco correia 
mestre e o Sra. Presidente da Junta 
Freguesia de messejana, Ercília 
Sobral Diogo dos Santos Raposo.

•	Foi	sugerido	pelo	Sr.	Presidente	

introduzir um pequeno texto sobre 
o 36.º Aniversário do Poder local 
Democrático.

26/12/2012

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Vice-Presi-
dente com o seguinte teor: “Aprovo 
a 12.ª Alteração ao orçamento e às 
Grandes opções do Plano”. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Vice-Presi-
dente com o seguinte teor: “Aprovo 
a 13.ª Alteração ao orçamento e às 
Grandes opções do Plano”. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Vereador 
com o seguinte teor: “Verificados os 
requisitos constantes do art.º 12.º do 
Regulamento do mercado municipal, 
autorizo a cedência da loja n.º 2 a 
bruno miguel brites martins”. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Presiden-
te com o seguinte teor: “A câmara 
reconhece o interesse do projeto À 
Descoberta dos museus do Distrito 
de beja – Atividades Educativas em 
Rede”. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Presiden-
te com o seguinte teor: “A câmara 
reconhece o relevante interesse 
local do Festival Terras sem Sombra 
de música Sacra do baixo Alentejo”.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a calendarização proposta 
pelo Sr. Presidente para as reuniões 
ordinárias da câmara, no ano de 
2013: 09 e 23 de janeiro; 06 e 20 de 
fevereiro; 06 e 20 de março; 03 e 17 
de abril; 02, 15 e 29 de maio; 12 e 
26 de junho; 10 e 24 de julho; 07 e 
21 de agosto; 04 e 18 de setembro; 
02, 16 e 30 de outubro; 13 e 27 de 
novembro; 11 e 26 de dezembro.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a Estrutura orgânica dos 
Serviços municipais.

09-01-2013

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar o despacho do Sr. Vice-Presi-
dente com o seguinte teor: “Aprovo 
a 14.ª Alteração ao orçamento e às 
Grandes opções do Plano”.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar o despacho do Sr. Presidente 
com o seguinte teor: “Ampliação 
da Piscina municipal coberta de 
Aljustrel – pedido de prorrogação de 
prazo”.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Presidente 
com o seguinte teor: “Normas de 
participação no concurso de montras 
de Natal 2012”.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
autorizar a candidatura da operação 
designada “casa Social” ao PRo-
DER – Programa de Desenvolvimen-
to Rural 2007/2013, no Subprograma 
3, medida 3.2.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a minuta do contrato de Par-
ceria entre o município de Aljustrel, a 
cruz Vermelha Portuguesa – Delega-
ção de beja e a APE – Associação de 
Pessoas Especiais.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de atribuir 4 cartões sociais, com 
validade de 1 ano, a agregados do 
concelho de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
renovar 1 cartão social, com validade 
de 1 ano, a agregados do concelho 
de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
não ver inconveniente na transmis-
são do lote n.º 19 da Zona Industrial 
de Aljustrel, abdicando a câmara 
municipal do direito à reversão e 
do ónus de inalienabilidade por 
terem sido cumpridas as condições 
contratuais e desde que a atividade a 
desenvolver se enquadre no Regula-
mento da Zona Industrial.

•	Foi	apresentado	pelo	Sr.	Vereador	
manuel camacho e pelo Sr. Vereador 
martins Frederico uma recomenda-
ção sobre a atribuição de nomes de 
ruas em Aljustrel e messejana.

23-01-2013
 
•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	

ratificar o despacho do Sr. Vice-Presi-
dente com o seguinte teor: “Aprovo 
a 1.ª Alteração ao orçamento e às 
Grandes opções do Plano”.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
conceder o alvará sanitário ao veículo 
automóvel de matrícula 70-67-QR, 
para transporte e venda de peixe 
fresco e marisco.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de conceder a aprovação final e o 
respetivo licenciamento, condicio-
nado à apresentação dos elementos 
em falta, ao monte do Pardieiro, 
unipessoal, de acordo com o parecer 
da Divisão Técnica.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir 1 cartão social, com validade 
de 1 ano, a um agregado do conce-
lho de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de renovar 3 cartões sociais, com 
validade de 1 ano, a agregados do 
concelho de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
indeferir 1 pedido de cartão social.

•	Foi	presente	informação	dos	ser-
viços comunicando a listagem de 
todos os contratos de prestação de 
serviços, os quais não ultrapassam o 
montante de 5.000€ conforme o dis-
posto no n.º 2 do art.º 4.º da Portaria 
n.º 4-A/2011, de 3 de janeiro.

