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reabilitação 
das zonas mineiras
5 milhões e 300 mil euros é o 
valor do concurso público da 
intervenção ambiental na zona de 
Algares, S. João e Pedras Brancas. 
// p5

uSA e Animasénior 
estão de volta
Em junho realizou-se a festa  
final de ano da Universidade 
Sénior de Aljustrel (USA ) e do 
Animasénior. Agora é hora de 
recomeçar… // p19

Mineiro Aljustrelense 
celebra 80 anos
Sport Clube Mineiro Aljustrelense, 
o orgulho de uma comunidade 
inteira, onde as semelhanças e as 
diferenças se esbatem  
// p20-21

XII Feira do Livro e 
Feira Nova de Outubro
Milhares de obras de todos os 
estilos literários vão ser apresen-
tadas ao público. Uma boa opor-
tunidade para adquirir prendas de 
Natal  // p4

 SOCIEDADE  SÉNIOR  ASSOCIATIVISMO  MUNICÍPIO

Centro Escolar Vipasca
pelas nossas crianças!

As crianças da nossa terra já têm à sua disposição 
uma escola moderna, de melhor qualidade e mais 

integradora. Uma prioridade absoluta do executivo  
da Câmara Municipal de Aljustrel. p12-13

>

Tomada de posse da Câmara Municipal de Aljustrel 

Executivo já está      
 em funções 

Eleito pelo Partido Socialista, Nelson Brito, assumiu, pela segunda 
vez consecutiva, as funções de presidente da Câmara Municipal de 

Aljustrel. À semelhança do mandato anterior o presidente é coadjuvado 
no exercício das suas competências pelos vereadores em regime de 

permanência Carlos Teles e Maria da Conceição Parreira.  // p6

  fREgUESIAS // p8 

Aljustrel - nossa Senhora  
do castelo com nova dinâmica

Messejana - D. Sebastião voltou às 
Festas de Santa maria 

S. João de Negrilhos - Jardim de 
montes Velhos remodelado 

Ervidel -  tVi na Vin&cultura em 
direto para todo o país

Parque da Vila 
já está em 
construção
O Parque da Vila abrangerá  
a área total do Jardim 25 de Abril, 
Parque Polidesportivo e campos de 
ténis  // p10

ReModelAção ToTAl do 
JARdiM PúbliCo 25 AbRil 
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Município

Editorial

No dia 29 de setembro de 
2013, o Concelho de aljus-
trel foi a votos em Eleições 
autárquicas que ficaram 
marcadas pela forte ade-
são dos cidadãos da nossa 

terra, que assim deram uma imensa demons-
tração de maturidade democrática.

Num contexto nacional em que 1 em cada 
2 eleitores não foi votar (4 milhões 750 mil 
cidadãos optaram por não escolher os seus 
representantes locais), os baixos níveis de 
abstenção no Concelho de aljustrel são dig-
nos de ser enaltecidos. Se em Portugal 47,4% 
dos eleitores decidiram não votar, no nosso 
concelho esse valor ficou-se pelos 27%.

o voto da população significou que o PS 
- Partido Socialista reforçou, de forma muito 
clara, a sua posição de força política domi-
nante no Concelho de aljustrel, renovando o 
seu mandato na Câmara Municipal, com um 
aumento de votação substancial. 

o PS aumentou igualmente o número de 
deputados eleitos na assembleia Municipal, 

vencendo as eleições na Freguesia de Messe-
jana, na Freguesia de S. João de Negrilhos e 
na recentemente criada União das Freguesias 
de aljustrel e rio de Moinhos, mantendo a 
Freguesia de Ervidel a sua confiança na CdU. 

os aljustrelenses, para além de avaliarem 
de forma positiva as nossas propostas elei-
torais, traduziram nas urnas de voto a avalia-
ção que fizeram de uma estratégia, que co-
locou no topo das prioridades a ação Social, 
a Educação e o desenvolvimento Económi-
co, cabendo-nos agora liderar e governar o 
nosso município, dando continuidade a um 
programa que, em 2009, foi sufragado e que 
agora voltou a merecer a confiança da popu-
lação para os próximos 4 anos.

agora, passadas as eleições, todos temos 
uma missão: trabalhar pela nossa terra, es-
tando presentes todos os dias, nos bons e 
nos maus momentos, honrando os manda-
tos para que fomos eleitos e dando a cara pe-
rante o povo que nos elegeu. 

É com um enorme sentimento de res-
ponsabilidade que encaro, que encaramos, 

o passado e o futuro, totalmente conscien-
tes do momento presente que vivemos, 
profundamente marcado pela desconfian-
ça que o povo nutre pela política e pelos 
políticos. 

Conhecemos o nosso tempo, e as suas 
contradições, por isso estamos também 
convictos que temos algo que escasseia 
cada vez mais na atualidade: temos a nossa 
verticalidade, a nossa ética e a nossa von-
tade inabalável de dar o nosso melhor pela 
nossa terra. Uma vontade que não se verga 
aos tiques político-partidários e às ambi-
ções individuais e egocêntricas. temos, aci-
ma de tudo, a confiança dos nossos conci-
dadãos. E essa confiança é o maior crédito 
que se pode obter em política!

termino, desejando um bom mandato a 
todos os eleitos dos vários órgãos autár-
quicos, com destaque ao executivo da Câ-
mara Municipal que terei a honra de presi-
dir por mais 4 anos, afirmando que: “Juro 
por minha honra, por amor e respeito ao 
meu povo, que cumprirei com lealdade as 
funções que me são confiadas”.

Novo mandato 

FiCHa tÉCNiCa

“
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NElSoN Brito 
Presidente da Câmara

os Aljustrelenses, de forma muito 
clara, deram expressão eleitoral à 
avaliação que fizeram da execução 
da nossa estratégia, que colocou 
no topo das prioridades a Ação 
Social, a Educação e o Desenvol-
vimento económico, cabendo-nos 
agora liderar e governar
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Numa altura em que a as-
sociação messejanense En-

genho e Arte comemora o 20º ani-
versário da Instituição Particular de 
Solidariedade Social, está em curso 
um projeto que prevê o reforço das 
valências de creche e pré-escolar. 

A Associação celebrou com a 
Câmara de Aljustrel um protoco-
lo de cedência das instalações da 
antiga escola primária onde se-
rão instaladas as duas valências. 
A creche poderá assim duplicar a 
sua capacidade das 15 para as 30 
crianças. Esta nova creche e jardim 
escola deverá abrir portas  já no 
ano letivo de 2014/15. 

A Engenho e Arte 

associação 
para a Defesa 
e Valorização de 
Messejana avança 
com nova creche 

sociedade quantidade de produtos 
alimentares recolhidos 
através da iniciativa 
“agosto Solidário”

número

1150

A festa começou no dia 12, 
noite de Santo António, 

com o desfile das Marchas Popu-
lares do Concelho, na Avenida 1.º 
de Maio. Participaram neste cor-
tejo a Marcha Infantil do Centro 
de Animação Infantil Municipal, 
a Marcha Popular de Aljustrel, a 
Marcha Infantil de Messejana, a 
Marcha Popular da Freguesia de 
Rio de Moinhos, a Marcha Popu-
lar da Freguesia de S. João de 
Negrilhos, a Marcha Popular Bae-
ta da Freguesia de Messejana e a 
Marcha Popular da Universidade 
Sénior e Animasénior. Seguiu-se 
um grande arraial popular com o 
duo musical MHZ, na Praça da Re-
sistência. 

No dia 13 de junho realizou-se 
uma mega aula de hidroginástica 
para crianças, adultos e seniores, 
na Piscina Municipal Coberta, que 
ofereceu entradas livres ao longo 
de todo o dia. A festa continuou 

na piscina num grande convívio 
com jogos aquáticos e animação 
musical.

Um dos pontos altos deste fe-
riado decorreu na Central de Com-
pressores, uma sessão extraordi-
nária da Assembleia de Freguesia 
de Aljustrel, que teve como intuito 
a atribuição de diplomas de reco-
nhecimento e medalhas de mérito 
a várias personalidades e enti-
dades do Concelho de Aljustrel, 
nomeadamente aos presos políti-
cos, bem como à saudosa Suzete 
Páscoa, a José Duarte Albino, ao 
Sport Clube Mineiro Aljustrelense, 
à SMIRA, à Sociedade Recreativa 
Vicente Anes e ao Grupo Coral Do 
Sindicato Mineiro.

Marchas, jogos aquáticos e atribuição de diplomas para comemorar feriado

Feriado Municipal de aljustrel
o Feriado municipal de 
aljustrel, comemorado 
no dia de Santo antó-
nio, a 13 de junho, foi 
assinalado com diversas 
atividades culturais e 
desportivas.

Durante o mês de agosto, 
altura em que se assinala 

o Dia Internacional da Solidarie-
dade, o Município de Aljustrel 
voltou a promover a iniciativa 
“Agosto Solidário” com o objeti-
vo de contribuir para o banco de 
alimentos da Loja Social.

Assim, nas terças-feiras 6, 13, 
20 e 27, as entradas na Piscina 
Municipal de Aljustrel foram 
gratuitas, mediante a entrega de 
um bem alimentar. Nestes dias, 
os utentes podiam “trocar” a 

sua entrada, por exemplo, por 
pacotes de arroz, massa, leite, 
farinha, açúcar, bolachas, ou 
por uma garrafa de óleo, azeite 
ou ainda conservas, salchichas, 
feijão, grão, cereais, entre ou-
tros.

Esta ação de solidariedade 
social conseguiu apurar 1150 
produtos, entre açúcar, massa, 
leite e arroz, a ser entregues aos 
90 agregados familiares apoia-
dos neste momento pela Loja 
Social do Concelho de Aljustrel. 

Aljustrel, Concelho Solidário Workshop

“territórios de baixa densidade” 
em debate em aljustrel

Com o objetivo de con-
tinuar a promover a par-

ticipação dos vários atores na 
preparação do “Plano de Ação 
Regional – Alentejo 2020”, a 
Câmara Municipal de Aljustrel, 
em colaboração com a CCDR 
Alentejo, realizou dia 17 de ju-
nho, no Auditório da Bibliote-
ca Municipal de Aljustrel, um 
Workshop denominado “Terri-
tórios de Baixa Densidade”.

O Workshop, que teve 
como animador o Professor 
António Covas, abordou os 
principais constrangimentos 
e, fundamentalmente, as op-
ções e perspetivas de desen-
volvimento desta temática no 
âmbito da preparação da es-
tratégia de desenvolvimento 
regional e respetivos instru-
mentos de programação para 
o período de 2014-2020. 

>

>

>

>

Central de Compressores repleta para homenagear pessoas e entidades

Aljustrel é um concelho solidário

Auditório da Biblioteca Municipal acolheu iniciativa

Município volta a promover iniciativa 
de recolha de bens alimentares
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revista de
arqueologia
e história já
nas bancas

Dia Mundial da alimentação 
em aljustrel

Município

ViPaSCa

livros aos milhares 
para os amantes da leitura

Comemoração da efeméride com ações de sensibilização, rastreio e oferta de fruta

Esta sexta-feira, 25, e até 
ao dia 29 de outubro, o pa-
vilhão do Parque de Expo-
sições e Feiras de Aljustrel 
recebe a XII Feira do livro. 
milhares de obras de todos 
os estilos literários vão ser 
apresentadas ao público, 
que como já é costume, 
além de satisfazer o seu 
gosto pela leitura, aproveita 
também este evento para 
adquirir livros a preços mais 
convidativos para oferecer 
no Natal

a Feira do livro, em aljustrel, 
é ainda um espaço de cultura 
onde têm lugar acontecimen-
tos ligados ao mundo da escri-
ta. assim, este ano, no dia, 28, 
pelas 21h30, será apresentado 
“Guiné-Bissau: as minhas me-
mórias de Gabu – 1973/74”, do 
autor José Saúde, ao que se 
seguirá um espetáculo musical 
com o grupo “a Moda Mãe”. 

Nesse mesmo dia, das 10h às 
14h30, os alunos do pré-escolar 
e do 1.º ciclo poderão assistir à 
peça de teatro “o fogo é nosso 
amigo”, pelo Vicenteatro. 

durante a feira, estará ainda 
patente ao público a exposição 
de fotografia “obsessão” da 

aljustrelense Cláudia Banza. a 
pintura estará presente através 
dos quadros dos artistas do Nú-

cleo de artes Visuais de aljustrel 
(NaVa), e serão expostos traba-
lhos de alunos do pré-escolar. 

Promovida pela Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, a Feira do li-
vro pretende aproximar o leitor 
ao livro aguçando-lhe assim o 
gosto pela leitura.  

Como tem vindo a acontecer 
ao longo dos anos, a Feira do li-
vro decorre em simultâneo com 
a Feira Nova de outubro, que se 
realiza nos dias 26 e 27, no Par-
que de Exposições e Feiras, onde 
durante este fim de semana, no-
zes, castanhas, frutos da época 
e artesanato e outros produtos 
poderão ser adquiridos pelos vi-
sitantes. 

À semelhança dos últimos dois anos, 
a Câmara Municipal de aljustrel vol-

tou a assinalar o dia Mundial da alimen-
tação, que se comemora a 16 de outubro, 
em todo o mundo. Em aljustrel, no âmbi-
to desta efeméride, realizou-se no próprio 
dia um rastreio de obesidade na Praça da 
resistência, onde foi realizado um rastreio 
para medir o iMC- Índice de massa corpo-
ral, perímetro abdominal e o peso.

