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Associativismo
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Educação Artística
Novo programa artístico
do NAVA, apoiado pelo
município, faz chegar as
expressões plásticas aos
mais jovens, desenvolvendo
a percepção, a imaginação,
a observação, o raciocínio e
o controle gestual a partir
de tenra idade

Município
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Obras do Cine
Oriental concluídas
O Cine Oriental abre
brevemente as suas
portas.
A nova infraestrutura
permite um leque
alargado de valências:
teatro, dança, variedades,
conferências, entre outras

Entrevista
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Entrevista ao
vereador Carlos
Teles
“A verdade é que nos
últimos 5 anos reduzimos
muito substancialmente
a dívida que encontrámos
em finais de 2009. Essa é
a verdade e os números
demonstam-no”

Município
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100 milhões em
exportações
Aljustrel, foi nos últimos
anos, o concelho português
que mais cresceu ao nível
das exportações, passando
de 1 milhão de euros
anuais, para os mais de
100 milhões registados em
2013

228

Arquivo

12

O Cinema no
Concelho de
Aljustrel
Analisando o percurso das
lides cinematográficas
no nosso concelho ao
longo do século passado,
podemos facilmente
afirmar que Aljustrel é
uma terra de cinéfilos
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Feira do Campo 2014

Editorial

No nosso concelho, os investimentos
públicos concretizados ao abrigo do EFMA Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
permitiram ampliar as áreas de regadio de 3 mil
para cerca de 20 mil hectares, aos quais deverão
ainda ser acrescentados brevemente 3 a 4 mil
hectares do projeto do Bloco de Rega de Rio de
Moinhos

Nelson Brito

Presidente da Câmara

A

agricultura alentejana,
com a chegada da água,
fonte de vida e de riqueza,
está a mudar o seu perfil de forma
irreversível. Os nossos campos,
outrora cobertos por milhares
de hectares de culturas cerealíferas, dão hoje substrato a uma
vaga imensa de novas culturas.
O olival, a vinha, as hortícolas, as
flores e os pomares, são os novos
“habitantes” que trazem um colorido diferente ao Alentejo.
No nosso concelho, os investimentos públicos concretizados
ao abrigo do EFMA - Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva permitiram ampliar as áreas de regadio de 3 mil para cerca
de 20 mil hectares, aos quais deverão ainda ser acrescentados os
3 a 4 mil hectares do projeto do
Bloco de Rega de Rio de Moinhos
que deverá ficar concluído até

2015.
Esta é uma autêntica revolução agrícola em decurso na nossa
terra, que favorece o surgimento
de novos e inovadores projetos
agrícolas que tiram proveito da
mais-valia que é o acesso facilitado à água.
No entanto, é preciso que nesta terra, onde a água agora chega
em quantidade, se desenvolvam
atividades e investimentos.
Para tal, é necessário ganhar
escala. É fundamental que os
agricultores se tornem verdadeiros empresários agrícolas e assumam que o associativismo é o caminho a seguir, à semelhança do
que se passa nos países europeus
mais desenvolvidos em termos
agrícolas.
É ainda fulcral e urgente que
haja capacidade de criar plataformas comerciais e de desenvolver

condições para transformar localmente os produtos agrícolas.
Produzir - armazenar - transformar - comercializar. Este é o
único caminho possível se queremos conquistar mercados. E o
Município de Aljustrel não ficou
de braços cruzados face a esta nova realidade. Temos vindo a desenvolver uma intensa atividade
junto dos agricultores, estruturas
associativas e “clusters” do sector,
estendendo a nossa ação, inclusivamente, a outros concelhos e regiões e à vizinha Espanha. Além
disso, a revisão do PDM, que visa
classificar novos polos industriais
que, como se espera, possam
ter acolhimento no novo Quadro Comunitário, irá permitir o
desenvolvimento de atividades
empresariais, nomeadamente na
agroindústria.
Simultaneamente, o Mu-

nicípio promove, desde 2011,
o “Encontro Ibérico Regadio e
Sustentabilidade” integrado no
programa da Feira do Campo
Alentejano, que visa a promoção
da agricultura, do regadio, através da diversificação de culturas,
da transformação agroindustrial,
do marketing internacional e na
aposta de novos mercados.
Este ano, na 4ª edição do encontro, em parceria com duas Associações de Desenvolvimento Local, a Esdime e a Associação Rota
do Guadiana, e a Rádio Voz da
Planicie, é intenção da autarquia
debater a “agroindústria na cadeia de valor do agronegócio”, ou
seja, pretende-se abordar as novas
formas de valorização e aperfeiçoamento de toda a cadeia de valor
dos produtos e serviços agroalimentares, identificando novas
competências que permitam tra-

zer valor acrescentado ao
sector e captar investimento
nos segmentos da produção,
indústria e distribuição.
A par da agricultura, a Feira
do Campo Alentejano pretende
igualmente ser uma mostra das
condições empresariais que o
Concelho de Aljustrel tem para
oferecer a outros potenciais investidores.
Mas a Feira do Campo é também uma grande festa para os
milhares de visitantes que aqui
acorrem para adquirir produtos
locais e de artesanato, assistir aos
inúmeros espetáculos musicais
e de cultura popular, bem como
para provar os deliciosos petiscos
alentejanos num grande convívio
com amigos e familiares.
Esperamos por si…

Assembleia Municipal de Aljustrel

Resumo das Deliberações

A

Assembleia Municipal de
Aljustrel reuniu, em sessão ordinária, no passado
dia 30 de abril. Antes da ordem
do dia, foi apresentado o expediente, do qual se destaca um ofício datado de 07/04/2014 a enviar
um “Apelo em Defesa da Escola
Pública”, o qual foi analisado e
votado por unanimidade.
Foram ainda apresentadas,
por parte da bancada do PS as
moções: “Em defesa da população
do concelho e dos serviços públicos” e “Saudação aos 40 anos do
25 de Abril de 1974”, que depois de
postas à votação foram aprovadas

por unanimidade. Por parte da
bancada da CDU, foi apresentada
a moção “Abril e Maio 40 anos”,
que também foi aprovada por
unanimidade.
Na ordem do dia, e após o primeiro período para intervenção
do público, foram a apreciação e
votação os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2013, tendo sido aprovados por
maioria, com 12 votos favoráveis
por parte da bancada do PS e 6
abstenções por parte da bancada
da CDU.
De seguida, e após uma breve
introdução ao assunto pelo vere-

ador Carlos Teles, procedeu-se à
votação da 1ª Revisão às Grandes
Opções do Plano e do Orçamento, que foi aprovada por unanimidade.
O ponto 3 da ordem do dia teve a ver com a Nomeação do Revisor Oficial de Contas. Foi igualmente explicado pelo vereador
que, face à necessidade de nomear
um auditor externo responsável
pela certificação legal de contas do Município, em virtude do
disposto no n.º1 do artigo 77º da
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro,
a Câmara Municipal deliberou,
em reunião ordinária realizada a

21/04/2014, propor à Assembleia
Municipal a nomeação da empresa Santos Pinho & Associados
– Soc. Revisores, como revisores
oficiais de contas. Posto à votação,
a Assembleia deliberou por unanimidade nomear esta empresa.
O Relatório da Oposição foi
levado a apreciação no ponto 5. E,
por fim, os pontos 6 e 7, referentes
às Atividades da Câmara e Outros assuntos de interesse foram
tratados em conjunto, tendo sido
destacados, pelo presidente da Câmara, o fim das obras de Remodelação do Cine Oriental e a respetiva inauguração no final do mês

de junho; o início das obras de
requalificação do Pavilhão do Gado e Picadeiro; o forte movimento
associativo, que, em conjunto com
as juntas de freguesia, durante todo o mês de abril, levaram a cabo
as comemorações dos 40 anos do
25 de Abril de 1974; a inauguração
no mês de maio, em parceria com
o cofre social dos trabalhadores
da Câmara Municipal, do refeitório social, e ainda a implementação de um novo seguro para os
trabalhadores municipais para as
comparticipações das consultas
médicas.
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Entrevista

