
Autarquia 
consegue 
negociar a bem 
da população 
de Aljustrel

Os representantes da Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo 

aceitaram aceder às principais reivindi-
cações da população, da Comissão de 
Utentes e da Câmara Municipal de Aljus-
trel. // p4
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À conversa 
com a Vereadora 
Conceição Parreira
“o nosso objectivo é contribuir 
para uma maior qualidade  
no ensino, assumindo  
responsabilidades e apoiando  
a sequencialidade educativa  
no concelho” // p11

Educação é grande 
aposta da Câmara 
Municipal de Aljustrel 

  EduCAção   obrAs   soCIEdAdE

Centro escolar VIPASCA é o maior investimento de sempre no sector da educação 

  frEguEsIAs // p5 

Ervidel 
obras -
- loteamento 
coronel mourão 
avançam

Aljustrel – Junta moderniza 
serviços - novo site institucional 

Rio de Moinhos – Vi encontro 
nacional - Rio de moinhos  
e portugal

S. João de Negrilhos – lotea-
mento do monte branco resolve 
problema antigo

Messejana - melhorias - bal-
neários do campo de Futebol 

Jardim do Coreto 
“renasce” com 
novo espírito
A Câmara Municipal de Aljustrel 
está em fase de preparação para 
avançar com obras de requalifi-
cação e beneficiação do jardim 
vulgarmente conhecido como 
“Jardim da Cave” // p15
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“A Educação é, assumidamente, a maior aposta da Câmara Municipal de Aljustrel, 
pois entendemos que é através desta que a sociedade se desenvolve de forma 

sustentável, promovendo a igualdade de oportunidades” nelson Brito – Presidente da 
Câmara Municipal de Aljustrel // p9

>

PROGRAMA ECOALJUSTREL

Meio ambiente 
como preocupação 
crescente 
do Município

Centro de Saúde

Água de Alqueva 
traz novas 
perspectivas
Dia 7 de Julho de 2010 ficará 
registado como “um momento 
histórico” para o país e para  
a região com a chegada da água 
de Alqueva à Barragem  
do Roxo.  // p13

// p14

  EntrEvIstA

Professora Emília 
António Presidente 
da CPCJ 
A CPCJ tem como objectivo  
prevenir ou pôr termo a situações 
que possam pôr em risco a seg-
urança, saúde, educação, formação 
ou desenvolvimento integral da  
criança.  // p8
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Município

Editorial

aSSEMBlEia MUNiCiPal - derrama suspensa para empresas com baixo volume de negócios, com 10 votos do PS e abstenção da CdU 

espaço pata titulo espaço pata titulo A Assembleia Municipal 
de 25 de Junho de 2010 

reuniu tendo como prioridade a elei-
ção de cinco cidadãos para repre-
sentação do concelho de aljustrel no 
Conselho Municipal de Segurança. 
a lista a, foi apresentada pela banca-
da do PS, a B pela bancada da CdU. 
após votação obteve-se um empate 
a 10 votos, por esse motivo a delibe-
ração foi adiada para a assembleia 
de 30 de Setembro. Neste dia voltou 
a registar- se novo empate, o que 
levou o Presidente da assembleia 
Municipal, Francisco Mestre, a exer-
cer o voto de qualidade e a eleger os 
cidadãos constantes na lista a.

o terceiro ponto na ordem de 

trabalhos na assembleia de Ju-
nho, referente à eleição do Presi-
dente da Junta de Freguesia para 
representação das freguesias do 
concelho, na Comissão Municipal 
de defesa da Floresta contra incên-
dios. depois de novo empate, a 10 
votos, desta vez entre o Presidente 
da Junta de Freguesia de aljustrel 
e da Junta de Freguesia de Messe-
jana, novamente a deliberação foi 
adiada para a assembleia de 30 de 
Setembro. Chegado o dia voltou a 
registar-se igualdade na votação 
entre Manuel ruas e Ercilía dio-
go, o que levou o Presidente da 
assembleia Municipal a exercer o 
voto de qualidade e a eleger Ma-

nuel ruas como representante da 
Comissão Municipal de defesa da 
Floresta contra incêndios. Quanto 
ao quarto ponto da ordem do dia 
“ratificação da alteração ao balan-
ço do ano de 2009” foi aprovada 
por unanimidade.

a “Suspensão parcial do Plano 
director Municipal de aljustrel” foi 
um dos assuntos em cima da mesa 
nesta assembleia Municipal de 25 
de Junho de 2010. Segundo o Pre-
sidente da Câmara Municipal, para 
fazer face às dinâmicas empresa-
riais e industriais actuais é neces-
sário suspender o actual PdM. Um 
assunto a que a assembleia delibe-
rou por unanimidade autorizar.

> Na Assembleia Municipal de 
30 de Setembro de 2010, realiza-
da na Freguesia de Ervidel, foram 
aprovadas por unanimidade as no-
vas taxas do imposto Municipal so-
bre imóveis para o ano de 2011. Foi 
ainda fixado o valor da derrama em 
1,1% sobre o lucro tributável sujei-
to e não isento do imposto sobre o 
rendimento das pessoas colectivas 
e ainda autorização para conceder 
isenção às empresas com um vo-
lume de negócios no ano anterior 
que não ultrapasse os 150.000 eu-
ros. Este assunto foi aprovado por 
maioria com 10 votos a favor da 
bancada do PS e 10 abstenções da 
bancada da CdU.

a proposta de alteração do Pla-
no director Municipal foi aprovado 
por unanimidade, tal como o re-
gulamento Municipal de trânsito 
do Concelho de aljustrel, o de fun-
cionamento da loja Social do Con-
celho de aljustrel e de atribuição 
de Bolsas de Estudo da Câmara 
Municipal de aljustrel, de funciona-
mento das Piscinas Municipais, do 
arquivo Municipal de aljustrel, do 
rMEU, do Protocolo da delegação 
de competências com as Juntas de 
Freguesia de Ervidel e São João de 
Negrilhos e ainda a atribuição de 
medalha de honra do Município de 
aljustrel à Caixa de Crédito agríco-
la de aljustrel e almodôvar.

1
iniciou-se em Setembro mais um ano lectivo, 
momento de extrema importância para as 
centenas de alunos e suas famílias que regres-
sam às rotinas do quotidiano após o período 
de interrupção das férias escolares. 

a Educação é, assumidamente, a maior 
aposta da Câmara Municipal de aljustrel, pois entende-
mos que é através desta que a sociedade se desenvolve 
de forma sustentável, promovendo a igualdade de opor-
tunidades. assim, temos vindo a empenhar-nos no refor-
ço e aprofundamento do diálogo e cooperação com as 
diversas instituições sociais e de ensino do concelho de 
forma a traçar caminhos que conduzam a um objectivo 
comum – o sucesso educativo dos nossos alunos. 

lançámos, recentemente, aquele que será o maior in-
vestimento de sempre realizado pelo município de aljus-
trel na área da Educação – o Centro Escolar Vispasca, que 
orçará 2,2 milhões de euros.

Este projecto permitirá resolver, em simultâneo, num 
futuro muito próximo, aquele que tem sido o maior pro-
blema ao nível da educação na sede de concelho - a au-
sência de um espaço próprio para realizar a alimentação 
escolar - visto que o projecto contempla a construção de 
um moderno refeitório, deixando de haver necessidade 
de deslocar os alunos para os diversos refeitórios disper-
sos por aljustrel, com os transtornos evidentes que tal 
procedimento acarreta. 

ao nível do 1º ciclo, investimos, ainda, no melhora-
mento das condições físicas dos estabelecimentos de 
ensino, através da realização de pequenas obras de me-

lhoramentos em várias escolas do concelho. 
assumimos a responsabilidade, que a Câmara vinha 

declinando nos últimos anos, de organizar e dinamizar 
as actividades de Enriquecimento Curricular em todo o 
Concelho. Para tal, assinamos um protocolo de delegação 
de competências com o Ministério da Educação que pres-
supõe a contratação de vários docentes que irão garantir 
o funcionamento das actividades de Ensino do inglês, Ex-
pressão Plástica, actividade Física e desportiva e Ensino 
da Música em todas as escolas. 

Com vista à qualificação das respostas disponíveis 
para as famílias do concelho, decidimos este ano ofere-
cer os manuais escolares a todos os alunos abrangidos 
pela acção social escolar e, ainda, adquirir quadros inte-
ractivos que irão contribuir para melhorar as condições 
de ensino em várias escolas do concelho. 

Estas e outras medidas estão inseridas na nossa estra-
tégia de prossecução de princípios de igualdade de opor-
tunidades, assumindo que a educação é um investimento 
estratégico para a revitalização do território e na promo-
ção do desenvolvimento local e qualidade de vida.  

2 
o acesso a serviços de saúde em proximidade 
é um direito que assiste a todos os cidadãos. 
a população de aljustrel tem assistido a uma 
progressiva degradação deste direito. 

relembro que há anos atrás o Centro de 
Saúde de aljustrel viu ser suprimido o Serviço 

de atendimento Permanente (urgências 24 horas por dia), 
situação que deveria, nessa altura, ter merecido uma po-

sição mais enérgica do Executivo da Câmara Municipal, o 
que não aconteceu. 

recentemente, já no mandato do actual Executivo, o 
Serviço de atendimento Complementar foi extinto, tendo 
a Câmara Municipal de aljustrel, desde o primeiro mo-
mento, manifestado publicamente a sua profunda dis-
cordância face a uma decisão que foi tomada de forma 
unilateral pelo Ministério da Saúde, sem ouvir as popu-
lações, a Câmara Municipal e os restantes órgãos eleitos 
do Concelho. 

Colocando em segundo plano questões político-partidá-
rias, reunimos com diversas entidades competentes, assu-
mimos publicamente aquilo em que acreditamos, lutando 
junto das estruturas competentes e em conjunto com as 
populações para que as urgências fossem repostas. 

assim, no passado dia 6 de outubro de 2010, na se-
quência de uma reunião no edifício da Câmara, os repre-
sentantes da Unidade local de Saúde do Baixo alentejo 
aceitaram aceder às principais reivindicações da popula-
ção, da Câmara Municipal de aljustrel e da Comissão de 
Utentes e foi possível alargar o horário de funcionamento 
do Centro de Saúde, garantir o atendimento aos cidadãos 
sem médico de família e assegurar a triagem prévia aos 
cidadãos que se dirijam ao Centro de Saúde de aljustrel. 

a Câmara Municipal congratula-se com esta decisão e 
agradece a disponibilidade dos cidadãos do nosso conce-
lho para participarem activamente e de forma responsá-
vel na busca de soluções para os seus problemas, dando 
um exemplo de civismo na defesa dos seus direitos que 
importa enaltecer e realçar.

>

Educação(1) e Saúde(2) – duas prioridades

FiCHa tÉCNiCa

a educação é, assumidamente, a maior aposta 
da câmara municipal de aljustrel, pois entend-
emos que é através desta que a sociedade se 
desenvolve de forma sustentável, promovendo 
a igualdade de oportunidades.“
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autarcas de cinco municí-
pios do alentejo e sete da 

Cuenca Mineira de Huelva, na re-
gião espanhola de andaluzia, to-
dos situados na Faixa Piritosa ibé-
rica, reuniram-se no passado dia 
30 de Julho, na vizinha Espanha, 
mais propriamente em almonas-
ter la real, para a assinatura dos 
estatutos e eleição dos cargos 
sociais do aECt - agrupamento 
Europeu de Cooperação territo-
rial, do qual Nelson Brito foi eleito 
Presidente. 

depois da aprovação deste 
convénio, no dia 21 de Maio, em 
almodôvar, este foi mais um pas-
so no processo de criação deste 
agrupamento transfronteiriço, 
que tem como objectivo dar prio-
ridade à cooperação entre entida-
des de territórios mineiros com 
necessidades comuns de desen-
volvimento económico e social, e 
assegurar a articulação de esfor-
ços e a gestão de competências 
em matéria de turismo, meio am-
biente, energia, desenvolvimento 
local, entre outros. 

assim, em Julho ficaram de-
finidos os cargos de presidente, 
vice-presidente, director-geral e 
coordenador territorial, os quais 
foram atribuídos ao presidente 
da Câmara Municipal de aljustrel 
Nelson Brito, ao alcalde de thar-
sis, lorenzo Gómez Volante, ao 
jurista daniel Bendala ruíz e ao 
presidente da Câmara Municipal 

de Grândola, Carlos Beato, res-
pectivamente.

No encontro estiveram pre-
sentes os presidentes das Câma-
ras Municipais de aljustrel, al-
modôvar, Mértola, CastroVerde, 
Grândola e os alcaldes de alosno, 
tharsis, Calañas, la Zarza-El Perru-
nal, Cabezas rubias, la Puebla de 

Guzmán, almonaster la real e da 
nova incorporação Villanueva de 
las Cruces, representando todos 
juntos cerca de 64 mil habitantes, 
num território de 4900 Km2. 