Para além desta ação, dirigida à popu-
lação em geral, houve também iniciativas 
dirigidas ao público escolar, promovidas 
ao longo de toda a semana.

assim, para o pré-escolar foram pro-
movidas sessões de contos infantis sobre 
a alimentação, nomeadamente a história 

“Gosto muito do…pequeno-almoço!”. a 
mesma história foi ouvida pelos alunos do 
1º ciclo, que tiveram ainda a oportunidade 
de visitar, acompanhados pela nutricionis-
ta da autarquía, o “minimercado da esco-
la” para aprenderem a distinguir os “bons” 
dos “maus” alimentos e fazer escolhas 
saudáveis.

Para os alunos do 6º ano promoveu-se 
uma sessão de sensibilização sobre alimen-
tação saudável e os do 9 º ano contaram 
com uma sessão de esclarecimento sobre 
doenças do comportamento alimentar, de-
signadamente anorexia e bulimia. No dia 
Mundial da alimentação houve distribui-
ção de fruta para todos os estudantes do 
concelho.

a Câmara Municipal de aljustrel 
acaba de publicar mais um núme-
ro da revista ViPaSCa - arqueolo-
gia e História. Editada desde 1992, 
a revista ViPaSCa promove a di-
vulgação de trabalhos de investi-
gação nas áreas da arqueologia, 
História e antropologia que inci-
dam sobre a região do sudoeste 
peninsular.

Na primeira série foram edita-
dos 10 números, sendo os artigos 
da inteira responsabilidade dos 
seus autores. Este quarto núme-
ro da 2ª série aborda os seguin-
tes temas: “Primeiras evidências 
de mineração do cobre em al-
justrel. Um cadinho Calcolítico 
proveniente do Castelo” (Juan 
aurelio Pérez Macías, artur Mar-
tins, omar romero de la osa Fer-
nandez), “o Povoado do Bronze 
Final do outeiro do Circo (Mom-
beja/Beringel, Beja) resultados 
das campanhas de 2008 e 2009” 
(Miguel Serra, Eduardo Porfírio), 
“o quotidiano numa aldeia mi-
neira romana: o caso de Vipasca” 
(José d’Encarnação), “Manuel de 
Brito Camacho: alguns aspectos 
sobre o seu Carácter e outros. 
Elementos Biográficos da sua in-
contornável Figura republicana” 
(orlando da rocha Pinto), “repu-
blicanos e operários, em aljus-
trel” (inês Fonseca); “ Quadro le-
gal da área da arqueologia e dos 
Museus. Como se relacionam?” 
(Manuela de deus), “Um caso 
de estudo: o arquivo das minas 
do lousal (Grândola, Portugal)” 
(José M. Brandão, Carmen Car-
valho, Eliana Castro); “Cultura a 
Sul, ciclo de conferências” (an-
tónio Castro Nunes, Carlos Car-
valho, Fátima Farrica, Francisco 
Segurado) e “Salvaguarda do pa-
trimónio mineiro. da identidade 
à inclusão no quotidiano” (deo-
linda Folgado).

o preço de capa da revista Vi-
PaSCa é de 6 euros e pode ser 
adquirida no Museu Municipal ou 
no Posto de turismo de aljustrel.

>

Xii Feira do livro

Feira do livro é o ponto alto do mês de outubro em aljustrel
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sociedade

5 milhões e 300 mil investidos 
na reabilitação das zonas 
mineiras desativadas 

o Presidente da Câmara Municipal de aljustrel, 
Nelson Brito, reuniu recentemente com a ad-

ministração da EdM – Empresa de desenvolvimento 
Mineiro. Em análise esteve a 4ª empreitada do projeto 
de recuperação ambiental das zonas mineiras desati-
vadas, que teve o concurso de contratos públicos lan-
çado no passado dia 5 de julho, que prevê a realização 
de uma 1ª fase de investimento de 5 milhões e 300 mil 
euros, incidindo em intervenções de reabilitação am-
biental na zona de algares, S. João e Pedras Brancas, 
em aljustrel. 

Foram igualmente discutidos o conjunto de proje-
tos que irão conduzir a constituição do Parque Mineiro 
de aljustrel, tendo o Presidente da Câmara aproveita-
do a ocasião para convidar a EdM a integrar a futura 
entidade gestora do Parque, que terá como missão o 
aproveitamento turístico e lúdico-educativo do enor-
me e singular património mineiro de aljustrel, no-
meadamente através da constituição de percursos e 
de pontos de interesse, estando, inclusive, prevista a 
possibilidade de requalificar uma galeria subterrânea 
da mina que permitirá aos visitantes sentirem-se “na 
pele de um mineiro”.

Em cima da mesa esteve igualmente o estudo da 
possibilidade de recuperação do edifício dos balneá-
rios do Malacate Viana, bem como o processo de aqui-
sição por parte do Município da sede do Sport Clube 
Mineiro aljustrelense, edifício pertença da EdMi, em-
presa detida pela EdM, vocacionada para realizar a 
gestão integrada do património imobiliário.

5 milhões e 300 mil euros é o valor do 
concurso público da próxima interven-
ção de reabilitação ambiental na zona 
de Algares, S. João e Pedras brancas

>

>

>

>

Mais condições para a concretização do Parque Mineiro de aljustrel 

Corte Vicente anes

Centro de recursos 
Vicente anes já está 
em funcionamento 

Já abriu portas o Centro de recursos Vicente 
anes, situado na Corte Vicente anes. trata-se 

de um espaço polivalente, da responsabilidade da 
Junta de Freguesia de aljustrel, onde a população 
local pode ocupar o seu tempo livre, aceder à in-
ternet e solicitar a emissão de documentos como, 
por exemplo, atestados, prova de vida, bem como 
frequentar atividades lúdicas e pedagógicas.

Projetos em análise

ecopista e requalificação 
da linha do Carregueiro 
em análise

o Município de aljustrel reuniu a 29 de agosto 
de 2013, com responsáveis da rEFEr – Patri-

mónio, com o objetivo de analisar a possibilidada 
requalificação da linha do Carregueiro ou da criação 
de uma ecopista ligando aljustrel ao Carregueiro, 
com uma extensão de 8 km, num traçado coinciden-
te com a atual linha ferroviária. 

Foi analisada igualmente a possibilidade da requa-
lificação e manutenção da Estação de comboios do 
Carregueiro, projeto que permitiria devolver dignida-
de a uma infraestrutura que teve uma grande impor-
tância na dinâmica socioeconómica da região e que 
possui um enorme valor histórico e patrimonial. 

Estratégia internacional para a redução de Catástrofes

Proteção Civil de aljustrel 
promoveu exercício público

No passado dia 11 de outu-
bro, pelas 11h10, a terra tre-

meu em aljustrel, numa ação de 
sensibilização promovida no âm-
bito da estratégia internacional 
para a redução de catástrofes. 

tratou-se de um exercício pú-
blico de cidadania intitulado “a 
terra treme”, cujo principal objeti-
vo passou por treinar, individual e 
coletivamente, os 3 gestos de pro-
teção, ou seja, baixar-se; proteger-
se e aguardar. 

depois da ação de sensibili-

zação, sob a forma de exercício, 
pretendeu-se divulgar os procedi-
mentos de prevenção, autoprote-
ção e mitigação face ao risco sís-
mico, até porque é inquestionável 
que a terra treme. 

Em regiões de risco sísmico 
sabe-se dessa inevitabilidade, 
apenas não se sabe quando, nem 
como. assim, a Proteção Civil Mu-
nicipal, numa atitude preventiva e 
de alerta, promoveu esta iniciativa 
junto da população escolar e co-
munidade em geral.
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Resultados eleições 
autárquicas 2013

• As eleições autárquicas de 2013 di-
taram a vitória do PS no concelho 
de Aljustrel. Para além da maioria 
para a câmara municipal e Assem-
bleia municipal, o Partido Socialista 
conquistou a Junta de Freguesia de 
São João de Negrilhos, manteve 
a de messejana, e Aljustrel, a qual 
agrega agora Rio de moinhos. Em 
Ervidel a cDu continua a comandar 
os destinos da freguesia.

Votação Câmara 
e Assembleia Municipal 
de Aljustrel

• Para a câmara municipal de Aljus-
trel dos 8.640 inscritos, desloca-
ram-se às urnas 6.306 verificando-
se uma abstenção de 27,01%, o 
que representa 2.334 eleitores. 
Assim, em pleno ato democrático 
42,2% dos eleitores escolherem o 
PS; 28,11% a cDu e 0,9% o PSD, 
o que representa, em votos, 3646; 
2429 e 78 votos, respetivamente.

• Para a eleição da Assembleia 
municipal, o mesmo universo de 
eleitores, depositou o voto de 
confiança maioritariamente no 
Partido Socialista com a obtenção 
de 40,63% da votação. Seguiu-
se a cDu com 29,11% e o PSD 
obteve 1,25%, percentagens que 
se traduzem em 3510 votos para 
o PS, 2510 para a cDu e 108 para 
o PSD.

Votação Freguesias do 
Concelho de Aljustrel

• As eleições autárquicas de 2013 
trouxeram uma novidade rela-
tivamente às anteriores, pois a 
extinção da Freguesia de Rio de 
moinhos originou uma nova orga-
nização, da qual resulta a união de 
Freguesias de Aljustrel e Rio de 
moinhos. Em 2009 em Rio de moi-
nhos venceu a força da coligação, 
e em Aljustrel o partido da rosa. 
Porém, em 2013 na votação con-
junta, 3933 votantes escolheram o 
PS, com 41,3% dos votos, contra 
29,45% da cDu, o que se traduz 
em 2225 votos para os socialistas 
e 1587 para a cDu. o PSD não 
apresentou candidatos para as 
juntas de freguesia do concelho.

• Em Ervidel, num universo de 679 
votantes, 353 deram o voto à cDu 
e 304 ao PS, mantendo a mesma 
força política em funções. 

• Em messejana, dos 617 eleitores 
que se apresentaram às urnas, 308 
votaram PS e os restantes 294 na 
cDu, mantendo a mesma presi-
dente na junta de freguesia.  

• Em São João de Negrilhos, onde 
em 2009 venceu a cDu, nestas 
autárquicas a cDu obteve 27,07% 
dos votos e o PS 45,03%, ou 
seja, 398 eleitores votaram no 
Partido Socialista e 662 no Partido 
Socialista. 

Município

instalação dos órgãos autárquicos

> Eleito pelo Partido Socia-
lista, Nelson domingos de 

Brito, assumiu pela segunda vez 
consecutiva, as funções de presi-
dente da Câmara Municipal de al-
justrel. Este executivo tem como 
vereadores Carlos Miguel Casta-
nho Espada teles, eleito pelo PS, 
Maria da Conceição Franco Feio 
rocha Parreira, eleita pelo PS, e 
como vereadores da oposição, 
ambos eleitos pela CdU, Manuel 
Francisco Colaço Camacho e Ma-
nuel Nobre rodrigues rosa.

À semelhança do mandato an-
terior o presidente é coadjuvado 
no exercício das suas competên-

cias pelos vereadores em regime 
de permanência em que Carlos te-
les assume novamente os pelou-
ros da Cultura, turismo, recursos 
Humanos e administração Finan-
ceira. Maria da Conceição Parreira 
assume, por sua vez, as pastas da 
Educação/Formação; ação Social, 
Saúde e Juventude. o presidente 
reeleito é responsável pelo desen-
volvimento Económico e Captação 
do investimento; associativismo, 
desporto, Património e Urbanis-
mo, Proteção Civil e ambiente.

a cerimónia de instalação da 
Câmara Municipal de aljustrel 
para o biénio 2013/2017 e da as-

sembleia Municipal decorreu na 
Sala de Sessões dos Paços do 
Concelho, no passado dia 12 de 
outubro, com Francisco Correia 
Mestre (eleito pelo PS) a assumir, 
pela segunda vez, as funções de 
presidente da assembleia Munici-
pal de aljustrel.

os novos presidentes de Junta 
de Freguesia são agora, em aljus-
trel e rio de Moinhos, Pedro For-
moso, eleito pelo PS, em São João 
de Negrilhos rui Faustino  também 
eleito pelo Partido Socialista, em 
Ervidel ildefonso Godinho, eleito 
pela CdU e em Messejana foi ree-
leita pelo PS, Ercília raposo.

executivo assumiu funções
para o segundo mandato
A instalação dos órgãos au-
tárquicos e distribuição dos 
novos cargos realizou-se sá-
bado, dia 12 de outubro, na 
Sala de Sessões dos Paços 
do concelho. Após este ato, 
o novo executivo camarário, 
composto por três eleitos 
do PS e dois da cDu, resul-
tante das eleições de 29 de 
setembro de 2013, reuniu 
pela primeira vez na quarta-
feira, dia 16 de outubro. 