•	Foi	presente	email,	datado	de	18	de	
janeiro de 2013, do Grupo Parlamen-
tar do PcP, a enviar a pergunta efetu-
ada ao Governo, pelo deputado João 
Ramos, sobre “Reindustrialização do 
país – transformação do minério em 
Portugal” e “Reindustrialização do 
país – promoção da Agro-industria”.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
proceder à realização de uma vistoria 
ao prédio sito na Rua 25 de Abril n.º 
9 e 10, em corte Vicente Anes.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
proceder à realização de uma vistoria 
ao prédio sito na Rua do outeiro n.º 
14, em messejana.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
notificar o proprietário do prédio sito 
na Rua do beco da Esperança, n.º 
1A, em Aljustrel para, num prazo 
de 30 dias, proceder às obras de 
conservação/beneficiação do referido 
prédio que ameaça ruína e oferece 
perigo para a saúde pública e para a 
segurança das pessoas.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
notificar os proprietários do prédio 
sito na Rua de Rio de moinhos, n.º 
25, em Aljustrel, para, num prazo 
de 30 dias, proceder às obras de 
conservação/beneficiação do referido 
prédio que ameaça ruína e oferece 
perigo para a saúde pública e para a 
segurança das pessoas.

06-02-2013

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Presidente 
que concede à Associação Equestre 
de Aljustrel um subsídio de 500€.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de aprovar o Regulamento Interno 
de Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho da câmara municipal de 
Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimi-
dade aceitar a doação de 33 lotes 
de terreno destinados a constru-
ção urbana, que correspondem a 
prédios urbanos independentes e 
autónomos, cujo alvará foi emitido à 
Almina – minas do Alentejo, S.A. em 
28/05/2012, respeitante aos bairros 
mineiros do Plano e de Algares 
de cima e de Algares de baixo, 
cuja área urbana está registada na 
conservatória do Registo Predial de 
Aljustrel aos quais se atribui o valor 
total de 205.765 €, valor de referên-
cia em relação às vendas anteriores, 
à data com o valor patrimonial total 
de 366.290 €.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
autorizar a dispensa da execução do 
projeto de gás à empresa Alentrel, 
S.A, de acordo com o parecer da 
Divisão Técnica de 04/02/2013. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de aprovar o projeto de arquitetura 
da empresa Ecospring – Estudos e 
Representações Técnicas, lda. para 
construção de armazém na Zona 
Industrial de messejana.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
dispensar a empresa Interaljustreli-
mo – Sociedade de Gestão Imobiliá-
ria, lda. da apresentação do projeto 
de gás e aceitar a nova fundamen-
tação relativa às cores escolhidas 
para o alçado principal, de acordo 
com o parecer da Divisão Técnica de 
30/01/2013.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-

resumo das deliberações das reuniões de Câmara
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deliberações

de aprovar o reinício dos trabalhos 
da empreitada de “Requalificação 
urbana e Ambiental do carreguei-
ro”.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimi-
dade aprovar a lista de atribuição 
de bolsas de Estudo para o ano 
letivo 2012/2013, que contempla 29 
alunos/as do ensino superior.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
emitir parecer favorável à proposta 
de início de procedimento para 
Implementação de um Sistema de 
Gestão de Frotas no município de 
Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
autorizar a candidatura da operação 
designada “SAmA III – Implementa-
ção do balcão Único de Atendimento 
no município de Aljustrel” ao QREN 
– Programa operacional Fatores 
de competitividade (comPETE) e 
submete-la á Assembleia municipal 
para que esta a possa apreciar e 
votar.

•	Foi	presente	ofício	datado	de	04	de	
janeiro de 2013 do deputado luís 
A. Pita Ameixa, sobre a extinção de 
freguesias.

20-02-2013

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Vice-Presi-
dente com o seguinte teor: “Aprovo 
a 2.ª Alteração ao orçamento e às 
Grandes opções do Plano”. 

