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Jogos 
Concelhios 
renovados 
Desde o rejuvenescer do logótipo 
dos jogos, passando pela in-
trodução de novas actividades, os  
Jogos Concelhios vão certamente 
marcar a diferença.  // p23

Celebrando   

Abril

  desporto   soCiAl

25 de Abril festejado com programa que chega a todas as freguesias

Unidade Móvel 
de Saúde de 
aljustrel em breve  
Objectivo é proximar a prestação 
de cuidados de saúde das popu-
lações com carácter contínuo e de 
qualidade e reduzir as assimetrias 
ao nível da acessibilidade aos 
cuidados de saúde.  // p11
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O Município de Aljustrel ce-
lebra mais uma vez o 25 de 

Abril com um programa que 
conta com a parceria de diver-

sas instituições locais e que leva 
os festejos a todas as freguesias 

do concelho. O ponto alto da festa, 
como no ano passado, acontecerá na 

noite de 24 de Abril, na Praça da Re-
sistência em Aljustrel, com o concerto 
de Francisco naia, coadjuvado por Ed-

mundo da Silva, pelo grupo de música 
popular nova Aurora e pela Banda da So-

ciedade Musical de Instrução e Recreio Al-
justrelense, bem como com o já tradicional 
espectáculo piromusical. // p9

  MUNiCÍpio

QrEN - aljustrel 
com maior taxa 
de execução
O município de Aljustrel  
apresentou no conjunto dos  
municípios da CIMBAL a melhor 
taxa de execução das candidaturas 
apresentadas ao nível da contratua-
lização e QREN  // p17

Vereador 
Carlos Teles
É este o caminho  
que queremos seguir, 
apoiados numa boa 
capacidade de pro-
jectar, aproveitando 
e gerindo ao cêntimo 
as verbas comu-
nitárias disponíveis 
para os projectos 
pensados para o 
concelho. // p3

Melhor administração 
Mais verbas para as Juntas de Freguesia

Fábrica cria postos 
de trabalho no concelho

Transaqua inicia actividade 

Concelho recebe 84 milhões de euros 
Estas obras permitirão aumentar 
a área de regadio do nosso concelho 
de 5.000 hectares para 20.000 
hectares. // p5

Obras da infra-estrutura de Alqueva 

Freguesias Entrevista

// p21

// p7
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Município

Editorial

C
hegado que está o mês em que se ce-
lebra a liberdade (abril), são reforça-
das as responsabilidades dos políticos 
eleitos pelo povo. Compromissos que 
têm intrínseco o dever de, com verdade, 
explicitar a realidade aos seus concida-

dãos. Cabe-me, assim, enquanto Presidente da Câma-
ra, a ingrata tarefa de confirmar algo que todos já per-
cebemos - são muito difíceis os tempos que vivemos 
e o futuro é complexo! 

a crise económica e política que afecta o nosso país 
atinge inevitavelmente o concelho de aljustrel. as prin-
cipais consequências desta realidade verificam-se, inevi-
tavelmente, ao nível do desemprego e do aumento das 
situações de desfavorecimento social. apesar de a nossa 
situação não ser, nem de perto nem de longe, tão grave 
como a de outros concelhos do país, não podemos dei-
xar de nos preocupar com o número muito significativo 
de concidadãos que se vêem afectados pelo flagelo do 
desemprego e por outras situações sociais de desfavo-
recimento. 

a par das políticas nacionais, as Câmaras Muni-
cipais têm, cada vez mais, a missão de encontrar 
respostas ao nível das políticas municipais visando 
a resolução dos problemas das suas comunidades. 
É por este motivo que aproveito o presente editorial 
para lançaram um repto a todos os cidadãos e insti-
tuições do nosso concelho: façamos das nossas fra-
quezas forças e não nos deixemos desmobilizar pela 
realidade internacional e nacional de crise. É tempo 
de confiarmos nas nossas potencialidades, na capa-
cidade das nossas gentes e no empreendedorismo 
das nossas instituições. 

Sabe-se que não existem soluções simples para pro-
blemas complexos. Mas também é verdade que é nos 
momentos difíceis que se molda o carácter dos homens e 
das mulheres. É momento de sermos criativos, de inves-
tirmos e de respondermos às adversidades, de forma a 
superá-las com dignidade e coragem. É também tempo 
de sermos solidários, para que, mais tarde, a nossa boa 

vontade seja devolvida a dobrar. 
Neste contexto, a Câmara Municipal não ficou de bra-

ços cruzados. Para apoiar aqueles que mais precisam, in-
tensificámos a acção social do município com o reforço 
de várias medidas que já vínhamos a desenvolver, tais 
como a realização de melhorias habitacionais junto dos 
beneficiários do Cartão Social, a atribuição de bolsas de 
estudo, entre outras. 

E porque “hoje” há problemas que não podem ser 
respondidos “amanhã”, criámos novas políticas para dar 
réplica aos velhos problemas que a situação actual am-
pliou. assim, concebemos e implementámos um novo 
programa de respostas sociais – aljustrel, Concelho Soli-
dário -, com medidas sociais de efeito rápido e imediato, 
tais como a oferta de cabazes alimentares, a loja Social, 
o Banco de ajudas técnicas, a Unidade Móvel de Peque-
nas reparações e a iniciativa animaSénior, que muito nos 
orgulha e que beneficia cerca de 400 idosos em todas as 
freguesias do nosso concelho, contribuindo para a pro-
moção do desenvolvimento pessoal e para o combate 
ao isolamento a que alguns destes seniores estão infeliz-
mente sujeitas. 

Com vista à dinamização económica do nosso con-
celho também muito temos trabalhado e prosseguimos 
com uma intensíssima agenda de contactos e reuniões 
com investidores, empresários e seus representantes, em 
Portugal e no estrangeiro, no sentido de viabilizar inves-
timento no nosso concelho, gerando emprego e riqueza 
em benefício de todos. 

Neste momento o Pólo industrial de aljustrel encon-
tra-se com todos os seus espaços ocupados, pelo que 
perspectivamos já a sua ampliação. ao mesmo tempo, 
reunimos com a Edia e com vários empreiteiros, com o 
objectivo de “desenhar” um plano de acção para a exe-
cução das obras de construção das infra-estruturas dos 
Blocos de rega de aljustrel, Ervidel, rio de Moinhos e 
S. João de Negrilhos. obras que permitirão aumentar 
a área de regadio do nosso concelho de 5.000 hectares 
para 20.000 hectares, num investimento de mais de 84 
milhões de euros. 

decorrem, também, vários processos com a participa-
ção do Município, que conduzirão à criação de muitas de-
zenas de postos de trabalho em áreas como a produção 
industrial, agricultura, turismo, energias renováveis, eco-
nomia social, entre outras. Muitas são, assim, as inciati-
vas em que o município se tem envolvido com o objectivo 
de criar alternativas complementares à produção minei-
ra, actividade que é muito importante para o concelho, 
mas que não pode (nem deve) ser o único caminho para 
o nosso desenvolvimento. 

Muito em breve lançaremos, ainda, mais um desafio a 
todas as entidades do concelho, públicas e privadas, asso-
ciações e empresas, no sentido de implementarmos, em 
conjunto, uma Plataforma Municipal para a Qualificação e 
Emprego -“Fórum Emprego”, participado pelo município 
em parceria com empresas, associações e iPSS do conce-
lho e outras entidades com acções ao nível do emprego 
e formação, visando a realização de um diagnóstico que 
caracterize o perfil do desemprego e as necessidades de 
qualificação específicas no nosso concelho. 

Na prática, pretende-se que os resultados deste diag-
nóstico conduzam a um plano de formação comum, par-
tilhado pelas várias entidades educativas e formativas do 
concelho, que dê respostas efectivas às reais necessida-
des de qualificação do território e das pessoas, bem como 
à criação de uma Bolsade Emprego ágil e prática, dinami-
zada pelo Município, a que as várias entidades e indivídu-
os possam recorrer na oferta e procura de emprego. 

 
o caminho a percorrer nos próximos tempos é árduo, 

mas uma coisa os cidadãos de aljustrel podem conside-
rar como certa – terão sempre uma Câmara Municipal que 
não se resigna às fatalidades. Estaremos sempre prontos 
a escutar os problemas das pessoas e das instituições e 
preparados para trabalhar sem descanso na busca das 
melhores soluções que conduzam a que o nosso conce-
lho possa responder ao difícil momento. 

Porque sei que a nossa comunidade não se rende, es-
tou totalmente convicto que vamos estar à altura dos de-
safios com que nos deparamos. 

Caros cidadãos,

FiCHa tÉCNiCa

o caminho a percorrer nos próximos tempos é 
árduo, mas uma coisa os cidadãos de aljustrel 
podem considerar como certa – terão sempre 
uma câmara municipal que não se resigna às fa-
talidades. estaremos sempre prontos a escutar os 
problemas das pessoas e das instituições e pre-
parados para trabalhar sem descanso na busca das 
melhores soluções que conduzam a que o nosso 
concelho possa responder ao difícil momento
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sendo o Vereador Carlos 
teles o responsável pelo pelou-
ro financeiro do município, que 
balanço faz deste primeiro ano 
e meio de mandato?

Foi uma primeira fase do man-
dato complicada em termos financei-
ros, começando logo nos primeiros 
meses, final de 2009 e início de 2010, 
em que fomos obrigados a gerir a 
Câmara com um orçamento que 
transitou do anterior Executivo, visto 
que só tivemos o nosso próprio orça-
mento aprovado em abril de 2010.

Não se revê então nesse or-
çamento de 2009 que transitou 
para 2010?

discordamos de várias acções, 
embora todos os compromissos 
que transitaram para o nosso man-
dato tivessem sido por nós assumi-
dos. apenas o projecto do Jardim 
25 de abril foi cancelado, porque o 
mesmo não tinha por trás garantias 
de apoio de dinheiros comunitários 
e teria de ser pago a 100% pelo or-
çamento da Câmara. reformulámos 
o projecto e estamos a garantir que 
este venha a ser financiado a 80% 
pelo inalentejo. 

Foi então uma decisão van-
tajosa para o município?

Muito vantajosa. Consegui-
mos que um projecto que não iria 
receber qualquer financiamento 
possa ser apoiado a 80%, poupando 
muitos milhares de euros e conse-
guindo tornar, simultaneamente, o 
projecto mais ambicioso em termos 
de objectivos e valências. Conside-
ro, inclusivamente, que este deve 
ser um projecto emblemático na 
nossa gestão no municipio, pela sua 

importância e porque aproveita bem 
o dinheiro que o Quadro Comunitá-
rio disponibiliza. É este o caminho 
que queremos seguir ao nível dos 
investimentos, apoiados numa boa 
capacidade de projectar que o muni-
cípio demonstra, tirando partido da 
capacidade dos técnicos da Câmara, 
aproveitando e gerindo ao cêntimo 
as verbas comunitárias disponíveis 
para os projectos pensados para o 
concelho.

e que outros compromissos 
transitados do anterior manda-
to teve que assumir este execu-
tivo?

Vários, visto que a quase to-
talidade das obras lançadas pelo 

anterior Executivo está a ser paga 
por nós. tivemos ainda que dar 
continuidade ao processo iniciado 
pelo anterior Executivo de aquisi-
ção do Jardim 25 de abril à Santa 
Casa da Misericórdia de aljustrel, 
pelo valor de 420 mil euros. tive-
mos de concordar com a compra 
do Jardim para podermos fazer 
obras de melhoramento necessá-
rias no espaço, beneficiando dos 
dinheiros comunitários. apesar 
de discordarmos do processo que 
está por trás desta compra, inicia-
do pelo anterior Executivo, con-
siderámos que esta seria a única 
forma de devolver um espaço no-
bre da vila à população, pelo que 
decidimos viabilizar esta compra, 
apesar de, reforço, discordarmos 
de tudo o que ela envolveu no 
passado. Encontrámos ainda ao 
nível administrativo algumas situ-
ações que tivemos de regularizar, 
só a título de exemplo, o regime 
de iVa em que a autarquia esta-
va inscrita não permitia que o iVa 
fosse elegível nos fundos comuni-
tários. imagine-se o prejuizo cau-
sado por esta situação ao longo 
dos anos. 

e relativamente às transfe-
rências de verbas da regenera-
ção urbana e outras obras?

Contrariamente ao que é afir-
mado por alguns, não recebemos 
da obra da regeneração Urbana 
e das obras da estrada municipal 
EN530, 1.8 milhões de euros, mas 
sim apenas 1.1 milhões euros. os 
restantes 700 mil euros são referen-
tes a execução já do nosso manda-
to. Convém referir que estes 700 mil 
euros foram resultado já da acção 
deste executivo com negociações 
efectuadas entre a aMBaal e o ina-
lentejo que resultou na passagem 
da percentagem de co-financiamen-
to para 80%. 

e quanto à negociação com 
a empresa Águas do alentejo? 

tivemos também que reto-
mar o processo negocial com a 
empresa Águas do alentejo, S.a., 

negociações que já se encontra-
vam encerradas antes da nossa 
entrada no município, devido ao 
facto de termos detectado uma 
série de lacunas muito graves que 
prejudicavam o nosso concelho, 
nomeadamente a constatação de 
infra-estruturas que não se encon-
travam contabilizadas nem candi-
datadas a fundos comunitários. 
Como foi possível, por exemplo, a 
não inclusão no protocolo da con-
duta Ervidel-aljustrel, no valor de 
aproximadamente 1 milhão de eu-
ros? Como foi possível a não can-
didatura da execução desta obra? 
É fácil de perceber o prejuízo que 
esta situação está a causar para os 
interesses do município. 

em termos globais, qual é a 
situação financeira do municí-
pio?

Não é boa, visto que existiram 
diversos erros no passado que con-
dicionam ainda hoje a nossa acção. 
desde logo a realização de várias 
obras que não tiveram cabimentação 
em termos dos apoios comunitários 
e que foram comprometidas a 100% 
com o orçamento da Câmara. obras 
essas que poderiam ter sido perfei-
tamente cabimentadas. a acrescer a 
estes factos temos a situação criada 
pelos sucessivos PEC que já custaram 
uma diminuição das verbas transferi-
das do orçamento de Estado para o 
Município, em 2010 e 2011, de quase 
1 milhão de euros. actualmente es-
tamos a tentar equilibrar as contas, 
apostando claramente na redução 
das despesas, nomeadamente as de 
funcionamento, procurando, como 
já disse, apostar em projectos que te-

nham por trás o suporte de dinheiros 
comunitários e na reorganização dos 
serviços.

e qual era afinal a situação 
financeira à sua entrada na Câ-
mara Municipal?

Muito se tem especulado acer-
ca desta questão, mas volto a afir-
mar que a dívida encontrada por 
nós, entre dívida de curto prazo, lon-
go prazo e compromissos assumi-
dos, era no final de 2009, de mais de 
11 milhões de euros (ver quadro). 

e ao nível de projectos, qual 
foi a situação encontrada? 

recebemos do anterior execu-
tivo obras em fase de execução e que 
estamos a pagar escrupulosamente, 
como já referi. ao nível de projectos 
candidatados e apoiados financeira-
mente não recebemos praticamente 
nada. Por este motivo temos feito, 
no último ano, um intensíssimo es-
forço de projectar para podermos 
começar a executar obras agora, 
tais como o Centro Escolar Vipasca, 
o Parque da Vila (Jardim 25 de abril 
e Parque desportivo), a ampliação e 
melhoria da Piscina Coberta, Jardim 
do Coreto, Cine oriental, Moinho, 
entre outras, num total de mais de 
10 milhões de euros de investimen-
to em obras.

ao nível dos recursos Hu-
manos, como se encontra a si-
tuação do município?

a Câmara tem, neste momen-
to, 133 trabalhadores efectivos e 32 
trabalhadores a contrato a termo cer-
to, bem como 50 pessoas com outro 
tipo de vínculo, tais como progra-
mas de emprego e estágios profis-
sionais. temos em curso alguns con-

cursos para novas admissões, mas 
temo-nos debatido com muitas difi-
culdades ao nível das contratações, 
pois, neste momento, colocam-se 
inúmeros entraves à contratação de 
novos trabalhadores. ao contrário 
do que acontecia no passado, que 
bastava apenas o acordo entre a Câ-
mara e um determinado trabalhador 
para se fazer um contrato, hoje em 
dia é necessário fazer um concurso 
público, o que torna o processo de 
contratar alguém muito moroso e 
desmotivante para as pessoas.

e como vê o futuro do nos-
so concelho?

o futuro do nosso concelho 
não pode ser dissociado da actual 
realidade nacional e internacional. 
os tempos são de dificuldades 
acrescidas, mas devemos olhar para 
o futuro com esperança e arregaçar 
as mangas para rapidamente supe-
rar a situação de crise que vivemos. 
apesar de tudo, no nosso concelho, 
existem notícias que nos permitem 
ter algumas expectativas positivas, 
tais como o recente início de acti-
vidade da unidade fabril transaqua, 
em Montes Velhos, que emprega-
rá algumas pessoas do concelho. 
temos também em perspectiva 
grandes investimentos nas áreas da 
hotelaria e agricultura. Nesta última 
área, só nas obras de alargamento 
do perímetro de rega de alqueva, 
existe um investimento garantido 
ao nível de infra-estruturas de rega 
de mais de 84 milhões de euros, que 
certamente irão beneficiar em mui-
to a nossa agricultura e incentivar 
novos investimentos geradores de 
emprego e de riqueza.