Vereador Carlos Teles
Recentemente, o executivo
foi apontado pela oposição
como tendo levado Aljustrel
a ser um dos municípios mais
endividados a nível nacional.
Como interpreta esta informação?
Trata-se de uma acusação inadmissível, por ser completamente
falsa. Aljustrel está longe de ser
um dos municípios mais endividados a nível nacional e, mesmo
que o fosse, jamais essa circunstância poderia ser apontada ao
atual executivo, visto que não
aumentámos o endividamento.
A verdade é que nos últimos 5
anos reduzimos muito substancialmente a dívida que encontrámos em finais de 2009.
Essa é a verdade e os números
demonstram-no. São mais de
13% de redução à dívida.
E como explica essa acusação?
Esta informação errónea tem
origem na manipulação de uma
lista divulgada por um jornal
nacional que se referia apenas
ao endividamento dos municípios que aderiram ao PAEL
– Programa de Apoios à Economia Local, ao qual consentimos
associar-nos em 2012, o que nos
permitiu contrair um empréstimo de cerca de 1,5 milhões de
euros, a pagar em 14 anos e com
juros reduzidos. Esse acordo
permitiu à autarquia avançar
com alguns projetos novos e
honrar compromissos já assumidos no passado por anteriores executivos que deixaram o
Município numa situação financeira delicada ao nível da
tesouraria.
Mas aderir ao PAEL aumentou
o endividamento da Câmara?
O efeito é nulo. É importante
não esquecer que este empréstimo não aumentou o endividamento da autarquia, porque
transformou dívida de curto
prazo em dívida de longo prazo,
permitindo-nos cumprir com a
nova lei dos compromissos que
nos foi imposta, e reduzir os

custos financeiros que poderiam advir do incumprimento
desses compromissos. Existem
autarquias que não aderiram
ao PAEL e neste momento estão com enormes dificuldades
ao nível do cumprimento da Lei
dos Compromissos e dos Pagamentos em atraso, existindo
mesmo casos de autarquias com
retenção de fundos das transferências do estado.
Mas o município está ou não
muito endividado?
Está menos do que estava há 5
anos atrás, no entanto a situação continua a ser preocupante
porque as receitas do município
são cada vez menores e as despesas são cada vez maiores.
Sendo assim, qual é o endividamento global do município
hoje e qual era em finais de
2009?
Em 2009 o endividamento
global do município era de 10
milhões e 860 mil euros. Em
Dezembro de 2013 era de 9 milhões e 515 mil euros. Estes é
que são os dados reais, são os
dados reais que constam nas
contas finais dos exercícios e
que são enviados para o Tribunal de Contas. Aqui constata-se
que diminuímos o endividamento em 1 milhão e 346 mil
euros. 13% de redução à dívida.
Como tem evoluído a transferência de dinheiros do
Orçamento do Estado para a
Câmara?
O orçamento de 2014 prevê, relativamente ao orçamento de
2010, um corte de 979 mil euros. Em janeiro de 2014 recebemos menos 81 mil euros do que
tínhamos recebido em janeiro
de 2010, ou seja, esta é a verba
que recebemos a menos todos
os meses. É um corte brutal,
que só com um grande rigor
na gestão do município conseguimos manter a atividade do
município normal e regular.
Temos de ser eficientes na exe-

“A verdade é que
nos últimos 5 anos
reduzimos muito
substancialmente a
dívida que encontrámos em finais de
2009. Essa é a verdade e os números
demonstram-no!”
“Em 2009 o endividamento global do
município era de
10 milhões e 860
mil euros. Em Dezembro de 2013 era
de 9 milhões e 515
mil euros”
“Diminuímos o endividamento em 1
milhão e 346 mil
euros”
“Aguardamos pela
execução orçamental para perceber até que ponto
podemos reduzir o
IMI cobrado”
“O Município de
Aljustrel irá opor-se com todos
os meios ao seu
alcance ao encerramento de mais
escolas no nosso
concelho, nem que
para tal tenhamos
de recorrer a medidas drásticas que
chamem à razão os
mandantes destas
políticas que estão
a matar os territórios do interior”

cução das atividades. Se bem se
lembram não fazemos menos
agora do que se fazia anteriormente, mantemos as atividades
mas tornámo-nos mais eficientes. O corte total acumulado
desde 2010 até ao final de 2013
ascende já a 2 milhões e 606 mil
euros.
Outra das críticas apontadas
pela oposição remete para o
aumento de IMI - Imposto
Municipal sobre Imóveis. Como interpreta esta crítica?
Considero que também essa é
uma crítica muito injusta, visto
que as taxas de IMI se mantêm
inalteradas há mais de 10 anos
no nosso concelho. Houve sim
uma atualização do valor dos
imóveis decretada pelo Governo, à qual a autarquia é alheia
e que em muitos casos resultou
num aumento do imposto a pagar. O Presidente da Câmara,
assumiu, na Assembleia Municipal o compromisso de reduzir o IMI cobrado, tornando
essa redução proporcional ao
aumento da receita no orçamento do município resultante
do agravamento das avaliações
dos imóveis. Ou seja, aguardamos pela execução orçamental
para perceber até que ponto podemos reduzir o IMI cobrado.
Parece-me uma decisão sensata
e equilibrada, que foi aprovada na Assembleia Municipal,
curiosamente, sem qualquer
voto contra da oposição. Aliás,
a oposição além de não ter votado contra, também não apresentou qualquer proposta para
redução das taxas. Depois de ler
os comunicados lançados pela CDU, dá-me a sensação que
existe alguma descoordenação
entre as pessoas que escrevem
os comunicados e as que estão
eleitas na Assembleia Municipal
e Câmara.
Os cortes financeiros têm vindo acompanhados de outras
medidas gravosas para o nosso concelho. Quais destacaria?
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Destacaria o encerramento de
serviços públicos de proximidade, como correios, serviços
de saúde e outros de que se ouve
falar, mas principalmente escolas. O Município de Aljustrel
irá opor-se com todos os meios
ao seu alcance ao encerramento de mais escolas no nosso
concelho, nem que para tal tenhamos de recorrer a medidas
drásticas que chamem à razão
os mandantes destas políticas
que estão a matar os territórios
do interior. Não toleraremos ser
privados de mais serviços públicos de proximidade porque os
cidadãos do nosso concelho têm
tanto direito a eles com quaisquer outros cidadãos do país.
Globalmente, o que espera
deste segundo mandato?
Apesar dos enormes constrangimentos que estamos a sentir, principalmente por via das
permanentes intromissões do
Estado Central na vida das autarquias locais, espero que possamos concretizar os grandes
objetivos traçados para este
mandato. No fundo, pretendemos dar continuidade a um
primeiro mandato que mereceu
a aprovação da grande maioria
das pessoas do nosso concelho.
Queremos continuar a trabalhar com rigor, humildade, mas
sem perder a ambição de fazer
ainda melhor pelo nosso concelho.