•	A	Câmara	deliberou	por	maioria,	
com os votos contra dos Senhores 
vereadores, manuel camacho e 
manuel Joaquim Frederico, os quais 
apresentaram declaração de voto 
para justificar o mesmo, ceder, por 
permuta, à Almina – minas do Alen-
tejo, S.A. pessoa coletiva n.º 500 219 
010, matriculada na conservatória do 
Registo comercial de Aljustrel sob 
o mesmo número, com sede em 
Algares - Aljustrel o prédio urbano 
denominado “montepio”, sito na 
Av.ª 25 de Abril, em Aljustrel, com 
a área de 700 m2, com valor de 
29.009,15€ e, adquirir, por permuta, 
à mesma empresa, o prédio rústico 
denominado “Horta da Palmeira”, em 
Aljustrel, correspondente ao “campo 
de Jogos”, com a área de aproxima-
damente de 1500 m2, com valor de 
29.009,15€.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
autorizar a extinção da AmbAAl 
e autorizar que o representante 
da câmara municipal nos órgãos 
da AmbAAl, nomeadamente na 
Assembleia Intermunicipal, vote 
pela sua extinção. Deliberou ainda 
que esta proposta siga nos mesmos 
termos, isto é, pela extinção da 
AmbAAl e pela autorização de voto 
pela sua extinção do representante 
da câmara municipal na Assembleia 
Intermunicipal, tal como o referido 
anteriormente e solicitar à Assem-
bleia municipal a emissão de parecer 
nos mesmos termos.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimi-
dade notificar o proprietário dos 
prédios sitos na Rua 25 de Abril, n.º 

9 e 10, na corte Vicente Anes, para, 
num prazo de 90 dias, proceder às 
obras de conservação/beneficiação 
dos referidos prédios que ameaça 
ruína e oferece perigo para a saúde 
pública e para a segurança das pes-
soas.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
notificar o proprietário do prédio sito 
na Rua do outeiro n.º 14, em messe-
jana, proceder às obras de conser-
vação/beneficiação dos referidos 
prédios que ameaça ruína e oferece 
perigo para a saúde pública e para a 
segurança das pessoas.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar as alterações ao projeto tipo 
de arquitetura do Plano de Porme-
nor do monte branco, em montes 
Velhos.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a revisão de preços provisó-
ria, referente à empreitada Regene-
ração urbana da Zona Histórica de 
messejana – I. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
conceder a prorrogação do prazo 
por mais 45 dias da empreitada de 
“Infraestruturas do loteamento do 
Rossio da Feira em Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de atribuir 3 cartões sociais, com 
validade de 1 ano, a agregados do 
concelho de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de renovar 7 cartões sociais, com 
validade de 1 ano, a agregados do 
concelho de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
emitir parecer favorável à criação 
dos cursos da Escola Profissional 
Fundação odemira. 

06-03-2013

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Vice-Presi-
dente com o seguinte teor: “Aprovo 
a 3.ª Alteração ao orçamento e às 
Grandes opções do Plano”.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir 1 cartão social, com validade 
de 1 ano, a um agregado do conce-
lho de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de renovar 5 cartões sociais, com 
validade de 1 ano, a agregados do 
concelho de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de atribuir um apoio no âmbito das 
melhorias Habitacionais no valor de 
4.192,22 €.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar as Normas do Programa de 
Férias Desportivas – Páscoa 2013.

•	Foi	presente	o	protocolo	em	título	
que tem como objetivo institucio-
nalizar um trabalho de cooperação 
entre as instituições outorgantes, 
no domínio da inclusão das pessoas 
com deficiência.

•	Foi	entregue	pelos	Vereadores	Ma-
nuel camacho e martins Frederico 
um documento a solicitar dados 
referentes aos financiamentos 
provenientes do QREN e das Águas 
Públicas do Alentejo, a partir de 
novembro de 2009.

20/03/2013

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a revisão de preços provisó-
ria pelo valor de 7.372,80 € + IVA da 
empreitada de Ampliação da Piscina 
municipal coberta de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a revisão de preços provisó-
ria pelo valor de 5.407,37 € + IVA da 
empreitada de Recuperação do cine 
oriental em Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimi-
dade aprovar a revisão de preços 
provisória pelo valor de 4.862,31 € + 
IVA da empreitada do centro Escolar 
Vipasca em Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a proposta dos apoios finan-
ceiros para conceder no ano de 2013 
ao movimento Associativo.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir um subsídio no valor de 300€ 
à Paróquia do Santíssimo Salvador 
de Aljustrel.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir um subsídio no valor de 150 
€ à Sociedade Recreativa de Rio de 
moinhos e operário Futebol clube 
para a realização do baile da Pinha.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir um subsídio no valor de 150€ 
ao Grupo Etnográfico de Danças e 
cantares “Planície Alentejana” para 
a realização do baile da Pinha.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir um subsídio no valor de 150€ 
à Sociedade Recreativa Vicente Anes 
destinado à realização do baile da 
Pinha.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
cancelar a garantia bancária, junto do 
banco bPI, S.A., prestada pela firma 
consdep – Engenharia e construção, 
S.A. no valor de 18.473,79 €.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar o Regulamento da Feira do 
campo Alentejano 2013.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-
de atribuir um cartão Social, com 
validade de um ano, a um agregado 
familiar do concelho. 