Convidados a participar neste 
encontro, o instituto de desenvol-
vimento Social, a adPM, as asso-
ciações de desenvolvimento alen-

tejanas adral e ESdiME, e ainda 
a Caixa Geral de depósitos, e seus 
representantes, em Huelva, do 
Banco Caixa Geral manifestaram 
todo o seu interesse em colabo-
rar com este agrupamento.   

Estão agora reunidas todas as 
condições para a legalização des-
te agrupamento em Bruxelas. 

Parceiros aECt em almonaster la real – Espanha 

Cine oriental com novas valências internacionalização

filmes
Desde o dia 15 de outubro, as 
sessões de cinema transitaram do 
cine oriental para o auditório da 
biblioteca municipal.

Município

aECt – Faixa Piritosa ibérica 

Cooperação hispano-lusa com 4500 km2

o executivo da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, no senti-

do de proporcionar condições de 
funcionamento e segurança ade-
quadas, de modo a cumprir o exi-
gido em legislação em vigor, ces-
sou a actividade temporariamente 
no Cine oriental para que dentro 
em breve se iniciem as obras.

Este espaço cultural irá ser 

dotado de um leque alargado de 
condições que irão permitir no-
vas valências culturais, tais como: 
teatro, dança, variedades, confe-
rências, entre outros. assim, este 
equipamento municipal, actual-
mente apenas utilizado para a 
projecção de cinema, passará a 
ser rentabilizado e aproveitado de 
melhor forma com a ampliação de 
um lote adjacente permitindo me-
lhorar substancialmente a funcio-
nalidade do edifício.

Entretanto, desde o dia 15 de 
outubro, as sessões de cinema 
transitaram do Cine oriental para 
o auditório da Biblioteca Munici-
pal.”

Vila de aljustrel 
terá espaço 
cultural 
requalificado

aljustrel 
presente 
na 47ª Feira 
de Outubro 
de Cartaya

o executivo da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel marcou 

presença na 47ª Feira de outu-
bro de Cartaya (Espanha), que 
se celebrou juntamente com o 
Vii Salão de turismo e lazer e 
do XVii Salão da automação e 
Náutica.

Este evento representa um 
dos acontecimentos mais im-
portantes da província de Huel-
va e reúne os sectores de con-
sumo, construção, turismo, 
agro-alimentares, automobilísti-
cos e náutico, entres outros.  a 
grande afluência de profissio-
nais e de público em geral torna 
esta mostra imprescindível para 
a realização de produtivas tran-
sacções comerciais.  

No sentido de dar a conhecer 
o concelho e as suas potencia-
lidades, tanto turísticas como 
económicas, a Câmara Munici-
pal de aljustrel esteve presente 
com um stand. a presença da 
vila mineira neste certame re-
sulta das relações que têm vin-
do a ser encetadas entre os dois 
municípios com vista a estreitar 
laços de cooperação transfron-
teiriça nas áreas agrícola, em-
presarial e cultural. 

recorde-se que em Maio, des-
te ano, o presidente da Câmara 
Municipal de aljustrel esteve 
presente em Espanha, para uma 
reunião com o “ayuntamiento” 
de Cartaya,  e que, resultante 
da parceria estabelecida, este 
“ayuntamiento” participou na 
Feira do Campo alentejano, em 
Junho passado. 

Para o próximo ano, está pre-
vista a participação da Câmara 
Municipal de aljustrel na Expoci-
tfresa que se realiza em Cartaya. 

o cine oriental irá ser 
dotado de um leque alarga-
do de condições que irão 
permitir novas valências 
culturais.

alcalde de Cartaya em 
visita ao stand do 
Município de aljustrel

>

>

>

em julho ficaram definidos os cargos de presidente, vice-presidente, 
director-geral e coordenador territorial, tendo sido o primeiro atribuído 
ao presidente da Câmara Municipal de aljustrel, Nelson Brito.
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saúde

Centro de Saúde de aljustrel

No passado dia 6 de outu-
bro de 2010 realizou-se uma 

reunião, no edifício da Câmara 
Municipal, em que participaram o 
Presidente da Câmara Municipal 
de aljustrel, Nelson Brito, o Presi-
dente do Conselho de administra-
ção da Unidade local de Saúde do 
Baixo alentejo e os representan-
tes da Comissão de Utentes dos 
Serviços Públicos do Concelho 
de aljustrel que teve como ponto 
principal da ordem de trabalhos 
a análise do modelo de funcio-
namento do Centro de Saúde de 
aljustrel.

Como resultado dessa reunião 
e do diálogo que vinha sendo tido 

com as diversas entidades com 
responsabilidades ao nível da saú-
de, os representantes da Unidade 
local de Saúde do Baixo alente-
jo aceitaram aceder às principais 
reivindicações da população, da 
Comissão de Utentes e da Câmara 
Municipal de aljustrel.

assim, a partir desta data irá 
ser alargado o horário de funcio-
namento do Centro de Saúde de 
aljustrel para 8 horas de funciona-
mento aos sábados, domingos e 
feriados.

o atendimento aos cidadãos 
que não se encontrem inscritos no 
Centro de Saúde está garantido, 
quer estejam a residir e a trabalhar 

temporariamente no nosso conce-
lho, quer sejam emigrantes ou mi-
grantes que regressam à sua terra 
natal, quer outros cidadãos que se 
encontrem de passagem pelo con-
celho.

a triagem prévia aos cidadãos 
que se dirijam ao Centro de Saúde 
também foi negociada nesta reu-
nião e será realizada por um enfer-
meiro que fará o contacto com a 
equipa de saúde para garantir que 
o atendimento seja assegurado 
ou, caso se justifique, realizado o 
encaminhamento.

Numa lógica de diálogo e nego-
ciação, de forma a avaliar a imple-
mentação destas novas regras de 

funcionamento, a Câmara Muni-
cipal solicitou o agendamento de 
uma reunião para o final do mês 
de Novembro em que, conjunta-
mente com a direcção do Centro 
de Saúde de aljustrel, se irá aferir 
a implementação destas regras.  

a Câmara Municipal de aljustrel 
congratula-se por esta decisão que 
vem repor a justiça nesta matéria, 
aproveitando para, mais uma vez, 
agradecer a disponibilidade dos 
cidadãos do nosso concelho para 
contribuírem activamente, de for-
ma responsável e ordeira na reso-
lução deste problema, dando um 
exemplo de civismo na defesa dos 
seus direitos.

autarquia consegue negociar 
a bem da população de aljustrel

os representantes da 
unidade local de Saúde 
do baixo alentejo acei-
taram aceder às princi-
pais reivindicações da 
população, da comissão 
de utentes e da câmara 
municipal de aljustrel

presidente da câmara fala à população 

porta-voz da comissão de utentes, rui reis

700 pessoas concentradas no dia 13  
de Setembro 

1

2

3

o executivo da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, de forma 

a melhorar a assistência médica 
prestada às populações, pretende 
adquirir uma unidade móvel de 
saúde para o concelho, no âmbito 
de uma candidatura ao programa 
inalentejo que se encontra em fase 
de concepção. 

deste modo tornar-se-á possível 
levar os cuidados de saúde à popu-
lação do concelho mais envelheci-
da, que vive mais isolada, e àquela 
que tem maiores dificuldades de 
mobilidade.

o Banco de ajudas técnicas 
do concelho de aljustrel é 

uma valência da loja Social de 
aljustrel, cujo objecto consiste 
em prestar apoio a indivíduos 
em situação de incapacidade ou 
dependência, através da cedên-
cia temporária de equipamento 
técnico.

o Banco de ajudas técnicas 
destina-se a todos os indivíduos 
com incapacidades ou deficiên-
cia, que necessitem de ajudas 
técnicas, por motivos de doença 
ou acidente, e que pertençam a 
agregados familiares residentes 
no concelho de aljustrel, tendo 
em vista atenuar as consequên-
cias da falta de mobilidade e de 
deficiência, com intuito de pro-
porcionar ao indivíduo a pos-
sibilidade de realizar as tarefas 
quotidianas, com maior norma-

lidade possível, melhorando o 
seu bem-estar. Entende-se por 
ajudas técnicas andarilhos, ca-
deiras de rodas, muletas entre 
outros. 

Este projecto resulta de uma 
iniciativa da Câmara Municipal 
de ourique que conseguiu, atra-
vés da doação de uma associação 
Sueca, a Fundação aGaP, o do-
nativo de equipamento de apoio 
técnico no valor de 350 mil euros 
que, através de protocolo firma-
do a 21/09/2010, é disponibilizado 
a nível supra concelhio, num es-
pírito de entreajuda entre autar-
quias. 

Podem candidatar-se todos 
os municípes que preencham 
os requisitos necessários no 
GadES- Gabinete de apoio de 
desenvolvimento Social na Câ-
mara Municipal de aljustrel. 

andarilhos, cadeiras de rodas, muletas entre outros autarquia zela pelos munícipes

unidade móvel 
de saúde para 
o concelho

Presidentes de Câmara de ourique e aljustrel assinam protocolo

Banco de ajudas técnicas do concelho de aljustrel

2 31

>

>

>

número

700 participantes na 
concentração de 
13 de Setembro 
de 2010
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freguesias

Ervidel

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

rua 5 outubro 11
7600-209 ervidel 
Tel. 284 645 143 
Fax. 284 645 022 
e-mail
jfervidel@clix.pt 
Site:
www.jf-ervidel.pt

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

rua Dr. brito camacho, 
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Freguesia de são joão de Negrilhos 
com lotes de habitações unifamiliares 

loteamento do Monte Branco resolve problema antigo

a Câmara Municipal de aljus-
trel vai iniciar, ainda durante 

este mês de outubro, as infra-estru-
turas referentes ao Plano de Porme-
nor do loteamento Coronel Mourão 
em Ervidel. dentro de dias vão co-
meçar a ser instaladas as redes de 
água, electricidade, gás e esgotos. 
Segue-se o trabalho ao nível dos 
passeios e arruamentos. Esta em-

preitada tem um valor de execução 
de cerca de 127 mil euros e insere-
se na política da Câmara Municipal 
de realizar loteamentos em todas as 
freguesias, possibilitando a fixação 
de população, nomeadamente de 
jovens casais, numa lógica de pro-
porcionar igualdade de oportunida-
des ao nível da habitação em todo o 
território do concelho. 

ao iniciar a construção deste 
loteamento, a Câmara Munici-

pal vem resolver um problema que 
se arrastava há anos. o projecto pro-
cura elevar os níveis de qualidade de 
vida considerando espaços verdes, 
de encontro e lazer, dar resposta e 
ordenar a procura de lotes para ha-
bitação unifamiliar são os principais 
objectivos da autarquia de aljustrel 
ao lotear esta zona junto à Escola 
EB1 de Monte Branco em Montes 
Velhos. Esta nova zona de loteamen-

to, que compreende 13 habitações 
unifamiliares fica definida pelas ruas 
a, B, C e d.

as habitações propostas recor-
rem à tipologia tradicional, com 
base na arquitectura existente na al-
deia de Montes Velhos. a tipologia é 
t3, com um piso e garagem.

o alçado posterior das casas 
volta-se para um espaço recolhido e 
tranquilo, que podemos considerar 
o miolo do quarteirão, e para o qual 
se propõe mobiliário urbano infantil, 

com pavimento amortecedor, ban-
cos, caixotes do lixo e bebedouros.

os espaços verdes exteriores ca-
racterizam-se por relvados interliga-
dos através de percursos pedonais 
com calçada portuguesa e paralele-
pípedos de granito com bordadura 
em tijolo burro. de densidade varia-
da as espécies sugeridas pertencem 
à flora local ou a espécies há muito 
introduzidas na região, nomeada-
mente sobreiros, ciprestes, laranjei-
ras, palmeiras e lodão.

Campo de Futebol de Messejana

Novo site institucional 

a Câmara Municipal de 
aljustrel está a proceder 

à melhoria dos balneários do 
Campo de Futebol de Messejana. 
Esta intervenção enquadra-me 
na estratégia de requalificação de 
todas as instalações desportivas 
do concelho, procurando, deste 
modo, criar melhores condições 
para a prática do desporto em 
todas as freguesias, promovendo 

a igualdade de oportunidades no 
acesso ao desporto. Este balneá-
rio serve de apoio às actividades 
do Núcleo atletismo recreativo 
Messejanense – NarM e do Gru-
po desportivo Messejanense, 
colectividades que tem prestado 
bons préstimos à vila de Messe-
jana e ao Concelho, tanto ao nível 
do desporto informal como ao ní-
vel do desporto federado. 

Balneários requalificados 

junta de Freguesia 
de aljustrel

a Junta de Freguesia de aljustrel, visando melhorar a proximida-
de face aos cidadãos e modernizar os seus serviços, lançou um 

novo site institucional. o novo espaço na internet, que pode ser acedido 
através do endereço www.jf-aljustrel.pt, disponibiliza várias funcionali-
dades, tais como: Notícias, informações, galeria de imagens, downloads, 
entre outros. Na Era da Sociedade do Conhecimento, a vila de aljustrel 
e as várias localidades e lugares da freguesia ganham, assim, um novo 
espaço de divulgação e partilha de informação. 

