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ORICA em Aljustrel

Instalada em Aljustrel, 
desde junho de 2011, a 
ORICA pertence ao grupo 
australiano ORICA Mining 
Services, líder mundial de 
explosivos civis, com 15 mil 
colaboradores em cerca de 
50 países.

Cine Oriental abriu as 
portas

Após quase dois anos de 
trabalhos de requalificação, 
o emblemático Cine 
Oriental de Aljustrel voltou 
a abrir as suas portas 
ao público, num espaço 
totalmente renovado.  

Novo refeitório 
comunitário

As obras de remodelação 
do Refeitório Comunitário 
chegaram ao fim. Os 
trabalhadores da autarquia 
e de outras instituições 
podem usufruir desde o 
passado dia 1 de outubro, 
deste novo equipamento.

Lar de Aljustrel já foi 
inaugurado

A inauguração do novo 
lar da Santa Casa da 
Misericórdia decorreu 
no dia 12 de agosto. A 
infraestrutura possui todas 
as condições para que os 
idosos possam receber 
melhores cuidados.

Entrevista à vereadora 
Conceição Parreira

“Só unidos poderemos 
proporcionar aos nossos 
alunos as condições 
que necessitam para o 
seu desenvolvimento 
académico, profissional, 
cívico e, principalmente, 
humano.”
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Passado um ano deste se-
gundo mandato no Mu-
nicípio de Aljustrel, ao 

antever o ano de 2015 que se 
aproxima, apesar da propagan-
da veiculada pelo Governo na 
comunicação social, não consi-
go, nem de perto nem de longe, 
ser tão otimista como os nossos 
governantes em Lisboa.  

O desemprego, apesar de 
não ter números particular-
mente elevados no nosso conce-
lho, é um problema dramático 
que assola o nosso país, sendo 
que o Governo “brinca” com as 
estatísticas para mascarar pro-
blemas que são bem reais e que 
afetam milhares e milhares de 
famílias.

Também a pobreza regres-
sou em força a Portugal, fruto 
de uma governação que, ao ir 
mais longe que a troika, gerou 
miséria como não se via há dé-
cadas, assistindo-se ao surgi-
mento, inclusive, de um novo 
tipo de pobres: os que, mesmo 
tendo emprego, não ganham o 
suficiente para viver com um 
mínimo de dignidade. Se não é 

aceitável o regresso da pobreza a 
Portugal, muito menos admissí-
vel é que alguém que trabalha se 
veja impossibilitado de garantir 
o sustento à sua família.

Também os municípios fo-
ram profundamente afetados 
por esta política do “custe o que 
custar”. Contra a nossa vonta-
de, extinguiram-se freguesias, 
reduziram-se as verbas trans-
feridas para os municípios por 
via do Orçamento do Estado e 
impossibilitaram-se as câmaras 
de aceder a crédito bancário. 

E esta enorme redução da 
capacidade de agir dos municí-
pios aconteceu como se fossem 
estes os culpados do estado do 
país, ou como se o Governo cen-
tral estivesse a dar algum exem-
plo de boa gestão às autarquias. 

Mais recentemente sujei-
taram as Câmaras a reduzir os 
seus quadros de pessoal, obri-
gando-as, por um lado, a despe-
dir trabalhadores e, por outro, 
impedindo-as de contratar ou 
de aceitar estágios profissio-
nais, independentemente desses 
quadros fazerem ou não falta ao 

funcionamento dos municípios. 
Mas foram ainda mais lon-

ge: criaram um mecanismo cha-
mado FAM – Fundo de Apoio 
Municipal, que mais não é que 
uma artimanha para colocar os 
municípios a pagar as dívidas 
uns dos outros. Segundo esta 
lei, todos os 308 municípios são 
obrigados a contribuir para o 
fundo, estando prevista a pri-
meira contribuição para junho 
de 2015. Na prática, vai por água 
abaixo o esforço que os municí-
pios fizeram de melhorar as su-
as contas. 

Imagine que agora vinha 
alguém obrigá-lo/a a pagar as 
dívidas do seu vizinho. Seria es-
ta situação aceitável? Claro que 
não! Mas é o que o Governo está 
a obrigar o Município de Aljus-
trel a fazer. Como “prémio” de 
termos reduzido o nosso endivi-
damento, vamos pagar as dívi-
das de outras câmaras, que não 
fizeram o mesmo esforço que 
nós.

No nosso entendimento o 
FAM e os Orçamentos de Esta-
do, colocam em causa a auto-

nomia do Poder Local, ferem o 
princípio da liberdade de cada 
autarquia de dispor dos seus 
recursos para prosseguir as su-
as atribuições e competências, 
impondo, unilateralmente, o 
pagamento anual de um valor a 
todos os municípios, tenham ou 
não cumprido as regras relativas 
ao limite do endividamento. Re-
tirar verbas de municípios para 
apoiar outros municípios é ma-
nifestamente inconstitucional e 
acima de tudo é injusto.

Este ataque sem preceden-
tes aos municípios ocorre num 
momento em que os fundos es-
truturais e de investimento eu-
ropeus (FEDER, Fundo de Co-
esão, FSE, FEADER e FEAMP) 
estão completamente parados. 
Aquela que tem sido a fonte de 
financiamento principal das 
autarquias nos últimos anos, 
nomeadamente ao nível das em-
preitadas municipais, está con-
gelada e sem data assente para 
o seu arranque, num programa 
que supostamente deveria ter 
começado no início de 2014 (já 
lá vai quase um ano) e que ter-

minará em 2020.
É por estes e outros mo-

tivos que o apregoado fim 
da crise é um embuste. Infeliz-
mente temos pela frente anos de 
dificuldades resultantes de uma 
política de empobrecimento 
sem paralelo no passado. 

Por isso, repito o que vimos 
afirmando há muito: conhece-
mos os nossos problemas, eles 
são reais e sérios, mas não bai-
xamos os braços nem nos deixa-
mos manietar por eles. 

Estamos, com ou sem a aju-
da do Governo central, focados 
no nosso grande potencial e em 
continuarmos empenhados no 
desígnio de transportar “Aljus-
trel, Terra Viva” para um futuro 
que queremos sustentável e feliz.

Face às enormes dificulda-
des, respondemos como sempre 
– com trabalho, com vontade e 
com a criatividade a que o nosso 
tempo obriga.

O Presidente

Nelson Brito

Tempos difíceis 
Este ataque sem precedentes aos municípios ocorre 
num momento em que os fundos estruturais 
e de Investimento Europeus (FEDER, Fundo 
de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP) estão 
completamente parados. Aquela que tem sido a 
fonte de financiamento principal das autarquias 
nos últimos anos, nomeadamente ao nível das 
empreitadas municipais, está congelada e sem data 
assente para o seu arranque.

Nelson Brito Presidente da Câmara
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Após ter decorrido o perío-
do da discussão pública da 
proposta de alteração do 

PDM - Plano Diretor Municipal de 
Aljustrel, apreciadas e respondidas 
as diversas reclamações, observa-
ções e sugestões apresentadas, foi 
concluída a versão final desse do-
cumento.

A versão final da proposta de 
alteração do PDM foi enviada à Co-
missão de Coordenação e Desen-

volvimento Regional do Alentejo, 
a qual emitiu parecer positivo, que 
já foi apreciado e votado favoravel-
mente pela Câmara Municipal. 

O documento foi remetido à 
Assembleia Municipal de Aljustrel 
que deliberará sobre o mesmo no 
dia 7 de novembro de 2014.

Após a aprovação do PDM em 
Assembleia Municipal o mesmo 
seguirá para publicação no Diário 
da República, via Direção-Geral 

do Território (onde fica deposita-
da uma cópia bem como todos os 
documentos com a aprovação da 
autarquia). Esta publicação é um 
pouco mais demorada que a publi-
cação normal que é enviada dire-
tamente para a Imprensa Nacional 
Casa da Moeda. 

O PDM está, assim, na fase fi-
nal de aprovação, ficando em vigor 
no dia seguinte à sua publicação no 
Diário da República.

Plano entrará em breve em vigor 

Câmara aprovou PDM

Vista aérea - Zonas Indutriais
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A Escola de 1º ciclo de Rio 
de Moinhos já se encon-
tra de portas abertas.

Na sequência das várias reu-
niões realizadas entre o Municí-
pio, o Ministério da Educação, a 
Secretaria de Estado do Ensino 
e Administração Escolar e Dire-
ção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares, estas entidades mos-
traram-se sensíveis aos justos 
argumentos invocados e foi pos-
sível garantir o funcionamento 
de um polo do Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Aljustrel 
nesta localidade.

Durante o período que me-
diou a colocação de um professor 
titular por parte do ministério, 
os alunos foram acompanhados 

por uma técnica de educação da 
autarquia, na biblioteca existente 
nesta escola. Estão igualmente 
garantidos o prolongamento de 
horário e os almoços dos alunos, 
bem como o apoio de uma auxi-
liar de ação educativa, colocada 
para o efeito pelo município.

O executivo municipal este-
ve presente na escola de Rio de 
Moinhos, a fim de assinalar este 
importante momento junto dos 
alunos e encarregados de educa-
ção, que nunca desistiram de lu-
tar pelas suas justas pretensões, 
aproveitando para frisar a neces-
sidade de todos se manterem so-
lidários para com as populações 
de outros concelhos que viram as 
suas escolas encerradas.

A Câmara Municipal de Al-
justrel aprovou por una-
nimidade uma moção em 

que reafirma a sua discordância 
com o FAM – Fundo de Apoio 
Municipal, previsto na lei 53/2014 
que aprova o regime jurídico da 
recuperação financeira municipal.

O município considera que o 
FAM surge num quadro de enor-
mes dificuldades para a grande 
maioria dos municípios portugue-
ses, provocadas principalmente 
pela redução das receitas prove-
nientes do Orçamento do Estado, 
com cortes acumulados que, no 
caso concreto do Município de Al-
justrel, desde 2010 até ao final de 
2013, ascendem já a 2 milhões e 
606 mil euros.

Este instrumento é apresenta-
do como um fundo de constituição 

obrigatória para todos os municí-
pios que, num prazo até sete anos, 
terão de contribuir financeiramen-
te com 70% do valor total do mes-
mo, ou seja, cerca de 455 milhões 
de euros e que, para os 14 muni-
cípios do distrito de Beja corres-
ponderá a mais de 13 milhões de 
euros, cerca de 463 mil 731 euros 
correspondentes ao Município de 
Aljustrel (Fonte ANMP).

No entendimento da Câmara 
de Aljustrel, o FAM é limitador da 
autonomia do Poder Local, fere o 
princípio da liberdade de cada au-
tarquia de dispor dos seus recursos 
para prosseguir as suas atribuições 
e competências, impondo, de cima 
para baixo, um valor a todos os 
municípios, sejam ou não cumpri-
dores das regras relativas ao limite 
do endividamento.

Entende igualmente a Câma-
ra que o Estado deve assumir que 
falhou na sua responsabilidade de 
regulação do Poder Local e não 
querer, fora de tempo, que a sua 
falha de regulação seja assumida 
pela generalidade das autarquias, 
nomeadamente por aquelas que 
cumpriram com os compromissos 
assumidos, invocando o valor da 
solidariedade de modo desadequa-
do e arbitrário. 

Num contexto de enorme de-
sautorização do Poder Local De-
mocrático, de esvaziamento das 
funções sociais do Estado, em par-
ticular nos territórios de baixa den-
sidade, as injustiças e dúvidas ob-
jetivas contidas no FAM ganham 
uma relevância ainda maior, pelo 
que o município se manifesta ve-
ementemente contra esta medida.

Desfecho positivo para um  
longo processo

Escola de Rio 
de Moinhos de 
portas abertas

Fundo de Apoio Municipal

Câmara Municipal de 
Aljustrel está contra o FAM 

A Assembleia Municipal de 
Aljustrel aprovou a propos-
ta da Câmara Municipal de 

redução da taxa do IMI - Imposto 
Municipal Sobre Imóveis, que passa 
assim de 0,400% para 0,325%.

O IMI é um imposto que incide 
sobre o valor patrimonial tributário 
dos prédios (rústicos, urbanos ou 

mistos) situados em Portugal. Este 
imposto municipal entrou em vigor 
em 1 de dezembro de 2003 e man-
teve-se desde essa data, no Conce-
lho de Aljustrel, com uma taxa de 
0,400% para prédios urbanos ava-
liados.

O esforço de redução do IMI em 
0,075%, não obstante o efeito nega-

tivo do fim da cláusula de salva-
guarda imposto pelo Governo, que 
entrará em vigor já em 2015, é uma 
decisão importante, materializan-
do o que foi assumido no passado 
recente pelo executivo em reuniões 
da Câmara e Assembleia Municipal 
significando uma redução de recei-
ta anual na ordem de mais de 130 

mil euros, que recua a valores de 
2011, em benefício direto das famí-
lias, num contexto socioecónomico 
nacional muito complexo, a que 
o Concelho de Aljustrel natural-
mente não está imune. A proposta 
aprovada em reunião de Câmara 
seguiu para votação na Assembleia 
Municipal de Aljustrel que, na sua 

reunião de 26 
de setembro, deliberou por maio-
ria, com a abstenção da bancada da 
CDU, que apresentou declaração de 
voto, aprovar a proposta de redução 
das taxas do IMI para vigorarem no 
ano de 2015.

De acordo com a Lei n.º 
73/2013 de 3 de setem-
bro, os municípios po-

dem deliberar lançar anualmen-
te uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,50% sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de 
imposto sobre o rendimento das 
pessoas coletivas (IRC) que exer-
çam uma atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola.

Assim, foi proposto para o 

exercício de 2014 (a cobrar em 
2015), aumentar a taxa de derra-
ma de 1,10% para 1,50%, isen-
tando todas as empresas com um 
volume de negócios no ano ante-
rior que não ultrapasse os 150 mil 
euros.

Posta à votação, a Assembleia 
Municipal deliberou por maioria, 
com a abstenção da bancada da 
CDU, que apresentou declaração 
de voto, aprovar a proposta de fi-
xação de derrama.

Apenas para empresas com um volume de  
negócios superior 150 mil euros

Derrama aumenta 

Imposto Municipal Sobre Imóveis

Município de Aljustrel baixou 
IMI em 20% Vista de Aljustrel

Sala de aula - Escola Rio de Moinhos
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Este even-
to, orga-
n i z a d o 

pela Associação 
dos Médicos Ve-

terinários do Campo Branco, com 
o apoio da Câmara Municipal de 
Aljustrel, vai decorrer pela primei-
ra vez no Pavilhão do Parque de 
Exposições e Feiras da vila minei-
ra e trará a Aljustrel cerca de 300 
profissionais do sector. Juntar mé-
dicos veterinários, especialistas e 
produtores, num grande espaço de 
debate e de troca de experiências é 
a grande aposta destas III jornadas. 

Nestes dois dias, serão promo-
vidos workshops e palestras subor-
dinados ao tema “Pequenos Rumi-
nantes - ovinos e caprinos”, com 
vista a desenvolver e a promover o 
conhecimento técnico-científico e 
o enriquecimento profissional tan-
to dos médicos veterinários como 
dos produtores pecuários desta re-
gião alentejana. 

Paralelamente no pavilhão será 
realizada uma grande exposição 
de produtos e serviços ligados ao 
sector da medicina veterinária e da 
pecuária. 

Caracterizado por uma agri-
cultura de sequeiro e de pecuária 
em extensivo, o Campo Branco é 
uma área de pseudo-estepe me-
diterrânica que ocupa uma vasta 

extensão de planícies desarbori-
zadas, estendendo-se por vários 
concelhos do Baixo Alentejo, com 
predominância no Concelho de 
Castro Verde.  

PROGRAMA

21 DE NOVEMBRO | 6.ª Feira
09H30Workshop: CASOS 
FORENSES / PLANTAS 
TÓXICAS [Dr. Hélder Quintas]
09H30 Workshop: CONTROLO 
DO PARASITISMO EM 
PEQUENOS
RUMINANTES COMO 
SERVIÇO DE VALOR 
ACRESCENTADO [Equipa de 
Ruminantes Zoetis]
Inscrições abertas a Médicos 
Veterinários e Produtores
13H00 Abertura do Secretariado
14H00-14H15 Sessão de abertura
14H15-15H00 
MELHORAMENTO GENÉTICO 
[Eng. Claudino de Matos]
15H00-15H45 NUTRIÇÃO / 
APROVEITAMENTO DOS 
PASTOS [Dr. Fermín Lopez 
Gallego]
15H45-16H15 PRINCIPAIS 
PARASITOSES EM OVINOS [Dr. 
Ricardo Romão]

16H15-16H30 Coffee Break
16H30-17H15 SALA DE 
ORDENHA [Dr. André Silva e Dr. 
Rui Cepeda]
17H15-18H00 USO DE 
MEDICAMENTOS NAS 
EXPLORAÇÕES PECUÁRIAS 
[Dr.ª Helena Ponte]
18H00-19H00 Mesa-Redonda: 
COOPERATIVISMO NA 
PRODUÇÃO
20H00 Jantar das Jornadas

22 DE NOVEMBRO | Sábado
Inscrições restritas a Médicos 
Veterinários
08H00 Abertura do Secretariado
09H00-09H45 MEDICINA DA 
PRODUÇÃO [Dr. Pedro Cardoso]
09H45-10H30 DIAGNÓSTICO 
DE CLOSTRIDIOSES [Prof. 
Doutor Victor Fernández]
10H30-11H00 COMO 
CALCULAR O CUSTO DAS 
MASTITES NUMA
EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS 
RUMINANTES? [Dr. Miguel 
Angel Sanz Franco]
11H00-11H15 Coffee Break
11H15-12H00 DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE
SINTOMATOLOGIA NERVOSA 
[Prof. Doutor George Stilwell]

12H00-12H45 PATOLOGIAS 
MAIS FREQUENTES
EM PEQUENOS RUMINANTES 
[Prof. Doutor Juan Francisco 
Garcia Marín]
12H45-14H00 Almoço
14H00-14H45 PLANTAS 
TÓXICAS [Dr. Hélder Quintas]
14H45-15H15 Palestra a definir
15H15-16H00 DOENÇAS 
METABÓLICAS DA OVELHA 
NO PERI-PARTO [Dr. Paulo 

Orelhas]
16H00-16H30 Coffee Break
16H30-17H15 
PARATUBERCULOSE [Prof. 
Doutor Juan Francisco Garcia 
Marín]
17H15-18H00 Comunicações 
orais
18H00 Encerramento das 
Jornadas e entrega dos 
certificados

Especialistas trocam experiências  
e conhecimentos 

Jornadas 
Veterinárias 
Aljustrel recebe nos dias 21 e 22 de novem-
bro, as III Jornadas Técnico-Veterinárias do 
Campo Branco. 