•	A	Câmara	tomou	conhecimento	de	
um ofício datado de 11 de março 
de 2013 do Programa operacional 
Temático – Valorização do Território – 
PoVT a comunicar que a Autoridade 
de Gestão do PoVT entendeu man-
ter a decisão de aplicação de uma 
correção financeira de 10% sobre o 
montante da despesa submetida a 
cofinanciamento do contrato relacio-
nado com a Empreitada de constru-
ção de conduta Adutor à Aldeia dos 
Elvas. 

resumo 
das deliberações 

a 19 de dezembro de 2013, 
na sala de Sessões do edi-

fício dos Paços do Concelho, reu-
niu ordinariamente a assembleia 
Municipal de aljustrel.

após verificação da existên-
cia de quórum, foi pelo Sr. Pre-
sidente da assembleia Municipal 
declarada aberta a sessão. Não 
tendo havido inscrições para o 
período de intervenção do públi-
co, passou-se ao segundo ponto 
da ordem do dia, procedendo-se 
ao início da eleição de um cida-
dão para representação do Con-
celho de aljustrel, no Conselho 
Municipal de Segurança, tendo 
sido eleito, com 20 votos a favor, 
o cidadão luís Maria Bartolomeu 
afonso da Palma.

Posteriormente, seguiu-se a 
eleição de um autarca de fregue-
sia, para o Conselho Cinegéti-
co Municipal. a bancada do PS 
apresentou o seguinte elemento: 
rui Manuel Gomes Carrapiço e a 
bancada da CdU apresentou o 
seguinte: duarte Manuel da Sil-
va Guerreiro Patrício. Verificado 
um empate – 10 votos dos elei-
tos do PS e 10 votos dos eleitos 
da CdU – procedeu-se a nova 
votação, verificando-se novo 
empate. assim, o Sr. Presidente 
da assembleia informou que, 
conforme define o estipulado no 
n.º 4 do artigo 59º do regimento 
da assembleia Municipal, ficou 
a decisão adiada para a sessão 
seguinte. 

Passou-se continuamente à 
apreciação e votação das Gran-
des opções do Plano, orçamento 
e Mapa de Pessoal para o ano de 
2013. Posto à votação, obteve-se 
o seguinte resultado: 10 votos a 
favor da bancada do PS e 10 abs-
tenções da bancada da CdU, con-
siderando-se os mesmos apro-
vados, tendo a bancada da CdU 
apresentado declaração de voto 
para justificar a sua votação.

o ponto seguinte foi sobre a 

apreciação e votação das Pro-
postas de Estrutura orgânica 
dos Serviços Municipais. Posto 
à votação, depois de prestados 
os devidos esclarecimentos, a 
assembleia Municipal deliberou 
por maioria, com 10 votos a fa-
vor da bancada do PS e 10 abs-
tenções por parte da bancada 
da CdU, aprovar a proposta de 
Estrutura orgânica dos Serviços 
Municipais.

Passou-se em seguida à apre-
ciação e votação da Proposta de 
autorização Prévia no âmbito da 
lei dos Compromissos. Posta a 
proposta a votação, e prestados 
os devidos esclarecimentos, a 
assembleia Municipal deliberou 
por unanimidade aprovar a mes-
ma.

No ponto seguinte a assem-
bleia fez a apreciação e votação 
das alterações ao Protocolo de 
delegação de competências cele-
brado com as Juntas de Fregue-
sia de Messejana e São João de 
Negrilhos. após análise e discus-
são das propostas, a assembleia 
Municipal deliberou por unanimi-
dade autorizar a substituição de 
obras delegadas no Protocolo.

após intervenção de membros 
das duas bancadas, foram pelo 
Sr. Presidente da Câmara presta-
dos os devidos esclarecimentos 
às questões solicitadas em rela-
ção ao mau funcionamento dos 
semáforos na rua de Beja; sobre 
a agregação das escolas no con-
celho; foi também referindo que 
se procedeu à colocação de uma 
passadeira elevatória junto das 
escolas. Foi referido também que 
no próximo dia 22 de dezembro 
se irá realizar uma manifestação, 
em lisboa, contra a extinção das 
freguesias.