BI
Nome: Carlos Miguel
Castanho Espada Teles
Idade: 42 anos
Função:
Vice-Presidente e Vereador
da Câmara Municipal de
Aljustrel
Pelouros:
Administração Financeira,
Recursos Humanos,
Cultura e Turismo
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Gráfico 1 - Mapa do desemprego

Indicadores de emprego e de exportações

Aljustrel é o concelho
português que mais
cresceu ao nível das
exportações

Município

04

Estes indicadores, que transportam esperança
para o futuro, expressam uma dinâmica socioeconómica muito própria, processo ativo
em que a câmara municipal tem assumido o
seu papel de agente catalisador e mobilizador

O

Concelho de Aljustrel tem uma dinâmica de emprego muito relevante, que se traduz numa das taxas
de desemprego mais baixas da região e do
país, na casa dos 9% (Gráfico 1), quando a
nível nacional este indicador ronda os 15%
(Gráfico 2).Importa ainda referir que a taxa
de desemprego no Concelho de Aljustrel se
mantém relativamente estável desde 2009
(Gráfico 3), ano em que a crise se instalou
definitivamente no nosso país, principalmente se considerarmos que a taxa de desemprego em 2009 em Portugal se situou
abaixo dos 10%.
Aljustrel foi também, nos últimos anos,
o concelho português que mais cresceu ao

Gráfico 2 - Taxa de desemprego

nível das exportações (Gráfico 5), passando
de 1 milhão de euros anuais de exportações,
para os mais de 100 milhões registados no
ano de 2013 (Gráfico 4).
Estes indicadores, que transportam
esperança para o futuro, expressam uma
dinâmica socioeconómica muito própria,
processo ativo em que a câmara municipal
tem assumido o seu papel de agente catalisador e mobilizador, diagnosticando a realidade concelhia nos vários domínios, planificando estratégias e ações e estabelecendo
pontes com os diversos atores económicos
e sociais, externos ou internos ao território,
com vista ao desenvolvimento sustentável
do nosso concelho.

Gráfico 4 - Exportações

Gráfico 3 - Evolução do número de desempregados - Aljustrel
Gráfico 5 - Aumento das exportações
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10 municípios que mais
cresceram em 10 anos
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e 2013
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Boca de cena maior permite valências culturais diversificadas

O Cine Oriental abre brevemente as portas ao público. Conforme anunciámos no Boletim Municipal anterior, as obras de requalificação a que foi sujeito, nestes últimos
dois anos, implicaram a remodelação e ampliação do edifício a fim de o dotar de um
leque alargado de valências: teatro, dança, variedades, conferências, entre outros.
Nesta edição, damos a conhecer as principais alterações efetuadas.

L

ocalizado na vila de Aljustrel, o Cine Oriental ocupa
uma parcela de terreno que
confina com as ruas Vasco da Gama e Luís de Camões, continuando
assim a dispor de duas entradas
independentes. O acesso público
principal faz-se pela Rua Vasco da
Gama, onde se localiza a bilheteira, o átrio e a receção, enquanto a
entrada da Rua Luís de Camões
permite o acesso para pessoas com
mobilidade reduzida.
Com uma lotação na plateia
de 201 lugares, no balcão de 49
lugares, e a possibilidade de se-

rem colocadas uma dezena de cadeiras soltas na galeria superior,
o edifício de dois pisos dispõe de
uma sala de projeção reformulada, apoios diversos, camarins,
pequenos foyers, sala polivalente
e sanitários adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.
O palco, com uma boca de cena, profundidade e áreas laterais
ampliadas, permite a realização
de diferentes tipos de espetáculos
que requerem condições acústicas distintas, para tal foi encontrado um compromisso entre os
diferentes géneros de representa-

ção, situação comum à generalidade das salas multifuncionais.
O edifício dispõe de nova instalação de climatização.
Associado à entrada principal, situa-se um dos acessos
ao piso superior e outro direto
à sala (junto do palco). No piso
superior, e em continuidade com
os espaços referidos, encontra-se um segundo foyer do qual se
acede ao balcão e à sala polivalente. A partir da entrada pela Rua
Luís de Camões existem espaços
de apoio ao público, uma área de
serviço com bilheteira e uma ca-

fetaria.
No piso superior, uma pequena área funciona igualmente como foyer a partir do qual se acede
ao balcão e galeria, mas também
às zonas técnicas, sala de projeção e régie.
A entrada de serviço, que
se faz pela Rua Vasco da Gama,
ao nível do piso-1, conduz ao
subpalco e às instalações técnicas. Existe aqui igualmente uma
plataforma elevatória que permite cargas e descargas de material
e de equipamento diretamente da
rua para o palco e o subpalco.

Neste momento, está a
ser finalizada a
montagem do
complemento
ao sistema de
cinema analógico, do sistema de
comunicações cénicas, da intercomunicação técnica, da chamada de público e artistas e da mecânica de cena. Muito em breve,
estarão reunidas as condições para a reabertura do Cine Oriental
recuperado e reformulado, oferecendo mais qualidade e conforto
ao público.

Camarim
Acesso ao 2.º piso

Boca de cena

Zona de estar
Zona de estar

1.º piso

2.º piso

Átrio

Bar

Escadaria

Município

Cine Oriental está concluído

Plateia e balcão
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Arquivo Municipal

Candidatura de reabilitação do edifício
do antigo Centro de Saúde aprovada

Obras

Com estas obras de reabilitação e adaptação, o edifício passará a ter uma utilização
pública de âmbito cultural. Aqui será albergado o Arquivo Municipal, um Núcleo de
Artes Gráficas e o Centro de Documentação de Aljustrel

A

candidatura de
“Reabi litação
e adaptação do
edifício do antigo Centro
de Saúde de Aljustrel para instalação do Arquivo
Municipal e Núcleo Museológico”, com um valor
elegível de 1.458.781,96€ foi aprovada pelo INAlentejo, com um apoio FEDER de
85% (1.239.964,67€). O contrato de financiamento foi assinado, no passado dia 5
de março, entre a entidade de gestão desta
entidade e a autarquia de Aljustrel.
Com estas obras de reabilitação e adaptação, o edifício passará a ter uma utilização
pública de âmbito cultural. Aqui será albergado o Arquivo Municipal, um Núcleo de
Artes Gráficas e o Centro de Documentação
de Aljustrel, criando-se assim um novo espaço de cultura, de conhecimento (inventariação, classificação e investigação), de promoção e divulgação patrimonial e turística.
O edifício encontra-se, presentemente,
devoluto e num elevado estado de degradação ao nível da estabilidade, da cobertura,
dos pavimentos, tetos e caixilharias, entre
outros, revelando uma necessidade urgente
de intervenção em matéria de reabilitação.
LEGENDA:

As obras a executar contemplam a demolição, ampliação e alteração estrutural,
reabilitação e reforço de todas as redes de
infraestruturas existentes (energia elétrica, rede de abastecimento de água, rede
de esgotos), implementação de rede informática, rede de telecomunicações, implementação de sistema de segurança contra
incêndios, sinalização e iluminação de
emergência, climatização, outros equipamentos necessários para o bom funcionamento do edifício.
Está, também, prevista a minimização

Átrio/Recepção

Espaços Comuns

Aquivo/Depósito

Sanitários

Áreas Técnicas

Comunicações Horizontais

das barreiras arquitetónicas com a implementação de sistema mecanizado elevatório para pessoas com mobilidade reduzida
e a criação de lugares de estacionamento
destinados a pessoas com mobilidade
condicionada. As obras preveem igualmente a requalificação e arranjo paisagístico da zona envolvente ao edifício.
A operação visa ainda dotar as salas
com estantes, mobiliário e outro equipamento adequado aos serviços a instalar.

Arquivo Audiovisual

Arrumos do Arquivo

Núcleo de Artes Gráficas

Centro de Documentação

Comunicações Verticais

Obra avança

Cobertura do Parque
Desportivo permite maior
utilização do espaço

J

á está concluída a colocação
da cobertura do Parque Desportivo de Aljustrel.
Esta cobertura em chapa metálica e com entradas de luz em
chapa de policarbonato irá permitir uma maior e mais variada
utilização deste espaço, bem como uma prática desportiva mais
intensiva, menos sujeita às condições meteorológicas.
Brevemente serão colocados o
pavimento e as tabelas, bem como
serão finalizados os balneários e
as bancadas. Tudo deverá estar
pronto, e em condições de abrir
as portas novamente este verão,

a fim de poder voltar a dar uma
utilização diversificada a este espaço que tão boas recordações
traz à população do Concelho de
Aljustrel, infraestrutura onde se
realizaram importantes eventos
culturais e desportivos. Recorda-se que estas obras fazem parte
da remodelação e reconfiguração
do Parque da Vila, que a Câmara
Municipal de Aljustrel tem vindo a levar a cabo e que, além do
Parque Desportivo e Campos de
Ténis, irá igualmente ter um alargado conjunto de equipamentos
desportivos enquadrados por um
amplo espaço verde.