A partir de 7 de novembro, 
as sessões de cinema re-
gulares em Aljustrel re-

gressam à sua casa, ou seja, ao 
Cine Oriental.

Concluídas as obras de requa-
lificação desta infraestrutura, as 
sessões de cinema voltam a ser 
projetadas no local habitual, ago-
ra com muito melhores condi-
ções técnicas e de conforto para 
receber os amantes da 7ª arte.

Recorde-se que o Cine Orien-
tal iniciou a sua atividade em 
1952, tendo sido construído de 

raiz e apetrechado com equipa-
mento de projeção moderno para 
a época. A sua importância foi tal 
que, em 1954, o Boletim da Ca-
sa do Alentejo fez referência ao 
facto nos seguintes termos: “Al-
justrel pode orgulhar-se de pos-
suir um dos melhores e mais bem 
construídos cinemas do Baixo 
Alentejo.”

Assim, no próximo dia 7 de 
novembro, o filme Transcenden-
ce, com Johnny Depp, marcará o 
retomar das sessões regulares de 
cinema no Cine Oriental.

Programa Científico

21 e 22 de novembro de 2014

III JORNADAS 
TÉCNICO-VETERINÁRIAS 

DO CAMPO BRANCO
Pequenos Ruminantes

Parque de Exposições
e Feiras de Aljustrel

Boletim de Inscrição

21 e 22 de novembro de 2014

III JORNADAS 
TÉCNICO-VETERINÁRIAS 

DO CAMPO BRANCO
Pequenos Ruminantes

Parque de Exposições
e Feiras de Aljustrel

21 e 22 de novembro de 2014

III JORNADAS 
TÉCNICO-VETERINÁRIAS 

DO CAMPO BRANCO
Pequenos Ruminantes

Parque de Exposições
e Feiras de Aljustrel

SECRETARIADO

T: +351 21 841 89 50 | F: +351 21 841 89 59
E: paula.cordeiro@admedictours.pt | W: www.admedictours.pt
RNAVT 2526

AGÊNCIA DE VIAGENS OFICIAL DAS JORNADAS

Calçada de Arroios, 16 C, Sala 3. 1000-027 Lisboa
T: +351 21 842 97 10 | F: +351 21 842 97 19
E: paulo.jorge@admedic.pt | W: www.admedic.pt

ORGANIZAÇÃO

Catarina Afonso
Miguel Matos

Vanessa Plantier

Alexandre Machado  |  Ana Rita Simões  |  Catarina Afonso  |  Dina Diogo
João Costa  |  José Lampreia  |  Luís Machado  |  Hugo Palma

Miguel Figueiredo  |  Rodrigo Canário  |  Vanessa Plantier

COMISSÃO CIENTÍFICA

COMISSÃO ORGANIZADORA

médicos 

veterinários  
do campo branco

O mês de agosto foi animado 
e repleto de diversão para 
as crianças de Messejana 

que participaram no projeto Vipas-
ca Kids. 

No âmbito deste projeto, que 
decorreu de 1 a 17 de julho, no Pavi-
lhão Polidesportivo, foram progra-
madas várias atividades dirigidas às 
crianças entre os 4 e os 12 anos.  

Jogos tradicionais, sessões de 
cinema, animação desportiva, ex-
pressão plástica e visitas a locais de 
interesse foram algumas das ações 
dinamizadas para ocupar, de forma 

mais lúdica, o tempo livre das crian-
ças durante estas duas semanas. 

Ainda em agosto, no dia 14, te-
ve lugar, também em Messejana, o 
espetáculo musical “Canta Vipasca. 
Esta atividade foi preparada com as 
crianças que nesse dia se apresen-
taram ao público vestidas a rigor 
conforme o artista que fossem in-
terpretar.

Estas iniciativas enquadram-
-se no projeto Vipasca 21, Pactos 
Locais para a Coesão Territorial do 
Concelho de Aljustrel, desenvolvi-
do em parceria com o Município de 

Aljustrel e a Esdime, que pretende 
integrar recursos e criar produtos, 
promover e apoiar o empreendedo-
rismo jovem e de base local, criando 
dinâmica nas freguesias e estimu-
lando o sentimento de pertença da 
comunidade. 

Cine Oriental

Cinema 
regressa 
a casa

Vipasca 21

Projeto promove atividades 
de verão para as crianças de 
Messejana 
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Identidade Mineira

Aljustrel recebeu II Feira Ibérica da Indústria 
Mineira e VII Encontro das Comunidades 
Mineiras 
Aljustrel foi palco, nos dias 25, 26 e 27 de setembro de um grande acontecimento mi-
neiro. O Parque de Exposições e Feiras voltou a receber a Feira Ibérica da Indústria 
Mineira (FIIM). Este evento juntou dezenas de participantes nacionais e estrangeiros, 
ligados direta ou indiretamente ao mundo da indústria mineira. Simultaneamente 
decorreu o VII Encontro das Comunidades Mineiras e a segunda Competição Ibérica 
de Resgate Mineiro.  

A FIIM, realizada pelo se-
gundo ano consecutivo 
pela Câmara Municipal de 

Aljustrel e organizada pela Moxy 
Events, em colaboração com di-
versos parceiros, reuniu, neste úl-
timo fim de semana de setembro, 
no Pavilhão do Parque de Expo-
sições e Feiras, representantes de 
marcas e fabricantes, prestadores 
de serviços, empresas mineiras, 
entre outros, que aqui expuseram 
os seus produtos e bens. Esta feira 
mineira foi igualmente um espaço 
de negócio privilegiado para a tro-
ca de contactos e de conhecimen-
tos.  

“Galp Energia: “A Galp na In-
dústria Mineira”; ORICA Mining 
Services: “Novas tecnologias no 
desmonte de rocha” e “Acompa-
nhamento técnico de desmon-
tes em minas subterrâneas”; “ 

Geologia, Metalogenia, Prospeção 
e Indústria Extrativa”; “ A Indús-
tria Mineira e a Sustentabilidade 
Ambiental” ou “A Visão 2M – Mi-
nas e Metalurgia – Utopia ou Rea-
lidade?” foram as apresentações e 
seminários promovidos ao longo 
dos diferentes dias do evento. 

Este ano, foi também realizada 
a 1ª Jornada Ibérica de Higiene e 
Segurança no Trabalho na Indús-
tria Mineira, e a segunda Com-
petição Ibérica de Resgate Minei-
ro, durante a qual várias equipas 
se defrontaram e mostraram a 
sua perícia para resgatar minei-
ros em caso de catástrofes e aci-
dentes. Paralelamente, decorreu, 
pela primeira vez, um estágio de 
“Intervenção de Emergência por 
Cordas”, ministrado pela empresa 
espanhola EASTAV a bombeiros, 
GNR e outros profissionais que 

no seu dia a dia se deparam com 
situações de resgate de pessoas. 
Um workshop de “Segurança na 
Operação de Empilhadores” este-
ve aberto a todos os participantes 
que se quisessem familiarizar com 
estas manobras ou simplesmente 
testar a sua habilidade.  

Em simultâneo, com a FIIM, 
decorreram os “VII Encontros de 
Comunidades Mineiras”. A Câ-
mara Municipal de Aljustrel, em 
parceria com o Sindicato dos Tra-
balhadores da Indústria Mineira, 
optou uma vez mais por juntar a 
componente técnica à humana e 
abrir o evento à comunidade em 
geral, promovendo não só a parti-
lha de experiências e de vivências, 
como a própria cultura e identi-
dade mineira, dando a conhecer 
as suas caraterísticas históricas e 
patrimoniais. Assim, foram pro-
postas várias iniciativas subor-
dinadas ao tema “Memórias das 
minas”, das quais se destacaram 
uma exposição de fotografias dos 
aljustrelenses Rui Gomes e José 
Máximo Tomé, e o visionamento 
de um documentário sobre a vi-
da dos mineiros em Aljustrel ao 

que se seguiu uma tertúlia.  
Foi ainda projetado o filme 

sobre o cante alentejano, “Alente-
jo, Alentejo” do realizador Sérgio 
Tréfaut, vencedor do prémio para 
Melhor Longa-Metragem Portu-
guesa do festival IndieLisboa 2014, 
que encheu o Auditório da Biblio-
teca Municipal. 

Os momentos de convívio en-
tre os profissionais do setor das vá-
rias zonas mineiras presentes e o 
público em geral não faltaram. Na 
noite de sexta-feira, no Sindicato 
Mineiro foi realizada uma grande 
“Festa Mineira”, que contou com 
as atuações do Grupo Coral do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria Mineira de Aljustrel e do 
Grupo de Cantares Feminino de 
Aljustrel, e momentos de convívio 
com deliciosos petiscos em pano 
de fundo.   

Entrada FIIM 2014 - Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel

Salvamento por cordas Colóquio - Apresentação

Stand Almina Grupo Coral dos Trabalhadores do Sindicato Mineiro
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O fabrico de explosivos em 
Aljustrel remonta ao fi-
nal dos anos 90, quando 

o engenheiro Themudo Barata 
aqui fundou a SEC-Sociedade de 
Explosivos Civis, S.A., com parti-
cipação da CUF, holding do grupo 
José de Mello, em parceria com a 
empresa norte americana Austin 
Powder. 

Nos anos 90, quando a produ-
ção de explosivos convencionais 
se viu confrontada com proble-
mas de segurança, houve uma 
grande aposta a nível mundial 
para desenvolver emulsões de ni-
trato de amónio, uma nova gera-
ção de explosivos com as mesmas 
performances que a dinamite mas 
considerados muito mais seguros. 

Nessa altura, a ORICA, empresa 
australiana, com uma experiência 
centenária na produção de produ-
tos químicos, de consumo e servi-
ços de mineração e de explosivos 
civis, está em pleno crescimento e 
a ganhar terreno e negócios de ex-
plosivos civis um pouco por todo 
o mundo. 

Em 2011, adquire 100 por cento 
da SEC, onde instala igualmente a 
sua sede, num terreno de cerca de 
21 hectares, perto do bairro minei-
ro de Vale d’Oca, alugado à empre-
sa Almina, com a qual se orgulha 
de formar uma espécie de cluster 
mineiro: “Almina, Somincor e 
ORICA”. A empresa detém ain-
da escritórios técnico-comerciais 
e financeiros em Lisboa e Porto e 
uma área de distribuição no norte 
do país, o que lhe permite entregar 
material em menos de 24 horas.

Com os novos investimen-
tos trazidos pela ORICA a linha 
de produção foi melhorada e os 
recursos humanos aumentados. 
Neste momento, a ORICA Portu-
gal, que se dedica quase exclusi-
vamente ao fabrico de explosivos 
civis, emprega 54 pessoas, das 
quais 34 trabalham em Aljustrel, 
repartidas em três turnos de se-
gunda a sexta-feira. A linha de 
produção divide-se em três fases: 
a produção, o encartuchamento e 
o embalamento. Diariamente são 
produzidas entre 40 a 50 toneladas 
de emulsões, sendo cerca de 20 
por cento destinadas ao mercado 
estrangeiro, nomeadamente Es-
panha, Reino Unido, Alemanha e 
República Checa, e pontualmente 
a outros países como Madagáscar.  

As indústrias mineiras (Almi-

na, Somincor e minas da Panas-
queira) são os principais clientes 
no mercado nacional. Mas estes 
explosivos são igualmente utiliza-
dos de forma nobre e útil na cons-
trução civil ou em grandes obras 
que podem trazer alguma prospe-
ridade económica à região onde 
estão a ser executadas. 

Liderança do mercado
A ORICA Portugal tem vin-

do a alcançar uma posição de 
liderança no mercado nacional. 
Apesar deste sector de atividade 
ser muito dinâmico e estar de-
pendente do mercado e da sazo-
nalidade, Paulo Barbas acredita 
no desenvolvimento da fábrica em 
Aljustrel. Contudo, para expandir 
a sua atividade e potenciar a pro-
dução será necessário aumentar 
a capacidade de armazenamento, 
limitada, neste momento, a 140 
toneladas, o que passa pela cria-
ção de dois paióis. Por se tratar 
de uma intervenção em Zona de 
Proteção Especial (ZPE) requer de 
autorização do Instituto de Con-
servação da Natureza e Florestas 
(INCF). Esta situação está em vias 
de solução, pois em sessão ordi-
nária da Assembleia Municipal 
de Aljustrel, realizada no dia 26 

de setembro, foi deliberado por 
unanimidade reconhecer o Inte-
resse Público Municipal do Pro-
jeto de Expansão – Paiol Export 
(ver contracapa). Só assim poderá 
começar a laborar ao fim de sema-
na e contratar mais pessoal, com 
vista a alcançar novos mercados e 
expandir os seus negócios. As res-
trições portuárias e o transporte 
marítimo também são, neste mo-
mento, outros obstáculos ao cres-
cimento da empresa. 

A presença da ORICA na FIIM 
– Feira Ibérica da Indústria Minei-
ra, organizada pelo Município de 
Aljustrel, por estar junto dos po-
tenciais clientes, é considerada por 
este responsável como um fórum 
privilegiado para estabelecer con-
tactos e captar novos negócios, e 
também uma boa ocasião para dar 
a conhecer a empresa ao público e 
à comunidade que nem sempre en-
cara com bons olhos esta atividade.

Comprometida com o desen-
volvimento de tecnologias do fu-
turo, a ORICA preocupa-se em 
cumprir as suas obrigações so-
ciais, ambientais e de segurança, 
com práticas empresariais res-
ponsáveis que melhoram não só o 
seu desempenho, mas também a 
vida das comunidades onde atua.  

ORICA PORTUGAL 

Segurança e responsabilidade social 
definem empresa líder do mercado de 
explosivos civis
Instalada neste concelho, desde junho de 2011, a ORICA pertence ao grupo austra-
liano ORICA Mining Services, líder mundial de explosivos civis, com 15 mil colabora-
dores em cerca de 50 países em todos os continentes, a falarem 25 línguas diferentes. 
Nesta edição do Boletim Municipal estivemos à conversa com o engenheiro Paulo 
Barbas (site manager), responsável por aquela que é comumente conhecida como 
“fábrica dos explosivos”. 

PROGRAMA DE ALIANÇA ENTRE A ORICA E A COMUNIDADE

Ciente de que a empresa não pode estar só virada para dentro, a ORICA 
Corporate definiu um programa com vista a apoiar projetos oriundos da 
comunidade. Assim, lançou recentemente o desafio de estabelecer parce-
rias locais com entidades na área da educação, desporto, cultura e saúde, 
com vista a financiar projetos construtivos que venham enriquecer a co-
munidade. A par dos apoios que tem vindo a dar, nomeadamente à equipa 
do Sport Clube Mineiro Aljustrelense, neste momento, estão em fase de 
análise a criação de uma escola para pequenos bombeiros e uma parceria 
com a SMIRA - Sociedade de Instrução e Recreio Aljustrelense. Está igual-
mente em análise o lançamento de um prémio para “Melhor Estudante”. 

Francisco Caixinha e Eng. Paulo Barbas

ORICA na Feira Ibérica da Indústria Mineira
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O centenário imóvel da 
Casa da Estalagem, em 
Ervidel, funcionou desde 

finais do século XIX até meados 
do século XX como estalagem 
de comerciantes e mercadores 
que percorriam as diversas loca-
lidades da região. A aquisição do 
imóvel pelos atuais proprietários 
pretendeu manter a sua memória 
e retomar a sua antiga função. 

Por este edifício se tratar de 
um exemplar qualificado da ar-
quitetura do sul do país, a sua 
reabilitação procurou manter as 

suas qualidades espaciais e ar-
quitetónicas, características da 
tipologia da casa alentejana. As-
sim, conservaram-se entre outros 
elementos as paredes construídas 
em taipa, os tetos altos de traves 
de madeira, os diversos arcos, a 
lareira imponente e o poço-cis-
terna. 

A Casa da Estalagem tem 
capacidade para nove hóspedes 
(em quatro quartos). O pequeno 
almoço é servido na sala de refei-
ções e está incluído no preço do 
alojamento, constando de produ-

tos variados na sua maioria pro-
venientes da própria aldeia ou de 
localidades próximas.

Morada 
Rua de São Pedro, 3 
7600 – 225 Ervidel 
(acesso dos hóspedes pela Rua do 
Poço Frade)

Telefone 
(+351) 284 645 574 
(+351) 966 860 672

E-mail 
geral@casadaestalagem.pt

Casa da Estalagem em Ervidel

Turismo a crescer no Concelho 
O setor do Turismo no Concelho de Aljustrel continua 
em franco desenvolvimento. Recentemente abriu portas 
em Ervidel uma nova unidade de turismo rural, a Casa 
da Estalagem. 

Esta festa, à volta do vinho 
e da cultura virada para o 
mundo rural, tem vindo, 

de ano para ano, a afirmar-se no 
calendário regional dos eventos 
culturais. 

Promovido pela Câmara Mu-
nicipal de Aljustrel, com o apoio da 
Junta de Freguesia de Ervidel, dos 
produtores locais e do movimento 
associativo, este evento pretende 
mostrar aos visitantes como a pro-
dução vitivinícola, a gastronomia 
e a cultura popular podem con-
tribuir para o desenvolvimento da 

economia local.
 Durante este fim de semana, 

o Largo da Feira vai acolher pro-
dutores locais e vendedores que 
aqui apresentam os seus produtos 
locais e regionais. Esta praça, que 
será preenchida com as atuações 
de diversos grupos corais e de mú-
sica popular, servirá igualmente de 
palco, no domingo, e à semelhança 
dos anos anteriores, para a trans-
missão em direto do programa 
“Somos Portugal” da TVI.

 Um fim de semana diferente 
e a não perder!

TVI volta a estar presente

Vin&Cultura regressa  
a Ervidel
Já há data marcada para a próxima edição da 
Vin&Cultura. Nos dias 22 e 23 de novembro, a festa re-
gressa à freguesia de Ervidel. Durante este fim de se-
mana as adegas da aldeia dão a conhecer o seu vinho 
novo.