  N.º Eleitores N.º Votantes brancos Nulos PS cDu brancos Nulos PSD PS cDu brancos Nulos PSD PS cDu

Secção de voto n.º1 1000 829 11 17 448 353 16 11 11 450 340 18 12 10 452 337
Secção de voto n.º2 1000 797 18 13 471 295 15 10 16 481 275 12 8 12 503 262
Secção de voto n.º3 1000 707 10 8 405 284 10 5 10 405 277 6 3 8 426 264
Secção de voto n.º4 949 566 5 7 346 208 4 9 10 349 194 5 3 6 356 196
Secção de voto n.º5 (Val d’oca) 278 233 3 2 87 141 2 2 1 89 139 2 2 0 91 138
Secção de voto n.º6 (corte) 208 128 4 3 82 39 4 2 0 79 43 6 2 0 78 42
Secção de voto n.º7 (carregueiro) 83 65 1 2 55 7 1 1 2 54 7 2 1 2 53 7
Secção de voto n.º8 (São João) 179 138 1 5 72 60 1 4 0 73 60 1 5 0 72 60
TOTAL 4697 3463 53 57 1966 1387 53 44 50 1980 1335 52 36 38 2031 1306

Secção de voto n.º1 691 470 4 7 259 200 5 8 5 257 195 5 8 5 275 177
TOTAL 5388 3933 57 64 2225 1587 58 52 55 2237 1530 57 44 43 2306 1483

Secção de voto n.º1 491 324 8 4 157 155 8 2 13 153 148 7 1 8 164 144
Secção de voto n.º2 454 355 6 4 147 198 8 3 8 146 190 7 2 6 156 184
TOTAL 945 679 15 7 304 353 16 5 21 299 338 14 3 14 320 328

Secção de voto n.º1 779 564 9 5 290 260 11 7 7 310 229 11 4 5 326 218
Secção de voto n.º2 58 53 0 1 18 34 0 2 1 28 22 0 1 1 29 22
TOTAL 837 617 9 6 308 294 11 9 8 338 251 11 5 6 355 240

Secção de voto n.º1 560 437 1 1 320 115 3 5 10 305 114 2 4 3 317 111
Secção de voto n.º2 586 417 2 5 214 196 7 3 11 206 190 6 1 10 215 185
Secção de voto n.º3 324 223 4 4 128 87 6 2 3 125 87 4 2 2 133 82
TOTAL 1470 1077 7 10 662 398 16 10 24 636 391 12 7 15 665 378

                 
TOTAL 8640 6306     101 76 108 3510 2510 94 59 78 3646 2429

 JunTA de FReguesiA AsseMbLeiA MuniCipAL CâMARA MuniCipAL

ResuLTAdOs deFiniTiVOs ApuRAdOs eM AsseMbLeiA de ApuRAMenTO geRAL   
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Votação assembleia Municipal

População esteve presentediscurso do Presidente da Câmara



aljustrel> bolETIm muNIcIPAl | ouTubRo 2013 7

as obras de reparação da Estra-
da Municipal 527, que liga Ervi-

del a Montes Velhos, já arrancaram. 
Passado cerca de um mês da reu-

nião com a Câmara Municipal de al-
justrel, onde foi assumido o compro-
misso de reparar a referida estrada, a 
Edia - Empresa de desenvolvimento e 
infra-Estruturas do alqueva avançou 
com a repavimentação da plataforma, 

saneamentos das zonas com abati-
mento e execução das valetas danifi-
cadas.

recorde-se que a referida via sofreu 
grande desgaste na sequência da mui-
ta circulação de pesados proveniência 
das obras de instalação da rede Se-
cundária de alqueva.

Na mesma ocasião a Câmara de 
aljustrel foi informada pela Edia que 

esta entidade já deu início à cons-
trução de raiz de 11.8 km de cami-
nhos em betuminosos no Concelho 
de aljustrel. Estas novas vias darão 
apoio ao sistema de rega instalado, 
constituindo-se, igualmente, como 
mais um importante fator de estí-
mulo à economia rural, facilitando 
a mobilidade dentro do território do 
concelho.

EM 527

Passado cerca de um mês da reunião 
com a câmara municipal de Aljustrel, 
onde foi assumido o compromisso 
de reparar a referida estrada, a EDIA 
-Empresa de Desenvolvimento e Infra-
Estruturas do Alqueva avançou com a 
repavimentação da plataforma

>

aljustrel avança

Fibra Ótica 
já começou 
a ser instalada 
no Concelho

a empresa dStelecom já iniciou 
os trabalhos de instalação de fibra 

ótica no concelho de aljustrel. No dia 3 de 
setembro iniciou-se a abertura de valas e 
montagem de caixas na zona do Estádio 
Municipal, em aljustrel, pelo que, anteci-
padamente, se pede a compreensão dos 
munícipes para qualquer incómodo que 
este processo possa causar. a Fibra Ótica 
é um meio de transmissão poderoso, fi-
ável e resistente, oferecendo vantagens 
que superam grandemente as outras so-
luções, tanto ao nível da utilização da in-
ternet, como da televisão e do telefone.

Edia está 
a construir 
mais de 11 km 
de caminhos 
no concelho 
de aljustrel

No âmbito das obras 
de instalação da rede 

secundária de alqueva a 
Edia - Empresa de desen-
volvimento e infraestrutu-
ras do alqueva, S.a. deu 
início à construção de raiz 
de 11.8 km de caminhos 
em betuminosos no Con-
celho de aljustrel. Estas 
novas vias darão apoio ao 
sistema de rega instalado, 
constituindo-se, igualmen-
te, como mais um impor-
tante fator de estímulo à 
economia rural, facilitando 
a mobilidade dentro do ter-
ritório do concelho.

Obras de reparação da estrada 
ervidel / Montes Velhos

>

>

desenvolviMento
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ermida de Nossa 
senhora do Castelo 
com nova dinâmica

Momento do concerto

freguesias

dia 26 de julho foi dia de festa na 
Nossa Senhora do Castelo. Um se-

rão musical que contou com a presença da 
Banda Filarmónica da SMira e do Grupo 
Coral do Crira “os Cigarras”. Esta noite 
de animação, neste emblemático espaço 
histórico aljustrelense, teve como principal 

objetivo inaugurar Passadiço Panorâmico 
e animar as noites quentes neste aprazível 
local, recentemente requalificado. 

outro dos objetivos foi “apresentar” à 
população a abertura ao público do Pas-
sadiço Panorâmico, integrado numa inter-
venção mais ampla de requalificação da 

envolvente da Ermida de Nossa Senhora 
do Castelo.

Esta iniciativa, organizada em parceria 
pela Junta de Freguesia de aljustrel e Banda 
Filarmónica da SMira, teve o apoio da Câ-
mara Municipal de aljustrel e a colaboração 
da tla rádio.

Esta noite de animação, neste 
emblemático espaço histórico 
aljustrelense, teve como prin-
cipal objetivo inaugurar o novo 
passadiço panorâmico

>
Passadiço panorâmico permite outras perspetivas da vila

aljustrel 

Ervidel 

a edição deste ano da Vin&Cultura volta a rece-
ber a tVi. depois do sucesso do ano anterior, a 
televisão independente volta a privilegiar este 
evento dedicado ao vinho, à vinha e suas tradi-
ções. assim, o último dia da feira será transmi-
tido durante todo o domingo, dia 24 de novem-
bro, em direto de Ervidel para todo o país.

tVI volta a transmitir 
feira em direto 
para todo o país

S. João de Negrilhos 

o jardim de Montes Velhos foi completamen-
te remodelado, passando a dispor de exce-
lentes condições enquanto espaço de lazer 
e convívio. de forma a tornar este espaço 
mais polivalente, foram colocados, na zona 
relvada existente, dois aparelhos de manu-
tenção física para uso da população. Esta 
é uma importante intervenção que coloca 
à disposição da população um espaço pú-
blico que há muito tempo carecia de uma 
intervenção profunda.

jardim de Montes 
Velhos remodelado

Messejana 

Este ano as Festas de Santa Maria 
prolongaram-se por cinco dias, com 
início na 4ª feira, dia 14 de agosto, vés-

pera do feriado de Santa Maria, até domingo, 
dia 18 de agosto. Para além do programa ha-
bitual, houve uma alusão à visita histórica de 
d. Sebastião à vila de Messejana que voltou a 
receber excelente acolhimento dos habitantes 
e dos muitos visitantes.

D. sebastião voltou às 
Festas de santa Maria 

rio de Moinhos

a aldeia de rio de 
Moinhos voltou a 
receber a Sema-
na da Juventude, 
promovida pela 
Junta de Fregue-
sia com o apoio do Município de aljustrel. 
Esta 3ª edição promoveu um vastíssimo leque 
de atividades tais como: cinema ao ar livre, 
festa da espuma, concertos de hip hop, dJs, 
torneio de ténis, canoagem, jogos aquáticos, 
caminhada ambiental, futsal, mergulho, pain-
tball, aeróbica, Btt e animação radical.

semana 
da juventude
foi um sucesso

A uniÃO dAs FReguesiAs de ALJusTReL  
e RiO de MOinHOs é uma nova freguesia do Conce-
lho de aljustrel, com 228,85 km² de área e 5 878 habitantes. 
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma admi-
nistrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias 
de aljustrel e rio de Moinhos, ficando a Junta de Freguesia 
sedeada em aljustrel.
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atividades outdoor

Evento de moda “aljustrel Moda Jovem” Noite Branca - Pool Party

juventude

a Barragem do roxo, no 
Concelho de aljustrel, foi pal-

co do festival de verão roxo Sum-
mer Fest, entre os dias 6 e 8 de se-
tembro. Esta iniciativa direcionada 

para a juventude, mas não só, con-
tou com a participação de vários 
dJs, atividades radicais, aquáticas, 
acampamento gratuito, entre mui-
tas outras animações.  

o evento, que este ano teve 
mais um dia de duração, teve a 
adesão de milhares de pessoas. o 
roxo Summer Fest, uma iniciativa 
integrada no programa municipal 
“aljustrel Jovem”, contou, em 2012, 
com a participação de cerca de 2 
mil pessoas. 

Este festival de preço justo, com 
entradas a baixo custo, encerra as 
festividades de verão no Concelho 
de aljustrel.

Este evento de moda, 
que teve como propósito 

promover simultaneamente os 
jovens aljustrelenses e o co-
mércio local, teve uma primei-
ra fase de preparação com a 
realização de workshops e se-
leção. a fase final do concurso 
realizou-se na passerelle sob as 
luzes da ribalta.

a apresentação do “aljustrel 
Moda Jovem” ficou entregue ao 
cantor/ apresentador Filipe Gon-
çalves, vencedor da 1ª edição da 
operação triunfo, concurso de 
música da rtP1. depois da sua 
participação no concurso “ope-
ração triunfo”, Filipe Gonçalves 
tem mostrado outras facetas em 
diferentes áreas, designadamen-

te em locução, apresentação, 
dobragem de animação e repor-
tagem.

os jovens aljustrelenses que 
participaram nos workshops e no 
desfile, que “absorveram” com 
entusiamo e talento os ensina-
mentos da modelo izilda Mus-
suela, foram fortemente aplaudi-
dos pelo público. 

a festa Noite Branca-Pool 
Party, realizada a 23 de 

agosto, na Piscina Municipal de 
aljustrel ultrapassou novamente 
as expetativas e é um êxito con-
solidado.

Promovida pela Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, pelo terceiro 
ano consecutivo, esta iniciativa 
reuniu cerca de 1500 pessoas 
junto à piscina municipal, num 
ambiente “glamoroso” e descon-
traído, animado pelos dJ rui Mi-
guel e dJ dual X e com a explo-

ração dos bares a cargo do Sport 
Clube Mineiro aljustrelense.

Este evento, repleto de gente 
gira, enérgica e alegre, cativou, 
desde a primeira edição, jovens e 
menos jovens, que regressam a 
cada ano. aliás, o evento integra-
se no do programa “aljustrel Jo-
vem”, que funciona durante todo 
o ano, e que permite à juventu-
de do concelho ocupar os seus 
tempos livres em áreas diversi-
ficadas, bem como beneficiar do 
Cartão Jovem Munícipe.

roxo summer 
Fest regressou 
maior e melhor

animação e promoção 
do comércio local e dos 
jovens talentos aljustrelenses

Noite de glamour 
cativa cada vez 
mais pessoas

Festival de verão cresce na Barragem do roxo

Esta iniciativa direcio-
nada para a juventude, 
mas não só, contou com 
a participação de vários 
DJs, atividades radicais, 
aquáticas, acampamento 
gratuito, entre muitas 
outras animações.  

>

>

>

Casa cheia

diversão e boa disposição

Muita juventude

Elegância e beleza 

Casa cheia 
para aplaudir 
a moda e os jovens 
modelos

Passadiço panorâmico permite outras perspetivas da vila
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obras

remodelação total do Jardim Público 25 de abril e Parque desportivo 

Parque da Vila
já está em
construção
o Parque da Vila irá ter 
uma localização central, 
junto a uma das princi-
pais artérias de Aljustrel e 
abrangerá a área total do 
antigo Jardim 25 de Abril, 
Parque Polidesportivo e 
campos de ténis. Este 
novo parque acolherá, 
assim, um alargado con-
junto de equipamentos 
desportivos enquadrados 
por um amplo espaço 
verde. A obra já arrancou.

Com uma área de inter-
venção de 11.525 m2 o 

Parque da Vila, já em fase de 
execução, oferece distintos 
ambientes com variadíssi-
mos equipamentos com ins-
talações de apoio, ou seja, o 
novo espaço integrará os dois 
campos de ténis, as bancadas 
envolventes, balneários, vesti-
ários e instalações sanitárias. 
Faz ainda parte deste parque o 
campo de jogos polidesporti-
vo e respetivas bancadas, um 
campo de minigolfe com 18 
estações; um parque infantil 

com duas zonas para diferen-
tes usos, uma com equipa-
mento de diversão com baloi-
ços e escorregas e uma outra 
para pequenos jogos; terá ain-
da um parque de fitness com 
condições para a atividades 
física e uma utilização terapêu-
tica pela população sénior.

 o “Quintal desportivo” 
será constituído por uma 
zona configurada pelos es-
paços verdes, que permitirá 
uma atividade desportiva in-
formal através da instalação 
de uma tabela de basquetebol 
e uma baliza. Haverá também 
lugar para um Parque radical 
localizado no topo Sudoeste 
com uma plataforma de dois 
níveis e ainda uma outra zona 
de skates-funbox; rail e rail 
double; mini-rampa e chin 
box, nesta zona terão também 
uma parede de escalada.