Aposta ganha, que veio para ficar

Conferências de Aljustrel – balanço e perspetivas

3

e 4 de Abril de 2015 - A
edição de 2015 das Conferências de Aljustrel já está
marcada. Depois do sucesso da
primeira edição, realizada em
Abril de 2014, Aljustrel vai voltar a acolher o debate sobre os
desafios da Cidadania, Inovação
e Território. Promovida pelo Município de Aljustrel com o apoio
da Esdime, esta iniciativa vai assumir um lugar de destaque na
construção dum compromisso
com o desenvolvimento e com o
futuro, que pretende afirmar os
territórios do interior no debate
político e científico.
A edição zero
Nos passados dias 4 e 5 deAbril Aljustrel foi palco duma
reflexão e debate de protagonistas de todo o país e de diversas

especialidades, com vista à clarificação das Estratégias e Medidas que combatam e superem
as profundas crises que todo o
“interior” vive há décadas. Mais
de 200 pessoas disseram presente nas Conferências de Aljustrel,
assistindo, participando e contribuindo para a discussão em torno destes difíceis desafios.
Com um painel de duas dezenas de oradores constata-se
que a aposta de iniciar a aplicação do Plano de Ação 2014/25,
fruto do processo da Agenda 21
Local, com uma abertura ao exterior, através da mobilização de
diversos agentes que refletem e
combatem situações idênticas
às do Concelho de Aljustrel, foi
coroada de êxito. Foram várias
e ricas as ideias e pistas de intervenção proporcionadas pelas in-

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS CONFERÊNCIAS
PELOS PARTICIPANTES
RESPOSTA

PERCENTAGEM

Muito boa (A1)

41.38%

Boa (A2)

36.21 %

Razoável (A3)

0.00%

Fraca (A4)

0.00%

Muito fraca (A5)

0.00%

Sem resposta

5.17%

Não concluído ou Não exibido

17.24%

tervenções e debates decorrentes.
Passaram pela análise das crises
demográficas e territorial e do
desenho de políticas públicas,
face aos desafios do desenvolvimento, e chegaram ao olhar particular sobre caminhos e pistas já
trilhados na inovação territorial.

fastos, alimentam um modelo de
desenvolvimento travejado pelo
embaratecimento da força do trabalho, pela não inovação empresarial, por baixos investimentos
em capital humano, por fraturas
sociais, pelo agravamento das desigualdades.

Relato de Raul Marques, Geógrafo e Consultor
“Os territórios de baixa densidade sofrem, até mais do que o
país, com os efeitos de uma crise
múltipla, económica (baixo desempenho, deficiente afetação de
recursos, défice de financiamento), financeira (dívida soberana),
social (desemprego, empobrecimento), política (democracia
em risco) e demográfica (baixa
fecundidade, baixa natalidade).
Os seus efeitos, para além de ne-

O que fazer?
Duas estratégias foram avançadas: i) fazer resistência política
e social (ao atual programa político para afirmar os territórios
de baixa densidade); ii) lutar por
uma discriminação positiva (em
termos de política fiscal, para
atrair empresas e residentes).”
Fazendo eco das palavras de
João Ferrão, pró-reitor da Universidade de Lisboa, que proferiu
a conferência de encerramento,
“Um ‘futuro com agenda’ pa-
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ra uma nova visão de inovação
social, mais ambiciosa do que a
que tem existido, uma ‘inovação
societal’ entendida como inovação social em sentido amplo com
três ingredientes fundamentais:
i) inovação para responder à turbulência e incerteza que afeta a
sociedade atual; ii) inovação que
recupere a força da ação coletiva,
a participação cívica, a capacidade de decidir em conjunto; iii)
inovação transformadora, das sociedades e da economia.”
Estando à disposição para
todas as informações que entendam por necessárias para o cabal
esclarecimento das Conferências
realizadas, sugerimos a consulta
do site, onde as Comunicações/
Conferências estão a ser disponibilizadas em vídeo.
www.conferenciasdealjustrel.com
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Freguesias
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Messejana

Festas de Santa Maria de regresso

Do vasto programa, e como manda a tradição, destacam-se a procissão, os bailes
populares, os momentos musicais, a habitual tourada e, uma vez mais, a população
será convidada a participar na reconstituição histórica

E

ste ano, como habitualmente, por altura do 15 de
agosto, a vila de Messejana
volta a engalanar-se para acolher

as Festas de Santa Maria.
Do vasto programa, e como
manda a tradição, destacam-se a
procissão, os bailes populares, os

momentos musicais, a habitual
tourada e, uma vez mais, a população será convidada a participar
na reconstituição histórica, que

S. João de Negrilhos

N

pessoas que se irão sentar à mesa
para saborear este prato, que foi
durante muito tempo o sustento
de tantas famílias
Este evento, organizado pelo
Grupo Etnográfico de Danças e
Cantares Planície Alentejana, está
integrado na programação do XIII
Festival Nacional de Folclore que
contará com a atuação de diversos
grupos folclóricos nacionais.

Rio de Moinhos

Convívio cultural e desportivo
junta localidades homónimas

N

os próximos dias 5 e 6
de julho, a localidade de
Rio de Moinhos (Aljustrel) vai participar no X Encontro
dos Rios de Moinhos de Portugal
que se realiza, este ano em Rio de
Moinhos, no Concelho de Borba.
Os habitantes das várias localidades homónimas do país vão
juntar-se, uma vez mais, num
grande convívio cultural e desportivo, e participar nas diversas
atividades promovidas durante
este fim de semana. Do programa
constará uma manhã desportiva
com futebol e jogos tradicionais,
um passeio de cicloturismo, dan-

ça e música moderna,e ainda a
atuação de grupos corais, ranchos folclóricos, artistas diversos,

a esta vila visitantes e todos os
messejanenses que estão fora para um reencontro e convívio com
amigos e familiares.

Aljustrel e Rio de Moinhos

Montes Velhos volta a
confecionar uma Mega Açorda
o próximo dia 21 de junho, a população da aldeia de Montes Velhos
vai uma vez mais participar na
confeção de uma Mega Açorda.
Cerca de seis dezenas de pães
de um quilo serão “migados” nos
tradicionais alguidares de barro. Depois “com pouco trabalho,
água a ferver, coentros e alho”, este ex-libris da gastronomia alentejana será servido às centenas de

faz regressar Messejana a tempos
antigos.
Estas festas são igualmente um bom pretexto para atrair

banda filarmónica e declamação
de poetas populares.

“Vamos até si”

A

União das Freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos, através do projeto
“Vamos até si”, disponibiliza à
população destas duas localidades um serviço de proximidade e
de apoio nas áreas da saúde, ação
social, ambiente e secretariado. A
ajuda prestada consta de pequenos serviços, entre os quais: organização de medicamentos, deslocação ao médico, apoio no preenchimento de documentação,
emissão de atestados e certidões
da responsabilidade da junta de
freguesia, pequenas intervenções

em habitações, etc.
Semanalmente uma carrinha,
com um técnico de ação social
e colaboradores da autarquia
percorrem os vários lugares da
freguesia prestando este serviço
a todos aqueles, principalmente
idosos, desempregados e mais
desfavorecidos, que se tenham
candidatado ao projeto. As candidaturas podem ser efetuadas
no gabinete de Apoio Social da
junta de freguesia, na secretaria
“Vamos até si”, ou no sítio internet www.jf-aljustrel.pt.