Quarto Casa da Estalagem Fachada Casa da Estalagem

Sala de estar - Casa da Estalagem

Vin&Cultura 2013 - Rota das Adegas

Vin&Cultura 2013 - Adega 
Coletiva

Vin&Cultura 2013 - Apresen-
tadores TVI
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OBRAS - SEPARADOR

O Quartel dos Bombeiros de 
Aljustrel vinha, há vários 
anos, a apresentar alguma 

deterioração na conservação do 
edifício, não reunindo os requisi-

tos ideais ao nível do conforto e da 
salubridade. 

Assim, durante o ano de 2014, 
foram efetuadas várias interven-
ções com o objetivo de melhorar 
as condições desta infraestrutura, 
nomeadamente, reparação e pintu-
ra das paredes exteriores e interio-
res, pintura dos tetos, afagamento 
e envernizamento do pavimento 
em madeira do salão polivalente, 
reparação e impermeabilização do 
reservatório de águas, lavagem e 
impermeabilização das telhas das 

coberturas inclinadas, construção 
de uma rampa e alteração dos de-
graus do acesso ao edifício, entre 
outras.

As obras, com um valor global 
de 80 mil euros, financiados a 80% 
pelo programa PRODER, foram 
apoiadas em 12 mil euros pelo Mu-
nicípio de Aljustrel, investimen-
to que atesta a importância que 
a autarquia atribui à Associação 
Humanitária de Bombeiros de Al-
justrel, imprescindível à segurança 
e bem-estar das populações.

A Câmara Municipal de 
Aljustrel investiu cer-
ca de 220 mil euros na 

aquisição de um novo autocarro., 
equipado com 57 lugares, sistema 
de redução de CO2, ecrãs, ar con-
dicionado, entre outros.

 Com este investimento a Câ-
mara Municipal coloca à dis-
posição das escolas, das asso-

ciações e da população em geral 
um novo veículo de transporte 

coletivo.
  O novo autocarro vem ate-

nuar os efeitos da imposição le-
gal que proíbe os autocarros com 
mais de 16 anos de matrícula de 
transportar passageiros até aos 
16 anos de idade, representando, 
igualmente, um forte  investi-
mento na segurança e conforto 
colocado ao dispor das popula-
ções do nosso concelho.

 Boas viagens!

Município investiu 220 mil euros 

Novo autocarro
O novo autocarro vem atenuar os efeitos da 
imposição legal que proíbe os autocarros com 
mais de 16 anos de matrícula de transportar 
passageiros até aos 16 anos de idade.

O Sines Tecnopolo e o Mu-
nicípio de Aljustrel apre-
sentaram, no dia 14 de 

julho, no auditório da Biblioteca 
Municipal de Aljustrel, o progra-
ma Rede de Cooperação para a 
Internacionalização (RCI). 

O projeto, promovido pela 

Associação Empresarial de Sines, 
será posto em prática pelo Sines 
Tecnopolo, estrutura sediada em 
Sines que funciona como incuba-
dora de empresas e presta servi-
ços de consultadoria e formação, 
entre outras atividades, e conta 
com a parceria de vários muni-

cípios.
A intenção do projeto é criar 

uma rede de empresas que este-
jam dispostas à internacionaliza-
ção, através da qual poderão ace-
der a serviços partilhados com 
custos reduzidos. 

PME

Sines Tecnopolo e 
o Município de Al-
justrel apresentam 
Rede de Coopera-
ção para a Interna-
cionalização (RCI). 

DESIGNAÇÃO
Programa Rede de Cooperação para 
a Internacionalização
 
CONCEITO-CHAVE
Capacitar as PME para a internacio-
nalização
 
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA
PME sediadas na NUT II Alentejo, 

nomeadamente nos municípios de 
Sines, Santiago do Cacém, Grândo-
la, Alcácer do Sal, Odemira, Ferrei-
ra do Alentejo e Aljustrel.
 
O QUE É?
Programa desenvolvido pela Asso-
ciação Empresarial de Sines e exe-
cutado pelo Sines Tecnopolo, con-
siste na elaboração de um diagnós-

tico de condições de internaciona-
lização das PME participantes, para 
a aceleração empresarial, com vista 
à sua internacionalização propondo 
ações de melhoria, disponibilizando 
produtos e serviços que respondam 
às necessidades das PME; bem co-
mo executando estratégias/ações 
coletivas que permitam alinhar e 
alavancar as iniciativas de interna-

cionalização das PME. 
No final do projeto as PME estarão 
capacitadas para iniciar o seu pro-
cesso de internacionalização.
 
QUANTO CUSTA E O QUE GANHA A 
MINHA EMPRESA AO CANDIDATAR-
-SE?
Toda a atividade é totalmente gra-
tuita, incluindo o diagnóstico em-

presarial.
A empresa fica a pertencer a uma 
rede de cooperação empresarial, 
que lhe proporcionará serviços par-
tilhados e atividades de qualidade a 
custos reduzidos.

Município de Aljustrel apoiou as obras em 12 mil euros 

Quartel dos Bombeiros de Aljustrel foi requalificado 
PERFIL 
Associação Humanitária de Bombeiros de Aljustrel
 
Esta Associação Humanitária foi constituída em 2 de Fevereiro de 1949, 
tendo celebrado este ano 63 anos de existência, durante a qual tem pres-
tado socorro a inúmeros acidentados, combatido incêndios, colocando os 
elementos do Corpo de Bombeiros muitas vezes em perigo a própria vida 
para prestar assistência à população. Trata-se da associação com maior 
número de sócios do Concelho de Aljustrel, com cerca de 2000, dando 
corpo a uma das maiores instituições concelhias, com capacidade para 
atrair muitos jovens. Possui um corpo de Bombeiros composto por assala-
riados e voluntários num total de 49 efetivos. Destes, 20 são assalariados, 
prestando serviços de piquete de turno num total diurno de 16 elementos 
e noturno 4 (29 são voluntários). Em termos de repartição por sexo e 
habilitações literárias, 11 elementos são do sexo masculino, 8 com o 9.º 
ano de escolaridade e 3 com 12.º ano; 9 são mulheres, 7 com 9.º ano de 
escolaridade, 1 com o 12.º ano e 1 licenciada.

Edifício dos Bombeiros de 
Aljustrel
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A inauguração oficial do 
Cine Oriental decorreu 
no dia 3 de outubro, 

com a realização pelas 21 horas, 
de uma sessão solene, ao que se 
seguiu um espetáculo musical 
com a Orquestra Juvenil da So-
ciedade Musical de Instrução e 
Recreio Aljustrelense (SMIRA) 
e o Grupo Coral do Centro de 
Animação Infantil Municipal. 

No sábado, 4, às 21h30, nu-
ma sala completamente repleta 
de gente, foi apresentado um 
grande espetáculo produzido 
com a “prata da casa”. Criado 
pelo maestro Ricardo Lemos, es-
te concerto, que apostou na ver-
salidade da Banda Filarmónica 
da SMIRA, misturou temas mais 
tradicionais com músicas inter-
nacionais, ao que se juntaram 
as vozes do fadista Luis Satur-
nino, de Ana Vieira (ex-cantora 
de Rodrigo Leão), de Catarina 
Claro e do Coro da Universidade 
Sénior de Aljustrel, numa ence-
nação que contou com a atuação 

do Rancho Folclórico Planície 
Alentejana, marcando assim 
com cunho local a reabertura 
deste histórico espaço.

No domingo, 5, pelas 16h00, 
o palco do Cine Oriental deu lu-
gar ao teatro com a apresentação 
das peças ‘‘A menina lá do fundo 
da sala”, uma adaptação do tex-
to de José Viale Moutinho pelo 
Grupo Contador de Histórias da 
Biblioteca - Pim Pam Pum e ‘O 
Auto da Barca do Inferno”, uma 
adaptação do texto de Gil Vicen-
te pelo Grupo de Teatro da Uni-
versidade Sénior de Aljustrel. As 
atividades culturais, promovi-
das no quadro desta inaugura-
ção, terminaram nessa noite, às 
21h00, com a exibição do filme 
‘‘Cinema Paraíso”, do realizador 
italiano Giuseppe Tornatore, 
uma história de amizade entre 
um velho projecionista e uma 
criança fascinada pelo cinema, 
que se tornou num dos grandes 
clássicos do cinema mundial das 
últimas décadas.  

Para o mês de novembro, es-
tão já agendadas as iniciativas 
“Cante Alentejano, um patrimó-
nio concelhio”, a realizar no dia 
8 com todos os grupos corais do 
Concelho de Aljustrel e, no dia 
14, um concerto pela banda de 
música da Força Aérea Portu-
guesa.

A 6 de dezembro, a SMIRA 
festejará o seu 39º aniversário 
presenteando o público com 
um concerto. No dia 12, haverá 
um espetáculo infantil dirigido 
às crianças do concelho, e para 
findar o ano, a Orquestra Juve-
nil e a Turma Infantil da SMIRA 
atuarão num grande Concerto 
de Natal. 

Recorda-se que este novo 
espaço foi utilizado a título ex-
perimental no início de Abril, 
durante a primeira edição das 
Conferências de Aljustrel, e que 
no dia 27 de setembro, aqui de-
correu o Encontro de Bandas Fi-
larmónicas Adolfo Vilhena. 

Lotação esgotada

Cine Oriental abriu as portas
Após quase dois anos de trabalhos de requalificação, o emblemático Cine Oriental de Aljustrel 
voltou a abrir as suas portas ao público, num espaço totalmente renovado, que além da exi-
bição regular de filmes, a partir deste mês de novembro, irá permitir a realização de diversas 
outras iniciativas culturais como teatro, dança, concertos ou conferências.

Sala cheia na inauguração do Cine Oriental

Inauguração Cine Oriental - PIM PAM PUM

Inauguração Cine Oriental - Grupo Coral do CAIM

Inauguração Cine Oriental - Grupo de Teatro da USA Inauguração Cine Oriental - Orquestra Juvenil da SMIRA e Coro da USA
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PATRIMÓNIO- SEPARADOR

As intervenções da 
Câmara Municipal 
no modelo de ad-

ministração direta são da 
responsabilidade da divi-
são 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 peque-
nas intervenções urbanísti-
cas, os ramais de águas e es-

gotos, trabalhos de jardina-
gem, construção civil, entre 
outras, bem como algumas 
intervenções de maiores di-
mensões.

Administração direta

Uma Câmara com rostos

1-  Construção Ilha Ecológica - Centro 
Escolar

2-  Reparação de rotura - Rua 31 de 
Janeiro

3-  Manutenção árvores - Avenida 1º 
Maio

4-  Remoção de vãos dos balneários 1 
e 2 - Pavilhão Desportos

5-  Reparação rotura EPAC
6-  Construção de painel para Sala do 

Conto
7-  Repintura da envolvente ao Centro 

Escolar
8-  Reparação passeio - Avenida Ante-

ro de Quental
9-  Noite Branca
10-  Reconstrução de pontão de linha 

água em caminho vicinal - Fre-

guesia de Ervidel
11-  Reparação de calçada - Rua Santa 

Bárbara
12-  Reparação de rotura - Centro 

Escolar
13-  Reparação de passeios - Bairro 

Azul
14-  Reparação de passeio em calçada 

- Rua de Beja
15-  Reparação de acesso pedonal ao 

Cemitério
16-  Montagem apoios para a Festa N.ª 

Sr.ª Castelo
17-  Reabilitação de caminho vicinal - 

Freguesia Ervidel
18-  Manutenção caminhos e circuitos 

pedonais - Quintal Desportivo
19-  Pintura da Fachada da Sala do 

Conto na Biblioteca Municipal
20-  Pintura eixo central - Quintal 

Desportivo
21-  Reparação rotura - Rua 28 Se-

tembro
22-  Manutenção - Quintal Desportivo
23-  Roxo Summerfest 2014
24-  Reposição de pavê - Rua de Santa 

Bárbara
25-  Repintura do estacionamento - 

Centro Escolar
26-  Montagem de portão do armazém 

municipal
27-  Execução ramal esgoto - Rua Ca-

tarina Eufémia
28-  Aplicação herbicida - Roxo Sum-

merfest 2014
29-  Construção de porta - apoio 

social
30-  Reabilitação de sala - Bloco C da 

EB23
31- Trabalhos de arqueologia

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

18 19



Já estão concluídas as obras da 
“Casa Social” do Concelho de 
Aljustrel. Dentro em breve, 

este edifício irá albergar a Dele-
gação da Cruz Vermelha de Beja e 
a Associação de Pessoas Especiais 
(APE), que careciam de espaço fí-
sico. 

As obras destinaram-se a al-
terar o edifício situado na antiga 
Extensão do Centro de Saúde. 
De forma a permitir a estas duas 

entidades desenvolverem as suas 
atividades nas melhores condi-
ções, foram remodeladas algumas 
salas e as instalações sanitárias. 
Foram ainda construídas uma sa-
la de tratamentos, uma rampa de 
acesso, para pessoas com mobili-
dade reduzida, bem como novas 
redes de águas, esgotos e elétrica, 
e instaladas infraestruturas de te-
lecomunicações e sistemas de ar 
condicionado.   

A criação desta “Casa Social” 
resulta do protocolo estabeleci-
do entre a Câmara Municipal de 
Aljustrel, a Delegação da Cruz 
Vermelha de Beja e a Associação 
de Pessoas Especiais (APE). Para 
o feito, foi apresentada uma can-
didatura ao PRODER – Programa 
de Desenvolvimento Rural, Medi-
da 3.2., promovido pelo GAL AL/
SUD Esdime, com vista à edifica-
ção da designada infraestrutura. 

As obras tiveram um custo total 
de cerca de 67 mil e 200 euros, 
sendo comparticipadas em apro-
ximadamente 47 mil e 500 euros 
pelo FEADER, e o remanescente 
pelo Município de Aljustrel, enti-
dade promotora. 

Os trabalhos, iniciados no mês 
de outubro de 2013, vêm dar por 
terminado a alteração de todo este 
edifício que, após obras de remo-
delação efetuadas anteriormente, 

alberga também noutra fração, 
o Julgado de Paz do Concelho de 
Aljustrel e a Comissão de Prote-
ção de Crianças e Jovens (CPCJ). 

Com a concretização da “Casa 
Social”, o Concelho de Aljustrel fi-
ca dotado de serviços sociais, com 
vista a uma melhor assistência à 
comunidade e redução da exclu-
são social.
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Casa Social do 
Concelho de Aljustrel 

Obras 
já estão 
concluídas

Foi no primeiro dia do mês 
de outubro que o novo 
equipamento abriu as suas 

portas. Assente numa estratégia 
contínua de melhoria da quali-
dade das condições de trabalho 
dos trabalhadores municipais, o 
executivo municipal inscreveu 
no seu plano de ação a criação 
do Refeitório Municipal. 

Este novo espaço, equipado 
com sistema de aquecimento de 
refeições, fornecimento de pão e 
bebidas irá funcionar de segun-

da a sexta, entre as 12h e as 14h, 
e, futuramente, pretende apoiar 
além dos trabalhadores muni-
cipais, todos aqueles vindos de 
outras instituições ou entidades 
que se encontrem deslocados, 
beneficiários de prestações so-
ciais que estejam integrados em 
programas de emprego/inserção 
e indivíduos em situação de ca-
rência económica e que, no seu 
dia a dia, trazem a sua refeição 
de casa e, até aqui, não dispu-
nham de um lugar digno para 

usufruir da sua hora de almoço.
Para a abertura do Refeitório 

Comunitário foram realizadas 
obras que consistiram na re-
modelação e alteração de parte 
do edifício da antiga Delegação 
Escolar de Aljustrel. Este espaço 
fora anteriormente utilizado pe-
la escola E.B 1 da Avenida antes 
da sua transferência, em setem-
bro de 2013, para o Centro Esco-
lar Vipasca. 

Apesar de apresentar um es-
tado de conservação razoável, o 

edifício teve de ser adaptado às 
suas novas funcionalidades e ser 
dotado de acessibilidade com-
pleta para todos os utentes, no-
meadamente para pessoas com 
mobilidade condicionada. 

As alterações abrangeram a 
construção de uma sala de re-
feição e de uma cozinha devida-
mente equipadas, de instalações 
sanitárias para homens e mulhe-
res e de duas rampas de acesso. 

O valor da obra que ascen-
deu a cerca de 52 mil euros, sen-

do 75% comparticipados pelo 
PRODER, permitiu à Câmara 
Municipal de Aljustrel, entidade 
promotora, em parceria com as 
IPSS, Misericórdias e as Escolas, 
e em colaboração com o Núcleo 
de Voluntariado de Aljustrel e 
restantes parceiros da Rede So-
cial, criar um serviço que irá 
servir não somente os trabalha-
dores da autarquia mas também 
as pessoas que atravessam uma 
situação mais difícil.

Refeitório Comunitário 

Novo espaço abriu as portas no dia 1 de outubro
As obras de remodelação do Refeitório Comunitário chegaram ao fim. Os trabalhadores da 
autarquia e, futuramente, de outras instituições ou entidades que se encontrem deslocados, 
beneficiários de prestações sociais que estejam integrados em programas de emprego/inser-
ção e indivíduos em situação de carência económica, podem usufruir, desde o passado dia 1 
de outubro, deste novo equipamento de cariz social.

Interior Refeitório

Casa Social - Fachada Casa Social - Sala de Reuniões
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SAÚDE E AMBIENTE - SEPARADOR

Como correu o início deste ano 
letivo?

Este foi, possivelmente, o pior 
início de ano letivo de que me re-
cordo. Atrasos nos concursos dos 
professores, escolas encerradas, 
demora na colocação de técnicos, 
entre outros problemas graves. São 
situações que não podem aconte-
cer porque, para além de outros 
aspetos, estas confusões têm influ-
ência muito negativa na edução das 
nossas crianças e jovens. 

Falou em escolas encerradas. 
Como foi possível reverter a situ-
ação do fecho da escola de Rio de 
Moinhos?

Só foi possível evitar o encer-
ramento da escola de Rio de Moi-
nhos porque a população soube de-
fender os seus interesses. Apesar da 
decisão do Ministério da Educação 
estar tomada desde o início do ve-
rão, não desistimos e fomos à luta. 
Juntámo-nos aos encarregados de 
educação e aos próprios alunos e 
conseguimos que o ministério vol-
tasse atrás com a decisão injusta de 
encerrar esta escola, tão importan-
te para a aldeia de Rio de Moinhos. 

Que sentimento lhe deixa este 
desfecho?

O sentimento é que esta foi uma 
luta justa, que teve o único desfecho 
que seria aceitável. Tenho muito 
orgulho no resultado deste proces-
so e na capacidade de resistência 
das pessoas de Rio de Moinhos, a 
quem tanto já foi negado no passa-
do em termos de acesso a serviços 
públicos, como, por exemplo, com a 
recente extinção da sua freguesia ou 
com a situação inaceitável em ter-
mos de acesso a serviços de saúde.