Quanto às zonas verdes 
pode-se adiantar que sofrerão 
toda uma profunda remode-
lação e uma reconfiguração 
dos recursos existentes, se-
rão criados novos percursos 
com um necessário reforço 
e manutenção das espécies 
arbóreas e arbustivas, contri-
buindo para o estabelecimen-
to de diferentes ambientes. 

remodelação do antigo Centro de Saúde 

Câmara vai 
candidatar arquivo 
Municipal e Núcleo 
Museológico

as intervenções da Câmara Municipal no modelo de administração 
direta são da responsabilidade da divisão técnica do município. as 

obras são realizadas aplicando meios próprios, ou adquiridos para o efei-
to, e que se destinam ao seu imobilizado. São exemplos destes trabalhos 
as pequenas intervenções urbanísticas, os ramais de águas e esgotos, tra-
balhos de jardinagem, construção civil, entre outras, bem como algumas 
intervenções de maiores dimensões.

administração direta

uma Câmara com rostos 
1

2

3

4

5

colocação de aparelhos geriátricos no bairro de São João.

construção de uma zona de lazer junto ao campo  
de futebol de Jungeiros.

construção de caleiras no bairro de São João.

melhoramento na entrada da corte Vicente Anes.

corte de ervas nas estradas do concelho.

construção de passeio na corte Vicente Anes.

construção de abrigo de passageiros na corte Vicente Anes.

melhoramento no largo do mineiro em Aljustrel.

Preparação do monumento de homenagem ao Associativismo.

Preparação da Piscina munipal.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

7

8

9

10

>

>

Maquete da obra

obra do Parque desportivo

intervenção no futuro Parque da Vila 

a Câmara de aljustrel aprovou a candidatu-
ra do projeto do futuro arquivo Municipal e 
Núcleo Museológico. 

a obra visa a remodelação e ampliação 
do edifício do antigo Centro de Saúde de 
aljustrel, atualmente desativado e estado 
avançado de degradação. 

a intervenção terá como base repor o 
edifício principal existente, demolindo os 
dois acrescentos feitos numa época dis-
tinta, para responder às necessidades de 
readaptação deste antigo edifício.

a candidatura será apresentada ao 
QrEN – Programa operacional alentejo 
2007-2013, Eixo 3 – Coesão local e Urbana 
– regulamento específico – reabilitação 
Urbana, aviso n.º 1/2013 (alENt-59-2013-
11), assumindo a designação de “ reabi-
litação e adaptação do edifício do antigo 
Centro de Saúde de aljustrel para instala-
ção do arquivo Municipal e Núcleo Muse-
ológico”.
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Mais de 1milhão de euros de investimento

Cinema em fase de acabamentos

obras

requalificação 
do Cine Oriental 
continua a progredir
a bom ritmo
a obra de requalificação do Cine oriental de 
aljustrel continua a avançar a bom ritmo. 
a esta altura a empreitada está em fase de 
acabamentos de construção civil com a co-
locação de tetos falsos, revestimentos, pavi-
mentos e pinturas.

depois de requalificado, o Cine oriental 
deixará de ser apenas uma sala de cinema 
e irá permitir novas valências culturais, 
tais como: teatro, dança, variedades, con-
ferências, entre outros. 

Estas obras permitiram a ampliação do 
equipamento, com a junção do lote adja-
cente, melhorando substancialmente a 
funcionalidade do edifício, que beneficiou 
de uma candidatura ao QrEN, com uma 
comparticipação de cerca de 778 mil eu-
ros, num obra com um valor total de mais 
de 1 milhão e 100 mil euros.

Centro Cultural Freguesia de Unidade cresce

Câmara cria novo equipamento polivalente em ervidel
o Concelho de aljustrel, 
mais propriamente a fregue-

sia de Ervidel, tem um novo espa-
ço polivalente destinado, sobretu-
do, à atividade física. trata-se de 
uma sala multiusos concebida e 
concretizada pelo Município de 
aljustrel.

Este novo espaço multiusos 
encontra-se integrado no Centro 
Cultural de Ervidel e pretende ser 
uma área multifuncional destinada 
a possibilitar e promover diversas 
atividades.

integrado num conjunto arqui-
tetónico de carácter predominan-
temente industrial, foi objetivo 

deste projeto manter as caracterís-
ticas principais que o constituem, 
como as asnas de madeira exis-
tentes, que foram devidamente re-
paradas, tratadas e recolocadas. 

Possui uma sala ampla com 
120,00m2 e instalações sanitárias 
com duche, permitindo assim a 
utilização do espaço para ativida-
des de caráter desportivo. 

todas as áreas contemplam 
a possibilidade de utilização por 
parte de pessoas com mobilida-
de condicionada.

a sala multiuso confina com o 
pátio exterior e a zona de cafetaria 
existente no Centro.

A obra tem como objetivo a 
reabilitação e melhoria da ETAR 
existente, permitindo tratar a to-
talidade das águas residuais da 
Vila de Aljustrel, baseado num 
sistema de lagunagem com 
arejamento, antecedido por um 
pré-tratamento.

Continua a decorrer a empreita-
da de conceção/construção da 

reabilitação da Estação de tratamento 
de Águas residuais - Etar de aljus-
trel. a obra tem como objetivo a rea-
bilitação e melhoria da Etar existen-
te, permitindo tratar a totalidade das 
águas residuais da Vila de aljustrel, 
baseado num sistema de lagunagem 
com arejamento, antecedido por um 
pré-tratamento e está dimensionada 
para 6 mil habitantes.

os trabalhos incluíram a constru-
ção de uma nova obra de entrada 
com gradagem, desarenação e re-
moção de óleos e gorduras; melho-
ria das lagoas anaeróbia e facultati-
va; construção de uma unidade de 
receção para limpa fossas e reabili-
tação do sistema de armazenamento 
e secagem de lamas.

Esta parceria visa garantir a quali-
dade, a continuidade e a eficiência dos 
serviços de abastecimento de água e 
de saneamento de águas residuais, 
em “alta”, à população do Concelho de 
aljustrel que, desta forma, passará a 
dispor de uma Etar moderna e adap-
tada às atuais exigências ambientais.

a obra, da responsabilidade das 
Águas Públicas do alentejo, teve um 
valor de adjudicação de mais de 1 mi-
lhão de euros é apoiada pelo Progra-
ma operacional temático Valorização 
do território – PoEVt. 

Nova etar de aljustrel 
em fase avançada

>

Etar praticamente concluída

obras em fase de conclusão

>

Fachada emblemática

Vista do balcão

acesso ao 2ºpiso
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o Centro Escolar Vipasca permite 
melhorar a qualidade do ensino, im-

plementando em toda a sua extensão, o 
princípio de “Escola a tempo inteiro”, ou 
seja,  funciona das 7h30m às 19h30, dando 
resposta às necessidades dos pais/encarre-
gados de educação que usufruem da Com-
ponente de apoio à Família (acolhimento, 
almoço, Prolongamento e interrupções le-
tivas). 

o Centro Escolar garante a igualdade de 
acesso a espaços educativos de qualidade, 
uma vez que todas as salas estão equipadas 

com um sistema de climatização, com mo-
biliário moderno, quadros interativos e ma-
terial pedagógico, possibilitando o enqua-
dramento das exigências, transformações 
e expectativas que existem hoje no sistema 
educativo.

Permitirá, ainda, melhorar as condições 
para as atividades extracurriculares. No fun-
do, o que se pretende com a criação deste 
Centro Escolar é reforçar e qualificar a oferta 
educativa do ensino pré-escolar e do 1º ciclo 
do Ensino Básico, dotado de espaços esco-
lares multifuncionais caracterizados por ín-

dices de qualidade funcional e conforto. 
Este equipamento também tem à disposi-

ção um amplo espaço exterior com parques 
infantis, dois campos de futebol sintético, es-
paço para merendas e hortas pedagógicas. 

de referir que o funcionamento do Centro 
Escolar Vipasca não coloca em causa o funcio-
namento das escolas sedeadas nas diversas 
freguesias do concelho, nem o número de 
colaboradores afetos a esta área, visto que 
gerou a necessidade de contar com mais uma 
educadora, uma professora do 1º ciclo e uma 
assistente operacional.  

No ano letivo 2013/2014, as crianças 
do município de Aljustrel que frequen-
tam o ensino Pré-escolar e o 1º ciclo 
nas escolas da sede de concelho têm 
à sua disposição uma escola moderna, 
de melhor qualidade, mais inovadora e 
abrangente, com a construção de raiz 
do novo centro Escolar Vipasca, uma 
prioridade absoluta do executivo da câ-
mara municipal de Aljustrel. 

educação

>

regresso às aulas com edifício novo para um ensino com mais qualidade

Centro escolar Vipasca 
está concluído 
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MensAgeM 
à COMunidAde 
eduCATiVA 

Que o novo espaço 
escolar seja acolhido 
por todos com satis-
fação, que preencha as 
lacunas encontradas 
nos espaços anteriores 
e que traga à escola 
uma nova dinâmica de 
trabalho. Que o novo 
ano letivo seja repleto 
de sucesso, empenho e 
muita dedicação, para 
que os resultados se-
jam cada vez melhores 
e mais positivos

escolas antigas geram 
novas dinâmicas
As escolas do 1º Ciclo desativadas 
não irão ficar ao abandono, mas sim 
ganhar uma nova dinâmica, servindo, 
dentro em breve, de espaço de aco-
lhimento aos artesãos do concelho, 
para que estes realizem e exponham 
os seus trabalhos (Escolas da Aveni-
da), para a sede da Universidade Sé-
nior (Escolas do Campo Esperança) 
e para a Casa da Música, enquanto 
sede e espaço de ensaio dos agrupa-
mentos musicais locais (Escolas dos 
Eucaliptos). 

(VEREADoRA CoNCEIção PARREIRA): 

Caracterização do Centro 
escolar Vipasca

ESPAçoS EXISTENTES QuANTIDADE

Salas de pré-escolar  4

Salas de 1º ciclo  10

Sala de trabalho para professores  1

Sala de professores/educadores  1

Sala de atendimento pais/ 
encarregados de educação 

1

biblioteca  1

Sala do cAIm  1

Sala polivalente  1

Sala para assistentes 
operacionais e arrumos 

1
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>

social

À semelhança dos anos anteriores, 
a Câmara Municipal atribuiu nos 

dias 5 e 6 de setembro, auxílios económi-
cos a 100 alunos carenciados do 1º Ciclo 
do Ensino Básico, para aquisição de livros 
e material escolar. assim, para facilitar o 
procedimento aos estudantes que usu-
fruem dos auxílios económicos, o mate-
rial foi adquirido nas habituais livrarias do 
concelho, sob a apresentação de uma cre-
dencial fornecida pela Câmara Municipal 
de aljustrel.

Para além deste apoio, também foram 
oferecidas mochilas e algum material es-

colar a estes alunos, que foram concedidos 
por um empresário do concelho. 

durante os anos letivos de 2010/2011 a 
2013/2014, a Câmara Municipal de aljustrel 
atribuiu um total de 438 auxílios económi-
cos a alunos carenciados do 1º ciclo. 

a concessão das bolsas de estudo é igual-
mente uma aposta do município, apoiando 
os estudantes que, em virtude da sua situ-
ação económica têm dificuldades em pros-
seguir os estudos nos estabelecimentos de 
ensino superior tutelados pelo Ministério da 
Educação. 

a atribuição de bolsas de estudo é assim 

um modo de estimular a frequência de cur-
sos superiores, melhorando o tecido acadé-
mico do Concelho de aljustrel e dotando-o 
de quadros técnicos e profissionais capazes 
de constituir a base do seu desenvolvimen-
to, contribuindo assim, para um maior e 
mais equilibrado desenvolvimento social, 
económico cultural.

a Câmara Municipal de aljustrel atribuiu 
nos anos letivos de 2010/2011 a 2012/2013, 
97 bolsas de estudo a alunos do ensino su-
perior. as bolsas de estudo são pagas du-
rante 10 meses, num valor mensal de 60 € 
e 85 €. 

Município aposta 
na ação social escolar

>

>

Durante os anos letivos de 2010/2011 a 2013/2014, a câmara municipal de Aljustrel atribuiu 
um total de 438 auxílios económicos a alunos carenciados do 1º ciclo 

auxílios económicos e bolsas de estudo Pedidos de concessão 

Bolsas de estudo atribuídas pelo municí-
pio a alunos do ensino superior nos anos 
letivos de 2010/2011 a 2012/2013. 

número

97

o Gabinete VEra – atendi-
mento a vítimas de violên-

cia doméstica, inserido no Projeto 
VEra – Vítimas Em rede de apoio, 
a decorrer no Concelho de aljus-
trel, promovido pela Esdime, com a 
parceria do Município de aljustrel, 
encontra-se em funcionamento 
há cerca de 5 meses. atualmente, 
através da sua principal resposta, 
o apoio Psicossocial, faz o acom-
panhamento de várias situações de 
pessoas que procuraram o serviço.