“a dívida encontrada por nós era, no final 
de 2009, de mais de 11 milhões de euros”
temos feito, no último ano, 
um intensíssimo esforço 
de projectar para podermos 
começar a executar obras 
agora, tais como o centro 
escolar Vipasca, o parque 
da Vila (Jardim 25 de abril 
e parque Desportivo), a 
ampliação e melhoria da 
piscina coberta, Jardim 
do coreto, cine oriental, 
moinho, entre outras, num 
total de mais de 10 milhões 
de euros de investimento 
em obras

entrevista

VErEador CarloS tElES

BI
Nome: carlos miguel  
castanho espada teles
Idade: 39 anos 

Função: 
Vice-presidente e Vereador da 
câmara municipal de aljustrel 
Pelouros: 
administração Financeira, 
recursos Humanos, cultura e 
turismo

“

quadro explIcatIvo

Descrição  Investimento   Valor em divida 
  total (€) à data da tomada
   de posse(€)  
aquisição do Jardim público à Santa casa da misericórdia de aljustrel  420.010,00     420.010,00   
aquisição da casa da Horta  450.000,00     330.000,00   
 estrada rio de moinhos/messejana   912.369,00     912.369,00   
remodelação da etar de messejana  323.676,00     141.053,98   
remodelação da etar da corte Vicente anes  69.182,24     48.262,00   
remodelação etar de ervidel  413.504,45     413.504,45   
remodelação da rede de águas pluviais na aldeia nova e montes Velhos  255.344,84     188.378,17   
arruamentos em aljustrel e muros de betão  156.167,55     156.167,55   
Julgado de paz  131.169,01     131.169,01   
regeneração urbana - fases 3 e 4   158.830,93     158.830,93   
regeneração urbana - fase 1   1.312.487,34     363.043,92    
regeneração urbana - fase 2   739.765,51     481.730,98    
estrada montes Velhos/rio moinhos   997.169,44     323.382,33    
estudos e projectos  65.485,00     65.485,00    
auditório ervidel  121.614,41     56.934,61    

outros fornecedores   634.194,23    

TOTAL  4.824.516,16  *

empréstimos à banca de longo prazo  7.062.677,00    

TOTAL GERAL   11.887.193,16   

*Dos valores apresentados 2.547.991,38 referem-se a compromissos assumidos. 
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Município

Câmara de aljustrel apoia candidaturas ao ProdEr

a Câmara Municipal de al-
justrel realizou apoio técnico 

a várias instituições do Concelho 
na realização de candidaturas no 
âmbito do Eixo 3 do ProdEr - 
Gal al SUd ESdiME, acção 3.2.1. 
Conservação e Valorização do Pa-
trimónio rural e 3.2.2 - Serviços 
básicos para a população rural. 

o valor das candidaturas em 
questão, que perfaz um total de 
515.732,57 €., bem como o objecto 
das mesmas, são de enorme rele-
vância social para o concelho de 

aljustrel, pelo que o município se 
congratula com o presente “paco-
te de projectos”. 

Esta parceria alargada é de-
monstrativa da forte dinâmica das 
várias instituições promotoras 

envolvidas; da importância da Es-
dime, enquanto entidade gestora 
do programa e da capacidade téc-
nica dos Serviços Municipais que 
apoiaram a elaboração dos vários 
projectos. 

Projectos no valor 
de 500 mil euros 
o valor das candidaturas 
em questão, que perfaz 
um total de 515.732,57 €., 
bem como o objecto das 
mesmas, são de enorme 
relevância social para o 
concelho de aljustrel

aljustrel marcou 
presença 
na Btl - Bolsa 
de turismo 
de lisboa

No âmbito 
da Bolsa de 
Turismo de 
Lisboa – BTL, 
que decorreu 
em Feverei-
ro, na FIL, foi 

apresentado, pelo Município de Al-
justrel, o projecto “Pão à Mesa”.  

Esta acção promocional que 
teve lugar no Pavilhão do Turismo 
do Alentejo – ERT, a autarquia deu 
a provar o pão tradicional alente-
jano, amassado à mão e cozido 
em forno de lenha, conforme ain-
da se produz em alguns locais do 
concelho. 

O “Pão à Mesa”, projecto inicia-
do durante a Feira do Campo de 
2010, além da visibilidade, preten-
deu também realçar a riqueza des-
te alimento que integra a trilogia 
base da alimentação mediterrânica 
(pão, azeite e vinho) reconhecida 
como parte integrante de uma die-
ta equilibrada. 

Assim, ao longo de 12 meses, 
os restaurantes locais aderentes 
à iniciativa apresentam, 12 pratos 
típicos, desde as tradicionais açor-
das, até às conhecidas sopas de 
beldroegas, de lebre e de peixe, a 
variedade de pratos que é possível 
degustar seguindo o roteiro gastro-
nómico “Pão à Mesa”. 

Município dá 
resposta célere 
às necessidades
do tecido 
empresarial

Visto o Pólo industrial de 
aljustrel ter alcançado 

no presente ano a sua taxa de 
ocupação máxima, o que é de-
monstrativo, apesar dos tempos 
difíceis, da boa dinâmica empre-
sarial existente em aljustrel, a 
autarquia vai proceder à sua am-
pliação através da aquisição de 
um terreno com cerca de 3000 
mil metros quadrados, na zona 
envolvente ao parque, para a 
criação de novos lotes, de modo 
a responder às solicitações e ne-
cessidades do tecido empresa-
rial local.

assim, a autarquia, célere 
na resposta a este problema, 
efectuou contactos com os pro-
prietários do referido terreno e 
negociou o valor de compra de 
acordo com o valor previsto no 
regulamento de venda de lotes 
na Zona industrial de aljustrel. 
o investimento realizado nesta 
operação foi de 14.200,00 €

No passado dia 25 de Feve-
reiro partiu de Aljustrel, em 

direcção a Espanha, uma comitiva 
para uma visita institucional à Expo-
Citfresa, em Cartaya. O principal ob-
jectivo foi a promoção e cooperação 
transfronteiriça a nível empresarial. 

Para consolidar estes contactos 
entre Aljustrel e Cartaya, a organi-
zação da feira promoveu, dia 25, 
um encontro empresarial Portugal/
Espanha, no âmbito do referido 
certame. 

Para sedimentar estas relações 
empresariais, e dar a conhecer as 
potencialidades do Concelho de 
Aljustrel, o Município Aljustrelense 
marcou presença na Citfresa com 
um stand institucional dirigido ao 
sector hortofrutícola. Em Junho, de 
10 a 13, será a vez dos parceiros 
espanhóis participarem, e mostra-
rem os seus produtos, no âmbito da 
Feira do Campo Alentejano.  

A ExpoCitfresa, que se realiza 
anualmente entre 23 e 25 de Fe-
vereiro, é uma exposição para a 
promoção e mostra de citrinos e 
morangos, considerada como uma 
das mais prestigiadas feiras da An-
daluzia. Esta congrega cerca de 
uma centena das melhores, e mais 
representativas empresas do sector, 
entre os quais um grande número 
de profissionais e empresários de 
toda a Espanha, Alemanha, Portu-
gal e Reino Unido.

Este certame serve ainda para 
que os representantes de importa-
dores, exportadores e as principais 
cadeias de distribuição possam 
comprovar “in loco” a produção e 
as inovações tecnológicas utilizadas 
para obter a qualidade dos diversos 
produtos.

A comitiva Aljustrelense foi cons-

tituída pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Aljustrel e representan-
tes de várias entidades designada-
mente, EDIA, Associação de Benefi-
ciários do Roxo, Transaqua, ACOS, 
Direcção Regional de Agricultura; 
Protejagro e empresários agrícolas 
no ramo das hortofrutículturas, entre 
outros.

Comitiva aljustrelense desloca-se a andaluzia Pão à mesaPólo industrial “cresce”

Cooperação transfronteiriça 
aproxima aljustrel e Cartaya 
>

>

>
Visita à empresa agroMartín

alcalde de Cartaya recebe comitiva aljustrelense

candIdaturas apresentadas no âmBIto 
do eIxo 3 do proder – Gal al sud esdIme

3.2 - melhoria da qualidade de vida
acção 3.2.1. conservação e Valorização do património rural

3.2 - melhoria da qualidade de vida
3.2.2 - Serviços básicos para a população rural

Entidade Promotora Nome da Candidatura

município de aljustrel núcleo rural de aljustrel

Junta de Freguesia de aljustrel Valorização e requalificação 
  da envolvente da ermida de nossa  
  Sra. do castelo

Fábrica da igreja paroquial da  restauro dos edifício religiosos
Freguesia de S. João de negrilhos de S. João de negrilhos

Fábrica da igreja paroquial  conservar e Valorizar o património 
da Freguesia de aljustrel religioso aljustrelense

Entidade Promotora Nome da Candidatura

município de aljustrel aljustrel, concelho Solidário

Junta de Freguesia de messejana espaço de convívio e multiactividades
   de messejana
Santa casa da misericórdia de aljustrel  obras de ampliação/alteração
  do “ lar da mina “
associação de Solidariedade Social  ampliação da Valência lar
de S. João de negrilhos 
irmandade da nossa Senhora da  Qualificação e mobilidade no lar 
assunção de messejana de idosos
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Município

Concelho 
recebe 
investimento 
de 84 milhões
de euros 

No passado dia 24 de Mar-
ço, com o objectivo de tra-

çar um plano de trabalho comum, 
o Presidente da Câmara, Nelson 
Brito, reuniu com a administração 
da Empresa de desenvolvimento 
integrado de alqueva – Edia e 
com os empreiteiros das várias 
obras de construção das infra-es-
truturas dos blocos de rega que 
abrangem as freguesias de aljus-
trel, Ervidel, rio de Moinhos e S. 

João de Negrilhos. 
Estas obras permitirão aumen-

tar a área de regadio do nosso 
concelho de 5.000 hectares para 
20.000 hectares, num investimento 
de mais de 84 milhões de euros. 

as novas áreas de regadio in-
cluem ainda dois reservatórios 
de regularização, duas estações 
elevatórias, redes de telegestão, 
35 quilómetros de rede viária e 
36,5 quilómetros de redes de dre-
nagem.

No seguimento desta iniciativa, 
a Câmara Municipal de aljustrel irá 
reunir em breve com a Cooperati-
va Barro e Xisto e a associação de 
Beneficiários do roxo, represen-
tantes dos agricultores do conce-
lho, no sentido de encontrar uma 
estratégia comum para tirar pro-
veito deste importantíssimo inves-
timento. 

estas obras permitirão 
aumentar a área de rega-
dio do nosso concelho de 
5.000 hectares para 20.000 
hectares, num investimen-
to de mais de 84 milhões 
de euros

>

início das obras da infra-estrutura de rega de alqueva 

de forma a garantir a melho-
ria nos serviços de recolha 

de resíduos urbanos, Município 
procedeu a profundas reparações 
nas viaturas que realizam este ser-
viço fundamental para a vida de 
todos nós. Esta intervenção con-
templou ainda a inclusão da nova 
imagem do Programa Ecoaljustrel 
nos respectivos veículos. 

importa realçar que, durante 
o período em que decorreram os 

trabalhos de reparação, o Municí-
pio de Ferreira do alentejo cedeu 
um veículo à Câmara de  aljustrel 
para que os trabalhos de recolha 
de resíduos não fossem afectados 
no nosso concelho. Fica o agrade-
cimento ao Município vizinho que 
mais uma vez demonstrou o seu 
empenho na política de coopera-
ção intermunicipal que tem vindo 
a ser prosseguida pelas duas edi-
lidades. 

Programa Ecoaljustrel 

Viaturas 
de recolha 
de resíduos 
reparadas
>

lImpeZa urBana
Para uma boa limpeza urbana  
é necessário o contributo  
de todos no cumprimento de  
algumas regras básicas:

   o contentor deve ser colocado 
na via pública somente nos dias da 
recolha da sua zona;

     o lixo deve ser colocado a partir 
das 19 horas. assim os resíduos não 
ficam muitas horas a fermentar e a 
provocar maus cheiros, dado que a 
recolha se faz entre as 19 horas e as 
6 horas da manhã;

     não coloque na via pública 
os seus resíduos acondicionados 
somente em sacos. Vai estar a 
contribuir para que sejam destruídos 
por cães e outros animais, causando 
assim a sujidade nas ruas e a liberta-
ção de maus cheiros;

     Dirija-se à divisão técnica da 
câmara municipal e faça o seu  
pedido de contentor unifamiliar por 
um preço simbólico de 23 €.

1 2 3 4

Valor da reparação 
dos veículos de 
recolha de resíduos 
urbanos

número

30
Mil euros
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a Câmara Municipal de aljustrel 
deu início às obras de requalifi-

cação e beneficiação do jardim situ-
ado na Praça dr. Manuel de arriaga 
em aljustrel, vulgarmente conheci-
do como “Jardim do Coreto”.

Esta intervenção, benéfica para 
a população em geral, vem, inevi-
tavelmente, alterar a normalidade 
da circulação automóvel. assim, a 
autarquia vem informar os automo-
bilistas das principais alterações de 
trânsito.

o trânsito na Praça dr. Manuel 
de arriaga fica interdito da rua dr. 
Miguel Bombarda para a rua 5 de 
outubro, durante este período de 
obras a circulação automóvel rea-
lizar-se-á no sentido inverso. Poste-

riormente, depois de intervenciona-
da, este acesso terá os dois sentidos 
de trânsito.

dada a impossibilidade de assim 
aceder à rua 5 de outubro, os au-
tomobilistas deverão circular pela 
rua 6 de Novembro (rua da Escola 
do Campo Esperança) e virar à di-
reita na travessa da Esplanada Vi-
tória para aceder à referida artéria. 
outra alteração acontece justamen-
te neste troço da travessa que deixa 
de ter dois sentidos, passando a ter 
sentido único.

Este projecto, da autoria do ar-
quitecto paisagista Paulo Correia, 
um aljustrelense conhecedor da 
realidade sociocultural deste espa-
ço, tem como objectivo aumentar 

a qualidade de vida da população, 
disponibilizando um novo espaço 
verde com uma maior dinâmica e 
modernidade. Com a requalificação 
deste espaço urbano a população 
poderá usufruir do seu tempo livre 
com maior dignidade, num sítio 
aprazível no centro da vila, com 
zona pedonal, espaços de anima-
ção lúdica e desportiva.

Esta intervenção irá melhorar 
significativamente a vivência nes-
ta zona central da Vila de aljustrel, 
contudo, as alterações previstas 
obrigam a situações que poderão 
causar alguns transtornos, pelo que 
a Câmara Municipal apela à com-
preensão dos condutores e popula-
ção em geral.

desactivação das instalações do antigo Matadouro Municipal regulamento aprovado

Município

No âmbito da política que 
tem vindo a ser prossegui-

da pelo Executivo de melhoria 
das condições de trabalho no 
município de aljustrel, os Servi-
ços de Higiene e limpeza, que 

vinham, há vários anos, a utilizar 
as instalações situadas no antigo 
Matadouro Municipal foram trans-
feridos para o novo edifício do ar-
mazém Municipal, situado no Pólo 
industrial de aljustrel. a desacti-
vação destas instalações, que não 
tinham as mínimas condições de 
segurança e higiene para o fim a 
que se destinavam, vem dar maior 
dignidade ao desempenho das 
funções na Higiene e limpeza ur-
bana, trabalhadores que prestam 
um serviço de vital importância 
para todos nós. No âmbito deste 
processo, também as equipas de 
Jardinagem, que vinha a utilizar 
há vários anos o edifício da Piscina 
Municipal como “quartel-general”, 
foram transferidas para o Novo 
armazém Municipal.

Melhores condições de higiene 
e segurança para os trabalhadores 
municipais 
a desactivação destas ins-
talações, que não tinham 
as mínimas condições 
de segurança e higiene 
para o fim a que se des-
tinavam, vem dar maior 
dignidade ao desempenho 
das funções na Higiene e 
limpeza urbana

>

Comissão 
Municipal 
de trânsito 
de aljustrel

os assuntos relacionados 
com o trânsito no concelho 

de aljustrel passam a poder ser re-
metidos à Comissão Municipal de 
trânsito, órgão sediado no edifício 
dos Paços do Concelho, constituído 
para o efeito.

