
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º6/2019  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 13 DE JUNHO DE 2019 
 
 

 
- ATA N.º 06/2019 -  

 
SESSÃO SOLENE EVOCATIVA FERIADO MUNICIPAL 13 DE JUNHO 

CONCELHO DE ALJUSTREL, PASSADO, PRESENTE E FUTURO 

HONRANDO A HISTÓRIA, VALORIZANDO A IDENTIDADE, CONSTRUINDO O FUTURO 

 

 ---------- Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, no 

Logradouro da Ermida Nossa Senhora do Castelo, reuniu extraordinariamente a 

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

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------- Manuel Joaquim Batista Ruas  

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

 ---------- 2º Secretário: ------------------------------------------------------ Ana Rita dos Santos    

designada para desempenhar as funções, uma vez que se verificou a falta da 

2ªSecretária da mesa da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------  

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

 ---------- Manuel Nobre Rodrigues Rosa, substituído por Ana Rita dos Santos  -----------  

 ---------- Patrícia dos Remédios Camacho. ----------------------------------------------------------  

 ---------- João Manuel Rego Mendinhos Afonso, substituído por Sandrina Vaz 

Gramito Piteira. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Lélia Isabel Martins Guerreiro Pancada, substituída por Francisco Luz 

Nascimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Luis Gabriel Neto, substituído por Luisa Guerreiro. -----------------------------------  

 ---------- António Manuel Matos de Campos. -------------------------------------------------------  

 ---------- Pedro Miguel Mealha Formoso, substituído por António Nascimento. ----------  

 ----------- Cristina Isabel Ferreira Lopes, substituída por Ildefonso Alexandre Ribeiro 

Godinho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

da Conceição Franco Feio Rocha Parreira e Pedro Miguel Pacheco da Silva 

Amieiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 10,30 horas, com o seguinte 

ponto da ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- PONTO ÚNICO – COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO - SESSÃO 

SOLENE ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Abriu a sessão a Técnica Superior, Mónica Figueira, dando início aos 

trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Sobre a comemoração do Dia do Município, o Sr. Presidente da 

Assembleia proferiu algumas considerações iniciais para saudar os presentes, 

referindo os objectivos da Assembleia Municipal Jovem. ---------------------------------------  

 ---------- De seguida teve a palavra, Mercedes Guerreiro, enquanto oradora 

convidada, cujo trabalho intitulado “O Triunfo dos Valentes – Luta e resistência 

numa vila mineira do séc. XX”, e que será lançado no próximo dia 19 de junho, 

serviu de mote à sua intervenção nesta Assembleia.  -------------------------------------------  

  --------- Posteriormente os jovens eleitos da Assembleia Municipal Jovem 

procederam á apresentação das medidas vencedoras da edição de 2019. 

Apresentaram as medidas os jovens, Bernardo Cascalho, Francisco Lopes, Lara 

Cristina, Rodrigo Ramalhete e Miguel Rianço. -----------------------------------------------------  

 ---------- 1ª- Reduzir a Derrama para as novas empresas que se queiram fixar 

num espaço de cinco anos.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fundamentação: Aljustrel sendo uma zona interior, tem défice de empresas 

diversificadas. Esta medida iria atrair empresas para a fixação, podendo avançar de 

uma forma mais eficiente com a ajuda da Câmara Municipal de Aljustrel, que 

ajudaria o máximo possível as empresas relativamente aos assuntos burocráticos, 

como por exemplo: a legalização de terrenos, auxílio nos projetos de especialidade 

a custo reduzido ou gratuito, caso haja uma garantia de fixação por parte da 

empresa durante, pelo menos, cinco anos. 2ª- Criação de um festival de Cante 

Alentejano e de gastronomia típica.  ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2ª- Criação de um festival de Cante Alentejano e de gastronomia típica. -  

 ---------- Fundamentação: Portugal tem no seu património cultural uma expressão 

musical muito genuína, única no mundo, o Cante Alentejano, agora reconhecido 
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como Património Cultural Imaterial da Humanidade por parte da UNESCO. Visto 

que Aljustrel é uma região destacada pelo Cante Alentejano, faria todo o sentido a 

criação de um festival. Este festival iria ter inúmeras referências ao Cante 

Alentejano tanto de Aljustrel como o de outras regiões de Portugal com a 

colaboração das mesmas. Para além do Cante Alentejano, este festival destacaria 

também a gastronomia simples mas imaginativa, que é a gastronomia alentejana.  ---  

 ---------- 3ª medida- Munir os jovens que participam no projeto "Voluntariado 

Jovem para a Natureza e Florestas" com as condições necessárias para que 

estes as possam transmitir aos turistas.  -------------------------------------------------------  

 ---------- Fundamentação: Usufruindo do projeto elaborado pelo instituto Português 

do Desporto e Juventude poderíamos dotar os jovens neste mesmo projeto de 

conhecimentos mais detalhados informativos, histórias, tradições sobre o nosso 

concelho. O objetivo é que estes (jovens) possam, beneficiando das suas posições 

estratégicas e de elevado interesse turístico (Nossa Senhora do Castelo e o Moinho 

do Maralhas), dar a resposta a possíveis questões, dar a conhecer o concelho e 

divulgar outras eventuais atrações e informações sobre o concelho. -----------------------  

 ---------- 4ª- Fixação de outdoors nas aproximações de saída da autoestrada 

para Aljustrel.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fundamentação: Dando utilidade ao posicionamento benéfico que o 

concelho de Aljustrel dispõe em relação à A2, pretendemos a fixação de outdoors 

de cariz promocional e informativo, às saídas da mesma para a nossa localidade. 

Assim, iríamos promover o interesse e despertar a atenção dos utentes, dessa 

mesma autoestrada, para as riquezas do nosso concelho.  -----------------------------------  

 ---------- 5ª- Desenvolver visitas, de âmbito escolar, onde se aborde as metas 

curriculares das múltiplas áreas disciplinares dos respetivos anos escolares e 

o valor histórico do nosso concelho.  ------------------------------------------------------------  

 ---------- Fundamentação: Estas visitas, oferecidas pelo município com o auxílio do 

posto de turismo numa primeira fase, irão não só contribuir para a aprendizagem 

dos alunos em disciplinas como: História, Biologia e Geologia, Ciências Naturais e 

Geografia, como também divulgar a um maior número de pessoas, todo o nosso 

passado, presente e futuro. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Aproveitando ainda a sessão foram entregues os prémios de participação e 

os prémios às equipas vencedoras. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida, passando-se às intervenções políticas relativamente à 

comemoração do dia do Município, abriu as intervenções o Presidente da 

Assembleia Municipal, seguindo-se a deputada Sandrina Piteira, em representação 

do grupo do Partido Socialista, e o deputado Renato Paulo, em representação do 

grupo da Coligação Democrática Unitária e para terminar o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Aljustrel, Nelson Brito. -------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se terminar a sessão, o Sr. Presidente da Assembleia, agradeceu a 

presença de todos os presentes, das entidades convidadas e de todos os 

intervenientes, nomeadamente do Grupo Coral Os Cigarras e Grupo Maravilhas do 

Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 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 o Senhor Presidente declarou 

encerrada a sessão eram 12:30 horas. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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