No âmbito do acompanhamento 
prestado, quer através dos recursos 
do próprio projeto, quer da articu-
lação com as entidades parceiras 
do Concelho de aljustrel, têm sido 
implementadas respostas comple-
mentares ao processo de apoio, de 
forma a fazer face às necessidades 
das pessoas vítimas de violência 
doméstica apoiadas pelo Gabinete 
VEra. 

Estas respostas complementa-
res envolvem um trabalho orienta-

do para ajudar as vítimas a reforçar 
a sua autoestima, a zelarem pela 
própria segurança e a conseguirem 
redefinir projetos de vida, pessoais 
e profissionais, livres do ciclo da 
violência. 

o projeto VEra é financiado 
pelo Programa operacional Poten-
cial Humano, eixo 7.7, Projetos de 
intervenção no combate à violência 
de género, gerido pela Comissão 
para a Cidadania e igualdade de 
Género.

a situação social e económica é, desde 
há já uns anos, preocupante para muitas 

famílias do concelho, sobretudo para as que 
estão a passar por situações de desemprego. 
assim, para minimizar os efeitos da crise o 
município auxilia os estudantes nos estudos 
superiores desde que preencham os requisitos 
necessários.

Só pode requerer a atribuição de bolsas de 
estudo o estudante que satisfaça cumulativa-
mente as seguintes condições:
a) Prove carência de recursos económicos 

para o início ou prosseguimento dos estu-
dos;

b) Frequente ou pretenda ingressar no ensino 
superior no ano letivo que solicita bolsa;

c) tenha tido aproveitamento escolar no ano 
letivo anterior;

d) Seja residente no Concelho de aljustrel há 
mais de um ano;

e) Não possua já habilitações ou curso equi-
valente ao que pretende frequentar;

f) Seja estudante a tempo inteiro, não exce-
dendo profissão remunerada;

g) Não possuir, por si, ou através do agregado 
familiar em que se integra, um rendimento 
mensal per capita superior ao indexante de 
apoio Sociais (iaS).

a apresentação das candidaturas deverá ser 
entregue no Gabinete de ação Social da Câ-
mara Municipal de aljustrel, durante as horas 
normais de expediente, e deverá ser instruída 
mediante a apresentação de boletim de can-
didatura devidamente preenchido, disponível 
no Gabinete de ação Social e em www.mun-
aljustrel.pt.

Gabinete de atendimento 
a vítimas de violência doméstica

Novo serviço em funcionamento há 5 meses

Inscrições abertas 
entre 21 de outubro 
e 29 de novembro 

Gabinete VEra
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eMpreendedorisMo

Quinta da Cerca 

Zona de lazer com parque de caravanismo 
atrai turismo para Messejana

Nos dias 13 a 15 de se-
tembro, foi inaugurado 

oficialmente, o parque de cara-
vanismo da Quinta da Cerca, em 
Messejana. 

Perto de uma centena de cara-
vanistas participaram nas ativida-
des que decorreram durante esse 
fim de semana, entre as quais foi 
organizado um passeio à des-
coberta do património edificado 
desta freguesia e do Concelho de 
aljustrel. 

Esta iniciativa, promovida pe-
los proprietários da Quinta da 
Cerca em conjunto com o “Clube  
autocaravanista Saloio”, contou 
com o apoio da Junta de Fregue-
sia de Messejana e da Câmara 
Municipal de aljustrel, e insere-se 
num projeto mais vasto com vista 
à dinamização nesta vila alenteja-
na de um pequeno complexo de 
lazer.  

No início dos anos noventa, 
Joaquim Gonçalves, após ter 
regressado da alemanha, onde 
tinha emigrado, adquiriu, em 
Messejana, por hasta pública, 
uma propriedade conhecida por 
Quinta do Silva. Esta quinta, de 2, 
5 hectares dos quais 7 mil m2 de 
área coberta, incluía uma antiga 
fábrica de móveis e muito espaço 
envolvente. 

Começou por transformar a 

fábrica e criou o que viria a ser 
o primeiro mercado grossista do 
alentejo. Este mercado, que tinha 
lugar todos os primeiros e tercei-
ros domingos de cada mês, che-
gou a receber cerca de 90 grossis-
tas e uns 4 mil revendedores que 
aqui se abasteciam para depois 
vender em lojas ou em venda am-
bulante. Hoje, o mercado ainda se 
mantém nos mesmos dias, sem-
pre com o sistema de aluguer de 
espaço mas, devido à crise, o nú-
mero de clientes e grossistas tem 
vindo a decrescer.

a ideia de trazer mais-valia a 
Messejana que não era conheci-
da turisticamente, a necessidade 
de recuperar a fábrica que estava 
degradada e de querer aproveitar 
melhor todo este espaço, levou 
Joaquim Gonçalves, a partir de 
2006, a recuperar a parte antiga 
da fábrica e, no exterior, construir 
uma piscina com 25 x12 e outra 
mais pequena com 5 metros para 
crianças. Num investimento priva-
do de cerca de 250 mil euros, feito 
ao longo dos anos sem quaisquer 
comparticipações. de início, estas 
piscinas eram principalmente fre-
quentadas pelos utentes do mer-
cado, mas, desde há poucos anos 
foram também abertas ao público, 
por um preço módico, principal-
mente aos jovens messejanenses 

que aqui ocupam os seus tempos 
livres das férias de verão.  

o espaço circundante às pis-
cinas com relvado, árvores e ele-
mentos decorativos, como poço 
e fonte, cria um ambiente muito 
favorável ao lazer, e oferece um 
cenário ideal para a celebração de 
festas e casamentos civis, como 
de resto tem vindo a acontecer. 

Joaquim Gonçalves, que além 

de empreendedor foi também 
presidente da Junta de Freguesia 
de Messejana, tinha uma visão 
mais alargada para esta quinta 
situada numa zona privilegiada 
e com uma bela vista sobre a 
vila. assim, para complementar a 
zona de lazer, decidiu aproveitar 
parte do mercado grossista para 
criar uma sala de eventos, que 
viesse colmatar a necessidade de 

um espaço deste tipo em Messe-
jana.  

Neste momento, a sala já está 
pronta, mas encontra-se ainda 
em vias de legalização na Câmara 
Municipal de aljustrel. logo que 
esta seja aprovada, poderá então 
começar a receber de forma mais 
regular festas de casamentos, 
batizados, almoços e jantares ou 
quaisquer outros eventos.  

>

A Quinta da cerca conta até hoje, e já vão 15 anos de mercado grossista, vários milhares de clientes que por aqui passaram. 
Recentemente foi acrescentada uma área de lazer que inclui o recém-inaugurado parque de caravanismo.

Nome: 
Joaquim Gonçalves
Profissão: 
empresário

bi

Quinta da Cerca
a propriedade, hoje apelidada de Quinta da Cerca, 

encontra-se toda delimitada por uma vedação e tem 
imenso espaço para agrado dos caravanistas que 
aqui vêm pernoitar. Como a procura por parte dos 
amantes deste tipo de turismo tem vindo a aumen-
tar, surgiu a ideia de adaptar uma grande área sem 
utilização à entrada da quinta num pequeno parque 
de caravanismo, equipando-o com cuba própria para 
despejo e ponto de água para limpeza das caravanas, 
e eletricidade. Existem ainda casas de banho, duches 
e uma pequena zona de merendas, com mesas e gre-
lhadores. o parque está preparado para receber 40 
caravanas, mas tem condições para aqui estaciona-
rem mais. Este não é propriamente um local de fixa-
ção, mas sim de passagem por Messejana de alguns 
turistas nacionais e estrangeiros. a questão de se 
criar um parque de campismo ainda se colocou mas 
este empreendimento não chegou a ir para a frente 
devido às inúmeras exigências burocráticas. 

a Quinta da Cerca é constituída por mercado 
grossista, piscina, parque de caravanismo e sala de 
eventos. Estas zonas de lazer podem ser utilizadas 
individualmente, mediante pagamento. 

aqui prestam serviço três pessoas, mas tudo indi-
ca que no futuro poderão vir a ser contratados mais 
três trabalhadores.  

registo em sites e associações de autocaravanis-
mo, criação de uma conta no Facebook e sinalização 
nas entradas desta vila alentejana são algumas das 
formas utilizadas para dar a conhecer a Quinta da 
Cerca, o parque de caravanismo, e os apartamentos 
turísticos que Joaquim Gonçalves aluga aos vera-
neantes. todo um pequeno projeto turístico que de 
certa forma alimenta e contribui para o desenvolvi-
mento de Messejana. 

CoNTACToS: telemóvel: 936119626 ou  
e-mail: quintadacerca.messejana@gmail.com

Gabinete VEra
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Águas agitam-se com nadadores da maratona

desporto

o Programa Férias despor-
tivas de Verão da Câmara 

Municipal de aljustrel, inserido no 
Viva aljustrel, é um projeto de ca-
ráter educativo, cultural, despor-

tivo, recreativo e de ocupação de 
tempos livres, que decorreu entre 
os dias 16 e 26 de julho. 

Este programa de férias, des-
tinado a crianças e jovens com 
idades compreendidas entre os 7 
e os 17 anos, garantiu a diversão 
e a ocupação de tempos livres aos 
participantes com estadia no Par-
que de Campismo de Monte Gor-
do, idas à praia, realização de jo-
gos, passeios de gaivota, passeios 
noturnos em Monte Gordo, entre 
muitas outras atividades lúdicas. 

as Férias desportivas foram 
realizadas em dois turnos mis-

tos, durante cada período, uma 
semana cada grupo, a autarquia 
facultou a estes jovens e crianças 
a possibilidade de usufruir dos 
benefícios da praia e da habitual 
diversão. Para além do diverti-
mento na praia com muitos mer-
gulhos no mar, jogos de praia, 
esculturas na areia, houve ainda 
a possibilidade de experimentar 
atividades desportivas aquáticas. 
No último dia, um dos momentos 
preferidos de todos os participan-
tes tiveram ainda a oportunidade 
de se divertirem no Parque aquá-
tico aquashow.

Esta iniciativa permitiu que 
cerca de meia centena de crianças 
do Concelho de aljustrel, “gozas-
sem” de férias na praia de Mon-

te Gordo, durante o período de 
maior calor. as Férias desportivas 
prometem regressar no próximo 
verão.

o objectivo desta iniciativa 
foi cumprido, pois durante 

este dia, sábado 17 de agosto, as 
águas agitaram-se com as braça-
das de todos os que quiseram par-
ticipar nesta actividade.

Bruços, crawl, mariposa, costas 
ou qualquer outro estilo, as pes-
soas participaram nesta iniciativa 
ao longo de 10 horas. a principal 
intenção da organização passou 
por, à semelhança do que aconte-

ce com outras atividades, incenti-
var os municípes para a prática 
desportiva, aliando momentos de 
lazer a um estilo de vida saudável, 
ao mesmo tempo que se dinamiza 
este equipamento municipal.

Este passeio teve um percur-
so de 80 quilómetros dividi-

do em três etapas. a primeira de 
40 quilómetros até à freguesia de 
Bicos. a segunda partiu desta fre-
guesia até ao Cercal do alentejo, 
num percurso de 22 quilómetros, e 
por fim, os 18 quilómetros restan-
tes foram percorridos sempre por 
caminhos rurais até Vila Nova de 
Milfontes, onde os participantes, 
por fim, descansaram, conviveram 
e almoçaram no parque de cam-
pismo desta vila à beira rio e mar.

a organização assegurou o 
abastecimento e apoio aos partici-
pantes de 20 em 20 quilómetros. 

Como já vem sendo habitual, 
todos os meses, a Câmara realiza 
um passeio de Btt com vista a 
promover a prática desta moda-
lidade desportiva extremamente 
salutar para a saúde, e fomentar 
o convívio entre todos. Este pas-
seio foi o último a ser realizado 
durante este verão. Esta atividade 
desportiva regressou no início do 
outono. 

Férias desportivas de Verão

Maratona de natação

Passeio de Btt

Piscina Municipal de aljustrel 
em destaque

Os 80 km que ligam aljustrel 
a Vila Nova de Milfontes

>

>

beneficíos da praia e do mar
A água do mar, composta por sal e iodo, é usada como terapia desde há 
séculos. As algas são ricas em proteínas, vitaminas e minerais indispen-
sáveis à nossa epiderme. A água do mar além de rica em cálcio, ferro, 
magnésio, sódio, zinco e cobre é também revitalizante, anti-infeciosa, 
antisstress, analgésica, boa para o mau humor e depressão. 
o metabolismo também beneficia com o iodo, que estimula a tiroide. A 
necessidade de adaptar-se à mudança de temperatura serve para aumen-
tar o ritmo do metabolismo e tem um efeito muito positivo na circulação 
do sangue.
os sais minerais, em parceria com o sol, regeneram a pele, em especial 
devido ao efeito desinfetante do sol e drenante do mar que ajudam a 
limpar as impurezas.

Grupo de participantes pedalaram até Milfontes

Praia é saúde e divertimento

Município 
de aljustrel 
leva crianças 
do concelho 
à praia
A câmara municipal de 
Aljustrel proporcionou, 
mais uma vez, ativida-
des desportivas e cultu-
rais para ocupar as férias 
dos jovens e crianças do 
concelho.