Ervidel

Projeto Vispasca 21

N

o âmbito do projeto Vipasca 21, e à semelhança
de Messejana, foi recentemente criado um gabinete de
trabalho em Ervidel. A equipa
no terreno tem por objetivo fazer
o levantamento do património
edificado e avaliar as potencia-

lidades da freguesia, bem como
desenvolver iniciativas com vista
à requalificação e reabilitação dos
edifícios devolutos e das infraestruturas turísticas e, ainda, criar
produtos de promoção turística
sustentáveis.
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25 de Abril 2014

40 anos de Abril
invocados em
Aljustrel

A

s comemorações de
Abril, em Aljustrel, foram motivo de festa. O
espetáculo da noite de 24 de abril
que assinala a data, a sessão solene da Assembleia Municipal
evocativa do quadragésimo aniversário da Revolução de Abril, a
homenagem aos combatentes falecidos na Guerra Colonial junto
ao monumento ao ex-combatente
da Guerra Colonial, o espetáculo musical “40 anos d’Abril” que
percorreu as freguesias, o Passeio
da Liberdade foram alguns dos
momentos de destaque destas

comemorações que decorreram
de 2 de abril até ao dia 4 de maio,
com um vasto programa de atividades culturais, musicais e desportivas da responsabilidade da
Câmara Municipal de Aljustrel,
do movimento associativo e das
juntas de freguesia do concelho.
Como sempre a população
respondeu entusiasticamente às
iniciativas e atividades promovidas para recordar o dia em que a
liberdade, a democracia e os direitos dos Portugueses foram reconquistados.
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Rua de Santa Bárbara

Câmara projeta arranjo
de arruamento para
abertura do novo Lar

A

pós o projeto de arruamento concluído, a Câmara Municipal de Aljustrel
vai dar início aos procedimentos de
contratação da empreitada de “Arruamento
nas traseiras da Rua de Santa Bárbara em Aljustrel”.
Com este projeto pretende-se proceder à
construção, reparação e reforço do pavimento

deste arruamento que se encontra muito degradado e a necessitar de uma intervenção de
modo a manter a qualidade de circulação.
Esta obra, estimada em cerca de 69 mil
euros, vem dotar de melhores condições uma
artéria que ganha maior importância face à
proximidade de várias infraestruturas públicas e sociais.

Traçado da DS Telecom em Aljustrel

Fibra ótica está a chegar ao Concelho de Aljustrel

A

empresa DSTelecom está a concluir os
trabalhos da 1ª fase de instalação de fibra ótica no Concelho de Aljustrel.
A rede, agora instalada, disponibilizará o
acesso de forma neutra aos operadores de telecomunicações, para que estes possam levar a
regiões até agora com reduzida ou inexistente
cobertura de infraestruturas de última geração, os seus serviços mais avançados e as suas
ofertas que tipicamente só são disponibilizadas em localidades de maior densidade populacional.
A Fibra Ótica é um meio de transmissão
poderoso, fiável e resistente, oferecendo vantagens que superam grandemente as outras soluções, tanto ao nível da utilização da Internet,
como da Televisão e do Telefone.

Mapa da rede

11

Desenvolvimento

junho 2014 | Boletim Municipal | Aljustrel

25,26 e 27 de setembro

VII Encontro das Comunidades Mineiras e
II edição da Feira Ibérica da Indústria Mineira
realizam-se em conjunto
A Câmara Municipal de Aljustrel está a preparar, em colaboração com diversos parceiros, o VII Encontro das Comunidades Mineiras. O evento vai ter lugar nos dias
25,26 e 27 de setembro, em simultâneo com a Feira Ibérica da Indústria Mineira, e a
terceira competição ibérica de Resgate Mineiro.

E

sta segunda edição da Feira Ibérica da Indústria Mineira (FIIM – Aljustrel’14),
pretende alargar a experiência de
2013. Constituindo-se como um
espaço de negócios, que abrange
todas as empresas relacionadas
direta ou indiretamente com a
indústria mineira (representantes de marca, fabricantes, prestadores de serviços, empresas mineiras, entre outros), tem como
objetivo promover as empresas
envolvidas, através da exposição
dos seus bens e serviços, facilitar
os contactos entre as mesmas,
fomentar a transmissão de conhecimentos na área através da

realização de seminários, bem
como salientar a importância da
indústria mineira em Portugal e
Espanha. Além disso, e uma vez
mais associada a este evento, será
realizada a terceira competição
ibérica de Resgate Mineiro.
Juntar a FIIM, ao VII Encontro das Comunidades Mineiras
tem, assim, como objetivo reforçar estas iniciativas, aliando uma
vertente mais técnica da exploração mineira com uma vertente
mais cultural, que contará com
as habituais tertúlias, exposições,
momentos musicais e outras atividades.

Ovibeja

Aljustrel promove
produtos
endógenos

A

ljustrel esteve presente na
Ovibeja que decorreu de
30 de abril a 4 de maio.
Nesta edição, a Câmara Municipal de Aljustrel, sob o lema
“Aljustrel - Terra Viva”, apostou
na promoção dos seus produtos
locais e na promoção do patrimó-

nio histórico e edificado.
Num stand devidamente
adaptado, foram dados a conhecer aos visitantes produtos locais,
nomeadamente enchidos, doces,
vinhos, queijos, produtos da terra
e artesanato.
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História do cinema no Concelho
de Aljustrel
Arquivo

A

Francisco Conceição, primeiro
0proprietário do Cine Oriental

nalisando o percurso das
lides cinematográficas no
nosso concelho ao longo
do século passado, podemos facilmente afirmar que Aljustrel é
uma terra de cinéfilos. Na verdade o cinema como forma de entretenimento desde muito cedo
foi dado a conhecer aos aljustrelenses.
O primeiro registo que temos
de projeção de filmes em Aljustrel remonta ao ano de 1909.
Estávamos nos tempos dos animatógrafos e na rua do Paço o
animatógrafo de D. Raphael Sanchez exibia “A Vida de Christo”.
Tratava-se de um animatógrafo
ambulante, que viria a transitar
depois para a vila de Messejana.
Nesse mesmo ano abre o animatógrafo “Salão Lusitano”.
Na década seguinte surgem os
primeiros pioneiros aljustrelenses, Francisco Pais Figueira (1862
- 1929) e José Francisco da Conceição Júnior (1871-1931). Começam ambos com animatógrafos
ambulantes, exibidos em precários barracões de madeira montados na Feira de Santo António.
Posteriormente, irão formar uma
sociedade (Conceição & Figueira)
e abrir um novo animatógrafo, o
Salão Central.
Desfeita a sociedade, abrem,
em 1928, duas novas salas: o “Cine Luzitano”, da empresa Lemos
& Figueira, situado no local onde
está hoje a Caixa Geral de Depósitos, e o “Cine Central Aljustrelense”, da empresa Francisco
Conceição, que faleceu três anos
depois tendo a empresa passado
para o seu filho. Este Cine Central
foi o percursor do Cine Oriental e
já se situava no local onde hoje viria a existir o seu sucessor. Como
o cinema sonoro só irá aparecer
em força em 1930, estas salas que
ainda não possuíam equipamento sonoro, convidavam grupos
musicais para acompanhar a projeção das peliculas.
O tempo ameno que se verifica na primavera e verão levou
ao aparecimento do cinema de ar
livre, tendo sido inaugurado em
1945 o Cine-esplanada Vitória,
localizado nas proximidades do
antigo Rossio da Feira, propriedade de António Conceição (sobrinho de Francisco Conceição).
Em 1952, nasce o novo Cine
Oriental, construído de raiz e
com novo equipamento de projeção, obra de tal modo importante
que, em 1954, o Boletim da Casa
do Alentejo fez referência ao facto nos seguintes termos: “Aljustrel pode orgulhar-se de possuir
um dos melhores e mais bem
construídos cinemas do Baixo
Alentejo.”
Mas outras salas de cinema
foram aparecendo e não só em
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Aljustrel. Em 1947 existia em Montes
Velhos o Cine-Esplanada da empresa
M. A. Lampreia e em 1946 o Cine-Esplanada, que no ano seguinte se designa
Ervidel Cinema e que já teria cobertura.
Estas salas não se limitavam à projeção
de filmes mas organizavam também
peças de teatro e espetáculos musicais.
Por vezes, após a sessão de cinema, havia “soirés” dançantes com grupos de
baile (também conhecidos por Jazz) ou
orquestras. Em 1957 foi inaugurado o
Cine-esplanada Avenida, que se situa-

das Vitória e Avenida, não resistindo
aos novos tempos e
à concorrência da televisão, que passou
a entrar em todos os
lares, encerraram as
suas portas. O Cine
Oriental foi vendido
à empresa Mundial
e posteriormente, já
na década de 80, esta vendeu-o ao Sport
Clube Mineiro Aljustrelense que o explorou durante alguns
anos. Por fim, já na
década de 90, a Câmara Municipal adquiriu a este clube o
edifício que remodelou, tornando-o mais
confortável e substituindo todo o equipamento de projeção e som, reabrindo-o
em 1993.
Entretanto, muito recentemente,
tiveram lugar novas obras de remodelação profunda que incluíram a ampliação do edifício e a modernização
do equipamento de projeção, do palco
e dos bastidores, transformando o Cine
Oriental numa sala moderna, confortável e acolhedora, capaz de receber uma
grande variedade de espetáculos para
além do cinema.