E como está a funcionar esta esco-
la de Rio de Moinhos?

A escola de Rio de Moinhos 
está a funcionar como uma espé-

cie de polo do agrupamento, com 
uma turma onde foram colocados 
os alunos e uma professora, entre-
tanto contratada. A Câmara conti-
nua a garantir a biblioteca escolar 
e os serviços complementares. 
Também o pré-escolar se encon-
tra a funcionar no mesmo edifício. 
Esta é uma solução que satisfaz os 
encarregados de educação porque 
permite que os alunos permane-
çam na sua terra.

Este início de ano letivo marca 
também o regresso ao novo Cen-
tro Escolar. Como tem corrido?

Durante o ano passado lima-
ram-se algumas arestas, incómo-
dos normais quando se faz uma 
mudança de tão grande dimen-
são. Recordo que no ano transato 
foi transferido todo o pré-escolar 
e 1º ciclo de Aljustrel para o Cen-
tro Escolar Vipasca. São muitas 
centenas de alunos, professores e 
pessoal auxiliar que tiveram que 
se adaptar a uma nova realidade, o 
que implicou necessariamente um 
período de ajustamentos. Este ano 
sentimos que o funcionamento 
do Centro Escolar está a entrar na 
normalidade desejável. 

E quais são as alterações mais 
relevantes neste início de ano le-
tivo?

No ano passado o número de 
alunos inscritos na Componente 
de Apoio à Família foi grande, o 
que produziu uma sobrelotação 
destes serviços. Neste ano fomos 
obrigados a criar mecanismos que 
limitassem o acesso a estes serviços 
apenas aos alunos que realmente 
necessitam deles, para que estes 
possam continuar a funcionar 

dentro dos padrões de qualidade 
que são exigíveis.

E em termos de apoio aos alunos 
mais carenciados, como iniciou 
este ano letivo?

Para este ano letivo, a Câ-
mara aprovou a atribuição de 68 
auxílios económicos aos alunos 
do escalão A e 50 auxílios econó-
micos aos alunos do escalão B do 
1.º ciclo. Esta decisão, tomada no 
âmbito da ação social escolar, vi-
sa apoiar os alunos das escolas de 
Aljustrel, Messejana, Rio de Moi-
nhos, Montes Velhos e Ervidel. 
Comparativamente ao ano ante-
rior, este ano foram concedidos 
mais 14 apoios no escalão A e 4 
no escalão B, havendo um reforço 
das verbas atribuídas para a aqui-
sição de livros e material escolar, 
passando dos 6 mil 158 euros, em 
2013, para um valor de 7 mil 318 
euros, em 2014. Esta é uma res-
posta do município à difícil situ-
ação em que se encontram muitas 
famílias que recorreram aos servi-
ços sociais da autarquia. 

E o que pode avançar de novo pa-
ra este ano letivo?

O município está apostado em 
diversificar a oferta educativa no 
nosso concelho. Desta forma, es-
tamos a desenvolver em parceria 
com o Agrupamento de Escolas 
um conjunto de projetos extracur-
riculares nas áreas do cante alen-
tejano, proteção civil, património, 
horticultura e ambiente.

Entendemos que uma forma-
ção académica sólida deve passar 
obrigatoriamente pela diversifica-
ção das áreas de estudo, nomea-
damente, tendo em consideração 

as tradições, os costumes e a cul-
tura específica do nosso concelho. 
Só valorizando o nosso passado e 
memória coletiva é possível trans-
mitir às nossas crianças e jovens 
os valores e os princípios que nos 
trouxeram até aqui.

O contexto escolar é, no nosso 
entender, o espaço ideal para que 
estas aprendizagens aconteçam.

Para concluir, quer deixar uma 
mensagem à comunidade educa-
tiva?

A minha mensagem aos alu-
nos, encarregados de educação, 
professores, pessoal auxiliar e à 
nossa comunidade em geral, vai 
no sentido de que não nos deixe-
mos abater pelos enormes proble-
mas que assolam a educação nos 
nossos dias. Devemos unir-nos no 
esforço de minorar os problemas 
e de encontrar soluções criativas. 
Só unidos poderemos proporcio-
nar aos nossos alunos as condi-
ções que necessitam para o seu 
desenvolvimento académico, pro-
fissional, cívico e, principalmente, 
humano. Este deve ser um esforço 
de todos, sem exceção, deixando 
de lado o que nos divide, para nos 
concentrarmos no que de mais 
importante nos une – garantir um 
futuro às nossas crianças e jovens.

Vereadora da Educação

Entrevista a Conceição Parreira
“Só unidos poderemos proporcionar aos nossos alunos as condições que necessitam para o 
seu desenvolvimento académico, profissional, cívico e, principalmente, humano. Este deve ser 
um esforço de todos, sem exceção, deixando de lado o que nos divide, para nos concentrar-
mos no que de mais importante nos une – garantir um futuro às nossas crianças e jovens.” 

“Só foi possível  
evitar o encerra-
mento da escola 
de Rio de Moinhos 
porque a popula-
ção soube defender 
os seus interesses”

“No ano transato 
foi transferido todo 
o pré-escolar e 1º 
ciclo de Aljustrel 
para o Centro Es-
colar Vipasca. São 
muitas centenas de 
alunos, professores 
e pessoal auxiliar 
que tiveram que 
se adaptar a uma 
nova realidade, o 
que implicou ne-
cessariamente um 
período de ajusta-
mentos”

“No ano passado o 
número de alunos 
inscritos na Com-
ponente de Apoio 
à Família foi gran-
de, o que produziu 
uma sobrelotação 
destes serviços”

BI

Nome: Maria da Conceição  
Franco Feio Rocha Parreira

Cargo: Vereadora da Câmara 
Municipal de Aljustrel

Pelouros: Educação,  
Ação Social, Saúde e Juventude

Profissão: Educadora de Infância
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Ao assumir estes encargos, 
o município reafirma a 
sua estratégia de colocar a 

Educação como pilar fundamen-
tal na promoção da igualdade de 
oportunidades e de revitalização 
do território, ainda que, para tal, 
demasiadas vezes, tenha que se 
substituir ao Estado Central, que, 

progressivamente, vem desinves-
tindo dos territórios de baixa den-
sidade, onde o Concelho de Aljus-
trel se insere.
As despesas com alimentação dos 
alunos ascenderam no ano leti-
vo 2013/2014 a 67 mil 946 euros 
(Quadro 1), sendo que, no ano de 
2013, as despesas assumidas com 

funcionamento do pré-escolar to-
talizaram 110 mil 580 euros (Qua-
dro2). Relativamente ao 1º ciclo, 
em 2013, foram gastos 45 mil 736 
euros em funcionamento, ou seja, 
remuneração de pessoal não do-
cente e outras despesas (Quadro3). 
No mesmo ano, as despesas da 
autarquia com professores e ou-

tros técnicos do 1º ciclo foram de 
76 mil 901 euros (Quadro 4). Por 
sua vez, as despesas de transpor-
tes, no ano letivo 2013/2014, tota-
lizaram 22 mil e 24 euros (Quadro 
5), tendo, no mesmo período, sido 
gastos 6 mil 158 euros em auxílios 
económicos, valor que no presen-
te ano letivo aumentou para 7 mil 

318 euros (Quadro 6). Finalmente, 
ao nível dos apoios à frequência 
no ensino superior, em 2013/2014, 
foram concedidas 14 bolsas de es-
tudo, com um custo total de 10 mil 
e 400 euros (Quadro 7). 
A despesa total relativa a 2013 as-
cendeu a 390.888 euros (Quadro 8) 
em encargos com a educação.

Quadro 1 - Alimentação 2013/2014

Tipo Custo total 
Pré Escolar 23.573 €

1º Ciclo 41.147 €
Prolongamento 3.226 €

Total 67.946 €

Quadro 2 - Despesas funcionamento Pré-escolar 2013

Tipo Custo total
Remuneração pessoal  

não docente 87.712 €

Outras despesas 22 868 €
Total 110. 580 €

Quadro 3 - Despesas funcionamento 1º Ciclo 2013

Tipo Custo total
Remuneração pessoal  

não docente 19.969 €

Pessoal Atividades de  
Enriquecimento Curricular 31.174 €

Outras despesas 45 736 €
Total 96.879 €

Quadro 4 - Despesas com professores e outros técnicos  
1º Ciclo 2013

Tipo Custo total
Enriquecimento Curricular 37.577 €

Outras despesas 39 324 €
Total 76. 901 €

Quadro 5 - Transportes Escolares – ano letivo 2013/2014

Circuitos Nº de crianças  
transportadas Km no ano letivo Custo anual

Monte da Minhota 1

36.708 km 22.024 €

Monte do Azinhal 1

Monte Revez 2

Carregueiro 4

Corte Vicente Anes 5

Monte do Santinho 13

Jungeiros 13

Total 39

Custos da educação 

Despesas do Município com educação 
demonstram que esta é uma área prioritária
O Município de Aljustrel garante a prestação de vários serviços à comunidade educativa, sen-
do que as despesas inerentes a estes não se encontram maioritariamente cobertas por com-
participações recebidas no âmbito de protocolos ou contratos firmados com o Ministério da 
Educação. 

Quadro 6 - Auxílios económicos - ano letivo 2014/2015 e 2013/2014

Escalão A Escalão B Custo total 
2014/2015 54 46 7.318 €
2013/2014 68 50 6.158 €

Quadro 7 - Bolsas de Estudo (Ensino Superior) – ano letivo 2013/2014

N.º de Bolsas atribuídas Custo total 

14 10.400 €

Quadro 8 - Despesa relativa ao ano de 2013

TOTAL 390.888 €

Centro Escola Vipasca
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Malacate, símbolo de Aljustrel 

Desde 2010, com a alteração da imagem institu-
cional do Município, que o malacate passou a ser 
o elemento mais importante no logótipo munici-
pal, associando-se ao slogan Aljustrel, Terra Viva.

Símbolo de Aljustrel

O Malacate
Malacate é uma palavra de origem espanhola, 
utilizada apenas nas minas da Faixa Piritosa 
Ibérica e que designa o elevador existente no 
poço de mina.

Os primeiros malacates que foram 
construídos nas minas de Aljus-
trel, em meados do séc. XIX, 

eram movidos a muares, posteriormente 
foram construídos malacates, também 
com estrutura de madeira, mas aciona-
dos por máquinas a vapor alimentadas 
a lenha ou a carvão e, mais tarde, com 
motores de gás pobre. Por último apare-
ceram os malacates com estrutura me-
tálica, acionados por motores elétricos, 
permanecendo “de pé”, nos nossos dias, 
apenas os Malacates Viana, Vipasca e de 
S. João do Deserto. 

São estruturas metálicas em forma 
de torre, acionadas por motores elétri-
cos, que assentam sobre os poços das 
minas e têm finalidade de suportar na 
sua parte superior (andorinha), as po-
leias de gola, pelas quais deslizam cabos 
de aço que têm suspensa, na sua extre-
midade móvel, uma gaiola vulgarmente 
chamada jaula. 

A jaula é uma cabina metálica com 
1 ou 2 andares, que desliza ao longo do 
poço.  Servia para transportar pessoal, 
vagonetas de minério ou materiais e mu-
ares.  Em Aljustrel só foi permitido aos 
trabalhadores usar a jaula como meio de 
transporte em 1938.

Minas de Aljustrel
As minas de Aljustrel, situadas na 

Faixa Piritosa Ibérica, uma das maiores 
concentrações mundiais de jazigos de 
sulfuretos maciços, que se localiza entre 
Alcácer do Sal (Portugal) e Sevilha (Es-
panha), possui diversos filões sendo os 
mais antigos os de S. João do Deserto e 
de Algares e os mais recentes Moinho e 
Feitais.

Embora os achados arqueológicos 
recolhidos em Aljustrel atestem uma 
exploração pré-histórica destas minas, 
desde há cerca de 5000 anos, foi durante 
o período romano há 2000 anos que se 
intensificou a exploração nos filões de S. 
João e de Algares.

No século passado as minas che-
garam a empregar cerca de 2 mil ope-
rários, muitos deles provenientes de 
outros pontos do país, o que levou ao 
crescimento acelerado de uma pequena 
vila rural como Aljustrel, absorvendo a 
Aldeia das Magras na malha urbana da 
vila, tendo sido criados diversos bairros 
junto às áreas mineiras como S. João, 
Vale d´Oca, Algares, St.ª Bárbara e Pla-
no, no sentido de albergar operários e 
familiares, ajudando à sua fixação em 
Aljustrel.

Depois de um período de paragem, 
as minas de Aljustrel estão hoje ativas, 
produzindo riqueza e empregando di-
reta e indiretamente várias centenas de 
trabalhadores.

Malacate Vipasca

O primeiro nome deste poço foi Eyben, derivado do nome 
do primeiro administrador belga das Minas de Aljustrel 
em finais do séc. XIX. Na década de 60 do séc. XX, a mina 

de Algares foi remodelada e estabelecida ligação à Mina do Moi-
nho, tendo então o seu nome sido alterado para Vipasca como si-
nónimo de uma nova mina.

No chapéu de ferro de Algares encontram-se ainda inúmeros po-
ços do período romano, que atestam bem a exploração intensiva de 
minério que aqui se efectuava há cerca de dois mil anos. Alguns destes 
poços ainda se encontravam em exploração durante o séc. XVII.

Sob o bairro mineiro que se encontra na encosta sul deste cerro, si-
tuava-se a necrópole de Vale d´Oca, o cemitério da povoação de Vipas-
ca, escavado na década de 50, onde foram encontradas 496 sepulturas.

Poço Eyben, 1907 Malacate de S. João, 2014 S. João, 1907
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Malacate de S. João do 
Deserto

O minério era extra-
ído em S. João atra-
vés das galerias de 

flanco de encosta situadas na 
corta e também por diversos 
poços mineiros, destacando-

-se na paisagem o malacate 
do Poço nº1. 

A mina de S. João foi a 
primeira a ser licenciada em 
1847, tendo a exploração sido 
concedida ao espanhol Se-
bastião de Gargamala. Aqui 
nasceu também o primeiro 
bairro mineiro de Aljustrel, 
em meados do séc. XIX, no 
local onde hoje se encontra a 
Pedreira de S. João.

Desde a Idade Média que 
aqui se situavam as termas de 
S. João do Deserto, referidas 
na Carta de Doação do terri-
tório à Ordem de Santiago, e 
que se mantiveram em ativi-
dade até finais de 1950. As su-
as águas eram recomendadas 
para o tratamento de doenças 
da pele, em pessoas e animais.

Também esta mina teve 
exploração no período ro-
mano conforme se pode ver 
pelos restos de galerias que 
foram cortadas pela explora-
ção moderna que era feita a 
céu aberto.

Malacate Viana

Foi durante lar-
gos anos o princi-
pal poço de aces-

so à Mina de Algares. 
O nome Viana com que foi 
batizado este malacate, de-
riva do apelido de Francis-
co Vianna, administrador 
da Casa Bancária Fonseca, 
Santos & Vianna, em finais 
do séc. XIX, proprietário da 
concessão mineira e sócio 
dos capitalistas belgas que 
criaram a Société Anonyme 
Belge des Mines d’Aljustrel.

A parte superficial dos ja-
zigos de Algares foi objeto de 
intensa mineração na época 
romana, tendo sido explora-
da a zona de enriquecimento 
supergénico dos jazigos fun-
damentalmente para cobre, 
prata e ouro. Testemunham 
esta atividade extrativa os es-
coriais, diversos poços e ga-
lerias mineiras e numerosos 
artefactos.

Desde as imediações da 
chaminé da Transtagana e 
contornando o chapéu de fer-
ro de Algares, situava-se a ci-
dade romana de Vipasca. Em 
frente, na outra margem da 
Ribeira de Feitais foram en-
contrados vestígios de oficinas 
de fundição do minério, sob 
uma espessa camada de escó-
ria aqui deixada pelos meta-
lurgistas romanos. 

Foi durante a remoção 
dessa escória que em 1876 e 
em 1906 foram encontradas 
as célebres Tábuas de Aljustrel, 
placas de bronze que contêm 
os mais importantes fragmen-
tos de legislação mineira ro-
mana até hoje recolhidos em 
toda a Europa.

Descarga do Malacate Viana Malacate Viana, 2014 Poço Vipasca, 1907

Malacate Vipasca, 2014
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CULTURA - SEPARADOR

As misericórdias portugue-
sas foram fundadas pela 
Rainha D. Leonor, esposa 

de D. João II, tendo sido a de Lis-
boa a primeira a ser criada, em 
1498. Desconhece-se a data exacta 
da fundação da Misericórdia de 
Aljustrel, bem como o nome do 
seu fundador, no entanto os histo-
riadores apontam como provável 
o seu aparecimento nos meados 
do séc. XVI. Até então a assistên-
cia aos doentes, aos pobres e aos 
peregrinos tinha sido assegurada 
em Aljustrel, desde o séc. XV, pela 
Albergaria da Vila, que no início 
do séc. XVI foi substituída pelo 
Hospital do Santo Espírito, ao qual 
foi anexada a Igreja com o mesmo 
nome. Ambas as instituições per-

tenciam à Confraria do Santo Es-
pírito, controlada superiormente 
pela Ordem de Sant’Iago da Espa-
da e funcionavam no mesmo lugar, 
que até há poucos anos era ocu-
pado pelo edifício do ex-Hospital 
Civil, na actual rua da Misericór-
dia. Já na segunda metade do séc. 
XVI, a administração do Hospital 
do Espírito Santo transitou para 
a responsabilidade da Irmandade 
do SSmo Sacramento, instituição 
laica ligada à Santa Casa da Mise-
ricórdia de Aljustrel, passando-se 
aquele a designar por Hospital da 
Misericórdia. Posteriormente, já 
no princípio do séc. XVII, é cons-
truída a Igreja da Misericórdia de 
estilo renascentista, onde era dada 
assistência religiosa aos doentes. 

