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- ATA N.º 04/2016 - 

 

 ---------- Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, no Centro 

Cultural Freguesia de Unidade em Ervidel, reuniu ordinariamente a Assembleia 

Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  --------------------------------------------------  

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------------- Francisco Correia Mestre  

 ---------- 1º Secretário:  ---------------------------------------- Maria da Graça Góis Belchior 

 ---------- 2º Secretário: ------------ Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista 

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Feita a chamada verificou-se a falta dos seguintes membros:  ---------------------  

 ---------- Manuel Francisco Baltazar, substituído por Celeste Deodato. ----------------------  

 ---------- João Afonso, substituído por Jorge Conduto. -------------------------------------------  

 ---------- Pedro Amieiro, substituído por Rui Rosa. ------------------------------------------------  

 ---------- Cidália Pina Santos Gil ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente, Nelson 

Domingos Brito, e pelos Vereadores, Carlos Miguel Castanho Espada Teles, Manuel 

Nobre Rodrigues Rosa e João Carlos Soares Mestre. -----------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO -------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após verificação da existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 19:00 horas, com os pontos 

constantes da seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

 ---------- B2 – Ratificação da Proposta de Atribuição de Medalhas Municipais. -----------  

  --------- B3 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º4/2015  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 09 DE JUNHO DE 2016 
2 
 

 ---------- B4 – Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR ----------------------------------------  

 ---------- A ata da sessão realizada em 29 de abril de 2016, depois de transcrita foi 

lida em voz alta, tendo sido aprovada por unanimidade. Os membros Rui Rosa e 

Luis Gabriel Neto não participaram na votação por não terem estado presente na 

sessão, e assinada pelo presidente da mesa, 1º e 2º Secretários. --------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente informou os presentes de uma Petição intitulada “Em 

Defesa da Escola Pública”, que depois de lida e posta à votação foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público. ---------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no 1º período para intervenção do público. ----------------  

 ---------- B2 – Ratificação da Proposta de Atribuição de Medalhas Municipais. -----  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto e apresentada a 

proposta de atribuição de medalhas de mérito municipal às seguintes 

entidades/individualidades:  -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Grupo de Musica Popular Nova Aurora ------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Nova Aurora é um dos grupos musicais mais antigos de todo o 

Alentejo, cantando pelo país fora as tradições musicais da região. --------------------------  

 ---------- A ideia de criar este grupo nasceu durante as pausas dos ensaios da banda 

filarmónica de Aljustrel. Nesses tempos, era à volta do Senhor José Sequeira que se 

reunia um grupo de jovens que entoavam modas e cantigas alentejanas por 

brincadeira. Aos poucos, a diversão foi ganhando contornos mais sérios e não 

tardou a que as cantorias passassem dos bastidores para o grande palco. --------------  

 ---------- O Grupo Nova Aurora estreou-se durante as comemorações do 25 de Abril, 

de 1982.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Nova Aurora tem sido através das suas cantigas um dos principais 

embaixadores do concelho de Aljustrel, com atuações de norte a sul do país, e no 
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estrangeiro como no Canadá, nas cidades de Toronto e Montreal, e em Bruxelas 

(Bélgica) ou em Hem (França). ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pela perseverança dos vários elementos ao longo dos seus 34 anos de 

existência, pelo intenso trabalho de recolha musical, nomeadamente no que 

concerne à valorização do cancioneiro alentejano, pela forma como têm honrado o 

bom nome do concelho de Aljustrel, propõe-se ao abrigo do artigo 15º do 

Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas que a Câmara Municipal delibere 

atribuir a medalha de mérito municipal, grau dourada. ------------------------------------------  

 ---------- NAVA – Núcleo de Artes Visuais de Aljustrel ---------------------------------------  

 ---------- O Núcleo de Artes Visuais de Aljustrel foi fundado em 1989 por vontade de 

alguns artistas e professores residentes no Concelho que desenvolveram quatro 

atividades, a Pintura, a Escultura, a Gravura e a Fotografia. ----------------------------------  

 ---------- A partir de meados dos anos 90, a Pintura tornou-se a única atividade 

desenvolvida no NAVA. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É uma secção cultural do Centro Republicano de Instrução e Recreio 