Esta Comissão, com funções 
de natureza consultiva, visa pro-
mover a articulação, a troca de 
informações e a cooperação entre 
as diversas entidades, com vista à 
resolução das questões relaciona-
das com o trânsito no concelho de 
aljustrel, tendo para o efeito sido 
publicado o regulamento Munici-
pal de trânsito do Concelho de al-
justrel em diário da república, a 5 
de Janeiro de 2011.

a Comissão é composta pelo 
Presidente da Câmara Municipal de 
aljustrel; Presidentes das Juntas de 
Freguesia do Concelho de aljustrel; 
um técnico da divisão de Urbanis-
mo, Serviços Urbanos e obras Mu-
nicipais; o Comandante da Guarda 
Nacional republicana; o Coman-
dante do Corpo de Bombeiros de 
aljustrel; um representante de 
cada Escola de Condução existen-
te no concelho; provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de aljustrel; 
um representante do agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho de 
aljustrel e um representante da Es-
cola Secundária de aljustrel.

À Comissão Municipal de trân-
sito, compete diagnosticar e en-
contrar solução para os diversos 
problemas relacionados com o 
trânsito no concelho de aljustrel; 
sugerir a tomada de medidas e al-
terações julgadas por convenientes 
para concretização dos objectivos 
previstos; apreciar pedidos de si-
nalização, pedidos de colocação de 
sinais de estacionamento, apresen-
tar projectos de instalação e substi-
tuição de sinalização vertical e ho-
rizontal; apresentar estudos sobre 
alterações de sentidos de trânsito; 
dar pareceres sobre requerimentos 
e processos relativos a circulação e 
estacionamento; dar parecer sobre 
atribuição de parques de estaciona-
mento privativos; propor ou avaliar 
a atribuição de espaços de estacio-
namento reservado a deficientes 
e ainda propor marcação dos par-
ques de estacionamento.

Presidente 
Nelson Brito 
reclama 
variante à Vila 
de aljustrel 

o Presidente da Câmara 
Municipal de aljustrel, 

Nelson Brito, reuniu, no final do 
mês de Janeiro, com respon-
sáveis da entidade Estradas de 
Portugal. Em cima da mesa es-
tiveram questões relacionadas 
com a avaliação das estradas 
do concelho e a intervenção 
em pontes e viadutos, da res-
ponsabilidade desta instituição 
pública.

o edil de aljustrel aprovei-
tou ainda a ocasião para lan-
çar um repto à EP- Estradas de 
Portugal visando a construção 
da variante à Vila de aljustrel, 
projecto que melhoraria, em 
muito, o bem-estar e a segu-
rança rodoviária em aljustrel, 
direitos que são colocados 
diariamente em causa pelo 
enorme volume de tráfego, 
nomeadamente de pesados, 
que atravessa o centro desta 
localidade.

Ca e EP reúnem

>

>

Jardim e Praça dr. Manuel de arriaga 

Obras obrigam a alterações de trânsito 

>

instalações desactivadas

trânsito no centro de aljustrel 
é uma preocupação
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desenvolviMento

Fábrica de tubagens cria postos 
de trabalho no concelho
a magnitude desta uni-
dade situada concelho de 
aljustrel pode medir-se 
pelo “equipamento de 
ponta” que utiliza, um tipo 
de maquinaria que apenas 
existe em quatro fábricas 
em todo o mundo

transaqua inicia actividade em Montes Velhos

dizem os entendidos que é 
nos momentos de crise que 

surgem os grandes negócios. a 
capacidade de inovar da empresa 
Prebesan materializou-se na cons-
tituição da transaqua - Sociedade 
ibérica de tubagens, sedeada em 
Montes Velhos, na antiga nas insta-
lações da Fábrica do roxo, adapta-
da para o efeito. 

a Prebesan, a empresa-mãe, 
a única empresa portuguesa pro-
dutora de tubagens de betão com 
alma de aço, acreditou que era 
possível “fintar” a crise no seu 

sector e lançou-se ao mercado 
com a transaqua, uma sociedade 
luso-espanhola, na qual a Pre-
seban tem uma participação de 
50%. Esta nova empresa fabrica 
condutas de água que deverão 
ser utilizadas na rede de rega de 
alqueva.

ao invés de reduzir os custos 
optaram por investir. ao investir 
aumentaram a capacidade produti-
va e assim conseguiram obter um 
produto final que se distingue pela 
qualidade, razão pela qual se tor-
nou mais competitivo e rentável. o 
produto de que falamos são tuba-
gens para sistemas de rega e barra-
gens, para abastecimento de água 
em alta, redes de rega, emissários 
submarinos, mini-hídricas e tubos 
de cravação sob vias de circulação 
e linhas de caminho de ferro. 

a magnitude desta unidade situ-
ada concelho de aljustrel pode me-
dir-se pelo “equipamento de ponta” 
que utiliza, um tipo de maquinaria 
que apenas existe em quatro fábri-
cas em todo o mundo. Uma mais-

valia importante quando se tem 
em consideração o facto de que 
deixa de ser necessário importar 
este produto do estrangeiro, bem 
como a possibilidade de começar a 
exportá-lo.

É evidente que esta fuga à cri-
se só foi possível realizar-se, com 
sucesso, graças ao projecto de 
alqueva. Mais uma vez se prova 

que este projecto grandioso au-
mentou exponencialmente o po-
tencial de desenvolvimento da re-
gião alentejo e das empresas nela 
instaladas. 

No caso da transaqua, sabe-se 
que existe a garantia de produção 
para as próximas duas décadas. 
Porém, mesmo com esse garante, 
a empresa pretende conquistar o 

mercado espanhol e norte-africano, 
uma vez que, dada a excelência do 
produto e relação qualidade-preço, 
o seu produto é bastante competiti-
vo, mesmo nos mercados interna-
cionais. 

a empresa entrará em funciona-
mento em breve e deverá criar, nes-
ta fase, algumas dezenas de postos 
de trabalho directos.

>

% - Volume de água 
na albufeira do roxo 
a 6 de abril de 2011

número

94.27

instalações industriais

Flores 
a paisagem tipicamente alentejana, 
onde outrora se avistavam searas 
imensas de trigo, girassol ou ceva-
da, foi-se modificando e hoje, nos 
mesmos locais, podemos ver amen-
doeiras e flores. Uma transformação 
paisagística, mas também de men-
talidades, que se fica a dever, quase 
em absoluto, à existência de água 
em abundância para rega.

Este é o retrato dos campos em 
redor da freguesia de S. João de 
Negrilhos, onde um jovem empre-
sário holandês decidiu investir ao 
plantar cerca de 6 hectares de flo-
res ao ar livre.

ao contrário do que se afirma, 
não são tulipas que em breve ire-
mos ver florir nos campos do con-
celho. a maior parte do terreno está 
semeado com o que o empresário 
Maurits Keppel designa por “flores 
de Verão”. Uma pequena parcela 
do solo está também a ser usa-
da como um “ensaio” com quase 
meia centena de espécies, onde se 
pretende averiguar quais as que 
melhor se adaptam aos nossos so-
los. aliás, experimentalismo é um 
conceito muito enraizado no modo 
de trabalhar do jovem holandês, 

que também já fez “experiências” 
deste género em África e até em is-
rael, mas, segundo afirma, o clima 
europeu em geral, e o de Portugal, 
em particular, parece ser o ideal.

Para além do factor “clima”, outro 
factor determinante para a sua vinda 
é o preço dos custos de produção. 
tal como afirmou, na Holanda, os 
factores de produção são bastante 
mais caros, o que, só por si, já justi-
fica a deslocalização para Portugal. 

a esta altura os campos já deve-
riam estar pintados com as flores, 
porém, o tempo chuvoso adiou 
a sementeira e a colheita. assim, 
apenas em Junho poderemos ver 
estas flores a desabrochar nos nos-
sos campos. 

amendoal 
Um pouco mais à frente, à saída 
da aldeia Nova, encontramos um 
amendoal com uma dimensão a 
perder de vista, propriedade de 
um empresário espanhol que viu 
nestas terras uma oportunidade 
de negócio. 

a herdade com 320 hectares é 
dirigida por duas mulheres, Cristi-
na e Joana, uma encarregada geral 
e outra engenheira agrónoma. Jun-

tas dirigem no terreno todo o pro-
jecto, enquanto o empresário ad-
ministra, em Espanha, o segmento 
de transformação do negócio.

É no país vizinho que está a fá-
brica de transformação da matéria-
prima, a amêndoa, em produtos 
alimentares, tais como: doce de 
amêndoas, cobertura de bolos, ge-
lados entre outras iguarias à base 
deste fruto. 

até aqui, para poder satisfazer 
as necessidades dos clientes, so-
bretudo dos russos, a empresa 
tinha que importar amêndoas dos 
Estados Unidos. a partir deste ano, 
vai poder produzir parte dos seus 
produtos com amêndoas prove-
nientes de Montes Velhos.   

tudo isto só é possível devido à 
água do regadio. Só esta condição 
viabiliza 320 hectares de amendo-
eiras, um número que, num futuro 
próximo, poderá aumentar signifi-
cativamente. Existe também a forte 
possibilidade, de já no próximo ano, 
o ramo de negócio se expandir e de 
vir a instalar no Concelho de aljus-
trel uma fábrica. Esta estrutura fa-
bril, para preparação da amêndoa, 
irá criar um número considerável de 
postos de trabalho, para além dos 

cerca de 10 já existentes. Um nú-
mero que sobe consideravelmente, 
entre Maio a Setembro, com a con-
tratação de trabalhadores sazonais.

Este ano será a primeira vez que 
as amendoeiras mais “velhas”, com 
3 anos de idade, darão o fruto. a 
partir do próximo ano aumenta a 
excelência do produto e a quantida-
de em termos de produção, o que 
significa que quando estivermos a 
saborear, por exemplo, o tão famo-
so gelado Magnum de amêndoas, 
muito provavelmente estaremos 
a consumir amêndoas “made in” 
Montes Velhos - aljustrel. 

um dos maiores amendoais da europa 
e Flores a perder de vista 

Água revoluciona agricultura no concelho de aljustrel

1

2

4

3

1 maurits junto  
às futuras flores

Sistema de iluminação 

Área de amendoal

amendoeira em flor

2

3

4
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sociedade

aljustrel terra Viva e animada

a alegria do Carnaval chegou 
à Vila Mineira com o desfile 

de Carnaval das Escolas organizado 
pela Câmara Municipal de aljustrel. 
o cortejo, realizado na Praça da 
resistência, contou com a partici-
pação das escolas do Concelho de 
aljustrel.

Cada instituição trouxe o seu bri-
lho ao corso com as mais diversas 
temáticas, tais como: “Ecocarnaval 
na época espacial”; “História de 
Portugal”; “desporto Saudável”; 

“Histórias tradicionais portugue-
sas”, “animais e personagens da 
Floresta”; “História da Galinha rui-
va”; “trajes de Portugal”, “trajes do 
México”, entre outros.    

o Carnaval das Escolas 2011, 
que reuniu cerca de meio mi-
lhar de crianças, é sempre um 
bom motivo para as famílias 
e população em geral as-
sistirem a um momento 
cheio de magia, anima-
ção e sorrisos rasgados. 

aljustrel é, como se sabe, uma 
terra viva, jovem, animada onde 
a população vive intensamente 

esta época 
festiva. 

assim, dado o forte espírito folião, 
a autarquia apoiou a realização de 
um Baile de Máscaras, na noite de 
Carnaval, a 7 de Março, no Parque 
de Exposições e Feiras de aljus-
trel. Neste evento, foi também re-
alizado um animado concurso de 
máscaras.

Desfile e concurso de máscaras 
nas festividades de Carnaval
aljustrel é, como se 
sabe, uma terra viva, 
jovem, animada onde a 
população vive inten-
samente esta época 
festiva

>

decorreu nos meses de Fevereiro e Março, no espaço oficinas, um workshop de constru-
ção e manipulação de cabeçudos em cartão e máscaras de Carnaval em barro.

o workshop, orientado pelo formador José luís Gomes, foi motivo de reportagem 
na rtP1. a equipa deslocou-se a aljustrel para mostrar ao resto do país o que se faz 
neste recanto de Portugal,.

através deste workshop pretendeu-se ministrar diferentes técnicas de construção de cabeçudos e 
máscaras, utilizando, sempre que possível, materiais reutilizáveis. os bonecos e máscaras resultantes 
deste atelier também desfilaram nas actividades carnavalescas do Concelho de aljustrel.
Se não teve oportunidade de ver pode ainda fazê-lo através do link http://www0.rtp.pt/
noticias/?t=Mascaras-em-workshop-de- aljustrel.rtp&headline=20&visual=9&article=420585&tm=4.

Carnaval

Construção e manipulação 
de cabeçudos e máscaras

número

500
número aproximado de crianças que se 
reuniram no carnaval das escolas



aljustrel> boletim municipal | abril 2011 9

sociedade

o Município de aljustrel celebra 
mais uma vez o 25 de abril com um 

programa que conta com a parceria de 
diversas instituições locais e que leva os 
festejos a todas as freguesias do concelho. 
o ponto alto da festa, como no ano passa-
do, acontecerá na noite de 24 de abril, na 

Praça da resistência em aljustrel, com o 
concerto de Francisco Naia, coadjuvado 
por Edmundo da Silva, pelo grupo de mú-
sica popular Nova aurora e pela Banda da 
Sociedade Musical de instrução e recreio 
aljustrelense, bem como com o já tradi-
cional espectáculo piromusical. 

25 de abril festejado em todas as freguesias

Celebrando abril
o ponto alto da festa, 
como no ano passado, 
acontecerá na noite de 
24 de abril, na praça  
da resistência em 
aljustrel

>

Programa

   aBrIl

DIA03/DOM
17:00. inauguração da exposição  

“a música no prec”
 centro cultural Freguesia de unidade de ervidel
 org.: JF ervidel
17:00. ciclo de cinema sobre abril
 auditório do centro cultural Freguesia de unidade ervidel
 org.: JF ervidel

DIA08/SEx
9:00 - prova de orientação
parque de exposições e Feiras de aljustrel
org.: cma / aVeca

DIA09/Sáb
15:00 - cinema - Sessão infantil
 Sociedade recreativa de rio de moinhos
 org.: JF rio de moinhos / cma
16:30 - rancho Folclórico de montes Velhos
 Desfile etnográfico e actuação nas ruas de aldeia  

dos elvas
 org.: JF messejana / cma

DIA10/DOM
15:00 - cinema - Sessão infantil
 Sociedade recreativa da corte V. anes
 org.: JF aljustrel / cma
17:00 - ciclo de cinema sobre abril
 auditório do centro cultural Freguesia de unidade de 

ervidel
 org.: JF ervidel
17:00 - Grupo coral “os mineiros”
17:30 - rancho Folclórico de Jungeiros
18:00 - Francisco Fanhais
 centro convívio de Vale D’oca
 org.: JF aljustrel / cma

DIA11/SEG
21:00 - início do torneio de Snooker e do torneio de 

ténis de mesa (inscrições até dia 5)
 Sociedade recreativa de rio de moinhos
 org.: JF de rio de moinhos
Dia14/qui
10:00 - atelier de construção de cravos 
 biblioteca municipal de aljustrel
 org.: cma
10:00 - 25 de abril como quem conta um conto “a 

Fábula dos Feijões cinzentos”
 biblioteca municipal de aljustrel
 org.: cma
20:00 - iniciativa do mineiro - Jantar - animação 

musical - Karaoke - DJ
 parque de exposições e Feiras de aljustrel
 org.: Scma / cma

DIA15/SEx
18:00 - inauguração da exposição “naVa convida”
 oficinas de Formação e animação cultural de aljustrel
 org.: naVa / cma
21:00 - Grupo coral da JF montes Velhos
21:30 - rancho Folclórico de montes Velhos
22:00 - maravilhas do alentejo
 Sociedade recreativa da corte V. anes
 org.: JF aljustrel / cma

DIA16/Sáb
10:00 - inauguração da exposição “olhar a liber-

dade”
 mercado municipal de aljustrel
 org.: cma

15:00 - cinema - Sessão infantil
 pavilhão Gimnodesportivo de messejana
 org.: JF messejana / cma
15:00 - cinema - Sessão infantil
 centro cultural Freguesia de unidade de ervidel
 org.: JF ervidel / cma
15:00 - Smira - concerto “primavera musical”
 carregueiro - arruada
 org.: Smira, JF de aljustrel
16:00 - Smira - concerto “primavera musical”
 ervidel - arruada
 org.: Smira, JF de ervidel
16:30 - Grupo coral Flores da primavera
16:45 - rancho Folclórico de montes Velhos
17:15 - Francisco Fanhais
 centro comunitário de rio de moinhos
 org.: JF rio de moinhos / cma
21:00 - rancho Folclórico de Jungeiros
21:30 - Francisco Fanhais
 praça 1º de Julho de messejana
 org.: JF messejana / cma