>
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desporto

Dia europeu sem Carros 
pára o trânsito 
há 13 anos em Portugal

Desporto, cultura, e diversão 
durante as férias de verão

equipamento desportivo 
requalificado em atividade 
durante o verão

Em 2013 aljustrel voltou a as-
sociar-se ao dia Europeu sem 

Carros, que se celebra anualmente 
no dia 22 de setembro, em vários 
países da Europa.

Esta inicitiva tem como objetivo 
principal sensibilizar e consciencia-
lizar a população aljustrelense, em 
particular, e a de toda a Europa, em 
geral, para as questões ambientais. 
Este que pretende ser um dia de 
alerta das populações e dos deciso-
res para as questões da mobilidade 
e qualidade de vida urbana permitiu 
aos munícipes aljustrelenses partici-
par em várias atividades que decor-
ram, num troço da av. da liberdade 
fechado propositadamente ao trân-
sito. 

atividades desportivas, distribui-
ção de flyers informativos, rastreio 
de saúde e distribuição de brindes 
foram algumas das ações que o 

Município de aljustrel promoveu, 
ao longo do dia, para alertar os 
cidadãos sobre a necessidade da 
mudança de comportamentos re-
lativamente à mobilidade, em par-

ticular no que toca à utilização do 
automóvel particular, sobretudo 
em pequenos aglomerados, como 
aljustrel, em que tudo está à dis-
tância de uns passos.

Este programa de férias es-
colares é articulado entre 

todos os serviços municipais, de 
modo a que as crianças e jovens 
do concelho usufruam da melhor 
maneira o interregno das férias 
escolares. Este projeto educativo 
de ocupação de tempos livres é, 
na perspetiva de muitos pais e da 
organização, a forma mais lúdica, 
didática e saudável de ocupar os 
três meses de férias.

assim, decorreram atividades 
diversificadas nos vários equipa-
mentos municipais, sobretudo na 
Piscina Municipal, Biblioteca Mu-
nicipal e CaiM – Centro de anima-
ção infantil Municipal. Participaram 
nesta nova atividade cento e vinte 
crianças??? com idades compreen-
didas entre os 3 e os 17 anos. 

Este programa surgiu pela pri-
meira vez em 2011 e visa contribuir 
para o enriquecimento das ativida-
des de verão oferecidas às crian-
ças e jovens do nosso concelho. 

as iniciativas desenrolaram-se por 
todos os espaços mencionados, 
de acordo com um horário, levan-
do a uma maior diversidade de 

ações e maior articulação entre os 
vários serviços municipais, nome-
adamente, nas áreas do desporto 
e cultura.

Pela primeira vez a Piscina 
Municipal Coberta este-

ve em atividade em simultâneo 
com a Piscina de ar livre. a 
aposta do Município em manter 
as instalações a funcionar em si-
multâneo durante todo o verão, 
revelou-se um sucesso junto da 
população.

Este facto permitiu que as vá-
rias classes de Natação e Hidrogi-
nástica mantivessem a sua regula-
ridade até ao final de julho. 

a atividade da Piscina Coberta 
durante o período de verão permi-
tiu ainda que pessoas em recupe-
ração de lesões, de aVCs, entre ou-
tras situações, continuassem com 
o seu restabelecimento.

Houve ainda um significativo 

número de munícipes, que por 
variadíssimos motivos, usufruiu 
deste equipamento desportivo. 
ou por que gostam de nadar num 
ambiente mais sossegado, ou por 
que não podem apanhar sol, a pre-
ferência recaiu na piscina coberta 
em vez da piscina de ar livre.

>

>

>

Esta iniciativa integra-se na Semana Europeia da mobilidade instituída, em 2002, após 
o sucesso do Dia sem carros, nascido em França em 1998, e adotado pela união Eu-
ropeia, quando tendo em conta os crescentes problemas relacionados com o uso do 
automóvel, vários países da união Europeia, incluindo Portugal, lançaram esta inicia-
tiva pela primeira vez à escala europeia em 22 de Setembro de 2000.

aljustrel associa-se novamente

Viva aljustrel

Piscina Municipal Coberta

atividade de expressão corporal

DESPoRTo Em NÚmERoS

Férias Desportivas Verão 
Local: monte Gordo 
Participantes: 45 crianças e jovens com idades entre os 7 e os 17 anos.

Programa “Viva aljustrel” 
Local: Aljustrel - Piscina municipal, biblioteca municipal e cAIm 
Participantes: 120 crianças  e jovens com idades entre 3 e 17 anos
.
Maratona de Natação 
Local: Aljustrel – Piscina municipal. Participantes: 100 participantes 

Fitness e musculação 
Local: Ginásio municipal. Participantes: média mensal de 200 pessoas.

Festival aquático
Local: Aljustrel – Piscina de Ar livre. Data: 22 Junho 2013 
Atividades: Insufláveis aquáticos, música e Jogos. Participantes: 
cerca de 500 pessoas 

Piscina de ar livre
Data: de 15 Junho a 15 Setembro. Entradas: mais de 25.000 entradas 
na Piscina de Ar livre esta temporada de Verão

INScRIToS 
Classes Municipais 
de Natação e Hidroginástica 215
(crianças e adultos)

Hidroginástica sénior 90 
Movisénior 125
Fitness sénior 80
Btt 85
Btt aljustrel- Milfontes 25
(passeio reservado a residentes no concelho)    
 

PRESENçAS Em méDIA
Desporto para todos 300



aljustrel> bolETIm muNIcIPAl | ouTubRo 201318

sociedade

durante este fim de sema-
na, em que se abrem as ta-

lhas com vinho novo, as adegas 
da aldeia abrem as suas portas 
para dar a provar o seu néctar. ali-
ás, o vinho produzido em Ervidel, 
de forma artesanal, ou seja, em 
talha de barro, é muito conhecido 
na região e recomendado pelos 
apreciadores. 

Como acontece nos últimos 
anos, o largo da liberdade, tam-
bém conhecido como largo da 
feira, é o epicentro do evento. 
aqui, junto ao Jardim da liber-
dade, situam-se os stands, que 
funcionam como montra dos 
produtos locais e regionais, e 
onde se pode encontrar também 
artesanato, doçaria, legumino-
sas, azeite, enchidos, vinho; en-
tre muitos outros produtos de 
qualidade.

Bem perto deste local, no anti-
go lagar, os visitantes podem ver 
a modo artesanal de produção de 
azeite, que nestes dias mostrará a 
laboração de um lagar antigo. a 

poucos metros de distância situa-
se o Núcleo rural do Museu, que 
também tem um espólio cultural 
para oferecer aos visitantes. Mes-
mo ao lado fica a adega coletiva 
onde se pode apreciar todos os 
vinhos dos produtores locais, co-
mer um petisco, conviver e assis-
tir aos espetáculos musicais.

depois, aqui e ali, como que 
a tecer uma manta de retalhos, 

há adegas que salpicam as ruas 
da aldeia e que nestes dias estão 
abertas de par-em-par para dar a 
conhecer o seu produto e a rece-
ber residentes e visitantes. 

Esta feira, centrada na temáti-
ca da vinha e do vinho, é promo-
vida pela Câmara de aljustrel com 
o apoio da Junta de Freguesia de 
Ervidel, produtores e movimento 
associativo.

o plano estratégico de ação 
do Concelho de aljustrel de-

corrente da agenda 21 local vai 
começar a ser implementado den-
tro dos próximos meses.

resultante do diagnóstico de 
Sustentabilidade do Concelho de 
aljustrel levado a cabo nestes úl-
timos dois anos, e do qual sobres-
saíram as linhas estratégicas e as 
consequentes orientações temá-
ticas, importa, agora, materializar 
as ações e intervenções definidas, 
com vista a atingir “um concelho 
com mais, melhor e rejuvenescida 
população, com pessoas qualifica-
das cultural e tec-
nicamente e com 
oportunidades de 
emprego, incor-
porando a atração 
e assimilação de 
novos habitantes 
nas comunidades 
locais. Um con-
celho vivificado, 
sob o lema “Con-
celho de aljustrel 

-tErra ViVa”.
assim, serão desenvolvidas as 

medidas e iniciativas que se con-
sideram necessárias no quadro de 
uma década, num projeto aberto a 
ser posto em prática de forma evo-
lutiva, que integre as avaliações 
dos resultados obtidos e leve em 
conta as realidades regional, na-
cional, europeia e internacional, 
que forem condicionando o desen-
volvimento sustentável concelhio, 
e sempre com o desígnio de “tra-
var a sangria demográfica e iniciar 
um processo de crescimento e 
qualificação populacional”. 

Plano de ação estratégico 
do concelho está traçado

Foram recentemente ce-
lebradas as escrituras de 

aquisição, por parte do município, 
dos dois prédios, pertencentes à 
Santa Casa da Misericórdia de 
aljustrel, nos quais se encontram 
edificados o atual Jardim 25 de 
abril e o lar da 3.ª idade, localiza-
do no mesmo jardim.
Foram signatários destas escri-
turas, o presidente da Câmara 
Municipal em representação do 
Município e o provedor e o tesou-
reiro em representação da Santa 
Casa da Misericórdia de aljustrel.

tal aquisição vem possibilitar 
a concretização da candidatura 
da empreitada do “Parque da Vila 
de aljustrel” ao Programa ope-
racional regional do alentejo 
2007/2013 - inalentejo. Estes dois 
prédios foram adquiridos pelo 
valor global de 420.010,00 euros 
e têm uma área total de 9.000,09 
m2.

Esta zona nobre da vila irá ser 
requalificada e apetrechada com 
um parque de lazer propício à 
prática desportiva e ao serviço da 
população de aljustrel. 

CMa adquire jardim e edifício do lar à Santa Casa

escrituras viabilizam candidatura 
da empreitada do jardim 25 de abril 

>

> >

Esta zona nobre da vila irá ser requalificada e apetrechada com um parque de 
lazer propício à prática desportiva e ao serviço da população de Aljustrel. 

Vin&cultura 2013 agenda 21 local

atual entrada Jardim 25 de abril

Vinho é rei da festa

adegas de ervidel abrem portas 
e talhas entre 23 e 24 de novembro
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sénior 

Exposição dos trabalhos dos alunos seniores

Convívio

Universidade Sénior de aljustrel 

Número de alunos aumenta no terceiro ano de abertura 

depois da despedida o regresso das atividades em setembro

universidade sénior e animasénior

o Pavilhão do Parque de Expo-
sições e Feiras recebeu, neste 

dia, as cerca de 300 pessoas que 
participaram ao longo do ano nas 
diversas atividades promovidas pela 
edilidade. 

além da inauguração da exposi-
ção de pintura, de cerâmica, de azu-
lejo e de outros trabalhos manuais 
realizados durante as oficinas temá-
ticas do animasénior e na disciplina 
de artes decorativas e Pintura da 
USa, nesta tarde, foi também reali-
zado um lanche convívio, a que se 
seguiu um baile muito animado. 

Esta tarde marcou assim o final 
de um ano com inúmeras atividades 
que contribuíram para proporcionar 
aos munícipes com idades superio-
res a 50 anos, uma vida mais ativa e 
com mais qualidade, mais também 
para combater os problemas de iso-
lamento e de solidão a que muitos 
estão submetidos. 

depois do interregno do verão, 
as aulas da USa e as atividades do 
animasénior retomaram o seu nor-
mal funcionamento no mês de se-
tembro. 

USa 

alunos 
da universidade 
sénior 
de aljustrel 
expõem trabalhos 
de artes plásticas

o espaço oficinas teve paten-
te ao público uma exposição 

de pintura e azulejo dos alunos da 
Universidade Sénior de aljustrel.

Nesta mostra estiveram paten-
tes ao público trabalhos em corda 
seca, tela e azulejo que os alunos 
inscritos nas disciplinas de artes 
decorativas e artes Plásticas/Pin-
tura, produziram durante o ano 
letivo de 2012/2013. Estas aulas fo-
ram ministradas pelos professores 
Elsa Morgadinho, Marco Custódio 
e Carlos antónio.

os 21 alunos “revelaram” ao 
público cerca de meia centena de 
trabalhos, elaborados no âmbito 
da disciplina.

a mostra estareve patente ao 
público entre 23 de agosto e 28 de 
setembro. Entradas livres. 

o ano letivo 2013/2014 da 
Universidade Sénior de al-

justrel (USa) abriu no dia 7 de 
outubro. 

Neste terceiro ano de funciona-
mento, a Câmara Municipal de al-
justrel registou, até ao momento, 
a inscrição de 103  pessoas. des-
tas 91 pessoas renovaram a sua 
inscrição, as outras inscrevem-
se pela primeira vez, decididas a 
ocupar o seu tempo adquirindo 
mais conhecimentos e formação, 
mas também de conviver mais 
com outras pessoas. 

 Nestes dois últimos anos, a 
Universidade Sénior tem aposta-
do nas disciplinas de Cidadania, 
Psicologia, inglês, Português, Saú-
de, História local e Património, 
teatro, artes decorativas, artes 
Plásticas e Pintura, Música, infor-
mática, atividade Física, Hidrogi-
nástica, tendo sido introduzidas 

posteriormente as aulas de yoga. 
Este ano, além das mesmas con-
tinuarem a ser lecionadas volun-
tariamente por professores espe-
cializados nestas matérias, foram 
também introduzidas o ensino da 
Viola, Francês, dança desportiva 
e Hortofloricultura. 