>

>

>

>

>

loteamento Coronel 
Mourão avança 
Durante o mês de outubro 
iniciam finalmente as obras 
do loteamento coronel 
mourão que estava apro-
vado desde 1996.

Planta do loteamento 
Coronel Mourão 

Vi Encontro Nacional dos rio de Moinhos de Portugal

Gastrónomo 
conceituado promoveu 
roteiro do pão

a Câmara Municipal de al-
justrel, associada à Junta 

de Freguesia de rio de Moinhos, 
nas comemorações do Vi Encon-
tro Nacional dos rio de Moinhos 
de Portugal, que se realizou nos 
dias 2, 3 e 4 de Julho, nesta aldeia 
do concelho, promoveu mais uma 
apresentação do roteiro “Pão à 
Mesa”, lançado durante a Feira do 
Campo alentejano. 

Esta apresentação, em rio de 
Moinhos, contou com a partici-
pação de José Bento dos San-
tos, conhecido gastrónomo, mas 
também vice-presidente da aca-
demia internacional de Gastrono-
mia, conselheiro gastronómico 

da Chaîne des rôtisseurs, Cava-
leiro da Confraria do Vinho Porto, 
membro da académie des Psyco-
logues du Goût, Chevalier des En-
tonneurs rabelaisiens, Chevalier 
du tastevin, autor de vários livros, 
além de autor e apresentador de 
duas séries televisivas de vários 
episódios sobre os temas do vi-
nho e da gastronomia: “Segredos 
do Vinho” (SiC, 2004) e “o Senti-
do do Gosto” (rtP, 2007). 

Um encontro com um balan-
ço extremamente positivo, que 
levou centenas de pessoas de 
outras partes do país à freguesia 
de rio de Moinhos, no concelho 
de aljustrel.

Convívio à mesa 
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social

animaSénior`10 aljustrel

Sob o programa “Voluntaria-
do Jovem para as Florestas” 

do instituto Português da Juventu-
de em colaboração com a equipa 
de Protecção Civil da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, desenvolveu-se 
de Junho a Setembro um conjunto 
de acções de vigilância levada a 
cabo por dezasseis jovens do con-
celho. Uma iniciativa com resulta-
dos extremamente positivos.

durante os três meses de Ve-
rão os voluntários assinalaram 
cerca de uma dezena de focos 
de incêndio, detectados dos pon-

tos de vigilância espalhados pelo 
concelho. através da observação 
atenta os jovens puderam sina-
lizar os fogos, ainda numa fase 
inicial, dando o alerta para as au-
toridades competentes.

Para além desta tarefa de detec-
ção precoce de incêndios, os jovens 
realizaram ainda campanhas de 
limpeza, removendo lixo das matas 
e campos do nosso concelho.

a Câmara Municipal paraber-
niza e agradece o bom trabalho 
que estes jovens realizaram com 
responsabilidade e competência.  

Municípios da Faixa Piritosa 
ibérica expressam solidarieda-

de para com os mineiros chilenos.
No passado dia 7 de Setembro, 

Nelson Brito, enquanto presidente 
da Câmara Municipal de aljustrel e 
do agrupamento Europeu de Coo-
peração territorial – aECt, da Faixa 
Piritosa ibérica, encontrou-se com 
o embaixador chileno em lisboa, 
Fernando ayala, a fim de expressar 
a solidariedade da população e mu-
nicípios que representa para com 
os 33 mineiros chilenos retidos na 
mina San José em Copiapó - ata-
cama.

o aECt reúne cinco municípios 
mineiros do alentejo (Portugal) e 
sete da Cuenca Mineira de Huelva 
– andaluzia (Espanha), razão pela 
qual conforme afirma Nelson Brito 
“ os nossos pensamentos e preces 
estão com os companheiros minei-
ros, com as suas famílias e com o 
povo chileno em geral, com a forte 
convicção de que o resgate será cé-
lere e devolverá à luz do dia os va-
lentes chilenos que de forma herói-
ca têm sabido resistir às provações, 

engrandecendo o seu país e todos 
os mineiros do mundo”. Na ocasião, 
o presidente entregou ao embaixa-
dor, um Cd com modas do Grupo 
Coral do Sindicato dos Mineiros de 
aljustrel, contendo o “Hino dos Mi-
neiros”.

Entretanto, todos os 33 minei-
ros foram resgatados, pelo que a 
Câmara Municipal se regozija com 

este feito que encheu de alegria mi-
lhões de pessoas e, em particular, 
todos os aljustrelenses. 

desde então, a Câmara Muni-
cipal de aljustrel endereçou uma 
mensagem de saudações pelo 
resgate dos mineiros no dia 13 de 
outubro, felicitando todos os inter-
venientes nesta operação de salva-
mento que teve um final feliz.

a Câmara Municipal de aljus-
trel está a promover um novo 

programa municipal de animação 
para seniores do concelho. trata-se 
da iniciativa animaSénior`10.

No âmbito da programação des-
te projecto realizou-se, no passado 
dia 29 de Julho, um passeio à praia 
de Monte Gordo, uma actividade 
que muito agradou, e que a todos 
surpreendeu, no regresso, com a 
paragem em Mértola para um lan-
che e um baile onde aguardavam 
pelos veraneantes o Presidente da 
Câmara e o Presidente da assem-
bleia Municipal.

Este animaSénior contempla 
ainda “animação Comunitária nas 
Freguesia”, ou seja, a partir deste 
mês de outubro, reformados, pen-

sionistas e idosos do concelho de 
aljustrel irão ter ao seu dispor, nos 
Centros Comunitários das suas lo-
calidades, várias actividades. Estas 
são de cariz pedagógico, com a 

promoção de aulas de alfabetiza-
ção e informática, expressão dra-
mática, plástica e musical, para 
além da já existente Movisénior, na 
vertente física, cujo objectivo passa 

pela melhoria da saúde física desta 
faixa populacional.

Em outubro realiza-se a Sema-
na do idoso e para dezembro está 
agendado o almoço de Natal.

autarquia promove novo projecto 
dedicado população sénior

aljustrel solidário com o Chile Voluntariado Jovem

Presidente cumprimenta participantes no lanche/convívio em Mértola

Grupo de voluntários em alegre convívio

o Município de aljustrel re-
forçou a colaboração com a 

associação Humanitária dos Bom-
beiros de aljustrel, através de um 
protocolo firmado no passado dia 
30 de Junho. deste acordo “nasce” 
a Equipa de intervenção Perma-
nente designada por EiP, da qual 
fazem parte cinco elementos.

o principal motivo que levou a 
autarquia a constituir esta equipa 
de intervenção permanente, passa 
pelo reforço da capacidade de res-
posta dada pelos soldados da paz, 
em termos de missões de socorro, 
tornando-as mais céleres e eficazes.

o Município de aljustrel e a 
aNPC- associação Nacional Pro-
tecção Civil assumem, equitati-
vamente, os custos decorrentes 
da remuneração deste Corpo de 
Bombeiros, que depende directa-
mente da associação Humanitária 
de Bombeiros de aljustrel.

Equipa de intervenção

Bombeiros de aljustrel

solidariedade com os mineiros de san josé

Iniciativa com balanço 
extremamente positivo

o animaSénior contempla 
“animação comunitária 
nas Freguesia” com aulas 
de alfabetização, informáti-
ca, expressão dramática, 
plástica e musical, dirigidas 
a reformados, pensionistas 
e idosos do concelho de 
aljustrel

Presidente Nelson Brito com Embaixador do Chile

>

>

>

>

CMa celebra 
protocolo com 
bombeiros 
de aljustrel
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eMpreendedorisMo

açoMoinho

Esta, como muitas outras 
histórias de sucesso, começa 

com um grupo de colegas e amigos, 
que depois de muitos anos a traba-
lhar em conjunto, decidiram arris-
car e avançar juntos para a criação 
de um negócio por conta própria. 
Este foi o mote para o surgimento 
da açomoinho, no ano 2000.

Nesta década de actividade a 
açomoinho sofreu algumas re-
estruturações, a maior remonta 
a 2005, altura em que a empresa 
passou a ter apenas dois sócios: 
Manuel Miguel e Carlos Serra. Esta 
nova fase favoreceu a empresa, que 
sob esta nova gestão fortaleceu-se 
e cresceu.

inicialmente a empresa de arma-
duras de ferro, a sua área de traba-

lho, começou 
por fazer mo-
destos traba-
lhos em Beja, 
actualmente é 
líder de mer-
cado a nível 
distrital, com 
perspectivas 
de expandir a 
área de inter-
venção para 

outros pontos de país. aliás, este é 
um dos grandes objectivos da em-
presa: expandir o raio de acção a 
nível nacional.

Este objectivo será uma possibi-
lidade atingível a médio prazo, uma 
vez que a açomoinho trabalha em 
parceria com alguns “monstros” 
da construção, como o Grupo Mota 
Engil, teixeira duarte, Soares da 
Costa, ou seja, as grandes empre-
sas multinacionais que dominam o 
ramo da construção em Portugal. 

Para além das grandes obras es-
palhadas um pouco por toda a re-
gião, a açomoinho também deixou 
a sua marca a nível do Concelho de 
aljustrel, através de obras como o 
terminal rodoviário ou mais recen-
temente a Etar de Ervidel.

de acordo com Manuel Miguel, 
sócio fundador da açomoinho, 
o que distingue esta empresa da 
maioria, para além do trabalho de 
qualidade, é a aposta forte na for-
mação dos 16 funcionários, que 
muito amiúde frequentam a acções 
de formação em áreas especificas, 
mas também em matéria de Higie-
ne e Segurança no trabalho, 1ºs so-
corros, entre outras. talvez por esta 
aposta, em 10 anos de actividade, 
a açomoinho tem um ranking de 
zero acidentes. 

apesar da crise ter passado com-
pletamente ao lado da açomoinho, 

o que dá sustentabilidade à empre-
sa são as grandes obras estruturan-
tes na região, designadamente as 
obras relacionadas com as ligações 
a alqueva, estações elevatórias, 
mini-hidrícas e canais adutores. 
de acordo com Manuel Miguel, o 
atraso de décadas na construção 
da Barragem do alqueva foi mui-
to vantajoso, do ponto de vista da 
saúde económica da açomoinho, 
que teve assim um volume de tra-
balho extraordinário. Este facto 
originou uma facturação superior 
às expectativas, uma circunstân-
cia surpreendente ainda mais num 
momento em que quase todo o 
tecido empresarial a nível mundial 
atravessa um período difícil devido 
à recessão económica.  

É dado adquirido que a açomoi-
nho tem pouca concorrência a nível 
das grandes obras, porém o mes-
mo não se verifica quando se fala 
das obras de menor monta, como 
é o caso de armaduras de ferro e 
confragens para habitações. Neste 
segmento de mercado o empreitei-
ro de obras, ou até um simples pe-
dreiro, representam concorrência, 
pelo que a empresa está atenta e 
esforça-se por oferecer um melhor 
serviço que os concorrentes.

Para minimizar este impacto me-
nos positivo e colocá-lo a seu favor, 
a açomoinho, sem receio da crise, 
com uma visão de futuro optimista 
e com projectos bem definidos, tem 
um segundo grande objectivo para 
a entrada da segunda década do 
século XXi: alargar o raio de acção 
a outra vertente de negócio, através 
da aquisição de terrenos para cons-
trução e venda de imóveis. apesar 
da estagnação do mercado a nível 
da construção de habitação, a aço-
moinho vai apostar neste ramo sob 
a premissa de que é em tempos de 
crise que “nascem” os grandes ne-
gócios.

a açomoinho, que com-
pletou em Julho pas-
sado 10 anos de 
existência, tem 
sede e estaleiro 
no Parque indus-
trial de rio de Moi-
nhos.

empresa de rio de Moinhos, líder 
de mercado, comemora 10 anos

Manuel Miguel, 
sócio fundador 
da açomoinho

apesar da crise ter passado completamente ao lado da açomoinho, o que dá sustentabilidade à empresa são as grandes obras estrutu-
rantes na região, designadamente as obras relacionadas com as ligações a alqueva, estações elevatórias, mini-hidrícas e canais adutores.

2

Nas pequenas obras a 
açomoinho tem forte 
concorrência 

a açomoinho tem 
uma visão de futuro 
optimista

1 2

>

ficha da empresa

Nome: açomoinho
Idade: 10 anos
Sede: rio de moinhos

• Actividade: armaduras 
de ferro e confragens
• N.º de trabalhadores: 16

número

16
funcionários 
da açoMoinho

1

Grupo de voluntários em alegre convívio

Equipa de intervenção
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entrevista
BI
Nome: emília antónio
Profissão: professora de inglês 
na escola e.b 2,3 de aljustrel 
Formação: licenciatura em 
línguas e literaturas modernas na 
variante de inglês e alemão.