O livro mais antigo do arqui-
vo da Misericórdia que se conhece 
data de 1654, no qual aparece co-
mo provedor Manuel Simão Gato 
e como escrivão Afonso Guerreiro 
Boim e nele se pode verificar que a 
herdade chamada da “Misericór-
dia” foi doada a esta instituição de 
beneficiência, por volta de 1603. 
Para além desta, no séc. XVII, a 
Santa Casa possuía as seguintes 
propriedades, das quais recebia 
os seus rendimentos: herdade do 
Monte Branco, herdade da Fonte 
Coberta, herdade das Fontainhas 
(S. João), herdade do Chacafre, 
herdade da Rosilha, herdade de 
Jungeiros, entre outras. A Mise-
ricórdia de Aljustrel era então de-
tentora de um valioso património, 

que é fortemente engrandecido, no 
início do séc. XVIII, com os bens 
deixados em testamento pelo bene-
mérito aljustrelense António Guer-
reiro Coelho, que foi governador e 
capitão-general das Ilhas de Timor 
e fidalgo da Casa de Sua Majestade. 
Ao longo dos anos esta instituição 
foi perdendo sucessivamente os 
seus bens, devido a administrações 
pouco cuidadas e sobretudo com 
as chamadas leis de desamortiza-
ção de 1881/1886. 

Durante o séc. XIX o hospital 
passou a designar-se por Hospital 
Civil de Aljustrel, continuando a 
ser gerido pela Misericórdia até 
à sua passagem para a Direcção-
-Geral de Saúde já depois do “25 de 
Abril”, tomando a denominação 
de Hospital Concelhio de Aljustrel. 

Em Outubro de 1975, sob a 
iniciativa da CISSL (Comissão In-
tegradora dos Serviços de Saúde 
Locais), coordenada pelo Delega-
do de Saúde, Dr. Cardoso Ferreira, 
é criado um Lar para a Terceira 
Idade, que ficou instalado numa 
casa, situada na Rua de Olivença, 
benevolamente cedida pela família 
Elvas. A sua comissão instaladora 
era constituída por Fernando José 
da Conceição Conduto, José Batis-
ta Zorro, Maria de Fátima Caldeta, 
Maria Luísa Gato, Maria Júlia Be-
nedito e Rui Luís Gomes Conduto 
Rosa. Em 1977 o Lar é transferido 
para as actuais instalações, passan-
do a sua gestão para a responsabi-
lidade da Santa Casa da Misericór-
dia de Aljustrel, entretanto reestru-

turada, tendo como Provedor Fer-
nando José da Conceição Conduto. 

Desde então, esta instituição 
tem assumido um papel relevan-
te na área da acção social, da qual 
beneficiam idosos, quer em regime 
de internamento, quer em regi-
me de centro de dia ou através de 
apoio domiciliário. Para além do 
apoio à 3ª idade, a Misericórdia de 
Aljustrel também administra um 
infantário, um jardim-de-infância, 
onde paralelamente também fun-
ciona um ATL (Aproveitamento 
dos Tempos Livres). 

Artigo publicado no Boletim n.º 1 da 
Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel – 
Fev. / 2004

Texto: Francisco Palma Colaço

Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel

BREVE HISTORIAL
Esta instituição tem assumido um papel relevante na área da ação social, da qual beneficiam 
idosos, quer em regime de internamento, quer em regime de centro de dia ou através de apoio 
domiciliário.

ESTATÍSTICAS
Número de associados/irmãos: 
700 

Pessoas apoiadas: 127 idosos (67 
internos, 50 apoio domiciliário, 10 
centro de dia ) e 260 crianças

Pessoas a laborar: 105 (funcio-
nários, estagiários, contratados, 
voluntários, programas, etc), dos 
quais 48 afetos aos dois lares, 
apoio domiciliário e centro de dia. 

Fornecimento de 36 refeições 
diárias (cantinas sociais) e gé-
neros alimentares a cerca de 90 
famílias (Programa Fundo Europeu 
de Auxílio a Carenciados)

Além dos lares, possui 2 empresas 
de inserção, uma horta pedagógi-
ca e um infantário

Horário das visitas: 11h às13h30 - 
15h30 às 20h30

Lar do Jardim

Edifício do Antigo Lar na Rua da Olivença
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Foi há 3 anos, a 1 de setem-
bro de 2011, que se come-
çou a construir de raiz uma 

obra projetada para dar apoio 
social a uma população idosa, 
muitas vezes carente de afetos e 
de cuidados. A concretização da 
obra, por razões alheias à vonta-
de da Santa Casa da Misericórdia, 
não foi fácil. Contudo, apesar do 
atraso de um ano, as instalações 
foram concluídas respeitando as 
modernas regras de construção, 
e com um investimento final de 
3 milhões e 700 mil euros, fi-
nanciado em parte pelo QREN 
- Quadro de Referência Estraté-
gico Nacional QREN (INAlente-
jo) e por um subsídio da Câmara 
Municipal de Aljustrel, o qual 
viabilizou, igualmente, um acrés-
cimo no apoio ao projeto efetua-
do pelo QREN.  

Situado num ponto alto da vi-

la, junto ao Parque de Exposições 
e Feiras, numa parcela de terre-
no de cerca de 10 mil m2, com 
uma área coberta de 3 mil m2, o 
lar possui todas as condições pa-
ra que os idosos possam receber 
melhores cuidados e serviços por 
parte dos técnicos e funcionários 
desta instituição, e assim viverem 
com mais qualidade, numa casa 
acolhedora.

As instalações
O lar desenvolve-se apenas 

num piso, sem barreiras arqui-
tetónicas, permitindo aos idosos 
deslocarem-se com maior facili-
dade. Três áreas distintas sepa-
ram as diferentes zonas. A zona 
restrita, reservada aos utentes, a 
zona social e de convívio, aberta 
aos familiares e à comunidade, e 
a zona de serviços e apoios gerais, 

para funcionários e fornecedores. 
A zona restrita é composta por 

40 quartos (20 duplos de 23m2, 
e 20 simples de cerca de 17 m2), 
construídos segundo as regras de 
uma Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas – ERPI, definidas 
na legislação, que infelizmente só 
permite acolher 60 idosos, um nú-
mero inferior aos 67 utentes exis-
tentes nos dois lares mais antigos. 

Esta exigência da lei provocou 
um ligeiro atraso na transferência 
dos utentes, que só se realizou cer-
ca de um mês após o dia da inau-
guração. 

Na altura do fecho desta edi-
ção do Boletim Municipal, so-
mente os 45 idosos do Lar do Jar-
dim Público foram mudados para 
o novo lar. Os outros 22 utentes do 
Lar da Mina aguardam ainda que 
seja dada uma resposta aos pedi-
dos endereçados às entidades res-
ponsáveis, solicitando o aumento 
da capacidade dos quartos, que, 
segundo Manuel Joaquim Frede-
rico, provedor da Santa Casa da 
Misericórdia, são suficientemente 
grandes, para se poder acrescen-
tar mais camas, sem prejudicar o 
conforto dos idosos. 

Todo o edifício foi concebido 
obedecendo às normas de segu-
rança contra incêndio. Para faci-
litar a mobilidade e a orientação 
dos idosos, os corredores foram 
pintados em harmonia com o 
mobiliário dos quartos, propor-
cionando assim uma dimensão 
visual e táctil mais funcional.  

A zona social é constituída 
por uma grande sala de estar para 
convívio e atividades de lazer, com 

sofás, mesas, jogos (damas, cartas, 
dominó, etc), televisão, apare-
lhagem musical, pátios interiores 
dotados de bancos onde os idosos 
podem descansar e um refeitório 
amplo, anexo à sala de estar. 

A zona de serviços é composta 
por três salas para os serviços ad-
ministrativos e técnicos, reuniões 
e direção, um consultório médico 
e outro de enfermagem, uma área 
aberta para fisioterapia, uma cozi-
nha toda equipada, diversas áreas 
de apoio, dispensas, armazéns e 
arrecadações e, ainda, uma la-
vandaria, uma zona de frio (com 
frigoríficos de grande dimensão), 
uma sala de estar para funcioná-
rios e instalações sanitárias com 
cacifes e chuveiros. 

É de referir ainda que as pa-
redes dos corredores e das salas 
estão decoradas com obras dos ar-
tistas plásticos do Núcleo de Artes 
Visuais de Aljustrel (NAVA), e fo-
tografias sobre Aljustrel e o cam-
po alentejano de Francisco Colaço 
e Rui Gomes. 

O espaço exterior, equipado 
com parque geriátrico, mesas de 
jogos, terreiro para jogos tradi-
cionais, anfiteatro, espaços com 
bancos, horta e pomar, irá pro-
porcionar atividades de recreio 
e lazer aos utentes, fomentando 
sensações de agradabilidade e de 
conforto ambiental, e promoven-
do a segurança num espaço aberto 
onde os idosos podem caminhar, 
contemplar a paisagem do campo 
alentejano ou a vila de Aljustrel, 
ou simplesmente estar e sentirem-
-se em sua casa e em família.   

 “Porque os idosos merecem o melhor”

Inauguração do novo lar de Aljustrel 
A inauguração do novo lar da Santa Casa da Misericórdia decorreu no dia 12 de agosto. Na ceri-
mónia marcaram presença o ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, o presidente 
da Câmara de Aljustrel, o provedor da Santa Casa, o representante do bispo da Diocese de Beja, o 
presidente da União das Misericórdias Portuguesas, os autarcas do concelho, os representantes das 
entidades civis, militares, religiosas e do movimento associativo, os funcionários da Misericórdia, fa-
miliares dos utentes, população em geral e a banda filarmónica, que fez uma pequena atuação. 

Fachada do Novo Lar

Discurso do Presidente da Câmara

Provedor, Manuel Frederico

Pormenor do Lar

Inauguração do Lar

Sala de Convívio



Fr
eg

ue
si

as
Aljustrel | Boletim Municipal | novembro 201418

No dia 14 de agosto, foi inau-
gurada em Messejana a 
exposição “Desenho e Pin-

tura” de Luciano e Rui Conceição, 
ambos “filhos da terra”. A iniciativa 
esteve patente ao público durante as 
Festas de Santa Maria, de 13 a 17 de 
agosto. 

A Vila de Messejana possui e preserva um magnífico património histórico e edificado que, por si só, con-
vida a ser visitado. Alegria, boa disposição, convívio, música, tourada, dança, iniciativas culturais, his-
tóricas e religiosas, são alguns dos ingredientes que atraem, de ano para ano, cada vez mais pessoas às 

Festas de Santa Maria. De 13 a 17 de agosto, música e comes e bebes não faltaram nestas festas organizadas pela 
Câmara Municipal de Aljustrel, Junta de Freguesia de Messejana, Irmandade da Misericórdia de Nossa Senhora 
da Assunção de Messejana, Paróquia de Messejana, movimento associativo, Grupo de Jovens e comércio local. 

Realizou-se no dia 15 de 
agosto, uma cerimónia de 
atribuição do topónimo 

Manuel de Brito Ruas, a uma rua 
de Messejana, sua terra natal.

Esta cerimónia veio dar se-
quência à deliberação da Câmara 
Municipal de Aljustrel, datada de 
7 de setembro de 2011, de atribuir 
o nome de uma rua a uma figura 
incontornável na história recente 
de Messejana.

Manuel de Brito Ruas, falecido 
a 24 de Agosto de 2011, foi duran-
te 26 anos presidente da Junta de 
Freguesia de Messejana, ocupan-
do por inerência de funções um 
lugar na Assembleia Municipal 
de Aljustrel. Desempenhou vários 
cargos importantes na dinamiza-

ção da freguesia, nomeadamente 
como provedor da Misericórdia 
de Nossa Senhora de Assunção, 
a qual ajudou a reativar. Foi pre-
sidente do Grupo Desportivo 
Messejanense, entre outros, e teve 
um papel preponderante na vida 
socioeconómica da vila e do con-
celho. 

Foi, ainda, um entusiasta da 
tauromaquia, dinamizando du-
rante muitos anos a Grande Cor-
rida de Toiros de Santa Maria em 
Messejana.

Tiveram lugar, entre os dias 4 e 
8 de Setembro, as tradicionais 
Festa em Honra de Nossa Se-

nhora do Castelo, onde o religioso 
se mistura com o profano, dando 
origem a um cartaz cultural rico e 
diversificado. A Confraria de Nossa 
Senhora do Castelo de Aljustrel, ao 
celebrar o seu primeiro aniversário, 
precisamente no dia 8 de setembro, 
teve a responsabilidade de organizar, pela primeira vez, as festividades, que 
contaram com o apoio da Camara Municipal de Aljustrel, da União das Fre-
guesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, da GNR, da Santa Casa da Misericór-
dia de Aljustrel, dos Bombeiros de Aljustrel, do comércio local, dos Irmãos 
da confraria, dos paroquianos e da população de Aljustrel.

União entre o sagrado e o profano

Festa em Honra de Nossa 
Senhora do Castelo 

A Associação de Solidariedade Social de Rio de Moinhos – Cocaria 
comemorou, no mês de setembro, o seu 18.º aniversário. As cele-
brações tiveram início na noite de sexta-feira 12, com uma “Ki-

zomba Night” animada por Fábio Lagarto. No sábado 13, a população foi 
convidada a participar na festa de aniversário, durante a qual foi apresen-
tado o projeto de arquitetura do lar, ao que se seguiu um lanche-convívio. 
As festividades encerraram com um passeio de BTT de 30 quilómetros.  

Rio de Moinhos

Cocaria festejou 18.º aniversário

A Junta de Freguesia de S. João 
de Negrilhos realizou de 29 
de agosto a 1 de setembro, 

um “fim de semana Jovem”. Do pro-
grama, cujas atividades foram des-
centralizadas para as três aldeias da 
freguesia, constaram os espetáculos 
musicais: reggae e hip hop com One 
Art Sound DJ Haad, Sunset DJ PF 
Freitas, hip hop com Markiputo and 
friends. Houve ainda uma Popcorn Party, uma sessão de karaoke ao ar 
livre e uma de cinema. Os jovens também participaram num Rally Tapas e 
Petiscos, praticaram paintball e divertiram-se com a animação desportiva 
proposta. As atividades terminaram com um passeio à Tapada e Palácio 
Nacional de Mafra. 

São João de Negrilhos

Fim de Semana Jovem 

De 28 de julho a 3 de agosto decorreu, em Ervidel, a VII Semana da 
Juventude. Organizada pela Junta de Freguesia, em colaboração 
com a Câmara Municipal de Aljustrel e com o apoio da Orques-

tra Quarta Série, esta iniciativa teve como objetivo proporcionar aos jo-
vens diversos momentos de lazer, cultura, desporto e música. O programa 
constou de uma sessão de zumba, torneio de futebol e de futsal, paintball, 
canoagem, passeio de BTT, convívio piscatório, lazer na Piscina Munici-
pal de Aljustrel. Os jovens assistiram também à projeção de filmes, à re-
presentação teatral musical “Glee”, e participaram num seminário sobre 
os perigos da Internet. Houve ainda “Um dia no Aquashow”, insufláveis 
e pinturas faciais, uma feira da ladra, uma festa da espuma, um concerto 
com os “Human Roots”. A semana terminou com uma grande noite mu-
sical animada por diversos DJ. 

Ervidel

VII Semana da Juventude

Messejana 

Festas de Santa 
Maria 
Alegria, boa disposição, 
convívio, música, tou-
rada, dança, iniciativas 
culturais, históricas e re-
ligiosas, são alguns dos 
ingredientes que atraem, 
de ano para ano, cada 
vez mais pessoas às Fes-
tas de Santa Maria

Pai e filho expõem na sua terra

Desenho e Pintura de 
Luciano e Rui Conceição

Toponímia

Antigo presidente da junta de freguesia, 
Manuel de Brito Ruas, tem nome de rua em 
Messejana
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A romã, cujo nome cientí-
fico é Punica granatum, 
é uma infrutescência da 

família das Punicáceas, originária 
do sul da Ásia, na Pérsia. Foi le-
vada pelos fenícios para os países 
mediterrânicos, de onde se difun-
diu para o continente americano, 
chergando ao Brasil pela mão dos 
Portugueses. 

A nível mundial, os maiores 
produtores são o Afeganistão, o 
Irão, Israel, Brasil, EUA, Itália e 
Espanha, sendo esta o maior ex-
portador europeu.

Em Portugal, a região do Al-
garve concentra cerca de 80% da 
área e 95% da produção total de 
romã do continente. A maioria da 
produção provém de árvores dis-

persas, em bordadura, sendo rela-
tivamente reduzido o número de 
pomares extremes. A área de cul-
tura, que tem vindo a decrescer, é 
actualmente de 108 ha e a produ-
ção anual ronda as 400 toneladas.

As variedades mais frequentes 
são a Mollar, a De Elche, a Dejati-
va - de origem espanhola – e a As-
seria. Esta última é uma varieda-
de tradicional da região algarvia, 
precoce e caracterizada por bagos 
carnudos, vermelhos e de grainha 
pequena.

Apesar de podermos encon-
trar romãs à venda durante todo 
o ano, a época em que as suas 
propriedades organolépticas estão 
mais apuradas vai desde o início 
de outubro a meio de dezembro. 
Dada a natureza do sistema de 
produção,  a concentração da 
oferta é reduzida e a qualidade 
dos frutos heterogénea, pelo que 
a sua comercialização é efetuada 
maioritariamente ao nível dos pe-
quenos mercados regionais.

Fonte: Observatório dos Mercados 
Agrícolas e das Importações Agro-
Alimentares

No decorrer da Feira Agrí-
cola Agrocosta, que de-
correu em Lepe, de 17 a 

19 de setembro de 2014, o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Aljustrel, Nelson Brito, e o alcalde 
de Lepe, Juan Manuel González, 
foram nomeados sócios número 
um das sociedades Ibergranatum 
Portugal e Ibergranatum Espa-
nha, respetivamente.

A Ibergranatum é um proje-
to de cooperação transfronteiri-
ço, impulsionado e desenvolvido 
completamente e de forma con-
junta por duas associações sem 
fins lucrativos, a Asociación Ge-
neral de Empresarios de Lepe  e 
a Associação de Beneficiários do 
Roxo,  as quais constituíram pos-
teriormente as sociedades Iber-
granatum Lda., com sede em São 

João de Negrilhos, e a Ibergrana-
tum S.L., com sede em Lepe.

O objetivo destas sociedades 
é o de impulsionar o  desenvolvi-
mento agroindustrial e económico 
relativo à cultura da romã, desde a 
realização dos estudos de viabili-
dade  técnica e económica da cul-
tura  nas regiões de Huelva e do 
Alentejo, até à comercialização do 
fruto e dos seus derivados, tendo 

como eixo principal oferecer ser-
viço de assessoria, planificação 
e gestão em todas as fases e pro-
cessos relacionados com a romã, 
desde a fase de plantação e co-
lheita, posteriormente com os 
processos de transformação e por 
último na fase de comercialização  
e colocação dos produtos em mer-
cados internacionais mais interes-
santes. 