Aljustrelense, que tem como objetivo promover o gosto e a sensibilidade estética dos 

seus membros e da população em geral. -----------------------------------------------------------  

 ---------- É também um espaço de aprendizagem na área da pintura, que é 

frequentado por pessoas das mais variadas idades e pelas mais diversas 

motivações (gosto pela criatividade, ocupação de tempos livres, descoberta de 

novos horizontes, etc.). -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O NAVA organiza anualmente algumas exposições, concursos de pintura 

infantil e participa em diversos eventos. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Este núcleo de artes constitui-se como o principal pólo de dinamização da 

vertente artística no concelho, sendo-lhe reconhecido no meio artístico e no seio da 

população, não só o mérito da obra dos seus dinamizadores e participantes, como 

também o mérito da promoção da educação pela arte nas várias camadas da 

população do concelho, que ao longo dos 27 anos da sua existência. ---------------------  

 ---------- Neste sentido propõe-se ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Municipal 

de Insígnias e Medalhas que a Câmara Municipal delibere atribuir a medalha de 

mérito municipal, grau dourada. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Maestro Ricardo Lemos ---------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Maestro Ricardo Lemos é natural de Pevidém, Guimarães. ---------------------  

 ---------- Desenvolveu a sua carreira musical ligada às Forças Armadas, 

nomeadamente na Banda de Musica da Força Aérea Portuguesa. --------------------------  

 ---------- Encontra-se desde há 10 anos ligado à Banda Filarmónica da Sociedade 

Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense, desenvolvendo um trabalho intenso 

junto dos mais jovens, incutindo-lhes o gosto pela música. ------------------------------------  

 ---------- Do seu currículo destacam-se várias distinções por mérito e qualidade 

artística, atribuídas pela hierarquia militar e por júris de reconhecido mérito artístico. -  

 ---------- O Maestro Ricardo Lemos está ligado a vários projetos do ensino da música 

desde o pré-escolar até aos músicos da Banda Filarmónica. ---------------------------------  

 ---------- No seu trabalho na Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense 

é assinalável o engrandecimento da atividade desta sociedade musical, elevando 

não só o nome do concelho, como da sociedade musical, que tem merecido uma 

apreciação bastante digna de assinalar nos vários locais onde atua de norte a sul do 

país. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É por sua mão que são criados vários projetos como o grupo de metais, a 

orquestra juvenil, dois grupos de cante alentejano infantis, colaborando ainda com 

projetos musicais que envolvem os seniores do concelho. -------------------------------------  

 ---------- Pela forma como tem elevado a qualidade musical dos vários projetos em 

que se encontra envolvido, pela forma como tem contribuído para o 

engrandecimento do bom nome de Aljustrel, propõe-se ao abrigo do artigo 15º do 

Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas que a Câmara Municipal delibere 

atribuir a medalha de mérito municipal, grau dourada. ------------------------------------------  

 ---------- Cante Alentejano-------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O cante alentejano é um património vivo do Alentejo. --------------------------------  

 ---------- É uma expressão genuína da tradição vocal profundamente enraizada na 

alma do povo alentejano, determinante para a conservação da sua identidade 

cultural e que constitui simultaneamente uma referência fundamental da região. O 

modo de cantar e o amor ao "cante" estão intrinsecamente ligados à memória do 

tempo em que os cantadores tinham uma ligação profunda ao trabalho das minas e 

ao mundo rural. Mesmo com essa memória e esse tempo a desaparecer, o "cante" 
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mantém intactas as características da sua expressão vocal, a solenidade e a paixão 

na sua interpretação. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O concelho de Aljustrel é rico em tradições musicais, ligadas ao "cante", aqui 

nasceu o primeiro grupo organizado de "cante", aqui existem atualmente oito grupos 

de cante em atividade, aos quais se juntam mais dois projetos de "cante" infantis. -----  

 ---------- O Cante Alentejano foi classificado como património imaterial da 

humanidade pela Unesco, no concelho de Aljustrel já o tinha sido como património 

de interesse municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os homens e mulheres que hoje perpetuam esta forma de ser e estar 

através do "cante" são merecedores de reconhecimento publico, pelo seu empenho, 

pela sua perseverança e pelo seu amor à terra, desta forma propõe-se ao abrigo do 

artigo 15º do Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas que a Câmara 