DIA17/DOM
9:00 - caminhada da liberdade 
 aljustrel - percurso rural e urbano
 org.: cma
10:00 - prova de atletismo
 concentração na praça 1.º de Julho de messejana
 org.: narm / JF messejana
15:00 - cinema - Sessão infantil
 centro Sociocultural de S. João de negrilhos
 org.: JF S. João de negrilhos / cma
15:00 - tertúlia das oficinas - “conversas de abril - 

o 25 de abril e a liberdade de expressão”
 oficinas de Formação e animação cultural de aljustrel
 org.: cma
15:30 - rancho Folclórico de Jungeiros
 Desfile etnográfico e actuação nas ruas de ervidel
 org.: JF ervidel / cma
Smira - concerto “primavera musical”
16:00 - Vale D’oca - arruada
16:30 - plano - arruada
17:00 - S. João - arruada
 org.: Smira, JF de aljustrel
16:30 - Grupo coral “os cigarras”
17:00 - Francisco Fanhais
 centro cultural Freguesia de unidade ervidel
 org.: JF ervidel / cma
17:00 - apresentação do espectáculo de teatro 

infantil pim pam pum
  auditório da biblioteca municipal de aljustrel
  org.: cma

DIA21/quI
15:00 - projecção do documentário “ Hora da 

liberdade»
 Sede do rancho de montes Velhos
 org.: Grupo etn. Danças e cantares “planície alentejana»
 21:00 - Grupo coral “margens do roxo”
21:15 - Grupo coral “rosas de abril”
21:30 - rancho Folclórico de montes Velhos 
22:00 - Francisco Fanhais
 centro Sociocultural de São João de negrilhos
 org.: JF S. João de negrilhos / cma

DIA22/SEx
9:30 - btt da liberdade
 centro convívio de rio de moinhos (inscrições no local)
 org.: JF de rio de moinhos
10:00 - Hóquei em patins - torneio 25 de abril 

“armindo peneque” 
 pavilhão mun. armindo peneque de aljustrel
 org.: Scma - Secção de Hóquei em patins /cma

10:00 - torneio de pataco
 bairro de São João
 org.: JF aljustrel / cma

DIA23/Sáb
8:30 - caminhada da liberdade 
 praça 1º de Julho de messejana
 org.: engenho e arte / JF messejana
9:00 - passeio de cicloturismo
 Jardim da liberdade de ervidel
 org.: alvorada F. clube / cma / JF ervidel
10:00 - torneio de pataco
 largo do centro de convívio do bairro de Vale D’oca
 org.: JF aljustrel / cma
10:00 - passeio equestre
 picadeiro do parque de exposições e Feiras de aljustrel
 org.: associação equestre de aljustrel / cma
15:30 - Filme alusivo ao 25 de abril  “a Fuga de 

peniche”
 cocaria de rio de moinhos
 org.: JF de rio de moinhos

DIA24/DOM
10:00 - prova de atletismo
 bairro do plano
 org.: JF de aljustrel, narm e cma
10:00 - provas de bmX (inscrições no local)
 pista de bmX de rio de moinhos
 org.: JF de rio de moinhos
21:00 - abertura “espaço criança” 
21:30 - banda da Smira e Danças com os alunos 

de apolo
22:30 - Francisco naia “ronda campaniça”
23:50 - Discurso do presidente da câmara
00:00 - Show piromusical
00:30 - nova aurora “temas de abril»
 praça da resistência de aljustrel
 org.: cma

DIA25/SEG
8:00 - 6.ª caminhada “pelos caminhos da  

liberdade”
 Jardim da liberdade de ervidel
 org.: JF ervidel
8:30 - 22.º raid cicloturista
 concentração frente à câmara municipal - percurso pelo 

concelho
 org.: cma
9:00 - torneio de pataco
 (inscrições no local)
 centro comunitário de rio de moinhos
 org.: JF de rio de moinhos
9:30 - passeio de motorizadas ao concelho de 

aljustrel
 concentração na sede do Grupo motard “os cortenhos” 

na corte V. anes
 org.: Grupo motard “os cortenhos” / cma
10:00 - Jogo de Futebol 11 - alvorada Vs. messe-

janense 
 estádio municipal de aljustrel
 org.: alvorada F. clube / G.D. messejanesse/ cma /JF 

ervidel
10:00 - concurso de pintura
 Jardim público de aljustrel
 org.: cma - naVa
10:00 - Distribuição de cravos 
 Freguesia de messejana
 org.: JF messejana
10:00 - Homenagem aos Veteranos da Guerra 

colonial
 concentração na cma
 org.: Juntas de Freguesia do concelho /cma
10:30 - assembleia municipal evocativa 25 de abril

 edifício dos paços do concelho
 org.: cma
15:00 - torneio  de Sueca
 (inscrições na Sociedade recreativa de rio de moinhos)
 centro comunitário de rio de moinhos
 org.: JF de rio de moinhos 
16:00 - largada de pombos
 praça da resistência de aljustrel
  org.: Sociedade columbófila aljustrelense /cma

DIA29/SEx
21:00 - Sessão de cinema - “assalto ao Santa 

maria” - entradas livres
 auditório da biblioteca municipal de aljustrel
 org.:  cma
21:00 - Grupo de teatro infantil pim pam pum
 centro comunitário de rio de moinhos
 org.: JF rio de moinhos / cma

DIA30/Sáb
10:00 - Jogo de Futebol solteiros(as) Vs. 

casados(as)
 Zona desportiva de rio de moinhos
 org.: JF rio de moinhos
13:00 - actuação do Grupo de Dança  

“malta do rio”
 centro comunitário de rio de moinhos
 org.: JF rio de moinhos
21:00 - Grupo de teatro infantil pim pam pum
 Sociedade recreativa corte V. anes
 org.: JF aljustrel / cma

  maIo

DIA01/DOM
13:00 - almoço destinado a idosos com animação 

musical
 ermida da n.ª Sra. da assunção de messejana
 org.: JF messejana

DIA03/TER
22:00 - Jorge Serafim - contador de histórias
 Sede do narm de messejana
 org.: narm / JF messejana

DIA06/SEx
21:00 - Grupo de teatro infantil pim pam pum
 pavilhão Gimnodesportivo de messejana
 org.: JF messejana / cma

DIA07/Sáb
16:00 - Grupo de teatro infantil pim pam pum
 centro comunitário de Jungeiros
 org.: JF S. João de negrilhos / cma

DIA08/DOM
16:00 - 5.º encontro de poesia “entoar abril»
 centro cultural Freguesia de unidade de 
 ervidel
 org.: JF ervidel
17:00 - Grupo de teatro infantil pim pam pum
 centro cultural Freguesia de unidade de
 ervidel
 org.: JF ervidel / cma
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educação

investimento na segurança das crianças

o Município de aljustrel ad-
quiriu recentemente uma 

moderna carrinha de 9 lugares 
para realizar os transportes esco-
lares rurais, nomeadamente para 
os montes do concelho. Este novo 
veículo, com características espe-
ciais, visto ter tracção às quatro 

rodas, vem substituir o jipe que 
efectuava estes transportes, re-
duzindo custos de manutenção e 
garantindo a segurança com que 
é efectuado o transporte escolar 
das crianças que residem em lo-
cais com difíceis acessos no nos-
so concelho.

o actual momento de crise 
que tem vindo a instalar-se 

em todo o mundo tem, obviamen-
te, retirado qualidade de vida e de 
oportunidades a muitas famílias 
portuguesas. É com profunda tris-
teza que muitos pais vêem goradas 
as perspectivas de futuro dos seus 
filhos, no que diz respeito à conti-
nuação dos estudos a nível do En-
sino Superior.

Para esbater, ou pelo menos 
minimizar, este impacto negativo, 
a Câmara Municipal de aljustrel 
decidiu aumentar, novamente, o 
número de estudantes abrangidos 
pelas bolsas de estudo camarárias 
como medida de apoio às famílias 
menos favorecidas e de estímulo 
ao investimento na qualificação 
dos mais jovens. 

No ano lectivo de 2008/09 rece-
biam bolsa de estudo 31 jovens. 
Em 2010, por uma questão de jus-
tiça social, a autarquia decidiu al-
terar algumas regras na atribuição 
das bolsas aumentando o valor do 

rendimento mínimo per capita de 
100 para 200 euros, logo abrangen-
do muitas mais famílias.  

 Em 2011, ou melhor, no ano 
lectivo de 2010/11 o número de 
bolseiros volta a crescer. Se no ano 
anterior receberam bolsa 34 estu-
dantes do Ensino Superior, agora 
são 38 a receber apoio. destas 38 
bolsas, 14 são renovações e as 
restantes 24 novas atribuições. o 
valor deste auxilio à educação va-
ria entre 60 a 85 euros, dependente 
se a instituição de Ensino Superior 
frequentada se situa dentro ou fora 
do distrito de Beja.

o crescimento muito substan-
cial do número de bolsas de estudo 
atribuídas demonstra a aposta e 
confiança deste Executivo na juven-
tude do nosso concelho, bem como 
o assumir de uma responsabilidade 
perante os cidadãos que pagam im-
postos, dando resposta àquela que 
deve ser uma das nobres missões 
da Câmara Municipal - investir na 
qualificação, educação e cultura.

Câmara continua a aumentar 
número de bolseiros 
do ensino superior

a Câmara Municipal de aljus-
trel assinalou, pela primeira 

vez, o dia do Pai com um conjun-
to de actividades dirigidas a pais 
e filhos. assim, dia 19 de Março, 
realizou-se, no Quintal desportivo, 
junto ao Estádio Municipal, um en-
contro onde não faltaram jogos di-
vertidos e actividades desportivas 
para todas as idades.

a organização lançou o desafio 
para que cada família se juntasse à 
festa com as suas próprias bicicle-

tas ou patins para que a diversão 
fosse ainda maior. o convite foi 
aceite por um grande número de 
municípes, que durante todo o dia 
de Sábado, brincaram, praticaram 
desporto e divertiram-se num sau-
dável convívio entre pais e filhos. 

Para além do objectivo de esti-
mular o desenvolvimento de um 
estilo de vida mais saudável e mais 
feliz, esta iniciativa contribuiu ain-
da para o reforço dos laços entre 
pais e filhos. 

aquisição de nova 
carrinha 4x4 para 
transportes escolares
este novo veículo, com 
características especiais, 
visto ter tracção às quatro 
rodas, vem substituir o jipe 
que efectuava estes 
transportes.

>

>

>

19 de Março em aljustrel

Bolsas de Estudo 2010/11

ano lectivo          N.º de Bolsas             evolução N.º de Bolsas
2008/2009 31 ---
2009/2010 34 + 3
2010/2011 38 + 4

taBela da evoluÇÃo 
da atrIBuIÇÃo de Bolsas 
de estudo no concelHo 
de alJustrel

Pais e filhos em grande animação

Quintal Desportivo recebeu 
comemorações do Dia do Pai 
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No âmbito do aviso de aber-
tura de Concurso nº6 ao 

regulamento Especifico “Saúde”, 
inscrito no Eixo3 – Conectividade 
e articulação territorial, do Pro-
grama operacional regional do 
alentejo 2007-2013 (iNalentejo), 
os Municípios de aljustrel, Beja, 
Coruche, Grândola e Mértola 
apresentaram uma candidatura 
conjunta, designada “Unidades 
Móveis de Saúde de aljustrel, 
Beja, Coruche, Grândola e Mérto-
la”, na qual o Município de aljus-
trel foi a entidade promotora, com 
a responsabilidade de submeter a 
candidatura e de estabelecer uma 
relação directa com a autoridade 
de Gestão do iNalentejo. 

a estes parceiros beneficiários 
juntam-se outras três Entidades 
que pela relevância que detêm 
integraram a parceria: a Unidade 
local de Saúde do Baixo alente-
jo, a administração regional de 
Saúde de lisboa e Vale do tejo 
e a administração regional de 
Saúde do alentejo. o protocolo 
de colaboração estabelecido for-
maliza as condições necessárias 
para o efeito e garante à popula-
ção destes concelhos o acesso à 
prestação de cuidados de saúde, 
adequando os recursos disponí-
veis às necessidades, cumprindo 
o Plano Nacional de Saúde e as-

segurando as actividades de saú-
de pública e os meios necessários 
ao exercício das competências da 
autoridade de saúde.

 a candidatura assenta a sua 
lógica de intervenção na aquisição 
de 5 carrinhas especialmente adap-
tadas e equipadas para a prestação 
de cuidados de saúde e apoio so-

cial e tem a finalidade de colmatar 
necessidades ao nível da prestação 
de cuidados de saúde, dando con-
dições aos Municípios para uma in-
tervenção mais activa no que con-
cerne à saúde dos seus munícipes.

as Unidades Móveis de Saú-
de serão viaturas equipadas com 
meios que permitirão a realização 

de exames complementares de 
diagnóstico (como análises clínicas, 
electrocardiogramas, exames res-
piratórios ou de visão), tratamentos 
de enfermagem e rastreios.

Especialmente vocacionada para 
a prevenção, vigilância de saúde, 
prestação de cuidados à população, 
nomeadamente a mais idosa e com 

dificuldades de acesso ao Centro de 
Saúde ou às respectivas extensões, 
a Unidade Móvel de Saúde terá o 
seu funcionamento assegurado 
pelos Centros de Saúde no que res-
peita a material médico-cirúrgico 
e de consumo clínico bem como a 
Pessoal de Enfermagem, competin-
do aos Municípios a disponibiliza-
ção da viatura, sua manutenção e 
respectivo motorista. 

 o objectivo desta candidatura 
é dotar os Municípios de um equi-
pamento fundamental para a rea-
lização de várias acções de saúde 
pública, numa lógica de preven-
ção, manutenção e sensibilização, 
promovendo acções descentrali-
zadas no território, facultando um 
apoio de proximidade às popula-
ções, e assim contribuindo para 
uma melhor cobertura dos territó-
rios, no que à intervenção para a 
saúde diz respeito.

Carrinha - Unidade Móvel de Saúde

Município de aljustrel é chefe de fila de candidatura

social

unidade Móvel de saúde 
de aljustrel para breve  
a unidade móvel de Saúde 
terá o seu funcionamento 
assegurado pelos centros 
de Saúde no que respeita 
a material médico-cirúrgico 
e de consumo clínico bem 
como a pessoal de en-
fermagem, competindo 
aos municípios a disponi-
bilização da viatura, sua 
manutenção e respectivo 
motorista. 

>

município 
de aljustrel

 30.750,00 30.750,00 2011

 31.000,00 31.000,00 2011

 15.000,00 15.000,00 2011

       76.750,00          76.750,00  

município componente Investimento Investimento ano
   total elegível realização
 

aquisição da Viatura
de aljustrel

adaptação de Viatura para 
unidade móvel de Saúde de 
aljustrel

equipamento para a unidade 
móvel de Saúde de aljustrel

Sub-total

a Unidade Móvel de Peque-
nas reparações tem agora 

uma linha telefónica associada 
através da qual pode pedir este 
serviço social municipal.

a unidade móvel destina-se a 
apoiar todos os idosos, acama-
dos, pessoas com mobilidade 
condicionada ou portadoras de 
deficiência física e/ou mental, 

residentes no concelho de al-
justrel que, por falta de meios 
económicos ou sociais, se vêm 
impedidos de aceder aos servi-
ços públicos ou privados ou aos 
bens necessários para assegurar 
o limiar mínimo de qualidade de 
vida.

Para prestar este serviço, o 
município dispõe de uma unida-

de móvel (carrinha) dotada com 
diversos equipamentos e con-
duzida por um funcionário devi-
damente habilitado a executar a 
maior parte dos trabalhos men-
cionados anteriormente. o aces-
so aos benefícios acima referidos 
pode ser agora solicitado através 
da linha de apoio número 800 
107 509.

linha de telefone da Unidade Móvel de Pequenas reparações

800 107 509
>

Unidade Móvel de Pequenas reparações
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 eMpreendedorisMo

a vida é feita de escolhas. as 
escolhas de Natália e João são 

ousadas, criativas, arriscadas, surpre-
endentes e sobretudo muito empre-
endedoras. Este casal, que adoptou 
Messejana como local para viver, e 
constituir família, é detentor de dois 
negócios únicos no Concelho de aljus-
trel. trata-se da Produtora de audiovi-
suais “Ervilha Maravilha” e da Editora 
“o lado esquerdo”.

a Ervilha Maravilha - Produção au-
diovisual e Comunicação, que nasceu 
oficialmente em 2005, é uma produto-
ra de vídeo de conteúdos audiovisu-
ais vocacionados para a produção de 
filmes, documentários, programas de 
televisão, cobertura de eventos, vídeos 
de formação, vídeos institucionais e de 
publicidade. 

todavia a relação de João com Mes-
sejana é muito anterior a esta data, re-
monta a inícios da década de 90, quan-
do num Verão da sua adolescência, 
de mochila às costas, saiu de lisboa à 
descoberta dos encantos do alentejo. 
Por influência de um amigo conhe-
ceu esta bela vila alentejana, onde fez 
mais amizades e onde foi regressando 
amiúde, até que surgiu a oportunida-
de de criar a sua própria empresa de 
produção de conteúdos audiovisuais 
de qualidade. Esta empresa é fruto dos 
apoios da Esdime que ajudou a “Ervi-
lha” a “germinar”.