No concelho de Aljustrel 
já se produzem romãs 
da melhor qualidade. A 

exploração do jovem agricultor 
João Pacheco, localizada entre Al-

justrel e Messejana, ultrapassada a 
fase de maturação das romãzeiras, 
encontra-se em fase de produção. 

Produção de Romã 

Município de Aljustrel é sócio 
número um da Ibergranatum 

Contactos 
Ibergranatum:

Telefone: +351 284 660 100

Email: info@ibergranatum.com

Site: www.ibergranatum.com 

Endereço: 
Estrada Nacional n.º 383  
Montes Velhos 
7600-411 São João de Negrilhos

O potencial da romã
Curiosodades

A romã beneficia de numerosas 
formas de aproveitamento, 
tanto para indústria alimentar, 
como para as indústrias especia-
lizadas em assuntos de saúde ou 
cosmética.
No que toca à indústria ali-
mentar, a oferta no mercado 
contempla bagos frescos, bagos 
congelados, bagos desidratados, 
sumos, néctares, marmeladas, 
barritas, vinhos, alimentos para 
crianças e iogurtes.
Um dos mais recentes extratos 
à venda no mercado de suple-
mentos nutricionais obtém-se 
a partir da casca de romã, um 
produto com propriedades an-
tioxidantes, anticancerígenas e 
protetoras do sistema cardiovas-
cular, que se vende em forma 
de pó ou cápsulas, como com-
plemento nutricional.
No que respeita a produtos de 
saúde e beleza, a romã é uti-
lizada sob a forma de extratos 
de compostos antioxidantes, 
apresentados em cápsulas e 
bagos, cremes, óleos, tónicos e 
xaropes.
Outra das possibilidades de uti-
lização da romã é a alimentação 
animal, à qual se pode destinar 
a casca húmida do fruto.

Aljustrel já 
produz romã 

Cerimónia em Lepe - Espanha

Romãs no Concelho de Aljustrel
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Uma delegação de Aljus-
trel, composta pelo pre-
sidente e vereadora da 

Ação Social do município e pelos 
elementos do coro da USA - Uni-
versidade Sénior de Aljustrel, 
esteve presente na 31ª Semana 
Cultural da Casa do Alentejo de 
Toronto, no Canadá, iniciativa 
que tem como objetivo promover 
a cultura alentejana neste país da 
América do Norte, onde se esti-
ma que a população de origem 
portuguesa (primeira, segunda e 
terceira gerações) seja de aproxi-
madamente de 500 mil pessoas. 

 Para além das manifestações 
culturais protagonizadas pelo 
Coro da USA, com quatro bri-
lhantes atuações, e do convívio 
com a comunidade alentejana 
(em particular com os aljustrelen-

ses) radicada no Canadá, o pre-
sidente da Câmara levou consigo 
a missão de promover o nosso 
concelho junto de entidades ca-
nadianas, tendo sido diversas as 
reuniões realizadas pelo autarca, 
nomeadamente, com o minis-
tro das Finanças do Ontário, o 
luso-canadiano Charles Sousa e 
com uma deputada provincial, a 
também luso-canadiana Cristina 
Martins, tendo a comitiva assis-
tido a uma sessão no Parlamento 
Provincial do Ontário. 

 Em termos de encontros com 
entidades nacionais, o presidente 
da Câmara reuniu com o secretá-
rio de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Cesário, que 
se encontrava também em visita 
a Toronto a convite da Casa do 
Alentejo, tendo, na ocasião, sido 

analisadas perspetivas de coope-
ração entre o Município de Aljus-
trel e esta Secretaria de Estado, 
especificamente ao nível de pla-
taformas informáticas de comu-
nicação entre entidades nacionais 
e as comunidades portuguesas no 
estrangeiro. 

 A ronda de reuniões foi con-
cluída com a realização de uma 
apresentação, a cargo do presi-
dente da Câmara, sobre potencial 
para o investimento e desenvol-
vimento do Concelho de Aljus-
trel ao nível de sectores como a 
indústria mineira, agricultura, 
agroindústria, turismo, entre ou-
tros, junto do cônsul de Portugal 
em Toronto, Luis Barros e dos 
representantes do AICEP, Raul 
Trovoada, e do Turismo de Por-
tugal.

Como de costume, os amantes 
do livro e da leitura encon-
traram, na Feira do Livro de 

Aljustrel, obras de todos os estilos 
literários, dirigidos tanto a peque-
nos como a graúdos. De ano para 

ano, a grande oferta de títulos e os 
preços mais apetecíveis têm levado 
o público a aproveitar esta feira não 
só para satisfazer o seu gosto pela lei-
tura, como para aqui adquirir alguns 
presentes para oferecer no Natal a fa-
miliares e amigos. 

Mas, esta feira não se limita à 
venda de livros. A edição de 2014 
apresentou um programa rico em 
acontecimentos culturais, que co-
meçou sexta-feira, dia 24 de outu-
bro, com a abertura da exposição 
“Espelhos de memória” de António 
Peleja. Este projeto, que gira à vol-
ta de várias áreas como fotografia, 
serigrafia passando pela gravura, 
ilustração e monotipia, visa dar a 
conhecer a região da Mina de São 
Domingos.  Seguidamente, atuou a 
banda aljustrelense “Português Sua-
ve” e os escritores Napoleão Mira e 
Pedro Chagas Freitas apresentaram 
as suas últimas obras: “De Coração 
de Interiores” e “Prometo Falhar”.  
Depois de um romance, Napoleão 

Mira regressa novamente ao registo 
autobiográfico no qual “escancara” a 
porta da sua casa, da sua intimidade 
e da sua memória.

Pedro Chagas Freitas, escritor 
multifacetado apresentou a sua obra 
mais recente que fala de amor. O 
amor “que abala, que toca, que arre-
bata, que emociona, que descobre e 
encobre, que fere e cura, que prende 
e liberta… No seu estilo intimista”. 

No dia 27 de outubro, o gru-
po Bica Teatro representou para as 
crianças do pré-escolar e do 1.º ci-
clo, a história “Karingana Blues”, 
que juntando teatro, música ao vivo, 
poesia, canções e meia dúzia de ade-
reços provocou várias situações  di-
vertidas.  

No mesmo dia, atuou o Grupo 
Coral e Instrumental “Maravilhas 
do Alentejo”, seguido da apresenta-
ção do livro “27 Acrobacias sobre 
(quase) a mesma coisa. Igualdade 
de género contada e ilustrada”. Esta 
obra da autoria de 27 escritores e ar-

tistas foi editada no âmbito do pro-
jeto “Igualdade faz o meu Género”. 

E por fim, a autora e docente 
universitária, Ana Paula Figueira 
falou sobre “Será Que Amanhã Ain-
da me Amas?”, o primeiro livro de 
uma coleção de quatro, dirigidos es-
pecialmente ao segmento 7/10 anos, 
que abordam temas diferentes, e de 
enorme importância, como o divór-
cio, a violência doméstica, o luto, 
a vivência com pais com doenças 
mentais. Esta primeira obra descre-
ve “a forma como uma criança reage 
face à suspeita - incómoda - de estar 
perante a possibilidade de divórcio 
dos pais”.

Além disso, nos dias 25 e 26 de 
outubro, o Parque de Exposições e 
Feiras recebeu igualmente a tradicio-
nal Feira Nova de Outubro, que com 
os seus vendedores de frutos da épo-
ca (nozes, castanhas, figos secos), de 
artesanato e de vestuário costuma 
atrair centenas de visitantes a Aljus-
trel, neste fim de semana outonal. 

Cultura e desenvolvimento económico 

Aljustrel promoveu-se no Canadá 
Para além das manifestações culturais protagonizadas pelo Coro da USA, com quatro 
brilhantes atuações, e do convívio com a comunidade alentejana (em particular com 
os aljustrelenses) radicada no Canadá, o Presidente da Câmara levou consigo a mis-
são de promover o nosso concelho junto de entidades canadianas.

Atuação do coro da USA na Casa do Alentejo de Toronto Receção no Consulado de Portugal Discurso na Casa  
do Alentejo de Toronto

Feira do Livro

Literatura e tradição

Feira do Livro e 
Feira de Outubro

Receção no Parlamento Provincial do Ontário
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Durante o ano de 2014 o 
Município de Aljustrel 
viu-se obrigado a redu-

zir, no mínimo, em 2% o número 
de trabalhadores ao serviço, face 
aos existentes em 31 dezembro de 
2013, o que representa uma redu-
ção de, no mínimo, 4 trabalhado-
res por ano.

Acresce que, de acordo com a 
proposta de Lei do Orçamento do 
Estado para 2015, os municípios 
em equilíbrio, como é o caso de 

Aljustrel, não podem incorrer em 
despesas com pessoal e aquisição 
de serviços a pessoas singulares 
em montante superior a 35% da 
média da receita corrente líquida 
cobrada nos últimos 3 exercícios. 

O Governo, ao impedir os 
Município de aumentar as despe-
sas com pessoal, está a impossibi-
litar, na prática, a contratação de 
pessoal. 

Esta medida é particularmen-
te gravosa para os pequenos mu-

nicípios, como 
Aljustrel, uma 
vez que acumu-
la com a entra-
da em vigor da 
Portaria n.º149-
-B/2014, de 24 
de julho, que define que as au-
tarquias locais deixam de poder 
candidatar à medida Estágios-
-Emprego, ficando assim impe-
didas de realizar estágios profis-
sionais.

Confirmada a intenção de 
saída de dois médicos do 
Centro de Saúde de Al-

justrel, em abril de 2014, foram 
de imediato iniciadas diligências 
em conjunto com o conselho de 

administração da ULSBA - Uni-
dade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo, com a participação ati-
va da responsável pelo Centro de 
Saúde de Aljustrel, no sentido de 
inverter esta situação muito pre-

ocupante, visto colocar sem aces-
so a médico de família cerca de 
3700 utentes.

Dada a urgência em resolver 
o problema, a autarquia disponi-
bilizou-se imediatamente para, 
em conjunto com a ULSBA, 
avançar com a contratação de 
dois médicos e para ceder habi-
tação aos mesmos, de forma a 

acelerar o processo de colocação 
destes profissionais.

Consumada a saída dos clí-
nicos, o município apresentou 
uma proposta de Acordo de Co-
laboração entre o Município e a 
ULSBA que previa a colocação 
de dois médicos no Centro de 
Saúde de Aljustrel, proposta que 
foi aceite pela ULSBA e que via-

bilizou o processo de contratação 
de dois clínicos de nacionalidade 
cubana por esta entidade, que se 
encontram em funções no Centro 
de Saúde de Aljustrel desde julho 
de 2014, ficando, através da in-
tervenção do Município, reposto 
o acesso a serviços médicos no 
Concelho de Al justrel.

Desde o dia 24 de outubro 
e até ao dia 27 de novem-
bro, a Câmara Municipal 

de Aljustrel irá realizar diversas 
atividades dirigidas à população 
mais idosa do concelho.

Esta iniciativa, integrada nos 
programas do Animasénior e da 
Universidade Sénior de Aljustrel, 
está subordinada ao lema “Mês 
Sénior 2014 Viver + Viver + Fe-
liz”, e conta com a colaboração 
da Guarda Nacional Republicana, 
Instituições Particulares de Segu-
rança Social do concelho (IPSS), 
juntas de freguesia, Unidade Lo-
cal de Saúde do Baixo Alentejo e 
Centro de Saúde de Aljustrel. 

Uma destas atividades está a 
cargo da Secção de Programas 
Especiais do Destacamento da 
GNR de Aljustrel que, no âmbi-
to da operação “Idosos em segu-
rança 2014”, dinamiza ações de 
prevenção com vista a aconselhar 
os seniores sobre procedimentos 
de segurança e proporcionar-lhes 

maior sentimento de segurança. 
Neste sentido, os militares da 
GNR estão a realizar sessões de 
sensibilização, em todas as lo-
calidades do concelho de Aljus-
trel, nas quais alertam os idosos 
e transmitem ensinamentos para 
prevenir eventuais situações de 
burlas e furtos em residências, 
nomeadamente agora que entra-
ram em circulação novas notas de 
10 euros.

Ainda, no mês de novembro, 
serão proporcionadas sessões de 
animação desportiva e cultural 
nos lares da 3.ª idade do concelho, 
bem como um colóquio médico, 
ao que se seguirá uma grande 
aula desportiva.

O “Mês Sénior 2014 Viver + 
Viver + Feliz” terminará no dia 
27 de novembro, com uma mega 
festa de encerramento com chá 
dançante e muita animação musi-
cal, no Salão de Festas de Ervidel.

Nova legislação penaliza pe-
quenos municípios

Câmaras 
impossibilitadas de 
contratar  
De acordo com a proposta de Lei 
do Orçamento do Estado para 2015, 
os municípios em equilíbrio, como 
é o caso de Aljustrel, não podem 
incorrer em despesas com pessoal 
e aquisição de serviços a pessoas 
singulares em montante superior a 
35% da média da receita corrente 
líquida cobrada nos últimos 3 exer-
cícios. 

Saúde

Restabelecido o acesso a 
serviços médicos no Concelho 
de Aljustrel 

Atividades culturais, desportivas e de prevenção 
contra as burlas para idosos

Programa “Viver + Viver + Feliz”

Apresentação da GNR
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A C â m a-
ra Mu-
nicipa l 

de Aljustrel 
promoveu, até 
22 de outubro, 
mais uma edi-
ção do Orça-
mento Parti-
cipativo (OP). 
Esta iniciativa 
pretendeu dar 
oportunidade 

aos munícipes de expressarem 
a sua opinião sobre as obras e 
iniciativas que consideram fun-
damentais integrar no próximo 
Orçamento Municipal. Os mu-
nícipes foram, desta forma, con-

vidados a preencher um questio-
nário disponibilizado online, ou 
que entregaram nas urnas dis-
poníveis na Câmara Municipal e 
nas Juntas de Freguesia. 

O questionário continha três 
pontos. O primeiro questionava 
o munícipe sobre cinco investi-
mentos (obras, pequenas inter-
venções ou iniciativas) que con-
siderava prioritários realizar na 
sua zona de residência e/ou no 
concelho bem como três áreas de 
intervenção municipal que deve-
riam ser consideradas prioritá-
rias pela Câmara Municipal, no-
meadamente Educação, Cultura 
e Desporto, Ação Social, Gestão/
Planeamento do Território, Rede 

Viária e Sinalização de Trânsito, 
Abastecimento de Água, Turis-
mo, Proteção Civil, Recolha e 
Tratamento de Resíduos, Desen-
volvimento Económico, Rede de 
Esgotos, Criação e Conservação 
de Espaços Verdes, Conservação 
do Património. No questionário, 
o munícipe podia igualmente 
avaliar e dar a sua apreciação so-
bre o trabalho desenvolvido pela 
Câmara Municipal de Aljustrel. 
Todas as pessoas naturais, resi-
dentes ou a trabalhar no concelho 
de Aljustrel puderam ter voz ati-
va neste orçamento participativo. 

À semelhança do que 
aconteceu nos anos anteriores, 
foram realizadas assembleias 

para discutir estes assuntos em 
todas as freguesias do concelho, 
nomeadamente no dia 14 de ou-
tubro em Ervidel e S. João de 
Negrilhos, no dia 15, em Rio de 
Moinhos e Messejana e finalmen-
te, no dia 16, em Aljustrel. 

Este processo assenta em três 
princípios básicos: participação 
aberta dos cidadãos, sem discri-
minação positiva às organizações 
comunitárias; articulação entre a 
democracia representativa e dire-
ta, que confere aos participantes 
um papel essencial na definição 
das regras do processo e, final-
mente, definição das prioridades 
de investimento público pro-
cessada de acordo com critérios 

técnicos, financeiros e outros de 
carácter mais geral, que se pren-
dem, sobretudo, com as necessi-
dades sentidas pelas pessoas.

O OP procura, assim, contri-
buir para aprofundar o exercício 
da democracia através do diálogo 
que o poder público estabelece 
com os cidadãos, constituindo-
-se como uma ferramenta para 
ordenar as prioridades sociais 
e promover a justiça social. Os 
cidadãos passam de meros ob-
servadores a protagonistas da 
administração pública, ou seja, 
participantes integrais, ativos, 
críticos e reivindicadores. 

Munícipes expressaram a sua opinião sobre obras e iniciativas camarárias.

Orçamento Participativo  
do Concelho de Aljustrel 

O Museu Municipal de Aljus-
trel promoveu no dia 30 de 
outubro, uma visita à horta 

pedagógica da Universidade Sénior 

destinada às crianças do pré-escolar 
e do 1.º ciclo do concelho.

Estas atividades de caráter 
lúdico-pedagógico, elaboradas de 

acordo com os programas educa-
tivos e culturais das comunidades 
escolares, pretendem transmitir 
saberes e divulgar a história e o 

património locais de forma dinâ-
mica e divertida às crianças e alu-
nos do pré-escolar ao 3.º ciclo.

Através dos temas: “Baú da 
história”, “Vamos criar um jardim 
de plantas aromáticas e medici-
nais”; Da oliveira ao azeite; “O 
ciclo do trigo”; “Pão pão, queijo, 
queijo”; ”A abelha não faz mal, 
faz mel”; “Arqueólogo por um 
dia”; “Horta pedagógica: plantar, 
tratar, colher e comer!!”, serão 
proporcionadas oportunidades 
aos jovens de presenciar e  de se 
envolverem ativamente  nas ati-
vidades propostas. Estimular o 
gosto pelos ofícios tradicionais, 
realizar visitas a museus e hortas 

pedagógicas, sensibilizar para a 
valorização de produtos locais 
como o pão, o queijo, o azeite, o 
mel, mantendo vivas as tradições 
e dar a conhecer a história do con-
celho para melhor entender o pas-
sado, são alguns dos objetivos do 
projeto educativo do Museu Mu-
nicipal de Aljustrel que irá decor-
rer até final de maio 2015. 

No mês de novembro, as crian-
ças vão poder participar numa ofi-
cina de sabão, na apanha da azei-
tona e numa visita ao Moinho do 
Maralhas, que no dia 15 irá estar 
em funcionamento e aberto ao pú-
blico em geral.

Museu Municipal

Projeto educativo em curso 

No seguimento de um le-
vantamento realizado pela 
Câmara Municipal de Al-

justrel, foram identificadas várias 
casas devolutas em todo o concelho. 