Para as pessoas menos 
identificadas com o tema o 

que é a CPCj?
a CPCJ é a Comissão de Pro-

tecção de Crianças e Jovens de al-
justrel. É uma instituição oficial que 
visa promover e assegurar que os 
direitos das crianças e jovens estão 
a ser respeitados no concelho de 
aljustrel. 

Qual o principal objectivo 
da CPCj?

a CPCJ tem como objectivo 
prevenir ou pôr termo a situa-
ções que possam pôr em risco a 
segurança, saúde, educação, for-

mação ou desenvolvimento inte-
gral da criança. 

De que forma é constituída 
a CPCj? 

a CPCJ de aljustrel é constituí-
da por duas comissões: a comissão 
alargada e a comissão restrita. a 
comissão alargada é constituída 
por quinze elementos, designada-
mente: Câmara Municipal de aljus-
trel; Centro distrital de Segurança 
Social de Beja;  Centro de Saúde de 
aljustrel; Ministério da Educação; 
Santa Casa da Misericórdia de al-
justrel; associação de Pais e Encar-
regados de Educação do aVECa; 
ESdiME – agência para o desenvol-
vimento local no alentejo Sudoes-
te; associação de Jovens “amigos 
do roxo”; Guarda Nacional repu-
blicana (GNr); Quatro cidadãos 
eleitores designados pela assem-
bleia Municipal de aljustrel e dois 
técnicos cooptados. Por sua vez, da 
comissão restrita fazem parte cinco 
elementos da comissão alargada, 
nomeadamente, os representantes 
do Município, de Educação, de Saú-
de, da Segurança Social e da Santa 
Casa da Misericórdia de aljustrel. 

Quais as competências des-
sas duas comissões?

À comissão alargada cabe 

um importante papel quer na pro-
moção dos direitos das crianças e 
jovens residentes no concelho de 
aljustrel, quer na prevenção das 
situações de perigo que possam 
afectar os mesmos.  Pelo conhe-
cimento privilegiado que tem da 
realidade local, funciona como ele-
mento integrador de todas as res-
postas sociais existentes no conce-
lho, analisando as respostas sociais 
existentes, diagnosticando as res-
pectivas necessidades locais para 
a sua adequada sinalização às en-
tidades competentes. À comissão 
restrita compete, genericamente 
intervir nas situações identificadas 
como de perigo para a criança ou 
jovem, procedendo ao respectivo 
diagnóstico e instrução do proces-
so, decisão, acompanhamento e 
revisão da (s) medida (s) de pro-
moção e protecção a aplicar. Con-
vém salientar que a actuação da 
comissão restrita tem por base os 
deveres da independência, impar-
cialidade e confidencialidade, uma 
vez que nem a comissão alargada 
toma conhecimento dos nomes 
das crianças sinalizadas e respecti-
vas famílias. 

Quando é que se considera 
que a criança ou jovem se encon-

tra numa situação de perigo?
a CPCJ considera que uma 

criança está em situação de perigo 
se está abandonada ou vive entre-
gue a si própria; sofre maus tratos 
físicos ou psíquicos ou é vítima 
de abusos sexuais; não recebe os 
cuidados ou a afeição adequados 
à sua idade ou situação pessoal; 
é obrigada a actividade ou traba-
lhos excessivos ou inadequados 
à sua idade, dignidade e situação 
pessoal ou prejudiciais à sua for-
mação ou desenvolvimento; está 
sujeita, de forma directa ou indirec-
ta, a comportamentos que afectem 
gravemente a sua segurança e o 
seu equilíbrio emocional; assume 
comportamentos ou se entrega 
a actividades ou consumos que 
afectem gravemente a sua saúde, 
segurança, formação, educação ou 
desenvolvimento sem que os pais, 
o representante legal ou quem te-
nha a sua guarda de facto se lhes 
oponham de modo adequado a re-
mover essa situação. 

Quem pode informar a co-
missão de situações de crian-

ças e jovens em perigo?
Qualquer pessoa ou entidade 

que conheça situações de perigo 
pode e deve comunicá-las à CPCJ. 

e como poderão fazê-lo?
Podem informar a comissão 

pessoalmente, por carta, por cor-
reio electrónico ou para o número 
de telemóvel 939979176 que se 
encontra disponível 24 horas por 
dia. 

É importante referir que a in-
formação pode ser feita também 
anonimamente, o que salvaguar-
da a identidade das pessoas que 
queiram informar a CPCJ sobre 
qualquer situação que conheçam 
mas que, por algum motivo, te-
nham receio de prestar essa in-
formação. 

Onde serão as futuras ins-
talações da CPCj?

a CPCJ irá funcionar na ave-
nida de algares, no antigo dispen-
sário, onde funcionavam anterior-
mente os serviços de radiografia. 

Crianças felizes serão certamen-
te adultos saudáveis, no corpo e na 
mente. É com base neste objectivo 
que a CPCJ de aljustrel pretende 
intervir em abono de um futuro 
risonho para as crianças e jovens 
do concelho. a CPCJ, instalada a 9 
de abril de 2010, apenas pode dar 
resposta a casos sinalizados após 
a publicação da portaria de instala-
ção em diário da república. 

professora emília antónio 
presidente da cpcJ - 
comissão de protecção 
de crianças e Jovens de 
aljustrel 
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“O melhor do Mundo são as crianças”

EMíLIA ANTóNIo 

o melhor do mundo são as crianças! Já 
afirmava Fernando pessoa do alto da sua 
genialidade. De facto, num mundo perfeito e 
ideal, todas as crianças deveriam ser felizes, 
porém nem todas as histórias têm “final 
feliz” como nos contos infantis. Foi justamen-
te a pensar nas crianças menos afortunadas 
que nasceu a cpcJ- comissão de protecção 
de crianças e Jovens. 
para explicar exactamente o que é a cpcJ o 
boletim municipal foi entrevistar a professora 
emília antónio, presidente desta instituição. 

Presidente CPCJ

Percurso: emília antónio integrou o conselho 
executivo da eb 2,3 brito camacho durante 
13 anos. Durante este período exerceu ainda o 
cargo de presidente da comissão instaladora 
do aVeca - agrupamento Vertical escolas do 
concelho de aljustrel.
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Centro escolar ViPaSCa

Milhões de Euros 
de investimento 
no Centro Escolar 
Vipasca

número

2.2educaÇÃo

as crianças do município de 
aljustrel que frequentam o en-

sino Pré-escolar e o 1º ciclo vão ter à 
sua disposição, num futuro próximo, 
uma escola de melhor qualidade, 
mais inovadora e abrangente, com 
a construção de raiz do novo Centro 
Escolar, uma prioridade absoluta da 
Câmara Municipal de aljustrel. 

“a criação deste equipamento 
vai melhorar a qualidade do ensino, 
garantir a oferta de refeições com 
qualidade e proximidade, implemen-
tando, em toda a sua extensão, o 
princípio de “Escola a tempo inteiro”.

o Centro Escolar vai garantir a 
igualdade e qualidade de acesso a 
espaços educativos, possibilitando 
o enquadramento das exigências, 
transformações e expectativas de 
qualidade que existem hoje no sis-
tema educativo. Permitirá ainda, 
melhorar as condições para as acti-
vidades extracurriculares e uma or-
ganização mais eficiente dos trans-
portes escolares.

No fundo o que se pretende com 
a criação e implementação deste 
Centro Escolar 
é reforçar 

e qualificar a oferta educativa do 
ensino do pré-escolar e 1º ciclo do 
Ensino Básico, na perspectiva de 
Centro Escolar, dotado de espaços 
escolares multifuncionais caracteri-
zados por índices de qualidade fun-
cional e conforto. 

Este Centro Escolar, que se en-
contra em fase de candidatura ao 
Programa iNalentejo, irá funcionar 
junto à EB 2,3 Brito Camacho, vul-
garmente designada por “ escola de 
cima” e pressuporá um investimen-
to total de 2.2 milhões de euros. 

Maior investimento de sempre 
no sector da educação 

Zona de estaciona-
mento 

Fachada do Centro 
Escolar 

 Vista aérea geral 

imagem do pátio e 
parque de jogos 

Pátio e acessos  
posteriores  

1

2

3

4

5

1

32

4

5

“a criação deste equipa-
mento vai melhorar a quali-
dade do ensino, garantir 
a oferta de refeições com 
qualidade e proximidade, 
implementando, em toda a 
sua extensão, o princípio de 
“escola a tempo inteiro”. 

>
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acção Social em destaque Material moderno

aljustrel não perde escolas Bandeira Verde

Município garantiu o 
funcionamento de todas 
as escolas de 1º Ciclo

eB 2,3 Brito Camacho ganha 
Galardão eco-escolas

Neste início de ano lectivo, 
a Câmara Municipal de al-

justrel congratula-se por ter con-
seguido garantir a manutenção do 
funcionamento de todas as escolas 
do 1º Ciclo do Concelho.

assim, o parque escolar man-
tém-se com as três escolas situa-
das na sede de concelho, às quais 
se juntam nas freguesias rurais as 

escolas EB1 de Ervidel, Messejana, 
Montes Velhos, Jungeiros e rio de 
Moinhos. 

Em declarações o Presidente 
da edilidade manifestou “o seu 
contentamento por esta realidade”, 
uma vez que “o concelho de aljus-
trel merece ter uma cobertura es-
colar equilibrada ao nível da oferta 
de escolas do 1º ciclo”. 

o Eco-Escolas é um Pro-
grama internacional que 

pretende encorajar acções e re-
conhecer o trabalho de qualidade 
desenvolvido por uma escola, no 
âmbito da Educação ambiental. 

No ano lectivo 2009/2010 a EB 
2,3 dr. Manuel de Brito Camacho 
inscreveu-se, pela 1ª vez, no Pro-
grama Eco-Escolas para dar con-
cretização ao Núcleo Ecológico 

e ambiental de Espécies locais, 
pelo qual foi galardoada com a 
Bandeira Verde 2010.

a cerimónia do dia do Galar-
dão Bandeiras Verdes decorreu no 
Parque linear de ourém no qual 
participaram 207 municípios e cer-
ca de 5000 alunos envolvidos no 
Projecto.

No dia 24 de Setembro uma de-
legação composta por 4 alunos, 4 

docentes, a directora do a.V.E.C.a. 
e a Vereadora com o pelouro da 
Educação, Conceição Parreira, 
estiveram presentes na cerimó-
nia de entrega da Bandeira Verde. 
Este símbolo demonstra que a Es-
cola possui a qualidade suficien-
te para que, segundo os critérios 
da Foundation for Environmental 
Education (FEE), lhe seja atribuída 
a designação de Eco-Escola.

>

>

Câmara 
de aljustrel 
investe 
na reforma 
educacional

a Câmara Municipal de 
aljustrel vai equipar as es-

colas do concelho com quadros 
interactivos. Numa primeira fase 
irão ser instalados 5 quadros 
interactivos nas escolas do 1º 
ciclo de Ervidel, Messejana, rio 
de Moinhos, Montes Velhos e 
Jungueiros. Numa segunda fase 
será a vez do Centro Escolar Vi-
pasca.

o objectivo da autarquia é 
dotar as escolas do concelho 
com equipamento moderno 
de modo a melhorar as con-
dições de trabalho e os níveis 
de sucesso escolar dos estu-

dantes.

educaÇÃo

autarquia 
apoia alunos
através 
de auxílios 
económicos 
e material 
escolar

aljustrel não perde escolas

Comitiva de aljustrel recebeu bandeira verde

>

outubro é mês de recome-
ços, nomeadamente o início 

de mais um ano lectivo. Uma oca-
sião do ano difícil para muitas famí-

lias, devido aos elevados encargos 
com as despesas de educação.

Foi justamente a pensar nisso 
que a autarquia lançou as candi-
daturas, entre Maio e Junho, para 
os auxílios económicos dos es-
tudantes, ajudas à educação que 
abrangem cmais de uma centena 
de alunos das escolas do Concelho 
de aljustrel.

Neste ano lectivo de 2010/2011 
os auxílios económicos não foram 
entregues em dinheiro, mas sim 
sob a forma de manuais escolares 
e material de desgaste. assim, para 
facilitar o procedimento aos estu-

dantes 
que usufruem 
dos auxílios econó-
micos, o material pôde ser adqui-
rido nas habituais livrarias do con-
celho, sob a apresentação de uma 
credencial fornecida pela Câmara 
Municipal de aljustrel.

outros dos auxílios da acção 
social, prestado pela autarquia, é a 
componente de apoio à família com 
o fornecimento do almoço e do 
prolongamento do horário escolar. 

a refei-
ção é paga 

na totalidade pelos 
alunos a quem não foi atribuí-

do subsídio escolar, os abrangidos 
pelo escalão B pagam metade do 
valor e aos do escalão a não lhes é 
cobrado qualquer valor. o prolon-
gamento de horário é gratuito para 
todos, sendo os custos suportados 
exclusivamente pela autarquia.

a autarquia deseja um excelen-
te ano lectivo a todos os alunos e 
professores das escolas do Conce-
lho de aljustrel.

neste ano lectivo de 
2010/2011, os auxílios 
económicos não foram 
entregues em dinheiro, 
mas sim sob a forma de 
manuais escolares e 
material de desgaste

>
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educaÇÃo

Material moderno

Mensagem para alunos e docentes neste início de ano lectivo

Gostaria, neste iní-
cio de ano lectivo, 
de citar o poema, de 
Miguel Torga 

Modernizar o sistema de 
ensino, na perspectiva da au-
tarquia, passa pela nova rea-
lidade do Centro escolar. Que 
nova filosofia de ensino é? que 
mais valias traz para a educa-
ção das crianças?