João trabalhou durante anos na 
área de pós-produção, leccionou con-
teúdos relacionados com realização 
e produção numa universidade em 
lisboa, mas foi na Ervilha Maravilha 
que encontrou aquilo que o realiza em 
termos pessoais e profissionais. o que 
começou por ser uma mera hipótese, 
tornou-se realidade no momento em 
que a Esdime “apadrinhou” e viabili-
zou o seu projecto. Embora já tivesse 
uma significativa carteira de clientes, 
parte conseguida nos trabalhos que 
desenvolveu como freelancer, juntou 

a esse trunfo algumas subempreitadas 
conseguidas através de uma grande 
produtora que trabalhava para canais 
de destaque como o odisseia, Canal 
História, entre outros. 

dado o primeiro passo, foi relativa-
mente fácil atingir os objectivos a que 
se tinham inicialmente proposto e com 
alguma notoriedade. Porém, a crise 
que tem alastrado a todos os ramos de 
negócio também bateu à porta da Er-
vilha Maravilha. Mas, ao contrário do 
que se possa pensar, não foi no volume 
de trabalho que o momento fez sentir, 
até porque existe mercado suficiente, 
o que se tornou difícil foram as co-
branças. Na óptica deste empresário, o 
período de crise económica obrigou o 
mercado a modificar. Então foi neces-
sário fazer alguns ajustes e “abraçar” 
projectos de menor monta, não de me-
nor qualidade, mas mais pequenos em 
termos de escala.

Felizmente a “Ervilha Maravilha” não 
se extingue na produção de audiovisu-
ais. Com todo o tipo de meios e equipa-
mentos, a produtora Messejanense tem 
ainda uma componente pedagógica 
com ateliers criativos onde se aprende 
“a gramática da linguagem audiovisu-
al”, através da qual se “educa” o público, 
no sentido de o tornar mais exigente e 
mais criterioso na suas escolhas. Para 
além desses factores, aprende-se uma 
coisa fundamental: manusear uma das 
ferramentas de comunicação mais po-
derosas - a imagem.

também Natália, natural da Catalu-
nha, conheceu esta vila do concelho de 
aljustrel, ainda na década de 90, atra-
vés de um programa de voluntariado 
da Esdime, que a “trouxe” de Espanha 
para um ano de trabalho voluntário em 
Portugal. durante este período, entre 
1999 e 2000, criou laços fortes com a 
terra e as com pessoas, de tal modo 
que regressou a Messejana, em 2002, 
para cumprir um contrato de trabalho 
de dois anos de duração. tendo Mes-
sejana e a agência de desenvolvimen-
to como elo comum, foi apenas uma 
questão de tempo até o seu destino se 
cruzar com o de João.

depois de alguns anos de namoro e 
de uma filha em comum, João e Natá-
lia decidem partilhar uma nova experi-
ência criando uma sociedade de onde 
surge, em finais de 2010, a editora “o 
lado esquerdo”.

assim, Natália decidiu, de certo 
modo, antecipar o sonho que acalenta-
va para anos mais maduros. o sonho 
de ser proprietária de uma livraria foi, 

o projecto de vida de natália 
e João passou por trocar a 
azáfama dos grandes cen-
tros urbanos pela qualidade 
de vida numa pacata vila do 
alentejo (messejana), onde 
têm tempo para trabalhar, 
brincar com a filha e inventar 
novos projectos.

A ERvILhA MARAvILhA  E O O LADO ESquERDO

Messejana, 
terra de sonhos 
tornados 
realidade

>
Foi na 
ervilha 
Maravilha 
que joão 
encontrou 
aquilo que 
o realiza 
em termos 
pessoais e 
profissio-
nais. O que 
começou 
por ser uma 
mera hipóte-
se, tornou-se 
realidade no 
momento em 
que a esdime 
“apadrinhou” e 
viabilizou o seu 
projecto. 
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por ora, preenchido pela criação da sua 
própria editora. Esta paixão pela literatu-
ra e pelos livros deu “asas” ao sonho a 
que a situação de desemprego também 
ajudou. acreditando-se, ou não, que 
“quando se fecha uma porta, abre-se 
uma janela”, o que é facto é que Natália 
passou ao lado do medo e avançou para 
“o lado esquerdo”.

Esta designação não tem a ver com 
orientações políticas, mas de raciocínio. 
a ideia de Natália ao “baptizar” a sua 
editora com este nome, prende-se com 
facto de ser do lado esquerdo do nos-
so corpo que está o coração. É também 
do lado esquerdo do nosso cérebro que 
está a linguagem, a comunicação e toda 
a emoção. É deste lado que surgem as 
palavras quando queremos comunicar e 
também ensinar. 

“o lado esquerdo” cumpre outras 
funções para além da editorial, tem na 
sua génese uma função de promoção da 
leitura junto ao público infantil. Natália 
crê profundamente na ideia de que um 
bom leitor é um bom pensador, através 
da leitura as pessoas tornam-se seres 
mais pensantes, mais críticos em rela-
ção ao mundo.

a verdade é que as crianças de 
hoje, serão os homens e as mulheres 
de amanhã e, a cada dia que passa, 
os desafios do futuro tornam-se 
mais difíceis de superar, daí a ur-
gente necessidade de dotá-las de 
“armas” suficientemente podero-
sas para enfrentar o futuro, com 

a necessária destreza mental que a vida 
exige. Para atingir esse objectivo “o lado 
esquerdo” realiza sessões de exploração 
e descoberta de livros gigantes para pré- 
leitores, ou seja, crianças até aos 5 anos; 
para crianças dos 6 aos 9 anos exploram 
se outro género de livros e realizam-se 
outras actividades de promoção da lei-
tura. Para além deste público mais infan-
til, também trabalham com adultos, ins-
tituições, sobretudo em bibliotecas com 
materiais didácticos interactivos.

o primeiro livro publicado pela edi-
tora denomina-se “Contos de Natal que 
a tua avó nunca te contará”. trata-se de 
um conjunto de contos escritos por um 
grupo de amigos, dos quais a Natália 
também faz parte e que, como primeira 
experiência, teve resultados muito posi-
tivos. o principal objectivo desta edito-
ra é publicar livros de qualidade e criar 
projectos que incentivem o público a ler, 
contribuindo assim com novos pontos 
de vista, novas perspectivas perante o 
que nos rodeia e sobretudo saber esco-
lher, reflectir e decidir o que queremos 
ser e como queremos viver a vida. É 
ainda pretensão de “o lado esquerdo” 
funcionar como ponte cultural de publi-
cações entre Portugal e Espanha.

Para um futuro próximo pretendem 
publicar um livro de contos de Verão, 
tendo como horizonte publicar 10 li-
vros nos próximos anos. a editora está 
a aberta a novos desafios, novos livros, 
novos autores, novas ideias. Para tal 
existe no site da editora (www.olado-
esquerdo.org) um local designado por 
“gaveta das ideias” onde se podem par-
tilhar ideias ou algo mais. 

o projecto de vida de Natália e João 
passou por trocar a azáfama dos gran-
des centros urbanos pela qualidade de 
vida numa pacata vila do alentejo (Mes-
sejana), onde têm tempo para trabalhar, 
brincar com a filha e inventar novos 
projectos. Um par de empreendedor 
que não segue percursos já feitos, por 
opção, prefere trilhar o seu próprio ca-
minho. Quando assim é, o sucesso não 
se pode medir pelo volume de negócios, 
mas pelo grau de satisfação que retiram 
do seu trabalho. Se os quiser contactar 
encontra-os na internet ou na rua da 
Bica, nº 1 em Messejana.

 eMpreendedorisMo

Natália decidiu, de 
certo modo, ante-
cipar o sonho que 
acalentava para 
anos mais madu-
ros. O sonho de 
ser proprietária 
de uma livra-
ria foi, por ora, 
preenchido pela 
criação da sua 
própria editora.
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obras

Piscina Municipal 
Coberta “cresce”

a Câmara Municipal de aljustrel vai 
levar a efeito a requalificação das Pis-

cina Municipal Coberta. Este projecto, com 
um valor aproximado de 600 mil euros, irá 

aproveitar as áreas de apoio e ampliar a 
Piscina de 20,00 x 10,00 metros para 25,00 
x 10,00 metros, assim como introduzir um 
novo chapinheiro para crianças e idosos 
com a dimensão de 10,00 x 5,00 metros. 
Este tanque está integrado numa nova nave 
a construir a norte do edifício.

Pretende-se com esta remodelação e 
ampliação resolver um conjunto de proble-
mas construtivos existentes, assim como 
dotá-lo das novas exigências regulamen-
tares, entretanto em vigor, nomeadamente 
munir o edifício de melhores performances 
energéticas. 

o edifício será reformulado ao nível dos 
balneários de forma a permitir a separação 
de espaços de vestiários/balneários para 
crianças e aumentar as áreas no interior do 

perímetro edificado.
independentemente destas alterações 

funcionais e construtivas o projecto prevê 
uma sala de público, junto à entrada, de 
modo a permitir um melhor visionamento 
das piscinas sem a necessidade de estar 
dentro da nave.  

a remodelação e ampliação do edifício 
foi projectado de forma a respeitar a directi-
va CNQ 23/93 do Concelho Nacional da Qua-
lidade, sobre piscinas de uso público, e de-
mais normativas sobre piscinas do instituto 
Nacional do desporto, a par de soluções téc-
nicas que, recorrendo a processos construti-
vos e à utilização de materiais de qualidade, 
visem optimizar custos de construção e ra-
cionalizar ao máximo os custos de explora-
ção e manutenção deste equipamento.

este projecto, com um valor 
aproximado de 600 mil euros, irá 
aproveitar as áreas de apoio e 
ampliar a piscina de 20,00 x 10,00 
metros para 25,00 x 10,00 metros, 
assim como introduzir um novo 
chapinheiro para crianças e idosos 
com a dimensão de 10,00 x 5,00 
metros

curiosidade

No ano de 1538, Nikolaus Wyn-
mann, um professor alemão de 
linguística, escreveu o primeiro 
livro sobre natação, “o Nadador ou 
o diálogo sobre a arte de Nadar”

>

 características 
do projecto:

•	O	tanque	principal	continuará	a	ter	a	sua	
forma rectangular e os paramentos verticais 
envolventes continuarão a ser constituídos 
por dois planos diferenciados, definidos por 
zonas opacas ou transparentes, de forma a 
provocar a diminuição aparente da altura do 
edifício.

•	O	corpo	dos	serviços	de	apoio	de	menor	
porte e está adoçado à nave contornando-a 
a nascente, surgindo hierarquicamente 
como elemento complementar do conjunto 
e apresentando as mesmas características e 
a mesma serenidade na composição e dese-
nho da arquitectura.

•	A	entrada	de	acesso	às	Piscinas	continuará	a	
fazer-se pelo bloco de serviços de apoio que 
se situa no seu extremo nordeste, onde se 
situa o Hall de recepção e acolhimento.

•	À	direita	deste	espaço,	mantêm-se	localiza-
das a recepção/Secretaria, as instalações 
Sanitárias individualizadas para os dois sexos 
e ambas equipadas para deficientes motores 
e um pequeno espaço destinado a bar com 
sala de estar e vista para a piscina.

•	À	esquerda	do	Hall	de	entrada	localiza-se	a	
Sala de professores/primeiros socorros (com 
Sanitários privativos e banho) em comunica-
ção directa com o cais das piscinas, assim 
como o corredor de pécalçado de acesso aos 
grupos masculino e feminino de Vestiários/Sa-
nitários/balneários e à casa das máquinas de 
tratamento de água, que serão redimensiona-
das de modo a fazer face às novas alterações.

•	Os	serviços	de	apoio	serão	formados	por	
dois blocos iguais, tendo cada um o seguinte 
programa: a) Sanitários; b) balneários comuns, 
constituídos por compartimentos chuveiros 
colectivos e cabinas individual) Quatro (4) sa-
las de Vestiários (dois para adultos e mais dois 
para crianças) com bancos corridos e cabinas 
individuais.

•	A	partir	dos	balneários	continuará	a	realizar-se	
o acesso de pé-descalço – com passagem 
obrigatória através do lava-pés - aos cais 
envolventes da piscina que será redimensio-
nado.

•	Já	dentro	do	espaço	da	Nave	implanta-se	o	
tanque com as dimensões de comprimen-
to e largura de 25,00m x 10,00m e com 
profundidade variável entre 0,85m e 1,40m, 
bem como espaços para arrecadações para 
material de apoio à pratica da aprendizagem e 
das actividades da piscina.

•	No	topo	Sul,	integrado	no	corpo	dos	serviços	
e com acesso directo pelo exterior, situa-se a 
central térmica, contendo o sistema de pro-
dução de calor, de tratamento e aquecimento 
do ar e água da piscina, a produção de água 
quente sanitária para os chuveiros, e o arran-
que do sistema de condutas para ventilação, 
desumidificação e tratamento ambiente da 
nave.

•	O	Espaço	Exterior	será	simplesmente	adapta-
do à nova construção, prevendo-se a criação 
de um pequeno muro de suporte a norte do 
edifício de modo a dar resposta à ampliação 
do espaço desportivo, designadamente à 
nova nave da piscina de 10,00 x 5,00 metros.

Piscina mais “limpa” 

Uma aposta na energia solar
 as obras de requalificação da piscina 

municipal coberta irão contemplar um 
projecto de eficiência energética através 
da instalação de sistemas de produção de 
Água Quente Solar (aQS) para substituição 
da fonte energética principal nas piscinas. 
esta acção vai ao encontro das indicações 
dispostas nas políticas energéticas nacio-

nais e europeias, originando consequen-
temente uma melhoria do desempenho 
energético nos referidos equipamentos e 
apresenta as seguintes vantagens: 

•	Redução	da	factura	energética	induzida	
pelo aproveitamento da energia solar;

•	Redução	do	consumo	de	energia	de	ori-
gem fóssil e das emissões de co2;

•	Baixo	custo	de	operação	e	reduzida	manu-
tenção;

•	Aumento	da	durabilidade	e	da	vida	útil	
dos equipamentos instalados, permitindo 
reduzir até 60% as suas necessidades 
energéticas;

•	Melhoria	no	desempenho	ambiental	do	
município.

intervenção contempla projecto de eficiência energética
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obras

obras começam em breve 

Permuta com o Sport Clube Mineiro aljustrelense

Câmara Municipal é finalmente 
legal proprietária do Cine oriental
a Câmara Municipal de aljustrel assinou recentemente uma escritura de permuta 
com o Sport Clube Mineiro aljustrelense, no sentido de adquirir formalmente o 
Cine oriental. assim, a edilidade aljustrelense, legal detentora deste imóvel, poderá 
avançar com o projecto de requalificação deste equipamento colectivo.

Na década de 90, o acordo sobre esta matéria previa a troca do referido imóvel 
por dois apartamentos a favor do Sport Clube Mineiro aljustrelense, situação que 
não foi concretizada legalmente através de celebração de escritura. 

todavia, em dezembro último, foi feita uma alteração ao referido protocolo e o 
Cine oriental foi permutado por um apartamento t3 e por uma promessa de doa-
ção de um terreno na envolvente das piscinas cobertas e de um apartamento t2, 
que por imperativos legais ainda não estão em condições de ser alvo de permuta.

devido ao desenrolar positivo deste processo, o Município de aljustrel levou 
a efeito uma candidatura ao QrEN, entretanto aprovada, com vista à requalifi-
cação do Cine oriental. Este é mais um passo rumo a uma maior qualidade de 
vida em aljustrel.

edifício permitirá desenvolver novas valências tais como teatro, 
dança, variedades, conferências, entre outros

o Projecto foi criado no sentido 
de proporcionar condições de fun-

cionamento e segurança adequadas, de 
modo a cumprir o exigido na legislação 
em vigor e dotar o edifício de um leque 
alargado de valências: teatro, dança, 

variedades, conferências, entre outros, 
rentabilizando assim o equipamento ac-
tualmente dedicado apenas a cinema, o 
edifício será ampliado pela integração de 
um lote adjacente permitindo melhorar a 
funcionalidade do edifício.

número

906
Mil Euros é 
custo da obra

>

Novo Cine Oriental

2

3

4

1 Velhinho cine oriental

planta do piso 0

Futura fachada  
do edifício

corte longitudinal

2

3

4

1
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associativisMo

o NarM – Núcleo 
de atletismo e 
recreio de Mes-
sejana comemo-
ra este ano o seu 

15º aniversário. 
Esta associação, 

criada em 1996 por um 
conjunto de atletas dissidente do 
Grupo desportivo Messejanense, 
é fruto da paixão pelo atletismo - o 
desporto organizado mais antigo 
do mundo. 

década e meia depois o NarM 
colecciona títulos, medalhas e or-

gulho. Um orgulho que ultrapassa 
as fronteiras do próprio clube e in-
vade a terra e o concelho que os 
viu chegar e vencer. Um dos maio-
res impulsionadores do NarM foi 
luciano Conceição, que exerce, 
até hoje, as funções de presidente, 
treinador e motorista.