Segundo o DL n.º555/99, de 16 
de dezembro - Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, to-
dos os proprietários têm o dever 
de conservação do seu edifício, 
pelo menos uma vez em cada pe-
ríodo de 8 anos, devendo o pro-
prietário, independentemente des-
se prazo, realizar todas as obras 
necessárias à manutenção da sua 
segurança, salubridade e arranjo 
estético. Caso se verifiquem con-
dições de falta de segurança ou de 
salubridade, a câmara municipal 

pode a qualquer momento, ofi-
ciosamente ou a requerimento de 
qualquer interessado, determinar 
a execução de obras de conserva-
ção necessárias à correção dessa 
situação ou mesmo à melhoria do 
arranjo estético, podendo igual-
mente ordenar a demolição total 
ou parcial das construções que 
ameaçam ruir ou ofereçam perigo 
para a saúde pública e para a segu-
rança das pessoas. 

Verificando-se que existe al-
gum desconhecimento por parte 
dos munícipes no que diz respeito 
ao cumprimento deste decreto-lei, 
importa recordar que, caso os pro-
prietários não efetuem voluntaria-
mente as obras de conservação ou 

demolição, a câmara municipal 
poderá tomar medidas para a exe-
cução  das mesmas. 

Assim, após um levantamen-
to da fiscalização ou denúncia, a 
câmara municipal notifica os pro-
prietários para efetuar uma visto-
ria, podendo os mesmos indicar 
um técnico a participar na mes-
ma. Após a vistoria é lavrado auto 
onde são indicadas as reparações 
necessárias ou eventualmente a 
necessidade de demolição total ou 
parcial do edificado.

São notificados os proprie-
tários para realização das obras  
ou demolições num prazo que se 
considere razoável para a sua exe-
cução. Findo esse prazo, a Câmara 

verifica se os trabalhos foram exe-
cutados ou não. 

Caso os trabalhos não tenham 
sido realizados, a Câmara toma 
posse administrativa do prédio, 
realiza os trabalhos e imputa os 
custos aos proprietários. A execu-
ção da dívida pode originar que o 
prédio reverta para a posse defini-

tiva da autarquia caso os proprie-
tários não a saldem e se inicie um 
processo jurídico nesse sentido. 

Os prédios alvo destes trâmi-
tes podem ser agravados nos va-
lores de IMI a pagar anualmente 
(enquanto a situação se prolongar) 
por decisão da Câmara. 

Salubridade pública

Câmara adverte para problema de casas 
devolutas

Visita à Horta Pedagógica
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Os alunos da Universidade 
Sénior de Aljustrel (USA) 
inauguraram no dia 8 de 

agosto, nas Oficinas de Formação 
e Animação Cultural, uma expo-
sição dos trabalhos realizados ao 
longo do ano letivo, no âmbito 
das cadeiras de Artes Decora-

tivas, Artes Plásticas e Pintura. 
Na mostra, que esteve patente ao 
público até ao dia 13 de setembro, 
foram apresentados os trabalhos 
em azulejo, corda seca, madeira, 
reciclagem de candeeiros e mó-
veis antigos e pintura em tela. 

A qualidade dos trabalhos e 

aperfeiçoamento dos alunos é no-
tária de ano para ano, mas não só 
nestas disciplinas. Hoje, passados 
quatro ano da criação da Univer-
sidade Sénior de Aljustrel (USA) 
todos reconhecem a importância 
que a frequência das aulas tem ti-
do no dia a dia destas pessoas.  

Razão pela qual, a Câmara 
Municipal de Aljustrel, com o 
apoio de professores voluntários, 
voltou a abrir as portas da USA 
no dia 6 outubro. 

Língua Portuguesa, Inglês, 
Saúde, História local e Patrimó-
nio, Cidadania, Psicologia, Artes 
Decorativas, Pintura, Informá-
tica, Atividade Física, Teatro, 
Música, Yoga, Hidroginástica, 
Francês, Ensino de Viola, Dança 
Desportiva e Hortifruticultura 
são as disciplinas que os 130 alu-
nos inscritos vão poder frequen-
tar neste novo ano letivo.  

A funcionar pelo quarto ano 
consecutivo, a USA dirige-se a 
indivíduos com idade igual ou 
superior a 50 anos, independen-
temente do seu nível de escolari-
dade e tem por finalidade promo-
ver o ensino não formal, através 
da atualização de conhecimentos 
sobre diferentes matérias, num 
contexto de formação ao lon-
go da vida, bem como organi-
zar atividades complementares 
de carácter cultural, recreativo 
e de convívio. Participação em 

workshops, colóquios, conferên-
cias, visitas de estudo e diversos 
momentos festivos e de convívio, 
são algumas das atividades pro-
movidas no sentido de lhes pro-
porcionar uma participação mais 
ativa na sociedade, bem como um 
envelhecimento saudável e uma 
maior qualidade de vida e bem-
-estar físico e mental.  

Para os seniores com mais 
de 65 anos que queiram ocupar 
o tempo e fugir ao isolamento a 
que muitas vezes estão sujeitos, a 
Câmara Municipal de Aljustrel, à 
semelhança dos anos anteriores, 
voltou também, desde o início de 
outubro, no âmbito do programa 
Animasénior, a dinamizar ati-
vidades sociais, culturais, edu-
cacionais e de convívio, entre as 
quais, alfabetização, informática, 
oficinas temáticas, atividades fí-
sica, hidroginástica e nutrição. 
Este ano inscreveram-se 116 se-
niores, dos quais 9 são do sexo 
masculino.

Cerca de 1300 bens ali-
mentares foram anga-
riados durante o mês de 

agosto, na Piscina Municipal de 
Aljustrel. Este número muito 
positivo resultou da campanha 
de solidariedade promovida pela 
Câmara Municipal de Aljustrel 
destinada a apoiar o banco de 
alimentos da Loja Social.

Esta iniciativa inovadora, 
que vai na sua segunda edição, 
realizou-se durante o mês de 
agosto, altura em que se assinala 
o Dia Internacional da Solidarie-
dade.

Assim, todas as terças-feiras 
deste mês os utentes foram in-
centivados a “trocar” a sua en-
trada na Piscina Municipal de 

Aljustrel mediante a entrega de 
um bem alimentar. Açúcar, leite, 
cereais, óleos, feijão e grão enla-
tados foram os alimentos mais 
doados. Este ano, foram recolhi-
dos mais géneros alimentares em 
relação ao ano anterior. O êxito 
desta iniciativa deveu-se não só 
à atitude solidária dos aljustre-
lenses, mas também à genero-
sidade dos emigrantes e outros 
utentes que frequentaram a Pis-
cina Municipal durante o mês de 
agosto. Os géneros alimentares 
reverteram a favor da Loja Social 
de Aljustrel, e vão ser integrados 
nos cabazes destinados a ajudar 
as famílias mais carenciadas do 
concelho.

Sob o lema “Prevenir faz 
toda a diferença”, a Uni-
dade Móvel de Rastreio 

percorreu todas as freguesias 
do concelho, tendo estado 
presente no mês de setembro, 
em Messejana, entre os dias 3 
e 5, em Rio de Moinhos de 9 a 
10, em Ervidel de 12 a 16 e em 

São João de Negrilhos de 18 a 
23. Por fim, os exames foram 
efetuados, em Aljustrel, de 25 
de setembro a 17 de outubro.

Conforme se pode ler no 
sítio da Liga Portuguesa Con-
tra o Cancro: “O rastreio do 
cancro da mama tem permi-
tido o diagnóstico precoce de 

centenas de cancros em fase 
inicial e, consequentemente, 
curáveis ou controláveis. De-
senvolvido em estreita cola-
boração com os Cuidados de 
Saúde Primários cobre atu-
almente toda a região centro 
do país (77 concelhos), bem 
como os distritos de Beja, 

Bragança, Évora, Portalegre, 
Santrém, Viana do Castelo 
e Vila Real e concelhos dos 
distritos de Braga, Porto, Lis-
boa e Setúbal. Utiliza sobre-
tudo unidades móveis que se 
deslocam de 2 em 2 anos aos 
concelhos e unidades fixas. 
São enviadas cartas-convites 

às mulheres em idade rastre-
ável (45-69 anos) inscritas nas 
Unidades de Saúde para reali-
zar uma mamografia”. O exa-
me é simples e gratuito.

Prevenção

Unidade Móvel de Rastreio do 
Cancro da Mama percorreu 
concelho de Aljustrel 
A Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o apoio e em 
parceria com o Município de Aljustrel e a Unidade Local 
de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), realizou nos meses 
de setembro e outubro um rastreio do cancro da mama, 
no Concelho de Aljustrel. 

Agosto Solidário 

1300 géneros alimentares 
entregues na piscina em 
troca de entrada gratuita 

Exposição dos trabalhos da USA

Ano letivo 2014-2105

Universidade Sénior de Aljustrel reiniciou 
com 130 alunos inscritos

Entrega de alimentos nas Piscinas
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Para comemorar o Dia Mun-
dial da Alimentação, a Câ-
mara Municipal de Aljustrel 

realizou durante a manhã do dia 
16 de outubro, no Mercado Muni-
cipal, um rastreio da composição 
corporal (índice de massa corporal 
- IMC - e percentagem de massa 
gorda), com distribuição de fruta e 
de folheto explicativo à população.

Durante essa manhã, foi igual-
mente distribuída fruta aos alunos 
de todas as escolas do concelho. 
Esta última ação, que se integra 
no âmbito do programa “Mexe-te“ 
do Agrupamento de Escolas do 
Concelho de Aljustrel, em parceria 
com a Câmara Municipal, preten-
deu incutir hábitos de alimentação 
saudável na população mais jovem, 
que conforme se verificou pouca 
ou nenhuma fruta ingere no seu 
dia a dia. 

Além disso, desde o dia 1 de 
outubro, uma nutricionista e uma 
dietista têm estado a realizar ses-
sões de divulgação sobre nutrição 
junto do público escolar, na biblio-
teca da escola E.B 2,3. Estas sessões 
contemplaram os alunos do 6.º ano, 

aos quais foram explicados os be-
nefícios de uma boa alimentação, 
e os alunos do 9.º ano, a quem fa-
laram sobre os distúrbios do com-
portamento alimentares (anorexia 
e bulimia). As técnicas municipais 
promoveram igualmente sessões 
de sensibilização junto dos alunos 
do 1.º ciclo do concelho, através da 
leitura da história “Gosto muito 
de…. sopa e saladas coloridas!” de 
Débora Cláudio, Nuno Pereira de 
Sousa, Rui Tinoco e Ângela Mene-
zes, e junto das crianças do pré-es-
colar do concelho, a quem leram o 
conto “Gosto muito de…. Fruta!” 
dos mesmos autores, seguindo-se o 
jogo “A mesa das refeições”.

Estas atividades decorreram 
até ao dia 17 de outubro durante as 
quais foi também distribuído um 
folheto subordinado ao tema da 
alimentação saudável. 

A comemoração do Dia Mun-
dial da Alimentação contou com o 
apoio dos vendedores do Mercado 
Municipal e das superfícies comer-
ciais locais que ofereceram a fruta 
distribuída na manhã do dia 16 de 
outubro. 

A Noite Branca - Pool Party 
e o Roxo Summer Fest, as 
duas festas mais aguarda-

das deste verão regressaram ao 
Concelho de Aljustrel. 

No dia 22 de agosto, pelas 23 
horas, a Piscina Municipal abriu 
as portas a cerca de 1500 pessoas 
que aqui se deslocaram para pas-
sar uma grande noite de diversão. 

Paulino Coelho (Rádio Re-
nascença) foi o DJ convidado para 
animar este evento, organizado 
pela Câmara Municipal de Al-
justrel, e integrado no programa 
“Aljustrel Jovem”, que se realizou 
pelo quarto ano consecutivo. 

O ambiente esteve ao rubro ao 
longo de toda a noite. A música, a 
zona circundante à piscina ao ar 
livre, decorada para o efeito, e a 
participação das várias centenas 

de pessoas, vestidas de branco, 
ajudaram a dar um ar ainda mais 
festivo. 

A Noite Branca - Pool Party 
tem vindo a atrair cada vez mais 
público de Aljustrel mas igual-
mente de fora, que aproveita esta 
data de agosto para se reencontrar 
com amigos que já não veem há 
muito tempo.  

Igualmente organizado pelo 
Município de Aljustrel realizou-
-se nas noites de 5 e 6 de setem-
bro, nas margens da Barragem do 
Roxo, próximo de Ervidel, o gran-
de festival musical de verão Roxo 
Summer Fest  2014. 

A noite de sexta-feira esteve a 
cargo dos DJ  Philip Deep, Sseñor 
Pelota & Pan Sorbe e de Kika 
Lewis, enquanto no sábado foi a 
vez do DJ Varela CI, DJ Bruno Lo-

pez e Funkyou2 animarem aquele 
espaço encantador da Barragem 
do Roxo.

Este ano com imagem reno-
vada e com o sugestivo slogan 
“Liga-te”, este festival inovador, 
pretendeu afirmar-se no panora-
ma nacional como o único que, 
simultaneamente, integra diversas 
faixas etárias e assenta no conceito 
do “custo justo“, onde a condição 
económica mais desfavorecida 
não é motivo para “ficar de fora”.

Nesse fim de semana, os festi-
valeiros puderam ainda ocupar os 
seus dias de forma salutar partici-
pando nas diversas modalidades 
desportivas propostas no âmbito 
da Festa do Desporto que decor-
reu de 5 a 7 de setembro, integrada 
no Roxo Summer Fest  2014. 

Dia Mundial da Alimentação

Câmara promoveu ações 
de sensibilização junto 
da população e público 
escolar

Noite Branca - Pool Party e Roxo Summer Fest

Grandes festas animaram  
o verão de Aljustrel
No dia 22 de agosto, pelas 23 horas, a Piscina Munici-
pal abriu as portas a cerca de 1500 pessoas que aqui se 
deslocaram para passar uma grande noite de diversão.

Roxo Summer Fest 2014

Noite Branca 2014

Ação na Escola

Ação no Mercado Municipal
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As Oficinas de Formação 
e Animação Cultural re-
ceberam a exposição de 

pintura “Encontros Poéticos” de 
António Carmo.

Inaugurada no dia 12 de se-
tembro, esta exposição foi se-
guida de uma “conversa com o 
artista”, dinamizada por Álvaro 

Lobato de Faria, diretor-coorde-
nador do Movimento Arte Con-
temporânea (MAC). 

Nesta exposição “Encontros 
Poéticos”, o artista mostrou a sua 
“constante evolução, a sua busca 
sem fatiga, a qualidade intran-
quila da sua poética, que faz de 
cada momento uma reencarna-

ção imprevisível, uma nova con-
quista, um constante enriqueci-
mento.”

Como habitualmente, visitas 
guiadas destinadas ao público em 
geral, foram efetuadas às quar-
tas-feiras por um técnico muni-
cipal, mediante marcação prévia. 

Encontros Poéticos

António Carmo, artista 
plástico de renome 
internacional, esteve em 
Aljustrel 
António Carmo perfaz o contorno, 
realiza o movimento, concretiza 
a ideia num imaginário pictórico 
único.

Exposição de pintura

Kiki Lima, artista plástico cabo-verdiano, 
traz cultura crioula à vila mineira

Música no Pátio

Los Niños de los OjOs Rojos 
aqueceu noite no Espaço 
Oficinas 

Exposição de fotografia

A poesia do Alentejo vista 
pelos olhos de Luís Reininho

As Oficinas de Formação e 
Animação Cultural inau-
guraram no dia 25 de 

julho, a exposição de fotografias 
“Alentejo” de Luís Reininho. 

Luís Miguel de Sampaio e 

Melo Reininho nasceu em Tete, 
Moçambique em 1968. Em 1995, 
licencia-se em Design Gráfico no 
IADE e passa a exercer a profis-
são de professor. Em 2001, deixa 
a cidade de Setúbal, onde viveu, 

e radica-se em Aljustrel. Paralela-
mente à atividade de docente de-
dica-se à fotografia, e foi forma-
dor de fotografia na CERCI Beja, 
em 2008 e na Brainart School.

Segundo Luís Reininho: “O 
que o motiva é olhar e procurar 
um conjunto de elementos que 
lado a lado se compõem numa 
imagem nova. A máquina permi-
te-me ver outras coisas, torna-se 
redobrada. Quando a levo comi-
go, valoriza e torna as experiên-

cias mais interessantes. Medeia 
a minha relação com o exterior e 
facilita a comunicação que esta-
beleço com os outros.”  

 E, foi esta sua visão bem es-
pecífica de trazer para o campo 
da criação fotográfica as magní-
ficas e românticas paisagens do 
Alentejo, todas carregadas de po-
esia, que Luís Reininho apresen-
tou nesta exposição que esteve 
patente ao público até ao dia 23 
de agosto. 

Kiki Lima, o artista plástico 
mais importante de Cabo 
Verde, esteve em Aljustrel 

no passado dia 10 de outubro por 
ocasião da inauguração da sua 
exposição “ Musicalidade Pictóri-
ca”, nas Oficinas de Formação e 
Animação Cultural. 

Euclides Eustáquio Lima, que 
assina como Kiki Lima, nasceu 

em 1953, em Cabo Verde, e come-
çou a pintar em 1969. Licenciado 
em Design de Comunicação pela 
Faculdade de Belas Artes de Lis-
boa, realizou dezenas de exposi-
ções individuais e participou em 
mais de 160 exposições coletivas. 
Encontra-se representado em vá-
rias coleções particulares e pú-
blicas em todos os continentes, e 

publicações sobre arte. 
Na exposição “Musicalidade 

Pictórica”, Kiki Lima transpor-
ta a cultura crioula para as suas 
telas, apresentando obras onde a 
música e a dança são uma cons-
tante e fazem parte da maneira 
de ser e de viver do povo cabo-
-verdiano. 

As Oficinas de Formação e 
Animação Cultural apre-
sentaram, na noite de 11 de 

julho, o grupo, oriundo da Extre-
madura espanhola (Cáceres), Los 
Niños de los OjOs Rojos.

Nestes 14 anos de existência, 
Los Niños de los OjOs Rojos de-
ram mais de um milhar de concer-
tos e participaram na banda sono-
ra do filme “Escenario Móvil” de 
Montxo Armnedariz y Luis Pastor. 