Não havendo inscrições para 
a intervenção do público e não 
havendo mais assuntos a tratar, 
foi pelo Presidente encerrada a 
sessão.

assembleia Municipal de aljustrel

>
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assembleia Municipal

Muita música na Feira do Campo 2013

No âmbito das comemora-
ções do 25 de abril, aljustrel 

vai prestar homenagem aos com-
batentes falecidos na Guerra Co-
lonial. assim, realiza-se a habitual 
assembleia Municipal evocativa 
da data da revolução de abril com 
a concentração junto aos Paços do 
Concelho.

Encerrada a assembleia Mu-
nicipal extraordinária, a comitiva 
segue para a cerimónia de home-
nagem à memória de todos os 

que lutaram e faleceram na guer-
ra colonial, com a inauguração de 
uma peça escultural, da autoria do 
artista natural do concelho, João 
daniel, que irá ficar localizada na 
Praça do Ex-combatentes, em al-
justrel, junto à Piscina Municipal.

Neste dia realiza-se ainda um 
almoço convívio, no Pavilhão do 
Parque de Exposições de aljustrel, 
onde haverá um período destina-
do aos discursos alusivos ao mo-
mento.

aljustrel homenageia
25 de abril e falecidos 
em combate

Paulo Gonzo e GNr são 
cabeças de cartaz

Câmara escritura a compra 
do jardim Público 25 de 
abril por 420 mil euros

No dia 25 realiza-se a 
habitual Assembleia 
municipal evocativa da 
data da revolução de 
Abril com a concentração 
junto aos Paços do 
concelho

>

Paulo Gonzo, no dia 08 de 
junho, e GNr, no dia 9 de 

junho, serão os cabeças de cartaz 
que animarão o plano principal 
da Feira do Campo alentejano 
2013. o evento contará também, 
como já é habitual, com muita 
animação musical no palco 2, jun-
to à zona das tasquinhas, onde a 

diversidade musical e gastronó-
mica enriquecerá o evento. No 
espaço jovem, os dJ´s serão os 
reis da noite, animando a festa 
até de madrugada. Música de 
grande qualidade e diversão para 
todos os gostos, são as propostas 
da Feira do Campo em 2013. Es-
peramos por si…

Em breve, a Câmara de al-
justrel e a Santa Casa da Mi-

sericórdia de aljustrel irão assinar 
a Escritura Pública de compra e 
venda do Jardim Público 25 de 
abril em aljustrel, no valor de 420 
mil euros. 

a partir desse momento o 
Município passa a ser, finalmen-
te, o legítimo proprietário des-
te imóvel, que tem um enorme 
valor sentimental para os aljus-
trelenses. Criam-se igualmente 
as condições indispensáveis ao 
cofinanciamento da obra de re-
qualificação do Jardim, do Par-
que desportivo e dos Courts de 
ténis, intervenção financiada a 
85% pelo QrEN, com um valor 
global de cerca de 778 mil euros, 
projeto que, de outra forma, não 
teria podido captar dinheiros co-
munitários, visto o proprietário 
do imóvel não ser a Câmara Mu-

nicipal de aljustrel.
Esta aquisição vem, igual-

mente, contribuir de forma deci-
siva para a construção do novo 
lar de idosos da Misericórdia de 
aljustrel. desde 2012, a Câmara 
Municipal de aljustrel, decorren-
te do acordo que inclui a conces-
são de subsídios e a compra do 
jardim a escriturar, já transferiu 
para a Mesericórdia 190 mil eu-
ros destinados à construção do 
novo lar. 

Para além dos valores atrás 
descritos, o apoio da Câmara Mu-
nicipal à Misericórdia de aljustrel 
viabilizou um acréscimo de mais 
250 mil euros no apoio efetua-
do pelo QrEN, viabilizando-se, 
assim, através desta importante 
parceria, a construção de uma in-
fraestrutura social que irá preen-
cher uma grande lacuna no Con-
celho de aljustrel.

>
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Homenagem aos ex-combatentes

assembleia Municipal Evocativa

Jardim público

discurso do Presidente da 
assembleia em 2012

rui reininho

Paulo Gonzo

aquisição viabiliza a requalificação do jardim e a construção do novo lar 