Municipal delibere atribuir a medalha de mérito municipal, grau dourada a todos os 

grupos de "cante" do concelho de Aljustrel. --------------------------------------------------------  

 ---------- Dr. Fernando José de Freitas Jorge da Silva ----------------------------------------  

 ---------- O Dr. Fernando José de Freitas Jorge da Silva, desenvolve a sua atividade 

de médico veterinário neste concelho, tendo estado ligado profissionalmente ao 

ministério da agricultura, à associação de agricultores do campo branco e ao 

município de Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É lhe reconhecida a disponibilidade, a franqueza das sua ações que 

superaram quase sempre em grande parte as suas obrigações profissionais, sendo 

no mundo rural encarado como o Doutor Veterinário sempre disponível. ------------------  

 ---------- O Dr. Jorge, como é conhecido no nosso meio, merece o apreço pela sua 

ação profissional, humana e simples junto da população, a quem serviu com 

profunda dedicação, posto isto propõe-se ao abrigo do artigo 15º do Regulamento 

Municipal de Insígnias e Medalhas que a Câmara Municipal delibere atribuir a 

medalha de mérito municipal, grau dourada. -------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi ainda apresentada a proposta de 

atribuição da Medalha de Bons Serviços Municipais, que de acordo com artigo 19.º 

do regulamento de insígnias e medalhas do município, poderá ser atribuída aos 

funcionários que ainda no exercício de funções, hajam desempenhado com 
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manifesta assiduidade, dedicação e zelo ao serviço do município e dos munícipes, 

30 anos ou mais ao serviço do município. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Assim são distinguidos os seguintes funcionários: -------------------------------------  

 ----------  - António Amaral Lopes Acção -------------------------------------------------------------  

  --------- - António José Ramos Chaveiro ------------------------------------------------------------  

  --------- - António Madeira da Cruz --------------------------------------------------------------------  

  --------- - Carlos José do Rosário Valério ------------------------------------------------------------  

 ----------  - Eduardo Nunes Guerreiro ------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Francisco Inácio Serra Emídio  -----------------------------------------------------------  

  --------- - Idália Soares Jorge Amândio Soares ----------------------------------------------------  

  --------- - Joaquim Lourenço Guerreiro ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - Joaquim Manuel Lourenço Guerreiro ---------------------------------------------------  

 ----------  - Jorge Raposo Barradas ---------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Ludgero Vilhena Capeta --------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Maria Elisabete Pascoal Teixeira Curtinha --------------------------------------------  

 ----------  - Maria da Luz Cecília Silvério --------------------------------------------------------------  

 ----------  - Maria da Luz Feio de Jesus Rosa -------------------------------------------------------  

 ----------  - Vitor Manuel Lopes Angelino --------------------------------------------------------------  

 ----------  - Elisiária Guerreiro Frederico Banza -----------------------------------------------------  

 ----------  - Maria Alice Gil da Silva Martins -----------------------------------------------------------  

 ---------- Colocada à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 

ratificar a proposta de atribuição de medalhas municipais. -------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação da atividade da Câmara. --------------------------------------------  

 ---------- B4 – Outros assuntos de interesse. -----------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 3 e 4 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente o dia de hoje na 

Barragem do Roxo, com a inauguração da Baia do Roxo que permite a entrada de 

água do Alqueva. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Destacou ainda as candidaturas aos fundos comunitários das empreitadas 

de requalificação dos Bairros Mineiros e do Ciclo Urbano da Água. -------------------------  

 ---------- Por fim deixou um convite a todos os presentes para a Feira do Campo 

Alentejano que se realizará no próximo mês de junho. ------------------------------------------  
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 ---------- B5 – 2º Período para intervenção do público. ---------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no 2º período para intervenção do público. ----------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA ----------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, foi elaborada minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos 

que depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por unanimidade e 

assinada pela Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

presente à sessão seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

da mesa e pelos 1º e 2º Secretários. -----------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ---------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO  ----------------------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a sessão eram 20:10 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Mesa ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