Muito originais e criativas, as suas 
canções foram descarregadas mais 
de 300 mil vezes da internet e os 
seus vídeos colocados no Youtube 
foram visionados mais de 400 mil 
vezes, o que demonstra bem o su-
cesso destes simpáticos, humildes e 
muito profissionais músicos.  

O ambiente de sexta-feira no 
pátio das Oficinas aqueceu ainda 
mais nesta noite de verão com a 
atuação deste grupo muito espe-
cial, cujos elementos se apresenta-
ram em público envergando o tra-
dicional “kilt” escocês. Atuação do Grupo
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A Biblioteca Municipal de 
Aljustrel inaugurou no 
dia 12 de julho, pelas 

17h30, a exposição de pintura 
“Intuição” de Celeste Maltez.

Natural de Aljustrel, Celeste 
Maltez tem 81 anos e, pela pri-
meira vez, expôs algumas das 
pinturas que tem vindo a realizar 
ao longo dos anos. 

Quando aos 43 anos enviu-
vou, para preencher a cabeça e a 
sua vida, pegou nos pincéis, ou 
melhor nos lápis e pôs-se a dese-
nhar, principalmente pássaros. 

Um neto gabou-lhe o jeito e 
insistiu com ela para continuar. E 
assim o fez. Só há pouco tempo, e 
não abdicando dos desenhos, de-

cidiu dedicar-se mais à pintura. 
Autodidata, a artista pinta por 

intuição e ao sabor da sua imagi-
nação. Sem formação académica 
mas com muita curiosidade e 
gosto pela leitura foi adquirindo 
algumas técnicas. 

Uma vez mais por insistên-
cia do neto e do filho, aceitou 
mostrar algumas das suas obras, 
constituídas por desenhos e pin-
turas mais abstratas. Celeste Mal-
tez é a prova de que nunca é tarde 
demais para empreender algo de 
novo na vida. A sua exposição es-
teve patente ao público até ao dia 
14 de agosto, na Sala Polivalente 
da Biblioteca Municipal.

Encontro com a Escrita

História do herói português da I 
Guerra Mundial contada pelo jornalista 
aljustrelense Francisco Galope 
Recorrendo a arquivos, jornais da época e entrevistas 
com familiares do próprio militar, o jornalista Francisco 
Galope investigou a história de Aníbal Augusto Milhais 
(1895-1970), um soldado transmontano que de anóni-
mo nas trincheiras passou a lenda nacional quando 
contrariando as ordens de um oficial ficou a cobrir a 
retirada dos seus camaradas portugueses e britânicos.

No âmbito dos “Encontro 
com a Escrita”, a Bibliote-
ca Municipal de Aljustrel 

apresentou no dia 26 de setembro, 
o livro “O Herói Português da I 
Guerra Mundial” de Francisco 
Galope. Nascido em 1965, em Al-

justrel, Francisco Galope começou 
a apaixonar-se pelo jornalismo em 
1989. Depois do jornal Correio da 
Manhã, passou por várias reda-
ções, entre as quais a agência Lusa. 
Atualmente é redator principal na 
revista Visão, onde trabalha desde 

1999, e colabora regularmente na 
Visão-História.

Foi nesta publicação que escre-
veu um artigo sobre a coragem do 
soldado Milhões durante a Batalha 
de La Lys (Flandres - Bélgica), ori-
ginando o livro que veio apresen-
tar à sua terra natal. Recorrendo a 
arquivos, jornais da época e entre-
vistas com familiares do próprio 
militar, o jornalista Francisco Ga-
lope investigou a história de Aní-
bal Augusto Milhais (1895-1970), 
um soldado transmontano que de 

anónimo nas trincheiras passou a 
lenda nacional quando contrarian-
do as ordens de um oficial ficou a 
cobrir a retirada dos seus camara-
das portugueses e britânicos.

O jornalista interrogou-se so-
bre o que levou este jovem soldado 
a partir de Portugal combater na 
Flandres (Bélgica) como «carne 
para canhão», e a arriscar a vida 
para salvar os seus companheiros, 
numa guerra que matou milhões 
de pessoas. Durante anos, o sol-
dado Milhões (numa alusão ao 

seu valor) será aclamado como um 
herói nacional e usado pela propa-
ganda dos poderes do seu tempo 
quando foi necessário exaltar as 
virtudes da nação e da «raça».

Neste encontro com o público 
de Aljustrel, Francisco Galope ex-
plicou que quis contar a história 
deste homem simples, numa nar-
rativa repleta de pormenores e de 
dados curiosos, para se ler como 
se de um romance histórico se tra-
tasse.

Exposição de pintura

Celeste Maltez apresenta 
“Intuição” 

No sábado 21 de junho, o 
grupo de Jovens Contado-
res de Histórias PIM PAM 

PUM apresentou a sua mais recente 
peça de teatro “O Castelo Desen-
cantado”. A sessão teve lugar no 
auditório da Biblioteca Municipal 
de Aljustrel.  

A obra, adaptada a partir de um 
texto de Jomar Magalhães, contou a 
história de um rei que, como tantos 
outros, deseja escolher o esposo pa-
ra a sua filha, mas esta recusa casar-

-se com o noivo imposto. Nesta 
comédia romântica, houve juras de 
amor, frases poéticas e diversas situ-
ações hilariantes que encantaram o 
público durante cerca de uma hora. 

Este espetáculo marcou o final 
do ano letivo para os 14 jovens dos 
6 aos 16 anos que fazem parte do 
grupo de teatro da Biblioteca Mu-
nicipal. 

Estes jovens, orientados por 
uma técnica da Biblioteca, encon-
tram-se todas as quartas e sextas-

-feiras para desenvolver jogos de 
expressão corporal e dramática e 
aperfeiçoar-se na arte da represen-
tação. Em conjunto encenam pe-
quenos textos que são apresentados 
ao longo do ano. No seu repertório 
contam já com várias peças. 

Após este espetáculo, partir 
das 22h30, realizou-se a “Biblioteca 
Fora de Horas”, uma iniciativa que 
permitiu ao público participar em 
diversas atividades destinadas a in-
centivar o gosto pela leitura. 

Teatro na Biblioteca

Grupo PIM PAM PUM apresentou 
“O Castelo Desencantado”

PIM PAM PUM Inauguração da Exposição
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Juntar espetáculos musicais 
com modalidades desportivas 
foi uma das apostas da autar-

quia no sentido de se dinamizar 
esses três dias de grande anima-
ção de verão, oferecendo aos par-
ticipantes a possibilidade de se 
estrearem em atividades desporti-
vas, nomeadamente náuticas.

Canoagem, vela, tiro ao arco, 
ponte de cordas, parede de escala-
da, batismo de mergulho, zumba 
e hidroginástica foram as práti-
cas desportivas que tiveram lugar 
junto à Barragem do Roxo, na Pis-

cina Municipal e na Praça da Re-
sistência. Mas os caminhos e vales 
do concelho foram igualmente 
percorridos pelos participantes na 
prova de BTT Paper, nos passeios 
de todo o terreno e de cicloturis-
mo, bem como na caminhada Al-
justrel/Barragem do Roxo. 

A Festa do Desporto termi-
nou, todos os dias, por volta das 
18h30. Às 22 horas, nas noites 
de sexta-feira e de sábado o pal-
co virou-se para a música e to-
dos voltaram a exercitar o corpo, 
dançando ao som dos diversos DJ 

convidados do 
Roxo Summer 
Fest 2014. 

A Festa do 
Desporto, organizada pela da Câ-
mara Municipal de Aljustrel, con-
tou com o apoio e a colaboração 
da Associação Naval Guadiana, 
Escuteiros de Portugal (núcleo de 
Aljustrel), CRIRA (secção BTT 
e NASA), Clube TT de Ervidel, 
Centro de Ciclismo de Aljustrel, 
Agrupamento de Escolas de Al-
justrel, Bombeiros de Aljustrel, 
GNR e TLA Rádio. 

Desporto e música

Festa do Desporto 
e Roxo Summer Fest 
animaram Aljustrel
De 5 a 7 de setembro, a Barragem do Roxo 
Ervidel foi palco de uma grande festa des-
portiva, que decorreu em simultâneo com o 
festival musical de verão Roxo Summer Fest.

O programa de Férias e 
Tempos Livres “Viva Al-
justrel” teve início, esta 

temporada, no dia 16 de junho. O 

Viva Aljustrel destina-se a ocu-
par, durante o verão, as crianças 
e os jovens, com idades entre os 
3 e os 15 anos, residentes no con-

celho. 
À semelhança dos anos ante-

riores, este programa foi orien-
tado por técnicos municipais e 

apresentou um leque variado de 
atividades de caráter educativo, 
cultural, desportivo, recreativo, 
que decorreram de forma rotati-
va pelos diversos equipamentos 
municipais - biblioteca, museu e 
espaços desportivos - com o in-
tuito de contribuir para o enri-
quecimento dos tempos livres da 
população mais jovem. 

Organizado pelo quarto ano 
consecutivo, pela Câmara Mu-
nicipal de Aljustrel, o programa 
“Viva Aljustrel” terminou a 12 de 
setembro, antes do início do novo 
ano letivo. 

Viva Aljustrel

Pelo quarto ano consecutivo, 
Câmara promoveu programa 
de férias para os mais jovens

A Associação Equestre Al-
justrelense desenvolveu 
um programa paralelo à 

Feira Nova (Feira de Outubro), 
que se realizou em Aljustrel, nos 
dias 25 e 26 de outubro. 

Do programa constaram de-
monstrações dos alunos da asso-
ciação, uma gincana e uma prova 

de dressage, que contribuíram 
para animar o recinto durante os 
dias do evento.

A Associação Equestre Al-
justrelense é uma coletividade 
de natureza desportiva, cultural 
e recreativa. Tem por principal 
objetivo cultivar os desportos 
equestres, promovendo o seu 

desenvolvimento e propagando 
o gosto e o interesse pela equi-
tação e pelo hipismo. A sede da 
associação localiza-se no Parque 
de Exposições e Feiras de Aljus-
trel, utilizando para as suas ati-
vidades instalações cedidas pela 
autarquia (picadeiro descoberto, 
picadeiro coberto, entre outras.).

Associação Equestre desenvolve 
atividades durante a Feira de Outubro

Atividades nauticas

Atividade Equestre
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Sábado  
22 Novembro

10h30 - Abertura da 
Feira 

14h30 - Banda da Socie-
dade Musical I. R. Aljus-
trelense  
[Arruada da Praça da 
República até ao Largo, 
e atuação frente à Ade-
ga Coletiva]

15h00 - Abertura Oficial 
da Feira  
[Frente à Adega Coletiva]

15h15 - Workshop “Grão 
à mesa”- Confeção de 
pratos à base de grão. 

[Museu Municipal - Nú-
cleo Rural de Ervidel]

15h30 - Encontro de Po-
etas Populares  
[Centro Cultural Fregue-
sia de Unidade]

16h30 - Rota das Ade-
gas - Animação com o 
Grupo  “ Alentugas“  

Percurso 1 – Adegas do 
Saraiva e Raposo. 
[Início da Rota- Frente à 
Adega Coletiva]

17h00 - Grupo Coral 
Feminino “Flores da Pri-
mavera“ 
[Adega Coletiva e recin-
to da feira]

20h00 - “Os Alenteja-

nos”  [Adega Coletiva]

22h00 - Tributo do José 
Cid “A Minha Música” 
[Adega Coletiva]

24h00 - Dj  Braz  
[Adega Coletiva]

Domingo  
23 Novembro

10h30 - Abertura da 
Feira 

14h00 às 20h00 – Pro-
grama “Somos Portugal 
“da TVI, em direto de 
Ervidel

15h00 - Workshop 
“Grão à mesa” 
Confeção de pratos à 
base de grão 
[Museu Municipal - Nú-
cleo Rural de Ervidel]

15h30 - Grupo Coral “ 
Margens do Roxo”  
[Adega Coletiva e recin-
to da feira]

16h30 - Rota das Ade-
gas - Animação com o 
grupo musical “Estrelas 
do Sul” 

Percurso 2 - Adegas: 
Varrasquinho, Chaveiro 
e Moreira  
[Início da Rota: Frente à 
Adega Coletiva]

17h00 - Prova de Doçaria 
Confeção de doces à 
base de grão, azeite  
e vinho. 
[Museu Municipal - Nú-
cleo Rural de Ervidel]

17h30 - Tiborna 
Confeção de tibornas  
e prova 
[Museu Municipal - Nú-
cleo Rural de Ervidel]

20h00 - “ Estrelas do Sul”

20h30 - Grupo Musical 
“Português Suave” 
[Adega Coletiva] 

22h00 - Encerramento

Programa

26 de setembro 
de 2014 

A Assem-
bleia Munici-
pal de Aljustrel 
reuniu ordi-
n a r i a m e n t e , 
no dia 26 de 
setembro de 
2014, no Cen-
tro Cultural de 
Ervidel, não 
tendo havido 
i nt e r venções 
do público no 
1º período re-

servado para este.
No período de trabalhos da 

ordem do dia, a Assembleia Mu-
nicipal deliberou por maioria 
aprovar a proposta de fixação 
das taxas do Imposto Municipal 
sobre Imóveis para vigorarem no 
ano de 2015, que fica fixada nos 
0,325%. Foi deliberado igual-
mente fixar a majoração de 30% 
da taxa aplicável a prédios urba-
nos degradados e a redução de 
20% da taxa aplicável a prédios 
urbanos arrendados. A proposta 
foi aprovada com a abstenção da 
bancada da CDU, que apresentou 
declaração de voto.

Seguiu a votação da derrama, 
tendo ficado definido para o exer-
cício de 2014 (a cobrar em 2015), 

aumentar a derrama de 1,10% 
para 1,50%, isentando todas as 
empresas com um volume de ne-
gócios no ano anterior que não 
ultrapasse os 150 mil euros. A 
proposta foi aprovada com a abs-
tenção da bancada da CDU, que 
apresentou declaração de voto.

Relativamente à Fixação da 
participação variável no IRS para 
o exercício de 2014 e posto este 
ponto a votação, a Assembleia 
deliberou por unanimidade que 
seja fixada para o exercício de 
2014 (a cobrar em 2015), a par-
ticipação de 5 % no Imposto de 
Rendimentos das Pessoas Singu-
lares (IRS).

Foram igualmente postos à 
votação o Regulamento de Ven-
da de Lotes no Loteamento junto 
à Piscina Coberta, o Contrato de 
cedência de Infraestrutura (Con-
duta Adutora ETA do Roxo – EE 
Rio de Moinhos), o Regulamento 
da Assembleia Municipal Jovem 
e a renovação de procedimen-
tos concursais, tendo sido todos 
aprovados por unanimidade.

Seguidamente foi posto à vo-
tação o pedido de reconhecimen-
to de interesse público submetido 
pela empresa ORICA Mining 
Services Portugal S.A. relativo 
ao projeto de expansão – Paiol 
Export. A Assembleia Municipal 
deliberou por unanimidade re-

conhecer o interesse público do 
projeto.

27 de julho de 2014
 
A Assembleia Municipal de 

Aljustrel reuniu ordinariamen-
te, no dia 27 de junho, no Centro 
Comunitário de Jungeiros, após 
apreciar o expediente, passou ao 
primeiro período para interven-
ção do público, onde interveio a 
Dra. Celeste de Fátima Roballo 
Allen Revez, na qualidade de 
diretora do Centro de Saúde de 
Aljustrel, para informar a Assem-
bleia Municipal das dificuldades 
de funcionamento do centro de 
saúde local, agravadas pela saída 
de dois clínicos que estavam ao 
serviço da unidade. No seguimen-
to desta intervenção, o presidente 
da Assembleia Municipal propôs 
que fosse criado um grupo de tra-
balho, composto por um membro 
de cada bancada, com vista à ela-
boração de uma tomada de posi-
ção a manifestar o desagrado com 
esta situação. 

Passou-se então aos trabalhos 
da ordem do dia, de que consta-
ram a apreciação e votação dos 
Acordos de Execução da delega-
ção de competências nas Juntas/
União de Freguesias do conce-

lho de Aljustrel e a apreciação 
e votação dos Contratos Inter- 
administrativos de delegação de 
competências nas Juntas/União 
de Freguesias do Concelho de Al-
justrel, que foram aprovados por 
unanimidade. 

Seguiu-se a apreciação e vota-
ção da alteração aos Estatutos da 
Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo – Cimbal (adap-
tação à Lei n.º75/2013 de 12 de 
setembro) e a autorização para 
abertura de procedimento concur-
sal, tendo a Assembleia Municipal 
deliberado por unanimidade apro-
var a proposta.

Seguidamente a Assembleia 
Municipal deliberou por unani-
midade ratificar a deliberação de 
abertura do procedimento con-
cursal comum, com vista à ocupa-
ção de dois postos de trabalho do 
mapa de pessoal da Câmara Mu-
nicipal na categoria de Assistente 
Operacional – Nadador-Salvador, 
ao que se seguiu a apreciação da 
atividade da Câmara, outros as-
suntos de interesse, e período para 
intervenção do público. 

Estes pontos foram, por pro-
posta da mesa, tratados em con-
junto, tendo o presidente da Câ-
mara destacado essencialmente as 
novas regras impostas relativas às 
medidas de estágio emprego, pro-
movidas pelo IEFP que inviabili-

zam novas candidaturas; o Fundo 
de Apoio Municipal (FAM) e os 
esforços que têm sido feitos pela 
Câmara no sentido de evitar o 
encerramento da EB 1 de Rio de 
Moinhos. 

Ainda neste ponto a bancada 
da CDU entregou à mesa da As-
sembleia Municipal uma reco-
mendação no sentido de propor 
à Câmara que considere fixar em 
0,3% a taxa do IMI no seu próxi-
mo orçamento. 

Posta à votação foi a mesma 
rejeitada, com 12 votos contra da 
bancada do PS e 7 votos a favor 
da bancada da CDU. Por parte da 
bancada do PS foi apresentada a 
seguinte declaração de voto: “Não 
votamos contra o conteúdo da 
recomendação, mas sim contra a 
forma como foi apresentada. Re-
vela claramente um oportunismo 
para poderem depois apresen-
tarem um comunicado à popu-
lação.” Por parte da bancada da 
CDU foi apresentada a seguinte 
declaração de voto: “Votamos 
favoravelmente no uso do que é 
uma prática democrática desta na-
tureza. Trata-se de um assunto de 
grande interesse para o concelho. 
Lamentamos profundamente o re-
sultado desta votação.” 

No 2.º período para intervenção 
do público, não houve inscrições.

Assembleia Municipal de Aljustrel

Resumo das Deliberações