Arquivo

va no local onde hoje existe
o Hotel Villa Aljustrel, elevando para três as salas de
cinema em Aljustrel.
Estávamos na época áurea do cinema, quando ainda não se fazia sentir o efeito
concorrente da televisão,
o que o tornava na principal fonte de lazer e divertimento então existente, pelo
que, independentemente do
filme projetado, quase sempre esgotavam as sessões,
obrigando à aquisição do
ingresso na véspera. E como
para os bilhetes mais baratos, vulgarmente a Geral,
não havia lugares marcados,
era normal formarem-se filas para entrar com horas de
antecedência, provocando
correrias no momento da
abertura das portas, para
tentar ocupar os melhores lugares.
No verão, havia cinema 6 dias por
semana, funcionando as duas esplanadas alternadamente, de terça a sexta, e
em simultâneo, ao sábado e domingo.
Todos os dias os filmes eram diferentes
e havia sessões com dois filmes, um filme principal precedido de um outro de
série B (ver programas). Na programação também se incluíam desenhos animados, notícias ou curtas-metragens.
Depois do 25 de Abril, as Esplana-
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“Dez em Um”

Empresa SJ Guerreiro presta todo o tipo de
serviços de remodelação e reparações
“Porquê trabalhar com várias empresas se encontra tudo numa só? Este é o slogan da
SJ Guerreiro, empresa de construções e instalações, criada no início deste ano, por
Sandro Guerreiro e a sua esposa Ana Sofia Soares, e que desde então não têm tido
mãos a medir com tanto trabalho. Nesta edição do Boletim Municipal, fomos saber ao
que se deve este sucesso.

andro Guerreiro (36 anos)
trabalha desde os 16 anos
na construção civil e como
técnico de equipamentos. Como
aconteceu a muitos portugueses,
um dia, a crise bateu-lhe à porta,
e ficou desempregado. No Centro
de Formação Profissional de Aljustrel foi-lhe proposto criar uma
empresa ligada às pequenas reparações. Gostou da ideia. Após
analisar o mercado e ter verificado que havia muita falta deste
tipo de serviço na zona, aceitou
receber por inteiro o subsídio de
desemprego a que tinha direito e
com ele criou a empresa.
Com o apoio de um colabo-

rador em part-time, começou
por apostar nas instalações em
“pladur”, mas depressa surgiram
pedidos para as mais variadas tarefas. Hoje, a oferta alargou-se.
Excluindo as construções feitas
de raiz, a empresa pretende oferecer o melhor serviço ao cliente,
informando e aconselhando a solução mais adequada para as suas obras, nas mais variadas áreas. Construção civil, instalação
de tetos falsos ou de pavimento
flutuante, revestimentos e decoração de paredes e painéis decorativos e em 3D, reparação de
canalização, eletricidade, portas
e janelas, montagem e remodela-

ção de cozinhas ou aplicação de
loiças sanitárias são alguns dos
serviços que presta.
A qualidade da execução
das obras, aliada à diversidade
da oferta de serviços e à rapidez
de resposta para a execução dos
mesmos, explica o sucesso deste
casal, que está disponível 24 horas sobre 24, feriados e fins de
semana. Basta um telefonema
e a empresa vai ao encontro da
necessidade do cliente, seja ele
particular ou empresa. Reparar
a canalização que se rompeu, a
persiana que se partiu ou a prateleira de um armário que tombou,
a SJ Guerreiro resolve.

Atualmente, Sandro Guerreiro, que entretanto teve de recorrer aos préstimos de outro colaborador a part-time, assegura
as obras e Ana Sofia Soares, ao
fim do dia, depois de terminar
o seu emprego como animadora
da rádio local, ocupa-se da parte
administrativa e contabilística.
Nunca o casal esperou obter um
sucesso tão rápido. Os pedidos
estão agendados para os próximos meses, não só em Aljustrel
como nos concelhos limítrofes,
onde já prestaram serviço. Em
seis meses, além do trabalho realizado para particulares, a empresa foi solicitada pela Junta

Nome: S J Guerreiro - Empresa de Construções
e Instalações
Dono: Sandro Guerreiro
Oferece o melhor serviço ao cliente informando e
aconselhando a melhor solução para as suas obras,
nas mais variadas áreas:
- Construção civil (obras)
- Venda e instalação de ar-condicionado
- Trabalhos em pladur
- Tetos falsos e divisórias
- Venda e instalação de portas de fole
- Paviento flutuante, deck e vinil
- Revestimentos e decorações de paredes
- Proteção de portas e paredes
- Reparação/substituição de eletricidade
- Reparação/substituição de canalização

de Freguesia de S. João de Negrilhos, a empresa Transaqua, e
mais recentemente, a nova bomba de gasolina Carlos Baltazar.
De momento, só possuem
uma carrinha, na qual se desloca Sandro Guerreiro, e ainda
não dispõem de nenhum espaço
aberto ao público. Contudo, nos
seus planos mais próximos, e devido ao êxito alcançado, ambicionam abrir, muito em breve, uma
loja no centro da vila de Aljustrel
para expor os equipamentos de
ar condicionado, papel de parede
e outros produtos que também
comercializam.

-

Pinturas
Telheiros
Venda de material eletrico e iluminação
Reparação/sustituição de portas e janelas de madeira
- Reparação e substituição de dobradiças/fechaduras
e puxadores
- Montagem e remodelação de cozinhas e casas de
banho
- Aplicação de loiças sanitárias e torneiras
Local: Aljustrel
Telm: 963 529 146
Email: sjguerreiro@iol.pt
www.facebook/sj.guerreiro
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NAVA- Núcleo de Artes Visuais
em Aljustrel