Para iniciar a actividade legal e 
independentemente, o NarM co-
meçou por criar os seus próprios 
estatutos como associação de ca-
rácter social, cultural e desportivo. 
a partir daí, com o mesmo dina-
mismo que caracteriza o NarM 
até à actualidade, começaram a 
realizar actividades para angariar 
fundos para a compra de uma 
sede. Este foi o primeiro desafio 
superado pelo NarM, uma vitória 
baseada nos princípios que os tem 
norteado ao longo destes anos e 
que os coloca muitas vezes no pó-
dio - vontade e disciplina.

No primeiro ano de vida do clu-
be, com o intuito de angariar ver-
bas, venderam rifas, organizaram 
bailes, compraram um jogo de 
matraquilhos, que colocavam em 
locais estratégicos para gerar re-
ceita, e realizaram ainda torneios 
de matraquilhos e de ténis. Um es-
forço que no final rendeu 500 mil 
escudos, montante usado como 
“sinal” para a aquisição da sede, 

que custou, na altura, mil e qua-
trocentos contos. Para pagar o res-
tante, instalaram um bar na sede, 
onde graças ao trabalho voluntá-
rio dos dirigentes, foi possível ge-
rar o lucro suficiente para liquidar 
a dívida. actualmente este espaço 
é palco de muitas iniciativas cultu-
rais tais como: teatro, cinema, bai-
les, entre outros convívios.  

o desporto rei do NarM é, 
como se sabe, o atletismo. Nesta 
página os êxitos surgem com na-
turalidade, sobretudo no escalão 
de infantis femininos, com a pro-
missora atleta Maria do rosário 
Silva a coleccionar sucessivas 
vitórias.

Contudo, não obstante a força 
do atletismo, na secção de des-
porto existe uma modalidade em 
franca expansão - o Btt. Esta sec-
ção, iniciada em 2011, conta já com 
6 atletas que, ainda recentemente 
participaram na 2ª Maratona “Na 
rota do Casqueiro”, em Vila Nova 
de St.º andré, onde Gabriel assun-
ção obteve um honroso 182º lugar, 
entre os 311 participantes.

Quanto a projectos futuros, a 
direcção admite existir uma forte 
possibilidade de vir a ser imple-
mentada uma nova secção de 
pesca desportiva. Nesse sentido 
realizou-se o “1º Convívio de Pes-

ca”, que teve uma excelente acei-
tação por parte dos adeptos desta 
modalidade. Na secção Cultural 
e recreativa, o NarM conta com 
o grupo “Cantes da Planície” e o 
grupo de teatro “a Moagem”. 

Para além de todo sucesso e 
o dinamismo que lhes é reconhe-
cido, o NarM enfrenta algumas 
provações no seu dia-a-dia. o prin-
cipal entrave à evolução desta as-
sociação prende-se com a questão 
dos transportes, apesar da Câmara 
Municipal de aljustrel atenuar essa 
dificuldade com o empréstimo de 
uma viatura para deslocação dos 
atletas. ainda assim, esta associa-
ção desportiva gostaria de dispor 
de meios próprios para transpor-
tar os atletas tanto para os treinos, 
como para as provas de competi-
ção por todo o país. Sendo uma 
associação sem fins lucrativos, o 
NarM enfrenta os desafios e as 
despesas correntes com o apoio 
financeiro da Câmara Municipal e 
das Juntas de Freguesia de aljus-
trel e Messejana, entidades que 
reconhecem o papel fundamental 
que o NarM tem vindo a desen-
volver junto das camadas jovens. 

a Câmara Municipal de aljustrel 
felicita o NarM pelo seu aniversá-
rio e pelos resultados desportivos 
obtidos ao longo dos anos.  

Núcleo de atletismo e recreio de Messejana

NarM, há 15 anos 
a correr pela vitória
Sendo uma associação 
sem fins lucrativos, o 
narm enfrenta os desafi-
os e as despesas correntes 
com o apoio financeiro 
da câmara municipal e 
das Juntas de Freguesia 
de aljustrel e messejana, 
entidades que reconhecem 
o papel fundamental que o 
narm tem vindo a desen-
volver junto das camadas 
jovens

curiosidade

• correr, saltar e lançar, actividades 
inerentes à condição humana 
desde os primórdios da humani-
dade, são os pilares do atletismo. 
uma modalidade que já elevou 
bem alto o nome de portugal, 
basta lembrar atletas como car-
los lopes, rosa mota, Fernando 
mamede ou mais recentemente 
Fernanda ribeiro, naide Gomes, 
paulo Guerra, nelson Évora, 
entre muitos outros.

• história da modalidade 
Foi na antiga Grécia, onde as 
actividades desportivas sempre 
tiveram particular relevância, que 
o atletismo surgiu como uma 
modalidade desportiva. este 
facto contribuiu para o surgimen-
to dos antigos Jogos olímpicos 
que, segundo consta, se reali-
zaram pela primeira vez no ano 
de 776 a.c., em atenas. porém, 
só em finais do século XiX, em 
1896, se realizaram em atenas os 
primeiros Jogos olímpicos da era 
moderna, onde a modalidade foi 
reconhecida oficialmente.

 
• o atletismo em portugal
 Fazendo a referência à história 

do atletismo em portugal, pode 
considerar-se que a primeira pro-
va oficial deste desporto foi orga-
nizada pela Sociedade promotora 
de educação Física nacional, a 26 
de Junho de 1910, com o título 
“Jogos olímpicos nacionais”.

dIrecÇÃo
• presidente – luciano conceição 
• Vice-presidente- João moleiro
• Secretário- Gabriel assunção
• tesoureiro- rui Gonçalves
• Vogal- manuel Fragoso
• Vogal- inês bartolomeu
• Vogal- rui Guerreiro

assemBleIa
• presidente- luís cavaco
• Secretário- Guilherme banza
• Vogal- Francisco pereira

conselHo FIscal
• presidente- tomás assunção
• Secretário- José eduardo  
   bartolomeu
• relator- carlos batista

número

15
anos de vida 
do NarM

Secção de pesca desportiva é aposta

Campeã Maria do rosário

atletismo dá prestígio ao NarM

Presidente do 
NarM 

BI
Nome: luciano conceição 
(Sócio fundador e actual  
presidente da Direcção)
Idade: 52 anos
Atleta de eleição:  
Fernando mamede
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Município

QrEN - contratualização com a CiMBal 

dos cerca de três milhões 
de euros contratualizados 

inicialmente para o município 
de aljustrel, 1,9 milhões estão 
aprovados, encontrando-se em 
análise candidaturas no valor de 
2.285.223 de euros. até ao final 
de Março, o município de aljus-
trel apresentou no conjunto dos 
municípios da CiMBal a melhor 
taxa de execução (valor contra-
tualizado/aprovado) – 57,29% 
das candidaturas apresentadas, 
garantindo igualmente a taxa de 
execução mais elevada (89%) re-
lativamente aos pedidos de paga-
mento solicitados. a taxa de exe-

cução associada ao Município de 
aljustrel é igualmente superior às 
taxas de execução do Programa 
operacional do alentejo (11%) e 
do QrEN (23,1%). 

Estas percentagens demons-
tram a boa capacidade do Muni-
cípio ao nível da gestão de pro-
jectos, conseguindo angariar um 

grande número de comparticipa-
ções de fundos comunitários para 
as obras planeadas, nos diversos 
domínios de acção municipal. 
Face à boa gestão da “ carteira “ 
de projectos municipais e de can-
didaturas, aljustrel pode agora 
contar com um significativo nú-
mero de obras em execução ou a 

executar, nas áreas da Educação e 
Cultura, na Promoção do despor-
to e Estilos de Vida Saudável, na 
Qualificação Urbanística e Meio 
ambiente, no desenvolvimento 
das Freguesias, na dinamização 
Económica e turística, na Moder-
nização e reorganização admi-
nistrativa, entre outras.

aljustrel 
com maior taxa 
de execução do 
Baixo alentejo 
a taxa de execução  
associada ao município 
de aljustrel é igualmente 
superior às taxas de exe-
cução do programa opera-
cional do alentejo (11%)  
e do Qren (23,1%)

>

número

89%
taxa de execução de aljustrel na contratua-
lização. a mais elevada do Baixo alentejo

a Vila de aljustrel volta a ser anfitriã 
da Feira do Campo alentejano, que 
se realiza no Parque de Exposições 
e Feiras de aljustrel, entre os dias 
10 e 13 de Junho de 2011. Este certa-
me que é já uma das maiores feiras 
de actividades económicas do Sul 
do País, contando anualmente com 
cerca de 30.000 visitantes e perto 
de 300 expositores oriundos de vá-
rias regiões de Portugal, bem como 
de Espanha, França, alemanha e 
inglaterra. 

Com o intuito de dar maior es-
pecificidade e visibilidade à Feira 
do Campo alentejano, a organiza-
ção vai dar continuidade à temá-
tica iniciada no ano passado com 
a dinamização de um espaço de 
promoção do pão, produto alen-
tejano de excelência, assumindo 
este como um local de troca de 
saberes e sabores em torno de 
um produto com fortes tradições. 

No Espaço do Pão, para além de 
diversos stands institucionais e 
padarias locais, estará patente ao 
público uma exposição do Museu 
do Pão de Seia, vários ateliers de 
confecção de pratos e sobremesas 
à base de pão, mostras de doçaria, 
confecção e cosedura de pão em 
forno, havendo ainda lugar à tro-
ca de experiências com as escolas 
de hotelaria da região e confra-
rias gastronómicas participantes, 
como, por exemplo, a confraria do 
Pão alentejano.

durante os quatro dias que dura 
o evento realizam-se diferentes acti-
vidades que vão de encontro às ex-
pectativas de cada visitante, sejam 
os espectáculos musicais, as activi-
dades equestres, gastronomia, co-
lóquios, concursos cinófilos, mos-
tra agro-pecuária e oportunidades 
de negócio. Merece ainda destaque 
o aspecto fulcral que sustenta a re-
alização desta feira, ou seja, o su-
blinhar da importância do mundo 
rural e da agricultura no concelho 
de aljustrel, ainda mais quando se 
inicia uma Nova Era agrícola, com 

a chegada da água de alqueva ao 
roxo e subsequente alargamento 
do potencial de regra no concelho 
de 5.000 ha para 25.000 ha, o que 
gera uma excelente conjuntura 
para negócios nesta área.

o certame procura também 

demonstrar a qualidade dos nos-
sos produtos, captar a atenção de 
potenciais investidores, mostran-
do as mais-valias deste concelho 
alentejano, bem como publicitar a 
dinâmica empresarial local e as con-
dições únicas que aljustrel dispõe 

para acolher novas empresas. Por 
fim, mas não menos importante, a 
Feira do Campo alentejano procura 
engrandecer a nossa identidade cul-
tural, com forte ligação à cultura mi-
neira, nesta montra espantosa que é 
a Feira do Campo alentejano.

reforço da internacionalização é aposta

Feira do Campo alentejano 2011 com pão em destaque

Comitivas francesa, 
inglesa, alemã 
e espanhola 
deslocam-se 
a aljustrel em junho

Entre os dias 10 e 
13 de Junho, du-
rante a Feira do 
Campo alenteja-
no, aljustrel rece-
be uma comitiva 

de cerca 50 franceses da vila de 
Hem, com quem está geminado 
desde abril de 2000.

o principal motivo desta visita 
é a comemoração, em aljustrel, do 
10º aniversário da geminação. Esta 
data foi assinalada em França, em 
outubro passado, aquando da visi-
ta da comitiva aljustrelense a Hem.

outro objectivo desta festa inter-
nacional prende-se com o facto de 
se assinalar, em 2011, o ano Euro-
peu do Voluntariado, procurando-se, 
através desta iniciativa, promover o 
conhecimento e partilhar experiên-
cias ao nível de projectos de volun-
tariado nos países envolvidos. 

durante este período também 
estarão presentes, nesta vila minei-
ra, habitantes de duas vilas gemina-
das com Hem, Mossley de inglater-
ra e Wielh na alemanha, para além 
da vila espanhola de Cartaya e dos 
municípios da cuenca mineira.

do programa consta a realização 
de uma festa internacional que terá 
lugar na Feira do Campo, sábado 
dia 11, e no domingo, dia 12, come-
mora-se a celebração dos 10 anos 
de geminação.

10 anos de geminação

Casa cheia em 2010

o que é a contratualização 
com os municípios?

De acordo com a deliberação da comissão ministe-
rial de coordenação dos programas operacionais re-
gionais, aprovada em 19 de março de 2008, a contra-
tualização com associações de municípios baseadas 
em nutS iii, no âmbito dos programas operacionais 
(po), através do estabelecimento de subvenções 
globais, é configurada no modelo de governação do 
Quadro de referência estratégico nacional (Qren) e 
dos po como uma opção estratégica.
assim, a ambaal assinou um contrato de delega-
ção de competências com subvenção global no âm-
bito do Quadro estratégico de referência nacional 
2007/2013 (Qren), no montante Global a rondar os 
45 milhões de euros para a ambaal.

tendo por base o programa territorial de Desenvolvi-
mento do baixo alentejo (ptD_ba), documento ela-
borado pela ambaal, para o período 2008-2013, as 
competências delegadas na ambaal passarão pela 
gestão técnica e financeira de projectos municipais 
relevantes transversais a 14 regulamentos específicos 
dos cinco eixos prioritários do programa operacional 
regional do alentejo (inalentejo), em áreas como a 
competitividade inovação e conhecimento, Desen-
volvimento urbano, conectividade e articulação terri-
torial, Qualificação ambiental e Valorização do espaço 
rural e Governação e capacitação institucional. 
a área territorial de actuação coincide com a nut iii 
do baixo alentejo abrangendo 13 municípios: aljus-
trel, almodôvar, alvito, barrancos, beja, castro Verde, 
cuba, Ferreira do alentejo, mértola, moura, ourique, 
Serpa e Vidigueira.
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a Unidade de tratamento 
Mecânico e Biológico por 

Compostagem da ambilital, inau-
gurado em Fevereiro último, vai 
servir uma população de 116 mil 
pessoas dos concelhos de Grân-
dola, alcácer do Sal, Santiago do 
Cacém, Sines, odemira, aljustrel 
e Ferreira do alentejo. 

a nova unidade de compos-
tagem irá fazer o tratamento dos 

resíduos indiferenciados, através 
da separação dos materiais reci-
cláveis como plástico, metais, vi-
dro ou cartão e da valorização dos 
resíduos orgânicos, como restos 
de comida e resíduos de jardins, 
que serão transformados num 
composto para utilização agrícola 
e florestal. 

Este equipamento permiti-
rá cumprir metas ambientais de 

aproveitamento dos materiais 
orgânicos, evitando a deposição 
destes resíduos em aterro, au-
mentando o tempo de vida des-
te. Esta unidade representa um 
investimento total de 5,1 milhões 
de euros, comparticipados pelo 
FEdEr em 70%.

Na mesma altura entrou tam-
bém em funcionamento uma 
nova linha de triagem automática 

de embalagens plásticas e me-
tálicas, provenientes da recolha 
selectiva, investimento no valor 
de 735 mil euros, comparticipado 
em 57% pelo inalentejo/QrEN. 
Por fim, entrou ainda em activi-
dade uma nova unidade de trata-
mento de resíduos de construção 
e demolição, um investimento de 
cerca de 1 milhão e duzentos mil 
euros.

segurança e aMbiente 

Nova Unidade de compostagem

Investimento de 7 milhões de euros 
ao serviço de aljustrel 

seminário sustentabilidade 
e ambiente trouxe 
especialistas a aljustrel

Núcleo de Protecção Civil Municipal 
promove acções de sensibilização 

a Câmara Municipal de 
aljustrel e a EGa- Environ-

mental Governance advisors 
realizaram em parceria, no pas-
sado dia 25 de Janeiro, um Se-
minário sobre sustentabilidade 
e ambiente. Sob a designação 
“instrumentos de Gestão terri-
torial e Sustentabilidade am-
biental - a sua aplicação muni-
cipal”, esta iniciativa trouxe até 
aljustrel vários especialistas na 

matéria. o público, que se des-
locou de vários pontos do dis-
trito, teve oportunidade de ficar 
a conhecer o novo regime da 
conservação da Natureza e os 
instrumentos de Gestão territo-
rial; os novos regimes jurídicos 
da rEN e da raN; a agenda 21 
local; as novas directrizes sobre 
licenciamento ambiental e ainda 
os desafios da responsabilidade 
civil e ambiental.

o Serviço Municipal de 
Protecção Civil de aljustrel, 

em parceria com alguns agentes 
de Protecção Civil, promoveram 
um seminário para assinalar o 
dia internacional da Protecção 
Civil, que se comemora a 1 de 
Março. Esta iniciativa baseou-se 
numa acção de sensibilização di-
rigida ao público em geral, mas 
sobretudo às instituições do 
concelho, nomeadamente, lares, 
escolas e creches. 