No ano lectivo 2010/2011 vai 
iniciar-se a construção do novo Cen-
tro Escolar de aljustrel no espaço fí-
sico da Escola Básica 2,3 dr. Manuel 
de Brito Camacho, num investimen-
to que ronda os dois milhões seis-
centos e trinta e sete mil oitocentos 
e noventa e quatro euros.

o novo Centro Escolar é compos-
to por 4 salas de actividades para a 
educação pré-escolar e 10 salas de 
aula para o 1.º ciclo do ensino bási-
co, para além de 2 salas polivalen-
tes, biblioteca, sala de professores, 
2 salas para seminários, 1 sala de 
trabalho, 1 sala de atendimento aos 
encarregados de educação, instala-
ções sanitárias, arrumes, campo de 
jogos e ampliação do refeitório na E 
B 2, 3.

Mas, porque a aposta na Educa-
ção não se fica apenas pelas con-
dições físicas das escolas, a CMa 
assumiu neste novo ano lectivo, a 

promoção e o reforço de horários 
das actividades de Enriquecimento 
Curricular (aEC), contribuindo as-
sim, para o aumento da qualidade 
pedagógica com a oferta do ensino 
do inglês, ensino da música, activi-
dade física e desportiva e expres-
sões. 

Para o executivo da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel e, em especial 
para mim, enquanto vereadora e 
responsável pelo pelouro, a Educa-
ção é um dos pilares fundamentais 
na afirmação da nossa sociedade 
e no concelho de aljustrel, o plano 
educativo em curso vai possibilitar 
que as crianças/alunos no nosso 
Concelho possam usufruir de espa-
ços adequados e modernos numa 
lógica de resposta aos desafios 
exigidos pela educação de hoje. 
trata-se de um investimento que vai 
muito além da construção física do 
Centro Escolar, uma vez que haverá 
também uma preocupação acresci-
da de dotar o novo Centro com equi-
pamento abrangentes, completos 
para auxiliar os docentes na nobre 
arte que é educar e ensinar e formar 
os nossos jovens.

esta é uma política de edu-
cação diferente, com novos 
compromissos assumidos, no-
meadamente na questão das 
actividades de enriquecimen-
to Curricular? O que é que isto 
significa em termos de encar-
gos para a autarquia?

Com esta aposta por parte do 

Município na reestruturação da rede 
de oferta educativa, o nosso objec-
tivo é contribuir para uma maior 
qualidade no ensino, assumindo 
responsabilidades e apoiando a se-
quencialidade educativa no conce-
lho (Educação Pré-Escolar+ 1º, 2º e 
3º Ciclos). apesar de em toda a par-
te, estarmos a passar por uma pro-
funda crise financeira, a CMa, deci-
diu não cortar ou reduzir os apoios 
referentes à educação e ao ensino, 
mas melhorar procedimentos, con-
tinuando com o grande esforço 
económico na promoção da equi-
dade e da igualdade de oportuni-
dades numa área tão importante 
e fulcral para o futuro da nossa 
comunidade.

a reforma da educação 
no concelho, ou pelo me-
nos o novo rumo educa-
cional é para prosseguir 
ou já se alcançou o 
ponto desejado?

a Escola é um es-
paço privilegiado de 
convívio, de desen-
volvimento e de 
aprendizagem.  
Por isso, a CMa  
 
 
 
 

tem vindo a melhorar as condições 
dos espaços educativos e as con-
dições de funcionamento. tem-se, 
igualmente, assumido como par-
ceiro no Conselho Geral da ESa e 
do agrupamento, está atenta aos 
desafios e disponível para unir es-

forços, dar as mãos e impulsionar 
melhores condições na e para a 
Educação. Em Educação, de resto 
como em tudo na vida, é preciso in-
vestir sempre, avaliando e melho-
rando, é assim que se constrói um 
futuro sustentável.

nesta edição do boletim municipal, cujo enfoque está 
direccionado para a temática da educação, o bm quis ouvir 
a opinião da vereadora do pelouro, conceição parreira, sobre 
algumas questões relacionadas com a educação e o novo 
ano lectivo que agora começa.

Vereadora da câmara municipal de aljustrel
CoNCEiÇÃo ParrEira

“sonhar com os pés assentes na terra”

recomeça.... 
Se puderes 
Sem angústia 
e sem pressa. 
e os passos que deres, 
nesse caminho duro 
Do futuro 
Dá-os em liberdade. 
enquanto não alcances 
não descanses. 
De nenhum fruto queiras só metade. 

e, nunca saciado, 
Vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. 
Sempre a sonhar e vendo 
o logro da aventura. 
És homem, não te esqueças! 
Só é tua a loucura 
onde, com lucidez, te reconheças... 
Sempre a sonhar …

a qualidade das nossas 
escolas deve ser motivo 
de orgulho para a nossa 
comunidade.

Há que promover um ver-
dadeiro sentimento de 
comunidade em relação à 
escola e ao sucesso edu-
cativo. temos de perceber 
que aí residem os activos 
mais importantes do nos-
so futuro.

Devemos fomentar um 
olhar diferente sobre a 
escola e os seus actores, 
um olhar de confiança e 
de compromisso.

Porque é preciso educar  
para a harmonia e estimu-
lar os comportamentos 
pacíficos, a escola deve 
educar para a paz.

Porque as sociedades são 
cada vez mais diversas 
e multiculturais e as mi-
grações são em Portugal e 
no Mundo, um fenómeno 
crescente, a escola deve 
educar para a intercultur-
alidade.

O futuro é hoje, bom 
trabalho!

“P

P

P

R

R

R
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educaÇÃo

alteração de estratégia relativamente à educação Balanço escolar

Município de aljustrel 
assume actividades 
de enriquecimento Curricular

 a Câmara Municipal de al-
justrel viu formalizado pelo 

Ministério da Educação, o protocolo 
que delega no Município a respon-
sabilidade de gerir as actividades de 
Enriquecimento Curricular (aEC) em 
todas as escolas do 1º Ciclo do con-
celho.

Esta iniciativa marca uma alte-
ração de estratégia relativamente à 
educação no concelho, uma vez que, 
nos últimos anos, o Município de al-
justrel não assinou o protocolo que 
previa esta transferência de compe-
tências ao nível das aEC, remetendo 
para o agrupamento de Escolas do 
Concelho de aljustrel responsabilida-
des que, no entender do actual Exe-
cutivo, deveria ter sido o Município a 
assumir.

o Presidente da edilidade ma-
nifestou que “apesar de sabermos 
que esta decisão acarreta mais 
responsabilidades, não fugimos 
às nossas obrigações e estamos 
disponíveis para fazer um bom tra-
balho, em parceria com o agrupa-
mento de Escolas do Concelho de 
aljustrel, que possa beneficiar os 
alunos e as suas famílias”.

 

a 1 de outubro, dia em que 
se assinalou o dia Nacional 

da Água, a Câmara Municipal de 
aljustrel lançou uma campanha 
de sensibilização sobre o uso efi-
ciente deste bem precioso.

Esta acção, em suporte digital, 
sustenta boas práticas para utili-
zar a água de uma forma mais 

eficiente, sensi-
bilizando os con-
sumidores para 
a necessidade de 
evitar o desperdí-
cio deste recurso.

Um dos princi-
pais objectivos da 

campanha é incutir 
uma nova cultura 

do uso da água em 
Portugal, valorizar 
este recurso, que é 
vital para o desenvol-
vimento económico e 
humano, ao mesmo 
tempo que se preser-

va o ambiente. Nesta acção de 
sensibilização pedagógica, que 
a autarquia acaba de lançar, 
composta por vários módulos 
didácticos, pode-se aprender 
como utilizar, de modo eficien-
te, torneiras, chuveiros, auto-
clismos, lava-louças, máquinas, 
entre muitos outros equipamen-
tos domésticos. Para tal basta 

aceder à página do município 
de aljustrel ou ao link: http://
www.mun-aljustrel.pt/agua/
player.html

lembre-se que a água potá-
vel é um recurso extremamen-
te escasso e precioso que deve 
ser gerido de forma eficiente e 
justa para com as gerações vin-
douras.

Conselho 
Municipal 
de educação 
avalia 
resultados   

o Conselho Municipal de Edu-
cação reuniu, no passado dia 26 

de Julho, para fazer um balanço sobre 
a actividade escolar relativa ao 3º perí-
odo do ano lectivo anterior e exames 
nacionais.

o balanço do aproveitamento es-
colar, desde o Pré-escolar ao ensino 
secundário, foi positivo, apesar de li-
geiramente inferior ao sucesso escolar 
referente ao ano lectivo anterior. as-
sim, no Pré-escolar as 120 crianças ins-
critas revelaram desenvolvimento de 
competências, destas 54 transitaram 
para o 1º ciclo. de referir que 46 crian-
ças foram sinalizadas pela intervenção 
precoce devido a questões de cariz es-
pecial, familiar, emocional ou físico.

No 1º ciclo, tanto nas actividades 
extra curriculares como nas áreas cur-
riculares disciplinares, a classificação 
foi considerada “positiva”. Em termos 
de comportamento é de salientar 
uma diminuição de comportamentos 
irregulares. os 321 alunos inscritos 
apresentaram 92% de aproveitamen-
to na disciplina de língua Portuguesa, 
89% a Matemática, 95% a Estudo do 
Meio, 91% a Expressão Plástica e 94% 
de aproveitamento a área de projec-
to. Porém verificou-se, em relação 
ao 4º ano do 1º ciclo, uma acentuada 
discrepância entre a avaliação inter-
na e a avaliação externa, realizada 
por meio das Provas de aferição. de 
acordo com as escolas esta diferença 
fica a dever-se a outros parâmetros de 
avaliação, tais como comportamento, 
participação, assiduidade, que “infla-
cionam” os resultados escolares.

No que toca ao 2º e 3º ciclos as dis-
crepâncias em termos de avaliação 
são menores, apesar de algum decrés-
cimo em relação a 2009. o sucesso 
global mantêm-se positivo. Na Escola 
Secundária, ao nível do 3º ciclo, houve 
80% de aproveitamento, verificando- 
se os piores resultados nas disciplinas 
de língua Portuguesa, inglês e Mate-
mática.      

Na Escola Secundária, ao nível do 
10º ano, 4 alunos não transitaram, tal 
como 5 do 11º ano. os resultados do 
12º ano foram satisfatórios ainda que 
ligeiramente inferiores à média nacio-
nal, excepto na disciplina de História. 

recorde-se que o Conselho Mu-
nicipal de Educação é uma instância 
de coordenação e consulta, a nível 
municipal, da política educativa e tem 
por objectivo promover a coordena-
ção da política educativa, articulando 
a intervenção, no âmbito do sistema 
educativo, dos seus agentes e dos par-
ceiros sociais interessados, analisando 
e acompanhando o funcionamento do 
referido sistema e propondo as acções 
consideradas adequadas à promoção 
de maiores padrões de eficiência e de 
eficácia. 

esta iniciativa marca uma alteração de estratégia relativamente à educação no concelho, uma vez que,  
nos últimos anos, o município de aljustrel não assinou o protocolo que previa esta transferência

>

Câmara Municipal de aljustrel promove 
campanha de sensibilização

professores contra-
tados pela câmara 
municipal para 
dinamizar as aec

número

14

refeitório escolar melhorado dia Nacional da Água

Obras 
de beneficiação 
executadas 
pela autarquia

No sentido de criar as me-
lhores condições possíveis 
para os alunos das escolas 

do concelho de aljustrel, a autarquia 
vai intervir na melhoria das condi-
ções ao nível da prestação serviços 
alimentares das 
crianças.

assim, vão 
ser efectua-
das obras de 
beneficiação e 
ampliação do 
refeitório exis-
tente da EB 2, 3 
Brito Camacho 
de aljustrel. a 
cozinha do refei-
tório irá ser au-
mentada e será 
ainda construída 
de raiz uma nova 
sala de refeições. 

>
>

>

aplicação online disponível  
no portal do município

agrupamento de Escolas e Câmara irão cooperar nas aEC
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Mas afinal o que muda 
com a chegada da água 
de alqueva ao roxo?

sociedade

Sete de Julho, o roxo “matou” a sede

Água de alqueva traz novas perspectivas 
de futuro ao Concelho de aljustrel

dia 7 de Julho de 2010 fi-
cará registado como “um 

momento histórico” para o país e 
para a região. assim, com a chega-
da da água de alqueva à Barragem 
do roxo a Edia deu por concluídas 
todas as ligações da rede Primária 
do Empreendimento de Fins Múl-
tiplos de alqueva às albufeiras de 
abastecimento público, o que per-
mite alcançar um dos mais nobres 
objectivos do projecto: o garante 
da distribuição regular e contínuo 
de água à nossa população.