Uma vez mais, ao longo do 
ano e consoante as disciplinas 
frequentadas, os alunos irão 
ser convidados a participar em 
workshops, colóquios, conferên-
cias, visitas de estudo, e inúmeros 
momentos festivos e de convívio, 
no sentido de lhes proporcionar 
uma participação mais ativa na 
sociedade, bem como uma maior 
qualidade de vida e bem-estar físi-
co e mental. 

recorda-se que a USa, dirigi-
da a indivíduos com idade igual 
ou superior a 50 anos, tem por 
finalidade promover o ensino não 

formal, através da atualização de 
conhecimentos sobre diferen-
tes matérias, num contexto de 
formação ao longo da vida, bem 
como organizar atividades com-
plementares de carácter cultural, 
recreativo e de convívio. a USa 
pretende constituir-se como um 
polo de informação e divulgação 
de serviços, recursos, direitos e 
deveres dos mais idosos e forta-
lecer a participação social dessas 
pessoas como também contribuir 
para reforçar o exercício pleno 
dos seus direitos e deveres en-
quanto se promove o envelheci-
mento saudável e a qualidade de 
vida dos mais idosos.

Para mais informações sobre a 
Universidade Sénior de aljustrel 
pode consultar o site da Câmara 
em http://www.mun-aljustrel.pt/
menu/541/universidade-senior.
aspx.

A câmara municipal de 
Aljustrel realizou, em 
junho, a festa final de ano 
da universidade Sénior 
de Aljustrel (uSA) e do 
Animasénior. Agora é 
hora de recomeçar…

>

>

>

Público aderiu em massa 
para ver trabalhos

aula de Saúde e Nutrição

Cinema em fase de acabamen-
tos
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Hóquei em patins Momento no Campo das Minas

associativisMo

Mineiro:um clube, um orgulho, uma paixão contagiante

O sport Club Mineiro 
aljustrelense celebra 80 anos 

Foi no dia 25 de maio de 1933 
que nasceu o SCMa-Sport 

Club Mineiro aljustrelense. tempos 
antes um grupo de jovens resolveu 
unir-se, criar uma comissão e fundar 
um clube, essa vontade comum fer-
tilizou o caminho onde se deram os 
primeiros passos para que o SCMa 
se tornasse naquilo que é hoje, 80 
anos depois.

inicialmente não existia sede, 
nem camisola tricolor, nem troféus. 
Havia sim uma grande paixão pelo 
futebol, o desporto “mãe” do clube. 
Houve épocas em que os homens 
saíam do fundo da mina diretamen-
te para o campo das minas, despiam 
a farpela de mineiro para envergar a 
do “Mineiro”.

atualmente os jogadores são 
contratados para suarem a cami-
sola, mas a larga maioria deixa-se 
contagiar por esta “febre” tricolor e 
envergam o equipamento de corpo 
e alma. Neste ano, em que se come-
mora esta importante efeméride, o 
plantel, reforçado e renovado, já deu 
bastantes alegrias dentro das quatro 
linhas. Um claro exemplo foi a vitória 
da 1ª eliminatória da taça de Portugal 
frente ao histórico Casa Pia, por 5-2, 
num jogo impróprio para cardíacos, 
com direito a prolongamento e gran-
des penalidades, onde o Mineiro se 
mostrou superior. apesar do Sport 
Clube Mineiro aljustrelense militar 
no Campeonato distrital de Beja e a 
Casa Pia competir no Campeonato 
Nacional de Seniores, os Mineiros 
não se deixaram intimidar e brilha-
ram naquela que é considerada, 
pelos amantes do futebol, a taça rai-
nha. o mesmo orgulho brotou na 2ª 
eliminatória com uma vitória inequí-
voca, por 3-1, frente ao igreja-Nova 

e a goleada por 7-0 frente ao Bairro 
da Conceição ou ainda a vitória do 
dérbi distrital, por duas bolas a zero, 
frente ao Castrense.

Porém, o “Mineiro” não se es-
gota no futebol sénior. É ainda uma 
escola para as crianças dos escalões 
de formação, é também a casa do 
hóquei em patins e da patinagem 
artística. todas as secções têm, ao 
longo do tempo, contribuído para 
elevar o nome do clube por todas as 
paragens. afinal ser “Mineiro” é um 
orgulho.     

No âmbito das comemorações do 
octogésimo aniversário do SCMa, 
que se comemora com pompa e cir-
cunstância em 2013, foi concebido 
um conjunto de ações que têm vindo 
a ser promovidas ao longo do ano. 
algumas já foram concretizadas, 
nomeadamente o descerramento de 
um painel de azulejos, na parede ex-
terior da sede do clube, em que se 
pretendeu fazer uma franca home-
nagem a todos aqueles que, de uma 
forma ou outra, contribuíram para 
engrandecer e enriquecer a história 
do Mineiro aljustrelense. 

o Jantar de Gala foi outro momen-
to que, certamente, ficará registado 
para a posteridade. Uma ocasião de 
emoção e glamour, mas também de 
consolidação da paixão pelo clube, 
de aproximação e convívio entre só-
cios, simpatizantes e atletas. Neste 
jantar foi ainda apresentado um fil-
me sobre o Sport Clube Mineiro, que 
vale mesmo a pena ver.

durante o verão realizou-se a já 
tradicional sardinhada no jardim e já 
em setembro o clube promoveu um 
encontro de ex-atletas com almoço 
e jogo convívio. a próxima iniciativa 
tem lugar no início de novembro, dia 

8, no Pavilhão do Parque de Exposi-
ções e Feiras. trata-se da iniciativa 
“Music Night” com os irmãos Verda-
des, ruben Baião e o duo M&M.                         

Mas, para que o clube que é de 
todos possa ir sobrevivendo aos 
tempos mais difíceis, que também 
afetam o desporto e as coletivida-
des em geral, é muito importante a 
solidariedade de toda a comunidade 
aljustrelense. a “ajuda Mineiro” re-
presenta uma importante fonte de 
receita com um custo semanal de 
apenas 1 euro. o sorteio para apurar 

o vencedor é realizado quinzenal-
mente e este ano tem prémios em 
vales de compras ainda mais alician-
tes e dois prémios monetários muito 
convidativos.

outro tipo de “ajuda” muito im-
portante, e de que o clube não pres-
cinde, é o caloroso apoio vindo das 
bancadas. Em campo estão 11, mas 
na realidade o jogo faz-se dentro e 
fora das quatro linhas com o calor 
do público e da massa associati-
va que ama e vive intensamente o 
Sport Clube Mineiro aljustrelense!

Na página do asso-
ciativismo voltamos 
a coroar o desporto 
rei. Nesta ocasião 
falamos do clube 
maior de Aljustrel: 
Sport clube minei-
ro Aljustrelense, 
o orgulho de uma 
comunidade inteira, 
onde as semelhan-
ças e as diferenças 
se esbatem e todos 
se unem em torno 
do glorioso “minei-
ro”, que há várias 
gerações enche os 
aljustrelenses de 
alegrias

>

Patinagem

o Desportivo das Aves eliminou o Mineiro da luta pela taça rainha 
no jogo na 3ª eliminatória, interrompendo a viagem do Mineiro 
rumo ao Jamor. Mas, o Mineiro vence com paixão e perde com 
glória, pois esta eliminação, por uma bola a zero, com uma equipa 
da 2ª Liga, não refletiu a grandeza do Mineiro num jogo desigual, 
onde a derrota teve um sabor amargo a injustiça. Porém, a Câmara 
Municipal de Aljustrel parabeniza todos pelo empenho, pela garra e 
pela dignidade com que lutaram até ao fim. 
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CROnOLOgiA dA 
“VidA” dO CLube

“Saudades. Sinto muitas 
saudades dos bons tempos 
que lá vivi, das pessoas, 
dos amigos, dos colegas 
com quem joguei à bola. 
lembro-me muito desses 
tempos, dos bons tempos, 
as coisas más meto-as atrás 
das costas.”

“Para mim o mineiro é o 
clube da minha terra, gosto 
dele e faço tudo o que 
posso pelo clube. Ajudo em 
tudo o que é preciso, tenho 
uma grande paixão pelo 
mineiro porque também 
joguei lá muitos anos”.

“Para mim o Sport clube 
mineiro Aljustrelense é 
uma paixão, é o meu clube 
de coração! Nasci, cresci e 
aprendi a amar o mineiro. 
Para mim, como para todos 
os Aljustrelenses, o mineiro 
é um grande amor, é uma 
família. o que nos une a 
este clube é forte, são oito 
décadas de existência, que 

foi, é, e sempre será um grande motivo de orgulho 
para todos os Aljustrelenses.

associativisMo

Foi recentemente eleito presidente 
da direção do sCMA para o biénio 
2013/15. Quais são os principais 
objetivos e linhas orientadoras para 
este mandato?

É uma grande responsabilidade, mas 
é sobretudo um orgulho. É um orgulho 
servir com aquilo que sei, e o melhor 
que posso, este clube. Sei que é o que 
faz com que a equipa que tenho como 
suporte, que é o que faz com que todo o 
mecanismo ande e foi o que fez com que 
após o primeiro ano em comissão admi-
nistrativa nos permitisse abraçar agora 
então ainda com mais responsabilidade 
este biénio.

Que balanço faz do trabalho da co-
missão administrativa que também 
presidiu? 

Sabendo que seriam metas difíceis 
não tínhamos sequer o compromisso de 
as cumprir em apenas um ano, mas com 
trabalho e a envolvência de todos e a 
disponibilidade que todos empregaram, 
conseguimos alcançar os objetivos a que 
nos propusemos. Claro que houve coisas 
que ficaram para trás, como a questão 
do futebol sénior, que é o ponto alto do 
clube, e é isso que as pessoas querem 
ver. os resultados não foram os melho-
res mas ainda assim se não tivessem 
extinto a 3ª divisão Nacional, o clube 
ainda estria nos nacionais.

Quais são os objetivos desta nova 
direção e as principais linhas orien-
tadoras?

as linhas orientadoras são exatamen-
te as mesmas daquelas que tínhamos 
durante a comissão administrativa, que 
é manter a estabilidade que o clube 
precisa. É andar sempre num patamar 
estável, num patamar que permita que 
o clube não ande com o nome arrasta-
do pela lama, que cumpra com honra 
todos os compromissos a que se propõe 
e essas são sempre as nossas linhas 
orientadoras.  

• 1920 •  
1ª tentativa 
de formar um 
clube

• 1933 •  
Aprovação primei-

ros estatutos

• 1938 • transferência 
para a atual sede

• 1940/46 • II Grande 
Guerra mundial crise no 
futebol devido à guerra.

• 1947/48 • Provas ofi-
ciais 2ª Divisão Nacional

• 1950 • Início Futsal 
Juvenil/ Apresentação 
Hóquei em Patins

• 1970 • melhor equipa 
juvenil época 70

• 1973 • construção 
novo ringue no Torito

• 1976 • 3º lugar campe-
onato Nacional 3ª divisão 
série F

• 1982 • Equipas jovens 
relançadas no clube

• 1996 • Início secção de 
patinagem artística

• 2010 • Formação equi-
pa futebol feminino

• 2013 • comemoração 
de 80 anos de orgulho    

• As cores do clube, 
azul, branco e encarnado, 
foram escolhidas pelo 
senhor custódio Alhinho, 
com base nas cores de 
um livro de papel de 
mortalhas da altura, e 
aprovadas pelos restantes 
membros da comissão.

• Nestas oito décadas 
de ScmA, o clube teve 
três “sedes”, ou melhor, 
locais onde os dirigen-
tes reuniam. Ainda na 
década de 30 a comissão 
encontrava-se no café do 
Espanhol, no largo brito 
camacho. Posteriormente 
a sede, propriamente dita, 
passou a funcionar na Rua 
de Santo António num 
local que ficou conhecido 
como “A cabanita”. Desde 
1938, até à atualidade, a 
sede situa-se na Rua 25 
de Abril e é uma das prio-
ridades da nova direção, 
que pretende adquirir o 
edifício e assim aumentar 
o património do clube.

perfil

ANTóNIo GoNçAlVES
Idade: 36 anos
Profissão: coordenador de Projeto
Presidente da Direção do Sport 
clube mineiro Aljustrelense

VoX PoP
O Que é Que senTe peLO sCMA?

TRêS QuESTõES A
AnTóniO gOnçALVes
Presidente de Direção do ScmA

Hélder banza (nené)
• Ex-jogador, ex-treinador provisório  
e ex-presidente do clube

salvador espírito santo
• Sócio e ex-jogador do ScmA

Ana Afonso
• Sócia e apoiante do ScmA

1

2

3
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mastro

cultura

Verão é animação

Noites de Verão animam Praça da resistência

O espaço Oficinas ofereceu várias 
bandas de cariz alternativo

todos os sábados, a par-
tir das 22 horas, a música 
e o convívio foram motivo 

mais que suficiente para levar 
as pessoas, de todas as idades, 
a dar um “pé de dança” à volta 
do mastro. 

dia 3 de agosto, o baile foi 
abrilhantado pela acordeonista e 
vocalista Sara Pessoa. Seguiu-se 
o baile com Vânia Silva, no dia 10 
de agosto, à mesma hora. dia 17 
de agosto foi a vez da acordeo-
nista rita Melo animar a praça. 
a organista Vera Mónica atuou 
no dia 24 de agosto. as Noites 
de Verão terminaram dia 31 de 
agosto com um baile a cargo de 
Claúdio rosário.