Neste colóquio foram aborda-
dos assuntos de elevado interesse, 
tais como o sistema da Protecção 
Civil, os objectivos e as compe-
tências do Serviço Municipal de 
Protecção Civil, a emergência e 
estruturas internas de segurança, 
os princípios gerais de actuação 
em caso de emergência e ainda 
a importância de uma cultura de 
prevenção e segurança.

a outra acção, realizada 4 de 
Março, constou de um exercício 
de simulação de um incêndio nas 
instalações da SEC - Sociedade de 
Explosivos Civis, onde se testou o 
plano de emergência externo e a 
capacidade de resposta dos agen-

tes de Protecção Civil.   
É importante referir que a Pro-

tecção Civil é uma actividade de-
senvolvida pelo Estado, regiões 
autónomas, cidadãos e entida-
des públicas e privadas, com a 
finalidade de prevenir riscos co-
lectivos, eliminar os seus efeitos, 
proteger e socorrer as pessoas 

em perigo. a estrutura da Pro-
tecção Civil organiza-se no nível 
nacional, regional e municipal, a 
este último compete assegurar o 
funcionamento de todos os orga-
nismos municipais de Protecção 
Civil, bem como centralizar, tratar 
e divulgar toda a informação re-
cebida.

este equipamento per-
mitirá cumprir metas ambi-
entais de aproveitamento 
dos materiais orgânicos, 
evitando a deposição 
destes resíduos em aterro, 
aumentando o tempo de 
vida deste

>

terra viva e amiga do ambiente Jornadas de Protecção Civil - antes prevenir que remediar

Cerimónia de inauguração da nova infraestrutura

Exercício de simulação

iniciativa foi muito participada

>>
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Sexta-feira, 14 de Janeiro 
de 2011, marcou o arranque 

de mais um ano de concertos 
no espaço oficinas. o primeiro 
espectáculo do ano trouxe até 
aljustrel “Noiserv”, na pessoa de 
david Santos. 

Este projecto foi criado há 6 
anos quando o músico decidiu 
gravar um disco experimen-
tal. dos temas presentes nessa 
demo editou três temas on line 
e três anos mais tarde editou o 

primeiro lP designado por “one 
Hundred Miles from thoughtless-
ness”. Este projecto musical é, de 
acordo com a opinião de alguns 
críticos, um dos mais criativos do 
panorama musical português da 
actualidade.

dando continuidade às noites 
musicais, as oficinas de Forma-
ção e animação Cultural de al-
justrel apresentaram, no dia 11 de 
Fevereiro, um espectáculo com o 
grupo “os Golpes”. Esta banda for-
mada em 2008, após dois anos de 
ensaio, lança o primeiro disco inti-
tulado “Cruz Vermelha Sobre Fun-
do Branco” e, desde logo, passa 
a figurar na maioria das listas de 
melhores discos e canções.   

o último concerto do 1º tri-
mestre, com os “Bilan”, trouxe na 

bagagem a influência de uma fa-
mília de respeitados músicos de 
Cabo- Verde. a banda possui uma 
identidade musical bem vincada, 
com um estilo mais cosmopolita 
e urbano, que muito agradou ao 
público que assistiu ao espectá-
culo nas oficinas.

o 2º trimestre de 2011 trouxe 
às noite musicais do Espaço ofi-
cinas, um concerto com o Grupo 
de Metais da SMira. Este espec-
táculo intitulado “tocabril” sur-
ge no âmbito das comemorações 
dos 37º aniversário da revolução 
dos Cravos.  

cultura

espaço Oficinas 
palco de grandes concertos

Cultura rural alentejana contada aos mais jovens

>

Espectáculos musicais “Fantasmas” em aljustrel

Companhia dansul - Movimentos da terra

a companhia dansul apre-
sentou no Cine-teatro orien-

tal de aljustrel, o espectáculo Mo-
vimentos da terra, destinado a um 
público escolar do 1º ciclo e públi-
co em geral, maiores de 5 anos. 

Com coreografia de Paula Va-
randa, esta dança-teatro, “ins-
pirada em aspectos da cultura 
rural alentejana, conta a história 
de três crianças e das suas aven-
turas e percursos na cidade, para 
aprender as ciências pesqueiras, 
na oficina, para tecer e guardar a 
tradição, ou pelos campos e nos 
enleios da paixão, com o poder 
mágico da transformação”. 

integrado nesta iniciativa, nos 
dias 11 e 14 de Março, nas oficinas 
de Formação e animação Cultural, 
os alunos do 1º ciclo, professores 
e crianças dos 6 aos 10 anos, par-
ticiparam num atelier para experi-
mentar sons, movimentos e ideias 
da história e, num laboratório, 
para remisturar no computador 
gravações da peça e das oficinas, 
criando danças para a web.

Este programa encerra assim o 
circuito previsto no âmbito da  es-
treia do espectáculo Movimentos 
da terra, que teve a sua estreia em 
Mértola e apresentações em Cas-
tro Verde. alunos participaram no teatro

>
Metais do SMira

Bilan em momento de 
interacção com o público

o 2º trimestre de 2011 
trouxe às noite musicais 
do espaço oficinas, um 
concerto com o Grupo de 
metais da SmirA

exposição de 
fotografia de 
Carlos Filipe 
no espaço 
Oficinas

o espaço oficinas recebeu, 
entre 25 de Fevereiro e 16 

de Março, a exposição de foto-
grafia intitulada FaNtaSMaS, 
da autoria do aljustrelense Car-
los Filipe. 

FaNtaSMaS é o resultado de 
um trabalho de compilação de 
momentos que surgiram espon-
taneamente no seio de outros 
trabalhos fotográficos. dada a 
profundidade do tema, muitas 
das imagens capturadas pelo 
obturador assemelham-se a um 
circo de horrores, onde as “per-
sonagens” revelam o seu lado 
negro.

de acordo com o artista, esta 
mostra é mais do que uma ex-
posição de fotografia, é uma 
exposição de pessoas vestindo 
os seus medos, fobias e vícios. 
Uma reflexão sobre os “fan-
tasmas” que nos aterrorizam a 
mente, quiçá numa tentativa de 
os exorcizar. 

o fotógrafo Carlos Filipe é 
natural de aljustrel, porém, des-
de há uns anos, que reside em 
Portimão, onde tem vindo a de-
senvolver e aperfeiçoar a técnica 
da fotografia. Nos últimos anos 
explorou as várias vertentes des-
te ofício, participando em expo-
sições colectivas e individuais de 
Norte a Sul do país. 

No dia da inauguração o artis-
ta realizou uma visita guiada pela 
exposição para explicar cada 
imagem. Posteriormente, dia 2 
de Março, teve lugar uma outra 
visita com orientação técnica. 

>
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cultura

Entre os dias 11 e 22 de 
abril, o Museu Municipal 

de aljustrel promove, no âmbito 
do projecto educativo “do grão 
ao pão”, um atl durante as férias 
da Páscoa.

Esta actividade tem como ob-
jectivo “aproximar” os mais novos 
das tradições tipicamente alente-

janas, através de ateliers onde as 
crianças podem aprender a con-
feccionar pão alentejano e papas 
de farinha. 

os participantes são sensibi-
lizados para todo o processo da 
confecção do pão “à moda antiga”, 
desde o semeio do trigo, a ceifa, a 
transformação dos grãos de trigo 
em farinha, a amassadura e, por 
fim, o cozer do pão no forno de 
lenha. Para melhor compreensão 
efectua-se uma visita ao Moinho 
da Quintinha em Santiago do Ca-
cém e Quinta Pedagógica da Serra 
de Silves.

Para além dos ateliers relacio-
nados com a temática, o projecto 
contempla também oficinas de ex-
pressão plástica, onde se elabora-
ram trabalhos relacionados com a 
época festiva da Páscoa.

o conhecido contador de 
histórias alentejano, Jorge 

Serafim, que se tornou popular 
num programa televisivo de stand 
up comedy, esteve, dia 18 de Feve-
reiro, no Museu Municipal de al-
justrel para animar mais um serão 
de muito riso e boa disposição.

a iniciativa, promovida pela 
Câmara Municipal de aljustrel, 
realizou-se no âmbito do projecto 
educativo “do pão ao grão”. Este 
novo programa pedagógico tem 

como objectivo dar a conhecer 
aos mais novos todo o processo 
do ciclo do pão, desde o lavrar da 
terra para a sementeira do trigo 
até à confecção do pão. Pretende-
se ainda salientar a importância 
deste produto na nossa região e 
na alimentação.

a sessão de contos com Jorge 
Serafim é uma das muitas iniciati-
vas que integra este novo projecto 
educativo do Museu Municipal de 
aljustrel. 

Projecto educativo “Do pão ao grão” 
ensina tradições alentejanas

saco de palavras 
e Biblioteca às escuras

jorge serafim anima serão 
no Museu Municipal

esta actividade teve como 
objectivo “aproximar” os 
mais novos das tradições 
tipicamente alentejanas, 
através de ateliers onde 
as crianças aprenderam a 
confeccionar pão alente-
jano e papas de farinha

>

>

>

atl Páscoa no Museu

Biblioteca Municipal promove actividades para todos os públicos

Sessão de contos em aljustrel

No âmbito das comemo-
rações do dia Mundial do 

livro, que se realiza no dia 23 
de abril, a Biblioteca Municipal 
de aljustrel irá realizar várias ini-
ciativas para fomentar o gosto 
pelo livro e a leitura. assim está a 
promover, juntos das escolas do 
concelho, um concurso de escrita 
criativa, na modalidade de texto 
narrativo, intitulado “Saco de Pa-
lavras”.

Neste concurso todos os alu-
nos que frequentam o 3º ciclo de 

escolaridade apresentarão um 
trabalho individual, com texto 
inédito e da sua autoria, subordi-
nado ao tema “livro meu, livro 
meu”. No início de Maio realizar-
se-á, no auditório da Biblioteca 
Municipal, uma sessão de leitura 
em voz alta dos trabalhos e ain-
da uma sessão solene de entrega 
dos prémios aos vencedores.

Entretanto, a Biblioteca Muni-
cipal de aljustrel levou a cabo, 
dia 26 de Março, um serão com 
actividades lúdicas dirigidas a 

um público adulto. tratou-se da 
iniciativa “Biblioteca às escuras” 
onde foram realizados jogos de 
caça ao tesouro, canja de letras 
entre outras actividades. Esta 
iniciativa vai de encontro a três 
dos objectivos deste equipamen-
to municipal, ou seja, fomentar 
a cultura não sendo apenas um 
“entreposto” de livros, mas tam-
bém um pólo de animação cultu-
ral, de modo a proporcionar aos 
munícipes a fruição de diversas 
manifestações culturais.

Cupido à solta na Biblioteca

Serafim no seu melhor

Saco de palavras e Biblioteca às escuras

atelier de cozinha

atl Páscoa no Museu

são Valentim 
assinalado com 
exposição de 
artes plásticas 
e poesia

a Biblioteca Municipal de 
aljustrel promoveu no âm-

bito das celebrações do dia dos 
Namorados, algumas iniciativas 
em torno desta temática. assim, 
inaugurou sábado, dia 12 de Fe-
vereiro, na Sala Polivalente, uma 
exposição de pintura e artesana-
to do artista aljustrelense Jorge 
Guerreiro do rosário.

Esta mostra tem uma vasta 
panóplia de temas e matérias-
primas, entre as quais o barro, 
a pasta de papel e madeira. os 
temas são bastante variados, to-
cando motivos marítimos, cam-
pestres, arquitectónicos e paisa-
gens exóticas.   

depois de inaugurada a mos-
tra de artes plásticas, seguiu-se 
uma sessão de declamação e 
dramatização de poesia relacio-
nada com o amor.

No próprio dia de São Valen-
tim, dia 14, a Biblioteca dina-
mizou a iniciativa “Um coração 
para ti”, esta actividade contem-
pla uma oferta simbólica para os 
utilizadores deste equipamento 
municipal.   

>
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Melhor organização, melhor administração

Mais transferências de verbas 
para as juntas de Freguesia

Este mandato, que se ini-
ciou em finais de 2009, mu-

dou a filosofia relativamente às 
transferências de verbas para as 
freguesias, uma mudança de im-
portância vital na administração 
do Município.

relativamente a 2011 os valo-
res das transferências voltam a 
aumentar, tal como já tinha acon-
tecido em 2010, nomeadamente 
no que concerne à freguesia de al-
justrel e rio de Moinhos. Este au-
mento é ainda mais significativo 
e demonstrativo do empenho do 

município na descentralização de 
competências se considerarmos 
que a Câmara Municipal sofreu 
um corte em 2011 (via Programa 
de Estabilidade e Crescimento – 
PEC) de mais de 500 mil euros na 
transferência recebidas do orça-
mento de Estado.

Estes novos métodos de ges-
tão, de suporte à administração do 
concelho, tem um único objectivo, 
ou seja, servir melhor a população. 
assim, veja-se no quadro em anexo 
a evolução positiva das transferên-
cias para as Juntas de Freguesia. 

a Freguesia de aljustrel recebeu, 
em 2010, um aumento de 100%, já 
que nunca lhe tinha sido adjudica-
da nenhuma verba nos mandatos 
anteriores. relativamente a 2011 o 
aumento é de 17.443 euros.

Ervidel recebe, em 2011, o mes-
mo montante de 2010, mas mais 
11.208 euros do que em 2008 e 
mais 5.790 euros comparativa-
mente a 2009. 

Messejana recebe, em 2011, o 
mesmo montante de 2010, mas 
mais 17.423 euros do que em 2008 
e mais cerca de 9.000 euros com-

parativamente a 2009.
rio de Moinhos recebe, pela pri-

meira vez, em 2011 transferências 
por capital num valor de 17.980 
euros, a juntar aos 70.301 euros da 
transferência corrente, soma um 
total de 88.281 euros, ou seja, mais 
24.516 euros do que em 2008.

S. João de Negrilhos é a fre-
guesia que absorve maior fatia do 
orçamento camarário com um to-
tal que ronda os 205 000 euros em 
2011, contra os cerca de 185 mil 
euros de 2008, ou seja, um acrés-
cimo de mais de 19 mil euros.

relativamente a 2011 os 
valores das transferên-
cias voltam a aumentar, 
tal como já tinha aconte-
cido em 2010, nomeada-
mente no que concerne 
à freguesia de aljustrel e 
rio de moinhos

freguesias
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, 
s/n 7600-503 rio de moinhos
Tel. 284 609 673
Fax. 284 609 673
e-mail
 j.f.riodemoinhos@clix.pt 

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

Competências 
transferidas 
para as Juntas 
de Freguesia

 
No âmbito do presente protocolo foram transferidas 
para as Juntas de Freguesia as várias competências 

regimentadas em regulamento.
assim, actualmente compete às juntas de freguesia a 

gestão da rede viária e limpeza em geral. deste modo a 
conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos 
na rede de caminhos públicos da freguesia, bem como a 
conservação, calcetamento e limpeza de ruas e passeios 
das localidades da freguesia são da competência desta. 
Excluem-se a reparação de vias e passeios que hajam 

sido destruídos por obras municipais e troços de arru-
amentos, incluindo passeios de urbanizações que ainda 
não hajam sido definitivamente recebidos pela Câmara 
Municipal. Nestas condições e após celebração de acor-
do de colaboração com a Câmara, poderá a freguesia 
proceder à sua reparação mediante as contrapartidas 
acordadas. Quanto aos espaços verdes cabe às juntas de 
freguesia a gestão e conservação de jardins e de outros 
espaços ajardinados.

No que toca à Educação cabe às juntas a manutenção 
e pequenas reparações nas escolas do 1ºCiclo do Ensino 
Básico e do Ensino Pré-Escolar.

No contexto deste novo regimento é da responsabili-
dade das juntas de freguesia a colocação, conservação 
e substituição da denominação de arruamentos e espa-
ços públicos que estejam constituídos ou se venham a 
constituir. também é competência destes organismos a 
colocação, manutenção, reposição e substituição de si-
nalização horizontal e vertical.