Entretanto, foram lançados os 

concursos para a construção de 
cerca de 10 mil hectares de novas 
áreas de rega do empreendimen-
to, 1318 desses hectares respeitan-
tes ao Bloco de rega de aljustrel, 
os restantes aos blocos de rega 1, 
2 e 3 de Ervidel.

Estas novas áreas de regadio 
incluem ainda dois reservatórios 
de regularização, duas estações 
elevatórias, redes de telegestão, 
35 km de rede viária e 36,5 km de 
redes de drenagem. o valor de 
execução destes concursos ronda 
os 85 milhões de euros.   

Novas perspectivas agrícolas. investimento. Emprego. Com esta 
esperança renovada os utilizadores do perímetro de rega do roxo 
podem aumentar a área de produção de uns parcos 5 mil hectares 
para uns significativos 30 mil.

obviamente que este crescimento exponencial de terra trará com 
ele novas culturas de regadio que até então eram impraticáveis, dada 
a escassez de água. agora que o roxo “bebeu” e os campos de cul-
tivo podem saciar uma longa sede de quarenta anos, o concelho de 
aljustrel pode vislumbrar uma luz ao fundo de um túnel, mas não da 
mina. a riqueza deste recanto do alentejo não está só no subsolo, 
está também à superfície onde as terras férteis podem gerar riqueza 
e emprego.

Para tal existem projectos mais ou menos ambiciosos, não só ao 
nível agrícola, com a introdução de novas culturas, mas também 
com a perspectiva de investimento em bioenergias e na criação de 
um entreposto comercial de frio, selecção e embalamento de horto-
frutícolas em aljustrel, o que iria criar um número considerável de 
postos de trabalho.

Este é mais um passo na estratégia de diversificação económi-
ca do concelho, levada a cabo pelo município de aljustrel, e que se 
vem juntar a outras acções já em implementação como seja a recente 
criação da Comissão Municipal de agricultura e a parceria estratégi-
ca com o município Espanhol de Cartaya, que visa estreitar laços de 
cooperação transfronteiriça nomeadamente na área agrícola. 

>

albufeira
• Capacidade total
 da albufeira: 
96,311 hm3 
• Capacidade útil: 

89,511 hm3 
• Volume morto:  

6,800 hm3 
• Superfície inundá-

vel à cota de pleno 
armazenamento: 
1378 (ha)

localização

a albufeira do roxo está situada próximo 
de ervidel, no concelho de aljustrel, na 
ribeira do roxo, afluente do rio Sado.
a sua construção realizou-se entre 1963 
e 1968, sendo de betão na parte mais 
profunda do vale e de aterro na margem 
direita da ribeira.

um pouco de história:
a exploração e conservação da obra iniciou-se em 1968 a cargo 
da Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos. Dois anos depois 
foi transferida para a associação de regantes e beneficiários 
do roxo, com sede em montes Velhos - S. João de negrilhos, 
criada para o efeito por alvará de 26 de Junho de 1968. os esta-
tutos da associação foram alterados por escritura pública, de 19 
de outubro de 1994, celebrada no cartório notarial de aljustrel, 
passando a denominar-se associação de beneficiários do roxo. 
pela portaria n.º. 132/95, de 5 de abril de 1995, foi esta associação 
reconhecida como pessoa colectiva de direito público.

 Mini-hídrica do roxo 

 Barragem do roxo 

Presidente Nelson Brito 
discursa na cerimónia

1

2

3

o valor de execução dos concur-
sos das novas áreas de regadio, 
que incluem dois reservatórios 
de regularização, duas estações 
elevatórias, redes de telegestão, 
redes viária e de drenagem

número

85
milhões de
euros

1

2

3
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Município

Programa ECoaljustrel todos os animais foram realojados

É o slogan que tem como meta alcançar o 
desenvolvimento sustentável. a autarquia 
assume um papel activo e indispensável 
na construção de uma nova consciência 
ecológica, e numa nova postura ética do 
ser humano perante o ambiente.

“Pensar global, actuar local”

Meio ambiente 
como preocupação
crescente do Município

a evolução da sociedade e 
o seu consequente desen-

volvimento económico levou a um 
consumo exacerbado de recursos 
naturais, contribuindo assim para 
uma degradação do meio ambien-
te. a consciência de que o ambien-
te é cada vez mais um pilar na sus-

tentabilidade do planeta, torna-se 
fundamental adoptar políticas e 
medidas que visem a sua melho-
ria. assim, a Câmara Municipal de 
aljustrel está a desenvolver um 
programa onde o ambiente é a 
preocupação central.

trata-se do Programa ECoal-
JUStrEl. Um projecto com sete 
valências cujo objectivo é contri-
buir para a diminuição das altera-
ções climáticas que se verificam no 
nosso Planeta e contribuir para o 
cumprimento das metas de emis-
são de gases com efeito de estufa, 
nomeadamente o Co2, assumidas 
no âmbito do Protocolo de Quioto, 
através da melhoria dos compor-
tamentos humanos e da imple-
mentação de políticas efectivas na 
redução das emissões. Nesse sen-
tido são várias as iniciativas que o 
município vai pôr em prática para 
alcançar este ambicioso objectivo: 
aljustrel limpa; optimização da 

Gestão de recursos; Município 
Sustentável; Eficiência Energética; 
reabilitação das Àreas Mineiras; 
investigação e Empreendedoris-
mo e Água e Saneamento.

Numa primeira fase está a ser 
implementado no terreno o “aljus-
trel limpa” que, tal como o nome 
indica, tem como intuito manter a 
limpeza e o brio na Vila de aljus-
trel. Para que tal seja possível o 
município adquiriu um novo as-
pirador urbano, uma varredora, 
papeleiras, contentores de lixo in-
dividuais, para venda ao público, 
e ainda despensadores para dejec-
tos caninos.

 “Pensar global, actuar local”, 
esta é a meta para alcançar o desen-
volvimento sustentável, pelo que a 
autarquia assume um papel activo 
e indispensável na construção de 
uma nova consciência ecológica, 
e numa nova postura ética do ser 
humano perante o ambiente.

>

>  a demolição do canil ilegal 
de Montes Velhos, realiza-

da no passado dia 16 de agosto 
de 2010, pelos serviços da Câma-
ra de aljustrel com o apoio dos 
serviços de veterinária, marca 
um desfecho feliz para um pro-
blema que se arrastava desde 
2007. 

os animais que eram man-
tidos no referido espaço foram 
transferidos para o canil da asso-
ciação “os rafeiritos do alentejo”, 
com a supervisão do veterinário 
Municipal, no âmbito de um pro-
tocolo firmado recentemente en-
tre o Município e esta instituição, 
com sede na Estação de ourique, 
Concelho de Castro Verde.

Na ocasião, o Presidente da 

autarquia aljustrelense, afirmou 
que “este é um dia muito feliz 
pelos resultados desta acção em 
concreto, mas também porque se 
demonstrou, mais uma vez, que 
com boa vontade e diálogo entre 
as pessoas e instituições é possí-
vel resolver problemas que pare-
cem à partida complicados”.

Começa, assim, uma nova vida 
para os vários animais que “habi-
tavam” o canil de Montes Velhos, 
que passam a ter condições de 
vida dignas e perspectivas de 
virem um dia a ser “adoptados” 
por uma família, resolvendo-se, 
em simultâneo, um grave pro-
blema de saúde pública, que há 
muito preocupava os habitantes 
de Montes Velhos.

limpeza de ruas

CMa levou a efeito 
acções de limpeza, 
desbaratização 
e desratização

iniciaram-se no passado 
mês de agosto, no âmbito 

do programa ECoalJUStrEl, 
acções de desbaratização e des-
ratização dos colectores de água 
residuais domésticas, ou seja, dos 
esgotos da Vila de aljustrel.

Para levar a cabo esta desinfes-
tação foi aplicado um pesticida de 
forma a eliminar pragas de bara-
tas e ratos. o sistema passou pela 
aplicação de gases injectados nas 

condutas e caixas, bem como a 
limpeza dos sumidores de águas 
pluviais para combater as refe-
ridas pragas. Simultaneamente 
efectuou-se ainda a lavagem de 
arruamentos e passeios da sede 
de concelho.

a segunda fase desta interven-
ção, que por motivos de saúde 
pública se realiza durante o perí-
odo da noite, deverá começar bre-
vemente. 

>

Câmara desmantela canil ilegal

intervenções foram realizadas à noite

Câmara Municipal 
desmantelou 
canil ilegal 
em Montes Velhos

São várias as iniciativas 
que o município vai pôr em 
prática para alcançar este 
ambicioso objectivo: aljus-
trel limpa; optimização da 
Gestão de recursos; muni-
cípio Sustentável; eficiên-
cia energética; reabilitação 
das Àreas mineiras; inves-
tigação e empreendedoris-
mo e Água e Saneamento.
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obras

local emblemático requalificação

inauguração

jardim do Coreto “renasce” 
com novo espírito

a Câmara Municipal de al-
justrel está em fase de pre-

paração para avançar com obras 
de requalificação e beneficiação de 
algumas zonas da Vila de aljustrel, 
designadamente o jardim vulgar-
mente conhecido como “Jardim 
da Cave”.

o objectivo fixado pela autar-
quia é o de criar espaços de ani-
mação desportiva e lúdica, assim 
como melhorar a funcionalidade, 
inserção urbana e segurança da 
infraestrutura, reduzindo custos 
de manutenção e riscos para a 
saúde pública. a oportunidade 
de “juntar”, num mesmo espaço, 
avós, netos e outros utilizadores, 
em torno de actividades de lazer é 
uma ideia interessante e é, segu-
ramente, um factor de promoção 
da urbanidade e da modernidade 
na Vila de aljustrel.

>

julgado de Paz, uma realidade em aljustrel

avenida 25 
de abril alvo 
de profundas 
intervenções

outra zona da vila de aljus-
trel que irá sofrer uma inter-

venção significativa será a aveni-
da 25 de abril que, numa extensão 
de 160 metros, irá ter novo reper-
filamento com a repavimentação 
dos passeios e requalificação das 
infra-estruturas existentes, de 
modo a melhorar as condições de 
mobilidade pedonal e valorizar a 
qualidade do espaço público.

assim as infra-estruturas a re-
formular serão ao nível da rede 
de drenagem de águas residuais 
e pluviais, rede de abastecimento 
de águas e rede de iluminação pú-
blica.

rio de Moinhos 
e Messejana 
com melhor 
acessibilidade

No seguimento da reparação 
já efectuada na E. M. 530 no 

troço entre rio de Moinhos e Mon-
tes Velhos, pretende-se concluir a 
reabilitação da E. M. 530 entre rio 
de Moinhos e Messejana. Este tro-
ço desenvolve-se numa extensão 
total de 8.129,57 m.

No intuito de evitar a degradação 
progressiva e reabilitar a E.M.530, a 
autarquia levou a cabo trabalhos de 
beneficiação, a vários níveis, mas 
sobretudo ao nível da pavimenta-
ção. Esta obra procura melhorar 
as infra-estruturas de comunicação 
entre estas localidades do concelho, 
com o objectivo de melhorá-las, 
mas também no sentido de atenuar 
o isolamento das populações e fa-
cilitar potenciais trocas comerciais, 
turísticas e culturais.

projecto visa promover 
urbanidade e modernidade 
na Vila de aljustrel

> o passado dia 15 de Julho de 2010 ficará marcado na história de Aljustrel pela inauguração do Julgado 
de Paz. Um momento há muito esperado que irá certamente trazer muitos beneficíos à população do 

concelho de Aljustrel. Na cerimónia inaugural estiveram presentes várias personalidades, entres elas o Secre-
tário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, José Manuel Santos de Magalhães, o Juiz Conse-
lheiro, Cardona Ferreira, Presidente do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz e o Presidente da 
Câmara Municipal de Aljustrel, Nelson Brito. o Julgado de Paz de Aljustrel funciona, de segunda a sexta-feira 
das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, no edifício habitualmente designado por “Dispensário”.

curiosidade

média nacional de reso-
lução é de 60 dias, no 
agrupamento de aljustrel, 
almodôvar e castro Verde é 
apenas de 40.

   

>

>

E.M 530 reabilitada
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o Centro de Ciclismo de al-
justrel, fundado a 25 de Feve-

reiro de 1986, depois de vários anos 
inactivo voltou a reactivar a secção 
de ciclismo de competição. assim, 
os amantes das “duas rodas” po-
derão ver os ciclistas da terra de 
volta à estrada e à competição.

durante todos estes anos a 
modalidade de duas rodas esteve 
representada em aljustrel apenas 
pelo cicloturismo, porém aos olhos 
da nova direcção do Centro de Ci-
clismo, 2010 é o ano, e a hora, de 
tirar as bicicletas do “descanso” e 
voltar ao asfalto.