Um quarto de
século ao serviço
da Arte
Há 25 anos, um grupo de pessoas
com aspirações artísticas decidiu
juntar a sua criatividade e criar um
núcleo de artes visuais em Aljustrel.
BM - Há 25 anos foi criado o NAVA, o que levou à sua criação?
NAVA - O Núcleo de Artes Visuais de Aljustrel (NAVA) nasceu
da vontade de um determinado
grupo de pessoas que tinham
em comum um interesse ligado a diferentes áreas artísticas.
Neste grupo de pessoas faziam
parte professores de artes que
lecionavam na Escola C+S de Aljustrel. Entre outros, os maiores
dinamizadores do NAVA foram
o Heitor Figueiredo, o Paulo
Guimarães e o Paulo Morais.
Inicialmente
promoveram-se
cursos de iniciação à pintura,
escultura, fotografia, serigrafia e
gravura.
BM - Qual tem sido a evolução
do NAVA ao longo destes 25
anos?
NAVA - Por uns tempos mantiveram-se estes cursos, mas com a
mobilização de alguns professores para outras escolas a vertente
artística que prevaleceu foi a pintura. Primeiramente com o Paulo Morais e depois com o Carlos
António como dinamizadores.
Nestes 25 anos de existência, as
várias pessoas que passaram pelo NAVA participaram quase que
religiosamente por concursos e
exposições promovidos não só no
Alentejo mas também em vários
pontos do país.
BM - Como funciona, hoje, o
NAVA?
NAVA - O NAVA, tal como o nome indica, é um núcleo formado

por pessoas que se reúne para
debater temas, técnicas e movimentos artísticos para que cada
um adapte os conhecimentos
adquiridos e partilhados em prol
dos seus trabalhos e projetos. É
nossa convicção que a Arte procura através das tendências individuais, encaminhar a formação
do gosto, estimula a inteligência e
contribui para a formação da personalidade do indivíduo, sem ter
como preocupação única e mais
importante a formação de artistas. No trabalho criativo, o indivíduo utiliza e aperfeiçoa processos que desenvolvem a perceção,
a imaginação, a observação, o
raciocínio, o controle gestual. No
processo criativo cada individuo
pesquisa a própria emoção, liberta-se da tensão, ajusta-se, organiza pensamentos, sentimentos,
sensações e forma hábitos de trabalho. Educa-se.
BM - Que tipo de atividades
são desenvolvidas e a quem se
dirigem?
NAVA – O NAVA desenvolve,
vai fazer 3 anos, aos sábados de
manhã entre as 10h e as 13h, diversas atividades no âmbito das
Expressões Artísticas com miúdos de idades compreendidas
entre os 5 e os 13 anos. Para as
restantes faixas etárias continuam a decorrer as atividades de
pintura já existentes, e recentemente iniciou-se a um novo atelier de desenho, que decorre todas as quartas-feiras das 18h às
20h. Todas as atividades desen-

volvidas no NAVA são dirigidas
à população em geral, como já
foi referido temos participantes
dos 5 aos 80 anos.
BM - Quem são os professores?
NAVA - De momento o Carlos
António desenvolve a pintura, a
Elsa Morgadinho, a cerâmica e
azulejaria e o Marco Custódio,
o desenho a grafite e aguarela.
Todos nós pretendemos também
transmitir uma consciência ecológica, razão pela qual fazemos
questão de lançar desafios aos
participantes e trabalhar com
alguns materiais alternativos.
BM - Quais os projetos futuros?
NAVA - Para o futuro vamos
manter as atividades já existentes e acrescentar outras. Estamos a preparar dois projetos
denominados de “arte pública”,
um ao nível da escultura e outro da pintura mural, tendo em
conta a hipótese de serem integrados num espaço do concelho.
Prevemos para um futuro muito
próximo ateliers de modelação
em barro azulejaria e pintura em
porcelana, utilizando variadas
técnicas também direcionadas
para temáticas contemporâneas.
Queremos continuar a mostrar
à comunidade o resultado de todo o trabalho realizado no NAVA através de exposições e com
mais assiduidade. Para as férias
escolares, estamos a arranjar um
modo de conciliar horários para
iniciar ateliers com atividades
artísticas.
BM - Recentemente o NAVA
mudou de instalações, onde
estão a decorrer as vossas atividades e quem estiver interessado como pode contatá-los?

Marco, Elsa e Carlos

NAVA - Atualmente o NAVA
encontra-se a funcionar no edifício da antiga Escola do Campo
Esperança, tendo uma sala ao
vosso dispor. Para quem estiver
interessado estamos semanalmente ao vosso dispor para in-

formação e divulgação de futuras atividades todas as quartas
das 18h às 20h. Para quaisquer
informações podem entrar em
contacto através dos números:
919060567 e 963024296.

Novo programa artístico do NAVA, apoiado pelo município,
faz chegar as expressões plásticas aos mais jovens,
desenvolvendo a percepção, a imaginação, a observação, o
raciocínio e o controle gestual a partir de tenra idade
A Calendarização de atividades:

Dia da semana
Segunda-feira
Terça-feira

Atividade

Horário

Idade dos participantes

Dinamizador

Pintura (1)

17:30 -19:30

A partir dos 16

Carlos António

Dos 5 aos 13

Elsa Morgadinho
Marco custódio

Expressão
O9:00-12:00
Plástica (1)
Quarta-feira Expressão
14:00-17:00
Artística (1)
Desenho (2) 18:00-20:00
Quinta-feira Cerâmica (1) 17:30- 19:30
Sexta-feira
Sábado

Expressão
Plástica (2)

10:00-13:00

(1) Inscrições Abertas, com início a 16 de Junho
(2) A decorrer

Dos 14 aos 18

Elsa Morgadinho

A partir dos 16
A partir dos 16

Marco Custódio
Elsa Morgadinho

Dos 5 aos 13

Carlos António
Elsa Morgadinho
Marco Custódio
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Luta Contra o Cancro

Aljustrel
celebra 1º
aniversário do
projeto: “Um
Dia Pela Vida”
Através do projeto “Um Dia
Pela Vida” em Aljustrel, foi
possível angariar para a Liga
Portuguesa Contra o Cancro
cerca de 36 mil euros.

O

1º aniversário do projeto
da Liga Portuguesa Contra o Cancro: “Um Dia
Pela Vida”, em Aljustrel, foi assinalado, no passado dia 17 de maio,
com a celebração de uma missa pelos que “partiram”, seguida de uma
“caminhada” por aqueles que continuam a lutar contra esta doença.

Alertar para a prevenção do
cancro e angariar fundos para a
investigação, foram alguns dos objetivos que orientaram este projeto,
que decorreu de 19 de janeiro a 18
de maio de 2013. Deste fizeram
parte 36 equipas que tiveram a seu
cargo o desenvolvimento de diversas atividades culturais e desporti-

vas, assim como sessões de informação e colóquios médicos. Ao
longo de quatro meses, estiveram
envolvidas nestas equipas, mais de
500 pessoas, que interagiram com
a comunidade, sensibilizando o
público para o flagelo do cancro,
e celebrando a vida daqueles, que
atempadamente fizeram os ras-

treios e puderam alcançar a cura.
Em 2013, através do projeto
“Um Dia Pela Vida” em Aljustrel,
foi possível angariar para a Liga
Portuguesa Contra o Cancro cerca
de 36 mil euros.
Este ano, a missa realizou-se
pelas 10 horas na Ermida de Nossa
Senhora do Castelo e a caminhada,

que partiu deste local, pelas 11horas, percorreu a vila até à Praça da
Resistência.
Cerca de 500 pessoas participaram nesta celebração. O valor da
inscrição na caminhada permitiu
recolher perto de 2670 euros, que
reverteram a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Pais-em-Rede

Seminário – Inclusão – A
Importância da Educação

Rio de Moinhos

Clube Sénior ajuda idosos a melhorar a
sua qualidade de vida

A
O

Núcleo Pais-em-Rede de
Aljustrel apresenta, no
próximo dia 24 de junho,
às 9 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal de Aljustrel, um
seminário subordinado ao tema
“Inclusão – A importância da Educação”.

Através da abordagem desta temática pretende-se criar um espaço de reflexão em torno da educação para a autonomia em contexto
familiar, escolar, social e cultural
dos jovens portadores de deficiência na fase pós-escolar.