Este regulamento visa ainda que a gestão, conser-

vação e reparação dos equipamentos propriedade do 
município, designadamente equipamentos culturais e 
desportivos, escolas e logradouros, estabelecimentos 
culturais e desportivos, jardins-de-infância, bibliotecas, 
espaços internet, lavadouros, mercados e balneários pú-
blicos são da exclusiva responsabilidade das juntas.

No capítulo da água, saneamento e ambiente, tam-
bém compete às juntas o apoio e acompanhamento da 
manutenção dos contadores e suas componentes, bem 
como a colocação de novos contadores de leitura, repa-
ração de roturas e saneamento e a recolha de pequenas 
quantidades de resíduos, na área da freguesia, sem pre-
juízo dos meios alternativos para o efeito ao dispor do 
munícipe.

É ainda da competência das juntas de freguesia do 
concelho, assegurar a manutenção e limpeza assídua 
das papeleiras e limpeza e desinfecção da envolvente aos 
pontos de recolha de resíduos sólidos urbanos na área 
da freguesia e por fim a concessão do licenciamento de 
ocupação da via pública e publicidade em via pública.

>
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patriMónio

Cerro da Mangancha em aljustrel 

Concluindo um processo 
que teve início em 1993, 

foi agora publicada em diário da 
república (Portaria 401/2011), a 

classificação como Sítio de inte-
resse Público, do Cerro da Man-
gancha.

No Cerro da Mangancha situa-
se um importante Castro do perí-
odo do Bronze Final (há cerca de 
3.000 anos atrás), característico 
do Sudoeste da Península ibérica, 
com uma população que pratica-
ria já a mineração, muito possi-
velmente no filão de S. João do 
deserto que vinha até à superfície 
(chapéu de ferro) e hoje desapa-
recido. 

depois de um período de aban-
dono (durante a idade do Ferro) o 
cerro voltou a ser ocupado, agora 
por uma guarnição militar romana 

que aqui se terá instalado em fi-
nais do séc. i a.C., portanto acerca 
de 2000 anos. Esta guarnição terá 
preparado o terreno para o início 
da exploração em larga escala das 
minas de S. João e de algares, 
tendo então sido abandonado o 
Cerro, com a construção da povo-
ação de Vipasca nos terrenos em 
volta da mina de algares.

Este Sítio arqueológico foi já 
objecto de sondagens arqueoló-
gicas em 1969 e 1971 por parte 
do Prof. Claude domergue e do 
Engº rui Freire de andrade, tendo 
sido então detectado um peque-
no troço de muralha e diversos 
materiais cerâmicos dos perío-

dos atrás referidos. actualmente 
encontra-se em fase de interven-
ção por parte do Projecto Vipas-
ca, que resulta de uma parceria 
entre o Município de aljustrel e 
a Universidade de Huelva, aí tra-
balhando equipas internacionais 
de arqueólogos que irão continu-
ar os estudos sobre a ocupação 
humana do local.

Este local tem sido vandalizado 
pelos “caçadores de tesouros”, que 
actuam com detectores de metais 
e que, com a sua acção, têm des-
truído sistematicamente os regis-
tos arqueológicos inviabilizando a 
pesquisa cientifica e roubando o 
património que pertence 

a maioria dos municípios do distri-
to de Beja possui unidades muse-
ológicas, integradas na estrutura 
organizacional camarária, caracte-

rizadas por uma interessante 
diversidade temática e muse-
ográfica e com características 

semelhantes no que se relaciona 
com a gestão e os recursos aos 
mais diversos níveis.

Pretende-se com a rede de Mu-
seus do distrito de Beja facilitar o 
contacto entre os técnicos ligados 
aos projectos museológicos das 
Câmaras Municipais, de forma a 
incentivar a parceria e colaboração 
nas mais diversas áreas que permi-
tam potenciar, num futuro próxi-
mo, projectos conjuntos de estudo, 
formação e divulgação.        

a rede de Museus do distrito 
de Beja está formalmente criada e 
tem como membros as Câmaras 

Municipais de almodôvar, aljustrel, 
Castro Verde, Ferreira do alentejo, 
Mértola e Vidigueira estando em 
processo de adesão os municípios 
de Barrancos, Moura, Serpa, ode-
mira e o Museu regional de Beja. 
a rede rege-se por uma Carta de 
Princípios e tem como principais 
objectivos a qualificação, valori-
zação e divulgação das unidades 
museológicas deste distrito; a coo-
peração, parceria e articulação en-
tre as unidades museológicas dos 
concelhos que integrem a rede; a 
optimização e rentabilização de re-
cursos, principalmente em termos 
de meios humanos e da realização 
de projectos comuns; a difusão da 
informação relativa aos museus da 
rede e a promoção do rigor, ética 
e profissionalismo das práticas mu-
seológicas.

No dia 13 de Janeiro realizou-

se em Mértola mais uma reunião 
da rede onde foram tomadas de-
cisões importantes relativas às 
acções concretas a desenvolver 
em 2011 que incluem actividades 
conjuntas na área da formação de 
pessoal ligado aos museus e de-
senvolvimento de alguns materiais 
de divulgação. 

Classificação como sítio 
de Interesse Público

Vista do Cerro da Mangancha

Cultura a Sul 

no cerro da mangancha 
situa-se um importante 
castro do período do 
bronze Final (há cerca de 
3.000 anos atrás), cara-
cterístico do Sudoeste da 
península ibérica, com uma 
população que praticaria já 
a mineração

>

rede de Museus do distrito de Beja

realizou-se no passado dia 
12 de Fevereiro, no audi-

tório da Biblioteca Municipal, 
mais uma sessão dos colóquios 
”Cultura a Sul”, organizados pela 
Universidade de Évora e com o 
apoio da Câmara Municipal de 
aljustrel. 

o colóquio de aljustrel foi su-
bordinado ao tema de “indústria 
Mineira: Património material e 
imaterial a preservar”, e do pro-
grama constaram as seguintes 
comunicações: - o Património 
Mineiro de aljustrel. Perspecti-
vas e realidades;  lousal: entre 
o minério e as tecnologias; Mina 
de S. domingos: património ou 
patrimónios? Uma reflexão sobre 
a definição do valor patrimonial e 
a valorização social dos patrimó-
nios; Existe uma cultura mineira? 
trabalho, memórias e património 
em aljustrel; Faixa Piritosa, funda-
mentos para a constituição de um 
Geoparque no sudoeste ibérico; 
apresentação de um projecto de 
recuperação patrimonial mineiro.

o encontro, moderado por de-
olinda Folgado do iGESPar, con-
tou ainda com a participação de 
oradores do Museu Municipal de 
aljustrel, do lNEG, da Fundação 
Serrão Martins, do departamento 
de antropologia da FCSH-UNl e 
das Minas de tharsis (Espanha). 
realizada em parceria com os 
municípios e outras instituições 
sediadas no alentejo, “Cultura a 
Sul” é uma iniciativa cultural pro-
movida pelo CidEHUS-UÉ (Cen-
tro interdisciplinar de História, 
Culturas e Sociedades da Univer-
sidade de Évora), no âmbito do 
seu programa de investigação 
centrado na compreensão das 
dinâmicas histórico-culturais do 
Sul de Portugal e na sua inserção 
europeia. 

actividades previstas já em 2011 

as Minas 
no centro 
do debate 
em aljustrel 

>

museu municipal de 
aljustrel / núcleo de 
arqueologia

 CONTACTOS: 
 284600170
 ww.museualjustrel.com
 museu@mun-aljustrel.pt 

• horário de Inverno 
 terça a sexta: 09h30 - 12h00  

14h00 - 17h00
 Sábado: 10h00 - 12h00 14h00 - 17h00 
 encerra: domingo, segunda-feira e 

feriados nacionais 

• horário de verão 
 terça a sexta: 09h30 - 12h30
 16h00 - 19h00
 Sábado: 10h00 - 12h00
 14h00 - 17h00
 Domingo: 14h00 - 18h00
 encerra: segunda-feira e feriados.

>

apresentação a cargo 
do dr. artur Martins

número

1993
ano em que teve 
início o processo de 
classificação do cerro 
da mangancha
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desporto

XXI jogos Concelhios em aljustrel 
com modelo renovado

desporto, a meta para o seu bem-estar!

Março em aljustrel é sinó-
nimo de desporto, diversão 

e muita animação com a realiza-
ção dos Jogos Concelhios. Esta 
XXi edição, que se realiza de 20 
de Março a 30 de abril, marca um 
ponto de viragem na organiza-
ção, divulgação e realização das 
actividades propostas. desde o 
rejuvenescer do logótipo dos jo-
gos, passando pela introdução 
de novas actividades, para atingir 
novos públicos, os Jogos Con-
celhios vão certamente marcar a 
diferença relativamente a edições 
anteriores. 

o rejuvenescimento desta ini-

ciativa desportiva tem, portanto, 
uma nova filosofia subjacente. 
desde logo o alargamento das 
actividades a uma faixa etária 
sénior e a atribuição de prémios, 
que não sejam medalhas ou taças. 
Este ano os primeiros 3 classifi-
cados nas provas disputadas em 
regime de competição irão ser re-
compensados com livre-trânsitos 
mensais, quinzenais ou semanais, 
de entradas gratuitas nas Piscinas 
Municipais de ar livre ou no Gi-
násio Municipal de Musculação e 
Cardio Fitness. o objectivo destes 
prémios passa pela promoção dos 
próprios equipamentos municipais 
e criação de hábitos saudáveis na 
população. 

assim, em 2011, os aljustre-
lenses terão ao seu dispor, para 
além das modalidades habituais, 
algumas novidades, designada-
mente a execução de um circuito 
com alvos e tiros de precisão na 
Modalidade de air Soft; baptismos 
de mergulho; realização de Férias 
desportivas da Páscoa, a realizar 
no Clube Náutico de Mértola, com 
actividades em Mértola, Mina de 
São domingos, descida do rio 
Guadiana em kayak, visita ao Pulo 

do lobo, entre outras actividades.
outra novidade é a realização 

de uma Maratona de Futsal Sénior. 
assim, com esta alteração preten-
de-se aumentar o número de equi-
pas inscritas e permitir que um 
grande número de adeptos desta 
modalidade possa participar.

No âmbito destes Jogos Conce-
lhios renovados, será ainda efectu-
ada uma  parceria com o agrupa-
mento de Escolas na realização do 
encontro de Mini-andebol, do dia 
do atletismo e uma Prova de orien-
tação. Estas actividades irão envol-
ver todo o 1º e 2º Ciclo de escolari-
dade do concelho, durante 3 dias, 
num total de mais de 350 alunos.

as inscrições estão a decorrer e 
podem ser efectuadas nas Juntas 
de Freguesia do Concelho, Piscina 
Coberta de aprendizagem, Giná-
sio Municipal de Musculação, Pa-
vilhão Municipal de desportos, na 
portaria da Escola E.B.2,3 ou ainda 
através do site da Câmara Muni-
cipal de aljustrel em www.mun-
aljustrel@.pt.

as inscrições são gratuitas e só 
serão consideradas válidas quan-
do acompanhadas da ficha de ins-
crição da organização.

desde o dia 6 de Fevereiro 
que o concelho de aljustrel 

tem uma nova iniciativa de cariz 
desportivo, ou seja, sessões de Fi-
tness orientadas por um técnico es-
pecializado, dirigida a pessoas dos 
8 aos 80 anos de idade.

assim, quinzenalmente, aos do-
mingos de manhã, os municípes 

podem participar nestas aulas em 
várias freguesias do concelho.

a Câmara Municipal de aljus-
trel pretende, com esta iniciativa, 
acrescentar mais uma modalidade 
desportiva às já existentes, refor-
çando o contributo para a prática 
regular de exercício físico, de ma-
neira a incentivar os municípes a 

combaterem o sedentarismo e do-
enças daí resultantes como, aVC`s, 
hipertensão arterial, diabetes e 
obesidade. deste modo, enquanto 
se zela pela saúde, melhoram-se 
as aptidões funcionais, o bom hu-
mor e bem-estar geral. Estas aulas, 
abertas à população em geral, são 
gratuitas.

a associação de atletismo 
de Beja, com o patrocínio 

da Câmara Municipal de aljus-
trel, promoveu no passado dia 
5 de Fevereiro, na freguesia de 
Messejana, o Campeonato dis-
trital de Corta-Mato por escalão.

Esta prova, que decorreu nos 
terrenos anexos ao Campo de 
Futebol de Messejana, esteve 
aberta a todos os escalões, des-

de benjamins a veteranos, atle-
tas federados, ou não, ao des-
porto Escolar e à população em 
geral. Porém, apenas os federa-
dos na associação de atletismo 
de Beja tiveram direito ao título 
individual e colectivo.

Esta Prova de Corta-Mato 
contou com o apoio da Junta de 
Freguesia de Messejana, NarM, 
Bombeiros de aljustrel e GNr.

segundos. tempo 
que Usain Bolt 
demora a correr 
100 metros 

número

9.58

Fitness para todos atletismo em Messejana 

Autarquia aljustrelense 
promove aulas gratuitas

Concelho de Aljustrel 
em movimento 

>

Desde o rejuvenescer do 
logótipo dos jogos, pas-
sando pela introdução de 
novas actividades, para 
atingir novos públicos, 
os Jogos concelhios vão 
certamente marcar a 
diferença relativamente a 
edições anteriores.

>

>

Fitness em Ervidel

Maria do rosário do NarM 
- 1º lugar na sua categoria
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  aSSEMBlEia MUNiCiPal 

Financiamento de projectos 
fundamentais garantido

aprovado estatuto do direito de oposição

a última reunião da assembleia Municipal de aljustrel realizou-
se no passado dia 28 de Fevereiro de 2011, em sessão ordinária.

depois do primeiro período para intervenção do público, o ponto dois 
destacou-se pela monitorização da Carta Educativa do Concelho de al-
justrel. Quanto a esta matéria o Sr. Presidente da Câmara introduziu o 
assunto e apresentou a proposta para apreciação e eventual aprovação. 
após a colocação de algumas questões, por parte dos membros de am-
bas as bancadas, e depois de prestados os devidos esclarecimentos, 
procedeu-se à votação do documento da Carta Educativa do Concelho 
de aljustrel, que foi aprovado por unanimidade.

o terceiro ponto da ordem do dia incidiu sobre a eleição dos mem-
bros suplentes para a CiMBal - Comunidade intermunicipal do Baixo 
alentejo. a lista eleita por unanimidade integra os seguintes deputados 
municipais: Jorge Coelho (PS), Fábio Brito (PS) e Vasco Santana (CdU). 

o quarto ponto desta assembleia “autorização para a contracção de 
empréstimo bancário até ao montante de 1.767.200 euros” foi o menos 
consensual. depois de justificada a necessidade da contracção deste 
valor, para o financiamento de projectos fundamentais para o desen-
volvimento do concelho, tais como: a ampliação da Piscina Municipal 
Coberta, recuperação do Cine oriental, Parque da Vila, arquivo Munici-
pal, Centro Escolar Vipasca, regeneração Urbana da Zona Histórica de 
Messejana, requalificação Urbana e ambiental do Carregueiro e ain-
da a requalificação Urbana de Montes Velhos e de rio de Moinhos, a 
proposta foi aprovada por maioria com 10 votos favoráveis do PS e 10 
abstenções da bancada da CdU. 

Sessão extraordinária

assembleia Municipal 
evocativa do 25 de abril de 1974  

No dia 25 de abril, 2ª feira, irá realizar-se uma assembleia Munici-
pal extraordinária evocativa do 25 de abril de 1974. À semelhan-

ça do ano passado, esta sessão terá como ponto único da ordem de 
trabalhos a “comemoração do 25 de abril”. Francisco Mestre, Presidente 
da assembleia Municipal de aljustrel, afirma que “esta sessão, pelo seu 
simbolismo, é um dos momentos mais importantes da celebração da 
democrática no nosso concelho”, pelo que apela à participação da po-
pulação na mesma. a assembleia Municipal extraordinária terá lugar 
junto ao edifício dos Paços do Concelho, em aljustrel, pelas 10h30.  
 

>

>

>

Francisco Mestre, na Sessão de 2010

Gabinete da oposição

Vereadores da oposição 
com novo gabinete

No âmbito das obras de requalificação do edi-
fício da Câmara Municipal foi criado um novo 

gabinete que servirá de apoia às actividades dos ve-
readores da oposição. Este novo espaço, situado no 
1º andar,  junto à sala de sessões do município, vem 
dar maior dignidade e conforto ao desempenho da 
actividade destes vereadores. 

Foi também aprovado, em reunião de Câmara re-
alizada a 6 de abril, o Estatuto do direito de oposição. 
a lei nº 24/98, de 26 de Maio, define que oposição 
consiste na actividade de acompanhamento, fiscali-
zação e crítica das orientações políticas dos órgãos 
executivos das autarquias locais.
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