Uma das figuras responsável 
por este “retorno” do Centro de Ci-
clismo é justamente luís Barradas, 
actual Presidente da direcção do 
Centro de Ciclismo, um ex-ciclista 
profissional que chegou a conquis-
tar uma medalha de ouro ao serviço 
da selecção portuguesa. o ciclista 
deixou a carreira há já alguns anos, 
mas por razões de saúde e por 
“amor à camisola”, voltou à acção 
com uma equipa de oito Masters. 

Já este ano a equipa de Masters 
do Centro de Ciclismo de aljus-
trel prestou provas na “iii Volta ao 
Concelho de almodôvar”. a equipa 
do Centro de Ciclismo de aljustrel 
foi representada nesta corrida pelo 
atleta luís Barradas, que conseguiu 
alcançar o 10º lugar na prova. Para 
o próximo ano luís Barradas tem 
como meta ficar entre os três pri-
meiros nesta mesma prova.

Para além do regresso à modali-
dade, um dos principais objectivos 
do Centro de Ciclismo é conseguir 
cativar jovens para formação, des-
pertando nas camadas juvenis a 
paixão por este desporto, mas tam-
bém pelo contacto com a Natureza 
e a sensação de liberdade. Para fa-
zer parte do Centro de Ciclismo de 

aljustrel basta gostar da modalida-
de e estar disposto a pedalar “rumo 
ao futuro”.

tratando-se de uma associa-
ção sem fins lucrativos, o Centro 
de Ciclismo de aljustrel funciona 
com verbas das receitas de even-
tos culturais e desportivos, da boa 
vontade de empresários locais e 
do incondicional apoio da Câmara 
Municipal de aljustrel, que aplaude 
este “regresso à estrada”.

associativisMo 

associativismo sob rodas

Centro de Ciclismo 
de aljustrel com novo rumo
para além do regresso à 
modalidade, um dos prin-
cipais objectivos do centro 
de ciclismo é conseguir 
cativar jovens para for-
mação, despertando nas 
camadas juvenis a paixão 
por este desporto, mas 
também pelo contacto 
com a natureza e a sen-
sação de liberdade. para 
fazer parte do centro de 
ciclismo de aljustrel basta 
gostar da modalidade e 
estar disposto a pedalar 
“rumo ao futuro.

>

EquIPA dE MASTErS:
• luís barradas
• carlos matos
• augusto
• João Sousa
• João Daniel
• tiago Viana
• luis calado
• “chora”

dIrEcTor dESPorTIvo
• manuel Sousa

corPoS SocIAIS

aSSembleia Geral
Presidente:  
orlando romão chaço
Vice-Presidente: 
José antónio caetano teixeira
1º Secretário:  
luís antónio Gonçalves matias
2º Secretário:  
mário nunes de almeida

dIrEcção

Presidente: 
luís manuel do rosário barradas
Vice-Presidente: 
João Daniel Duarte pereira
Tesoureiro: 
manuel eduardo isidro coelho
Secretário: 
Joaquim manuel Vaz Felício nilha
1º Vogal: 
João manuel palma parreira
2º Vogal: 
carlos Jorge de matos

coNSElho FIScAl

Presidente: 
manuel martins Valente
Secretário: 
carlos miguel capeta Guerreiro
Relator: 
João de Sousa Valentim 

BI
Nome: 
luís barradas:
Idade: 
38 anos 

Carreira:
• centro de ciclismo de aljustrel
• tavira
• Janotas e Simões, Sintra
• Sintrense
• Selecção nacional

LUíS 
BARRADAS

curiosidades
• a prática do ciclismo é benéfica 

para o desenvolvimento muscular e 
cardiovascular. além de ser excelen-
te actividade aeróbica e auxiliar na 
queima de dezenas de calorias.

• pesquisas realizadas pela universida-
de de massachussets - eua, indicam 
que a “bicicleta moderna” (com 
transmissão de força por corrente), 
foi idealizada por leonardo da Vinci.

Breve historia da bicicleta
• 1790
 o conde francês mede de Sivrac 

idealiza o celerífero, derivado das 
palavras latinas celer (rápido) e fero 
(transporte).

• 1816
  o barão alemão Karl Friedrick chris-

tian ludwing van Sauerbroun Drais, 
nascido em baden, instala o guidão 
no “celerífero” e cria a “draisiana”.

• 1818
  o barão Von Drais apresenta seu 

invento no parque de luxemburgo, 
em paris, e meses mais tarde faz o 
trajecto beaum-Dijon na velocidade 
média de 15 km/h.

 Desde então a bicicleta tem evoluído 
exponencial e extraordinariamente.
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desporto

Este ano a Piscina Municipal 
abriu portas, entre Junho e 

Setembro, para celebrar o Verão. 

de facto assim foi, uma vez que 
passaram por este equipamento, 
durante este período, milhares de 
visitantes. 

durante o mês de Junho todos 
os utentes puderam usufruir das 
várias actividades permanentes tais 
como: badmington, ténis de mesa, 
xadrez, minigolf, entre outros. No 
final do mês de Junho realizou-se a 
iV edição do Festival de actividades 
aquáticas com insufláveis, música, 
demonstração das classes de nata-
ção do Crira e ainda uma sessão 
de hidroginástica. 

Em Julho, com o início da activi-
dade Verãoactivo, a oferta aumen-

tou com a realização de desportos 
aquáticos sob orientação técnica, 
como é o caso da prática da nata-
ção, mergulho com botija e hidro-
ginástica. Para animar ainda mais a 
Piscina Municipal realizou-se mais 
uma edição da Maratona de Nata-
ção, que durante cerca de 10 horas, 
colocou em actividade muitos dos 
utentes da piscina.

a principal intenção da organi-
zação ao trazer animação à Piscina 
é, para além de dinamizar a infra-
estrutura, incentivar os municípes 
para a prática desportiva, aliando 
momentos de lazer a um estilo de 
vida saudável.

a 1ª etapa da 8.ª Cicloperegri-
nação algarve-Fátima, uma 

organização da associação de Ci-
clismo do algarve e da Federação 
Portuguesa de Ciclismo, que se 
realizou este ano entre 9 e 13 de 
outubro, teve a conclusão da sua 
1ª etapa em aljustrel. Para o efeito, 
a Câmara Municipal disponibilizou 
o apoio da sua secção de desporto 
e cedeu várias infra-estruturas que 
permitiram proporcionar as me-
lhores condições ao nível da ali-
mentação e dormidas aos mais de 
300 “cicloperegrinos” esperados. 
 > 1ª etapa
a 1ª etapa ligou, dia 9 de outubro, 
albufeira a aljustrel, em 135 km, 
com passagem por loulé, Barran-
co do Velho, ameixial, almodôvar 

e Castro Verde.
> 2ª etapa
Seguiu-se, no dia seguinte, a liga-
ção entre aljustrel e Montemor-o-
Novo  num total de 130 km, pas-
sando por Beja, Cuba, Vidigueira, 
Portel e Évora. 
> 3ª etapa
dia 11 de outubro, os “ciclopere-
grinos” percorreram 100 km en-
tre Montemor-o-Novo e alpiarça, 
com passagem por Foros de Vale 
Figueira, lavre, Santana do Mato, 
Coruche, raposa e almeirim. 
> 4ª etapa
a última etapa, dia 12, decorreu 
entre alpiarça e Fátima, em 70 km, 
passando por Chamusca, Entron-
camento, torres Novas e aldeia do 
Bairro.

até para o ano... 8.ª Ciclo Peregrinação algarve-Fátima 

Piscina Municipal acolheu 
milhares de visitantes

Mais de 300 
“cicloperegrinos” 
pernoitaram 
em aljustrel

Nova época, novos desafios

Participantes percorreram 400 km

Pequenos e graúdos usufruíram das actividades

 a principal intenção da 
organização ao trazer 
animação à piscina é, para 
além de dinamizar a infra-
estrutura, incentivar os 
municípes para a prática 
desportiva, aliando momen-
tos de lazer a um estilo de 
vida saudável.

>

>

o Sport Club Mineiro aljustrelense 
iniciou a sua época desportiva com 
ambição de ficar nos primeiros seis 
lugares da tabela classificativa. Para 
que esse objectivo seja alcançado 
na equipa sénior permaneceu o nú-
cleo duro dos jogadores de aljus-
trel, reforçado por jovens jogado-
res considerados por alguns como 
promessas do futebol nacional.

após um inicio de época com a 
equipa ainda comandada por arlin-
do Morais, que saiu ao fim de dois 
jogos, o actual treinador é Francis-
co Valentim, treinador com larga 
experiência nos campeonatos da 2ª 
e 3ª divisão nacional.

Esta época desportiva tem mui-
tas outras novidades, para além de 

uma nova direcção, novos jogado-
res, e novo treinador como já foi 
referido, uma das novidades mais 
interessantes é a equipa de futebol 
feminino, que será dirigida por Vera 
Costa. a equipa feminina do minei-
ro irá disputar o campeonato de 
futebol feminino da associação de 
futebol de Beja. 

outra das novidades da época 
2010/2011 é a criação de uma aca-
demia de futebol onde o mineiro 
proporciona a prática desportiva a 
todos os jovens entre os 4 e os 12 
anos, bem como a criação de um 
gabinete de fisioterapia onde todos 
os atletas do clube podem recorrer 
bem toda a população que neces-
site desses serviços. Esse gabinete 

de fisioterapia conta com a habitual 
parceria e apoio da Câmara Munici-
pal de aljustrel.    

APrESENTAção PlANTEl SENIor 2010/2011

NoME  IDADE CLUBE ANTERIoR
JoÃo canDeiaS 24 ScmalJuStrelenSe
peDro correia 20 FarenSe
peDro carDoSo 20 o elVaS
miGuel ÂnGelo 18 ScmalJuStrelenSe
paulo SerrÃo 35 ScmalJuStrelenSe
antÓnio Sabino (tonico) 36 ScmalJuStrelenSe
nuno alVeS 26 ScmalJuStrelenSe
rui arSenio 19 VitÓria Setubal
carloS anDraDe (calÚ) 24 ScmalJuStrelenSe
ricarDo petronilHo (bia) 32 Fc caStrenSe
carloS eStebainHa 32 ScmalJuStrelenSe
ZÉZinHo patcHi 25 boaViSta De SÃo mateuS
nelSon rapoSo 32 ScmalJuStrelenSe
JoSÉ luiS eStebainHa 17 ScmalJuStrelenSe
JorGe carocHinHo (JorGinHo) 24 ScmalJuStrelenSe
rubenilSon oliVeira 31 ScmalJuStrelenSe
nuno martinS 28 Fc caStrenSe
rui pepe 27 ScmalJuStrelenSe
paulo catarino 38 atletico malVeira
rÚben 24 ac moura
ZÉ manel 23 operÁrio DoS aÇoreS

Sport Club Mineiro aljustrel 
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cultura

Um Foral é um instrumento 
jurídico que regulava a vida 

das povoações, estabelecia direitos 
e deveres particulares desses colo-
nos, habitantes ou povoadores na 
vida municipal, exercício da justiça, 
privilégios da terra, organização so-
cial e administrativa.

os forais tratavam, entre outras 
coisas, dos tributos a serem pagos 
pelos colonos, ou aqueles de que 
destes ficavam isentos. inicialmen-
te os forais eram atribuídos ou pelo 
rei, igreja ou senhores feudais para 
fomentar o povoamento e proteger 

o território. o foral contemplava 
ainda questões de ordem econó-
mica e jurídica da posse das terras. 
após a atribuição do Foral era no-
meado um juíz, um meirinho e um 
alcaide para zelar pela povoações 
que recebiam o Foral.

os primeiros forais eram atribuí-
dos a terras cuja posição geográfica 
delimitasse a fronteira do território 
português, como era o caso da Vila 
de aljustrel por altura do período 
da reconquista cristã.

Em aljustrel o Foral foi recebi-
do a 20 de Setembro de 1510, um 
documento com uma importância 
histórica inqualificável que se en-
contra na torre do tombo em lis-
boa. Porém, séculos mais tarde, no 
ano de 1820, foi feita uma cópia à 
mão, no Castelo de Palmela pela 
ordem Militar de Santiago, à qual 
aljustrel pertencia. Este documen-
to encontra-se na posse do arquivo 
do Museu Municipal de aljustrel.  

500 anos de história

atribuição 
do Foral 
Manuelino 
à vila 
de aljustrel
20 de Setembro de 1510 
é um marco histórico na 
identidade de aljustrel en-
quanto povoação, pois foi 
nesta data que D. manuel i 
atribuiu o Foral à Vila

>

Prémio  MaC

>

Viagem de final de férias

Câmara 
Municipal 
de aljustrel 
distinguida 

o Movimento de arte Con-
temporânea, MaC, inaugu-

rou em lisboa no dia 30 de Junho, 
a exposição colectiva de artes 
Plásticas, comemorativa do 16º 
aniversário. Nessa ocasião foram 
atribuídos os Prémios MaC`2010 
aos artistas, imprensa e entidades 
que mais se destacaram no ano de 
2009/2010. a Câmara Municipal de 
aljustrel foi galardoada pela sua 
acção cultural nas oficinas de For-
mação e animação Cultural.