Estas festas de cariz popular 
constituem ainda, para além da 
diversão e convívio, uma opor-
tunidade para ajudar as diversas 
associações e coletividades do 
concelho que exploram os servi-
ços de bar e quermesse. 

>

Noite de santo antónio 
em aljustrel 
com muita animação

Marchas popularesMúsica como expressão cultural

a festa, em véspera de fe-
riado municipal, contou 

com a atuação de marchas popu-
lares e um desfile entre a avenida 
1º de Maio e a Praça da resistên-
cia. 

Participaram neste cortejo re-
pleto de cor, música e alegria, as 
marchas populares do Centro de 
animação infantil Municipal local; 
Messejana; Montes Velhos, USa- 
Universidade Sénior de aljustrel e 

animasénior e ainda a Marcha Po-
pular de aljustrel.

Uma noite de cultura popular e 
de diversão que vai ganhando cada 
vez mais admiradores, quer os que 
participam nas marchas, quer os 
que aplaudem. 

Esta iniciativa é promovida pela 
Câmara Municipal de aljustrel com 
o apoio do Movimento associativo 
e população do Concelho de aljus-
trel. 

Público aplaudiu com entusiasmo os marchantes

Grande concerto de Kalu marcou a temporada nas oficinas

assim, e sendo o espaço ofi-
cinas um lugar dedicado às 

diversas manifestações artísticas, a 
música tem lá um lugar cativo.

No âmbito da iniciativa cultural 
animação do Pátio passaram por 
este palco os trio alcatifa e os Mele-
ch Mechaya. os trio alcatifa trouxe-
ram a aljustrel ritmos orientais com 
pinceladas de bailarico, para dançar 

sozinho ou acompanhado, com ou 
sem modismos. Uma noite de mui-
ta festa e dança com Kiko, Paul e 
trinta dos Kumpania algazarra. 

Já em agosto a animação esteve 
a cargo dos Melech Mechaya. Um 
quinteto português de música klez-
mer, tradicionalmente judaica, com 
inspirações nas músicas cigana, 
árabe e dos balcãs.

Pelo espaço oficinas passaram 
ainda nomes como Kalú, Norberto 
lobo e Emmy Curl. o último es-
petáculo de outubro trouxe, até às 
oficinas de Formação e animação 
Cultural, the Fellow Man. trata-se de 
um trabalho a solo de Bruno Mira, 
vocalista de Cast a Fire, agora numa 
vertente mais voltada para a música 
folk.

>

>

os tradicionais bailes de verão na Praça da  
Resistência, em Aljustrel, foram uma verdadeira  
animação durante o verão de 2013. 
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População adere à iniciativa

a iniciativa 4ªs à Noite teve 
início em julho e prolongou-

se até meados de agosto no anfitea-
tro da Piscina Municipal, com muitos 
espetáculos culturais. a abrir estes 
serões tivemos uma noite de fado 
com a intérprete Cremilde, acompa-
nhada por Valentim Filipe na guitar-
ra e  tiago Valentim na viola.

ainda durante o mês de julho 
pudemos assistir ao espetáculo 
musical com o grupo aljustrelen-
se que dispensa apresentações, 
“Nova aurora”. Na semana seguin-
te subiu ao palco o mágico david 
Martin que encantou miúdos e 
graúdos com os seus truques de 

magia. a iniciativa 4ªs à Noite “fe-
chou” o mês de julho com uma 
noite cheia de beleza e glamour 
com a passagem de modelos “al-
justrel Moda Jovem”.

Em agosto a protagonista foi a 
viola campaniça, com um espetá-
culo com os “Cantadores do Sul” 
que encheu, mais uma vez, o audi-
tório. aliás, por este local, durante 
o mês de julho e agosto, passaram 
centenas de pessoas, de aljustrel e 
não só, que contribuíram enrique-
cer ainda mais estes serões cultu-
rais com sabor a verão.

levar a companhia dos livros à po-
pulação mais isolada do concelho 

de aljustrel foi o objetivo da iniciativa “Bi-
blioteca fora de portas”, que decorreu até 
final de Setembro.

Promovida pela Biblioteca Municipal, 
a iniciativa teve início em agosto e andou 
em itinerância pelos bairros e freguesias 
de todo o concelho, levando a companhia 
dos livros à população mais isolada.

Esta iniciativa, que foi um grande su-
cesso, integra a estratégia da Biblioteca 
Municipal de aljustrel que pretende ser 
um serviço moderno, vivo e funcional, que 
procura reunir, organizar, tratar e difundir 
a informação nos diversos suportes dispo-
níveis.

a Biblioteca Municipal de 
aljustrel apresentou, dia 

6 de julho, a peça “Quem matou 
escondeu o gato?” pelo grupo de 
teatro Pim Pam Pum. 

Este grupo de contadores de 
histórias da Biblioteca Municipal 
regressou à cena e, uma vez mais, 
encheu o auditório com risos e 
gargalhadas.

Esta peça conta a história de 
umas férias assustadoras num hotel 
assombrado onde a amizade e o res-
peito pelos outros se podem apren-
der. Numa encenação feita à medida 
dos 16 atores, que excecionalmente 
integrou crianças mais jovens, as tra-
palhadas multiplicaram-se enquanto 
se revelaram os segredos e se des-
vendaram alguns mistérios.

Este grupo de Contadores de 
Histórias da Biblioteca Pim Pam 

Pum pretende, numa primeira 
abordagem, desenvolver jogos de 
expressão corporal e dramática, e 
posteriormente a dramatização de 
pequenas peças que serão apre-
sentadas em público.

ao longo dos anos, este grupo 
que se encontra semanalmente às 
quartas e sextas-feiras no auditó-
rio da Biblioteca Municipal para 
preparação dos seus trabalhos, já 
conta com várias peças no seu re-
pertório e tem vindo a aperfeiçoar-
se na arte da representação.

após este espetáculo, o público 
juvenil pôde ainda participar na 
atividade “Biblioteca às escuras”, 
uma iniciativa que promoveu di-
versas atividades lúdicas, no sen-
tido de se criar uma maior aproxi-
mação a este espaço e incentivar o 
gosto pela leitura.

o espaço oficinas recebeu, 
em junho, a exposição de 

pintura e escultura dos irmãos 
Pedro e Paulo Pinheiro.

os irmãos Pinheiro desde 
cedo têm-se dedicado ao mundo 
das artes. Pedro Pinheiro, desig-
ner de profissão, ocupa as suas 
horas livres a pintar. Galardoa-
do com vários prémios, as suas 
obras já foram expostas em di-
versas exposições, em Portugal e 
no estrangeiro. 

Paulo Pinheiro, arquiteto de 
formação e professor de artes 
Visuais, foi membro fundador do 
projeto “Fábrica” em Castro Ver-
de, e é para a escultura que tem 
virado a sua criatividade. autor de 
obras expostas em vários pontos 
do país, também algumas delas 
premiadas, Paulo Pinheiro expres-
sou nesta mostra, em aljustrel, o 
seu fascínio pelo voo particular 
dos morcegos, cuja dinâmica é 

distinta das outras aves. Suspei-
tando de que no interior das pe-
nas algo de subtil acontece. 

Pedro e Paulo Pinheiro, que 
foram umas das primeiras pes-
soas a frequentarem o NaVa-Nú-
cleo de artes Visuais de aljustrel, 
juntam-se, uma vez mais, na sua 
vila natal, numa mostra que reu-
niu algumas das suas obras mais 
recentes.

cultura

anfiteatro da piscina 
Municipal recebeu 
4ªs à noite

Biblioteca itinerante 
numa freguesia perto de si

Grupo Pim Pam Pum 
com sucesso renovado

exposição de pintura e escultura 
junta irmãos aljustrelenses 

Por este local, durante o 
mês de julho e agosto, 
passaram centenas de 
pessoas, de Aljustrel e 
não só, que contribuíram 
para enriquecer, ainda 
mais, estes serões cultur-
ais com sabor a verão.

Serões culturais ao sabor do verão teatro

Pedro e Paulo Pinheiro

aljustrel, um concelho com cultura 

>

>

>

>

Nova aurora garante casa cheia

Sala de exposições  
das oficinas 

Pim Pam Pum regressa em breve

Fado 
no anfiteatro 
das piscinas
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Primeira reunião de funcionamento

assembleia Municipal 
de aljustrel

Entrando-se na ordem do 
dia, foi feito o sufrágio se-

creto para eleição uninominal da 
Mesa da assembleia. Numa úni-
ca votação para o cargo de Presi-
dente da Mesa deram entrada na 
urna 16 votos. apurados os resul-
tados, verificou-se que Francisco 
Correia Mestre obteve 15 votos e 
antónio José Gonçalves Soares 
Godinho obteve 1 voto, tendo 
sido eleito para Presidente da 
Mesa, Francisco Correia Mestre. 

Numa única votação para os 
cargos de 1º Secretário deram 
entrada na urna 16 votos. apu-
rados os resultados, verificou-se 
que Maria da Graça Góis Belchior 
obteve 14 votos, renata Sofia 
restolho Veríssimo obteve 1 voto 
e Maria antonieta Felício Patinha 
assunção Batista obteve 1 voto, 
tendo sido eleita para 1ª Secretá-
ria Maria da Graça Góis Belchior. 

Numa única votação, e para 
os cargos de 2º Secretário deram 
entrada na urna dezasseis votos. 
apurados os resultados, verifi-
cou-se que foi eleita com dezas-
seis votos para 2ª Secretária da 
Mesa Maria antonieta Felício Pa-
tinha assunção Batista.

Procedeu-se de seguida à elei-
ção do representante (efetivo e 
substituto) da assembleia Muni-
cipal, no Congresso da associa-
ção Nacional de Municípios Por-
tugueses. 

Numa única votação, uninomi-
nal, e para representante efetivo, 
deram entrada na urna dezasseis 
votos. apurados os resultados, Pe-
dro Miguel Mealha Formoso, Pre-
sidente da União das Freguesias 
rio de Moinhos e aljustrel obteve 
14 votos e ildefonso alexandre ri-
beiro Godinho, Presidente da Jun-
ta de Freguesia de Ervidel obteve 
2 votos, tendo sido eleito para re-
presentante efetivo, Pedro Miguel 
Mealha Formoso, Presidente da 
União das Freguesias rio de 
Moinhos e aljustrel.

Numa única votação, 
uninominal, e para repre-
sentante substituto, deram 
entrada na urna dezasseis 
votos. apurados os resulta-
dos, Ercília Sobral diogo dos 

Santos raposo, Presidente da 
Junta de Freguesia de Messeja-
na obteve 12 votos e ildefonso 
alexandre ribeiro Godinho, Pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Ervidel obteve 4 votos, tendo sido 
eleito para representante suplen-
te, Ercília Sobral diogo dos San-
tos raposo, Presidente da Junta 
de Freguesia de Messejana.

a seguir procedeu-se à eleição 
dos Presidentes de Junta de Fre-
guesia para representante, efe-
tivo e substituto, na assembleia 
distrital de Beja. 

Numa única votação, uninomi-
nal, e para representante efetivo, 
deram entrada na urna dezasseis 
votos. apurados os resultados, 
rui Pedro da Silva Faustino, Pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
São João de Negrilhos obteve 12 
votos e ildefonso alexandre ribei-
ro Godinho, Presidente da Junta 
de Freguesia de Ervidel obteve 
4 votos, tendo sido eleito para 
representante efetivo, rui Pedro 
da Silva Faustino, Presidente da 
Junta de Freguesia de São João 
de Negrilhos.

Numa única votação, unino-
minal, e para representante subs-
tituto, deram entrada na urna 
dezasseis votos. apurados os 
resultados, Ercília Sobral diogo 
dos Santos raposo, Presidente 
da Junta de Freguesia de Messe-
jana obteve 12 votos e ildefonso 
alexandre ribeiro Godinho, Pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Ervidel obteve 4 votos, tendo sido 
eleito para representante suplen-
te, Ercília Sobral diogo dos San-
tos raposo, Presidente da Junta 
de Freguesia de Messejana. 

Cumprido o ato eleitoral, foi 
distribuído a cada membro da 
assembleia um exemplar do re-
gimento em vigor durante o man-
dato cessante, o qual depois de 
analisado e atualizado vai ser su-
jeito a aprovação da assembleia 
Municipal logo que possível. 

Não havendo mais assuntos 
a tratar o Presidente da assem-
bleia, Francisco Mestre, deu por 
encerrada a sessão.

>

A reunião realizou-se a12 
de outubro de 2013, na 
Sala de Sessões do Edifí-
cio dos Paços do conce-
lho, após a instalação da 
Assembleia municipal de 
Aljustrel, eleita em 29 de 
setembro de 2013, em 
cerimónia presidida por 
Francisco correia  
mestre.

Município 

Presidentes das Juntas 
de Freguesia já tomaram posse 

todos os presidentes das Juntas de Fre-
guesia do Concelho de aljustrel, respeti-

vos executivos e assembleias de freguesia já 
tomam posse na sequência das eleições de 
29 de setembro.

os novos presidentes de Junta de Fregue-
sia são agora, Na União das Freguesias de 
aljustrel e rio de Moinhos, Pedro Formoso, 
eleito pelo Partido Socialista; em São João de 
Negrilhos, rui Faustino, também eleito pelo 
PS; em Ervidel, ildefonso Godinho; eleito pela 
CdU e em Messejana foi reeleita pelo PS, Er-
cília raposo.   

discurso de Francisco 
Mestre, Presidente 
da assembleia Municipal

>