Biblioteca 
Municipal 
de aljustrel 
foi ao Zoo

No âmbito do projecto “Férias 
na Biblioteca 2010”, cerca de 

duas dezenas de crianças  passaram 
parte significativa das férias escolares 
na Biblioteca Municipal de aljustrel.

Para além das actividades de ex-
pressão plástica, expressão dramáti-
ca, escrita criativa e hora do conto, 
realizaram-se várias visitas de cariz 
pedagógico como a visita ao Poma-
rinho, em Évora; à ludoteca a Beja e 
por fim, para terminar, realizou-se, 
já durante este mês de Setembro, 
uma visita ao Jardim Zoológico em, 
lisboa.  

Entretanto, com o início do ano 
lectivo, a Biblioteca Municipal reto-
ma sua normalidade, com as activi-
dades habituais.   

>

rentrée cultural

espaço Oficinas com novas ofertas culturais
o  Espaço  oficinas  é  uma  
estrutura  municipal cuja 

actividade  se  rege  pelo prin-
cípio: dar oportunidades – criar 
necessidades. isto significa que 
as iniciativas e a programação a 
implementar terão como linhas 
orientadoras promover inicia-
tivas de  carácter inovador que 
diversifiquem a oferta cultural já 
existente e possibilitem à popu-
lação o contacto com correntes 
e projectos culturais e artísticos 
inovadores.

assim, tendo esta ideologia 
subjacente, o espaço oficinas tem 
novos projectos para esta rentrée 
e para o próximo ano de 2011. 

o objectivo é disponibilizar 
actividades nas áreas do tea-
tro e da dança, não apenas na 
vertente de espectáculo mas 
também de formação, com a 
implementação de aulas ou pe-
quenos cursos de dança, ballet, 
teatro entre outras.

Na vertente das exposições 

mantêm-se as parcerias com a Fa-
culdade de Belas artes, Movimen-
to arte Contemporânea e Museu 
Jorge Vieira em Beja. as tertúlias 
irão regressar brevemente aos 
serões culturais, tal como as ex-
posições. Uma das mais interes-
santes é a mostra do cartoonista 
aljustrelense luís afonso. outra 
novidade para este ano cultural é 
a  parceria com a SMira que irá 
realizar vários concertos de mú-
sica clássica e contemporânea ao 
longo do próximo ano, estando já 
agendado para dezembro de 2010 
o primeiro espectáculo.

outro dos objectivos deste 
equipamento municipal passa 
por trabalhar em articulação com 
as entidades locais tais como, so-
ciedades recreativas, associações 
ou outras que actuem na área 
cultural por forma a potenciar as 
iniciativas e a participação conti-
nuada, colaborar  com  entidades  
regionais  na  promoção  de  even-
tos  e  na programação cultural, 

captar para o concelho iniciativas 
e colaborações.

Neste mês de outubro des-
taque para a exposição “Na má-

quina do tempo” de Gil teixeira 
lopes que irá estar patente ao 
público até ao próximo dia 30 de 
outubro.

>
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cultura

Jornadas da Juventude

ritmo, música, dança, 
convívio e muita animação

Com o regresso às aulas re-
gressaram também as Jorna-

das da Juventude, um tributo aos 
jovens do concelho organizado pela 
Câmara Municipal de aljustrel.

assim, entre os dias 16 e 18 de 
Setembro realizaram-se duas inicia-
tivas. a primeira denominada “Con-
cretização de sonhos...” aconteceu 
dia 16, na Escola Secundária de aljus-
trel. tratou-se de  uma palestra que 
contou com a participação de Paulo 
Vintém, ex-actor da série “Morangos 
com açúcar” e cantor a banda d`Zrt. 
após a conversa com Paulo Vintém 
seguiu-se um mini-concerto. 

a segunda parte das jornadas 
teve lugar no Parque de Exposições 
e Feiras, que recebeu a Sound Party, 
terra Viva. Esta iniciativa realizou-se 
em vários pontos do parque, uma 
vez que estiveram em actuação três 
dJ em simultâneo, cada um na sua 
respectiva área: dance Music area; 
lounge area ou ainda na alterna-
tive Sound area. Neste contexto 
destaque para as actuações do dJ 
Miguel Simões; dJ demo; Banda 
do Berg; Slave Stone, lulas Belhas 
entre muitos outros.  

a visita do Presidente da 
Câmara Municipal de aljus-

trel, Nelson Brito, no dia 16 de Se-
tembro, aos sítios das escavações 
arqueológicas que decorreram 
de 12 a 23 de Julho e de 6 a 17 de 
Setembro do corrente, marcou o 
fim de mais uma campanha de es-
cavações arqueológicas na vila de 
aljustrel, num projecto conjunto 
do Município e da Universidade de 
Huelva (Projecto Vipasca) que teve 
o seu inicio no ano de 2006, indo 
já na sua 5ª campanha. Estas inter-
venções incidem, sobretudo, em 
dois locais do período romano si-
tuados no couto mineiro: uma casa 
de habitação, que fazia parte do po-
voado mineiro de Vipasca (denomi-
nada pelos primeiros escavadores 
de “Casa do Procurador”), e uma 
oficina metalúrgica, detectada pelo 
Prof. Claude domergue em 1989 
mas que nunca havia sido inter-
vencionada sistematicamente.

 Este projecto inclui ainda o 
estudo de outros sítios arqueoló-

gicos da área de aljustrel como o 
Castelo (Calcolítico e Medieval) e 
o Cerro da Mangancha (Bronze Fi-
nal e romano republicano), bem 
como a análise metalográfica de 
diversos exemplares de escória 
de minério, recolhidos em diver-
sos pontos dos escoriais romanos 

ainda existentes.
 os trabalhos deste ano con-

taram com voluntários das uni-
versidades de Coimbra, Nova de 
lisboa, Huelva, Sevilha e São Pau-
lo (Brasil), integrando alunos de 
cursos de licenciatura, Mestrado 
e doutoramento.

ao longo dos últimos me-
ses a Câmara Municipal de 

aljustrel, em parceria com outras 
entidades, tem vindo a promover 
inúmeras iniciativas no âmbito 
da celebração do centenário da 
república. 

Uma das actividades de des-
taque foi o colóquio intitulado “a 
Primeira república no distrito de 
Beja, com destaque para o con-
celho de aljustrel”. Nesta palestra 
estiveram presentes na mesa 
de oradores de renome como 
Fernando rosas Constantino Pi-
çarra, orlando rocha Pinto, ana 
Catarina, entre outros. Nesta con-
versa foram abordados temas da 
primeira república, mas sobre-
tudo assuntos relacionados com 
a vida e obra de um importante 
republicano aljustrelense, Brito 
Camacho. Um republicano com 
uma relevância histórica a nível 
nacional, que orgulhosamente 
afirmamos ser da nossa terra.

Entretanto, os eventos come-
morativos intensificaram-se com 
a aproximação do 5 de outubro. 
No domingo que antecedeu a 
data comemorativa da efeméri-

de, dia 3 de outubro, realizou-se 
uma cerimónia de homenagem 
póstuma aos ilustres republica-
nos de aljustrel no cemitério lo-
cal; durante a tarde realizou-se 
uma cerimónia de atribuição do 
nome de Brito Camacho ao Jar-
dim Público de rio de Moinhos.

No dia em que a república 
completou o seu primeiro cente-
nário, em aljustrel içaram-se as 
bandeiras, realizaram-se inter-
venções oficiais, sempre com a 
implantação da república como 
pano de fundo. Este dia ficou 
marcado para a história pelo des-
cerramento de oito placas toponí-
micas com datas e nomes ligados 
à república, denominadamente 
rua 31 de Janeiro; rua 5 de outu-
bro, rua Cândido dos reis, largo 
dr. Brito Camacho, Praça dr. Ma-
nuel de arriaga; rua dr. Miguel 
Bombarda e Praça da república. 
Estas placas, já existentes, foram 
substituídas por novas com infor-
mação complementar.

as comemorações desta im-
portante data histórica não ficam 
por aqui, irão prolongar se du-
rante o mês de Novembro.  

>

>

>

manuel de brito camacho (aljustrel, 12 de Fevereiro de 1862 — 
lisboa, 19 de Setembro de 1934) foi um médico militar, escritor, 
publicista e político que, entre outros cargos de relevo, exer-
ceu as funções de ministro do Fomento (1910-1911) e de alto 
comissário da república em moçambique (1921 a 1923). Fundou 
e liderou o partido unionista. Foi fundador e director do jornal a 
luta, órgão oficioso do partido unionista.

curiosidade

Escavações arqueológicas na Vila de aljustrel

estudo revelou sítios arqueológicos 
únicos em Portugal

Celebrações 
do centenário 
da república 
com forte destaque

Um Século de república

Equipa de escavações

a segunda parte das jorna-
das teve lugar no parque 
de exposições e Feiras, 
que recebeu a Sound 
party, terra Viva.
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iX Feira do livro e Multimédia

Feira tradicional 
como pano de fundo

a Câmara Municipal de 
aljustrel promove no pró-

ximo mês de outubro, entre os 
dias 22 e 27, a iX da Feira do livro 
e Multimédia.

Esta iniciativa organizada pela 
Câmara Municipal tem vindo a 
registar um aumento de afluên-
cia, um evento que reúne habi-
tualmente cerca de meia centena 
das mais prestigiadas editoras e 
milhares de títulos literários.

Um evento a decorrer no Pavi-
lhão do Parque de Exposições e 
Feiras de aljustrel.

a Feira do livro e multi-
média tem vindo a registar 
um aumento de afluência

>

a Casa do Professor do Con-
celho de aljustrel iniciou, este 

ano, em parceria com a Escola Bá-
sica do 2º Ciclo dr. Manuel de Brito 
Camacho, a Escola Secundária com 
3º Ciclo de aljustrel e com o apoio 
da Câmara Municipal de aljustrel 
um novo projecto com vista a aju-
dar as famílias deste Concelho. o 
projecto “ troca de Manuais Escola-
res” consiste na recolha e redistri-
buição de manuais escolares. ten-
do em conta o sucesso alcançado, 
a Casa do Professor irá alargar, no 
final deste ano lectivo, o prazo de 
entrega, bem como os locais de re-
colha dos manuais, passando tam-
bém a ter a colaboração das juntas 
de freguesia do concelho.

JazzMin em aljustrel 

Festival de jazz 
“inundou” freguesias 
de boa disposição

o consolidado Festival de 
Jazz- JazzMiN marcou nova-

mente o calendário cultural em al-
justrel. Esta edição do JazzMin, que 
se realizou dias 24 e 25 de Setem-
bro, trouxe algumas novidades. Em 
2010 o festival transpôs os limites 
da sede de concelho e deslocou-se 

a todas as freguesias.
assim, sexta e sábado houve 

animação pelas ruas de todo o con-
celho com as bandas dixieboys e 
South river Jazz Band. Para fechar 
com chave de ouro realizou-se, no 
auditório da Biblioteca Municipal, 
o espectáculo de encerramento, 

sábado dia 25, com o Quarteto Bár-
bara lagido. Este festival, pioneiro 
no Baixo alentejo e um dos primei-
ros de toda a região Sul, tem vindo 
ao longo destes quase dez anos de 
existência a fidelizar um público 
bastante diversificado, mas muito 
exigente em termos musicais.

>

10 anos de Geminação Casa do Professor do Concelho de aljustrel

Comitiva Aljustrelense 
desloca-se a Hem

Projecto “ Troca de Manuais Escolares”
No ano em que se as-
sinala uma década de 

geminação entre aljustrel e 
Hem, uma comitiva com-
posta por cerca de 40 pes-
soas deslocou-se a França, 
entre os dias 15 e 17 de ou-
tubro, para a comemoração 
da data.

recorde-se que a geminação 
teve a sua oficialização a 29 de 
abril de 2000 na Vila de Hem. Na 
ocasião, deslocou-se ali uma dele-
gação portuguesa de 103 pessoas 
para a troca de experiências nos 
domínios do ensino, da cultura e 
do desporto. Em 2010 para além 
da presença da nossa cultura, 
através da música do grupo de 

metais da SMira, do 
grupo “Maravilhas do 
alentejo e do Fadista 
luís Saturnino, acompa-
nha o executivo camará-
rio e técnicos, um grupo 
de empresários locais, 
procurando-se, deste 

modo, promover além fronteiras 
o trabalho desenvolvido pelos 
empresários do nosso concelho.

o ponto de partida desta ge-
minação remonta à década de 
60, quando uma importante co-
munidade de emigrantes aljustre-
lenses foi residir para Hem. a sua 
perfeita integração na comunida-
de local, criou condições para a 
geminação.

> >

a vocalista Bárbara lagido foi destaque no Jazzmin
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