União de Freguesias de
Aljustrel e Rio e Moinhos está a dinamizar,
desde o início do ano, o projeto
de animação sociocultural denominado “Clube Sénior”, dirigido aos utentes do centro de dia
“Cocaria” e a todos os seniores de
Rio de Moinhos.
Esta iniciativa, organizada
quinzenalmente, pretende ser
um tempo diferente e enriquecedor na vida dos seniores e idosos,

marcado pela oferta diversificada
de atividades no âmbito da animação sociocultural e educativa.
Os participantes têm a oportunidade de realizar atividades
integradas em diversos âmbitos,
entre os quais: o jogo, a expressão plástica, a comunicação, a
animação física e desportiva, a
expressão musical, as dinâmicas
de grupo, os passeios organizados e caminhadas, no sentido de
proporcionar uma melhoria da

qualidade de vida e ir ao encontro dos seus interesses e expectativas.
A ocupação do tempo pessoal
e coletivo dos participantes, de
uma forma plenamente integrada na comunidade, promove uma
atitude positiva perante a vida e
combate o risco de isolamento
e a quebra, tantas vezes constatada, das relações interpessoais,
ajudando a renovar a confiança e
a valorização do grupo.
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Curiosidade
O Dia Mundial da Criança é oficialmente o dia 20 de novembro, data que a ONU – Organização das Nações Unidas reconhece como Dia Universal das Crianças
por ser a data em que foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança, em 1959, e a Convenção dos Direitos da Criança, em 1989.Porém, a data efetiva de
comemoração varia de país para país.

Professora de Aljustrel
vence prémio europeu
Quando Guilhermina Brotas se propôs concorrer com uma turma do pré-escolar, cuja maioria dos alunos tinha 4 anos, contra uma turma
de terceiro ano do 1º ciclo, em Itália e uma turma de sexto ano do 2º ciclo em Espanha, poucos acreditaram que ela iria ter sucesso.

G

uilhermina Brotas, 55
anos, é natural de Coruche mas exerce funções
em Aljustrel desde 1986. Nos
últimos anos, tem vindo a desenvolver projetos na área das tecnologias de informação e comunicação em parceria com outras
escolas da Europa.
Atribuído pelos Serviços da
Direção-Geral para a Educação
e Cultura da Comissão Europeia
sitiada em Bruxelas e patrocinado pelo Ministério Espanhol da
Educação, Cultura e Desporto, o
projeto que apresentou, já tinha
sido reconhecido em Portugal
pelo Ministério da Educação e
Ciência que lhe atribuiu o Prémio
Nacional eTwinning na categoria
dos 4 aos 11 anos, tendo ainda
recebido os selos de qualidade,

nacional e europeu.
O interesse que sempre a mediou por desenvolver projetos inovadores levou Guilhermina Brotas a participar neste prémio com
uma turma de alunos de 4 anos,
do pré-escolar. A aposta não foi
fácil e necessitou de muitas horas
de trabalho de retaguarda.
Desenvolvido no ano letivo
de 2012/2013, o projeto consistiu
em trabalhar lendas e histórias
tradicionais, bem como autores
importantes de cada país parceiro
e canções nos três idiomas, tendo cada grupo que elaborar a sua
parte para um resultado comum
(áudio e vídeo de contos com desenhos, vozes e arranjos musicais
envolvendo todos os alunos).
As dificuldades iniciais relacionaram-se com a língua que

Vencedores do programa Euro-escola

Alunos de Aljustrel vão a
Estrasburgo

tiveram que aprender e com a diferença de idade dos alunos, que
depressa foram ultrapassadas.
Conforme explica Guilhermina
Brotas: “os alunos mostraram-se
entusiasmados desde o início e
divertiram-se imenso com o projeto porque aprenderam as histórias, representaram-nas, gravaram algumas palavras em espanhol para as apresentações e para
construir um áudio conto em comum com os parceiros. Aprenderam músicas e danças espanholas
e italianas que apresentaram em
vídeo para os colegas, cantaram
para eles em português para lhes
ensinarem um pouco da nossa
língua. O envolvimento das famílias no projeto, ao assistirem e
participarem na representação de
alguns contos foi também muito

importante para eles, pois sentiram o seu apoio e carinho na vida
da escola”.
Através da partilha pela internet de trabalhos, cartas, postais, vídeos e até de presentes
enviados por correio via CTT, os
alunos deram assim a conhecer a
sua sala de aulas, a escola, a terra
e o país onde vivem.
O mérito e a criatividade de
Guilhermina Brotas são conhecidos. Esta professora, já recebeu
menções honrosas e selos de qualidade atribuídos nomeadamente
ao projeto de eTwinning “Contos
das mil e uma noites” desenvolvido com uma escola da Turquia,
no qual estiveram igualmente
envolvidas as professoras Paula
Ramalho; Isabel Ferro e Cristina
Raposo, e já obteve o galardão da

Bandeira Verde do projeto Eco Escola que coordenou. Este ano, tem
trabalhado nos projetos do programa eTwinning de “Tradições
de Natal”, com troca de postais de
Natal com quase todos os países da
Europa; “Alimentação Saudável”;
“Pré-escolar em Câmara Fotográfica”; “Smurfs em Ação”; “Chegou
a Primavera”; Eu e a Minha Mãe” e
com os parceiros do projeto vencedor, está, neste momento a desenvolver o projeto “Erase una vez un
Castillo”.
O reconhecimento de todo este trabalho é muito gratificante,
não só para Guilhermina Brotas,
como para a escola, a comunidade e Aljustrel, que foram distinguidos no meio de tantas outras
terras da Comunidade Europeia.

Música e muita diversão

Dia Mundial da Criança celebrado
em Aljustrel com várias atividades

N
C

omo forma de reconhecer
o trabalho desenvolvido
pelos alunos, professores e
demais membros da comunidade
educativa, no âmbito do programa Euro-escola, no passado dia 9
de junho foi concedida pela Câmara Municipal uma receção aos
alunos da turma do 10º 1A da Escola Secundária de Aljustrel, vencedores deste programa europeu,
com o tema “Crise Demográfica

– Natalidade, Demografia, Envelhecimento.”
Como resultado deste feito,
vinte e quatro alunos e dois professores vão passar uma semana
em Estrasburgo, onde desenvolverão um programa de atividades vasto, que inclui um dia no
Parlamento Europeu onde irão
apresentar o trabalho vencedor
a outros jovens de 27 países da
Europa.

Educação

eTwinning

o âmbito das comemorações do Dia Mundial da
Criança, o Município de
Aljustrel realizou, no domingo 1
de junho, diversas atividades culturais e desportivas destinadas às
crianças e jovens do concelho.
A diversão começou logo a
partir das 10 horas, na Praça da
Resistência, com pinturas faciais,
insufláveis, atividades desportivas
e modelagem de balões que foram
largados no final da manhã.
De tarde, às 15 horas, as Oficinas de Formação e Animação
Cultural serviram de palco para
um espetáculo musical que contou com as atuações dos músicos
da Turma Infantil e da Orquestra
Juvenil da SMIRA (Sociedade
Musical de Instrução e Recreio
Aljustrelense) e da Orquestra
Juvenil da Sociedade Euterpe de
Portalegre.
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CPCJ de Aljustrel

Social

Instituição de Proteção
de Crianças com nova
comissão
A CPCJ é uma instituição oficial não judiciária
com autonomia funcional que visa promover
os direitos da criança e do jovem e prevenir ou
pôr termo a situações suscetíveis de afetar a
sua segurança, saúde, formação, educação ou
desenvolvimento integral.
Comissão Alargada da CPCJA
Câmara Municipal de Aljustrel
– Milene Borralho

GNR de Aljustrel
– Antonino Ferreira

Centro Distrital de Segurança
Social de Beja

Assembleia Municipal
– Luís Neto

– Ana Silva

Assembleia Municipal
– Renata Veríssimo

Ministério da Educação
– Emília António
Centro de Saúde de Aljustrel
– Leonor Tomé

Assembleia Municipal
– Cidália Gil
Assembleia Municipal

Santa Casa da Misericórdia de
Aljustrel
– Manuela Gonçalves

– Alda Silva

Instituto Português do Desporto
e da Juventude
– Isabel Guia

Membros cooptados
– De momento ainda não foram
cooptados

Associação de Pais e EE.
– De momento não existe.

NARM
– Luciano Conceição

A

Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de
Aljustrel (CPCJ) iniciou,
recentemente, o seu 3.º mandato,
após a constituição de uma nova
comissão restrita e alargada, que
reconduziu a professora, Emília
António, no cargo de presidente.
A CPCJ é uma instituição ofi-

cial não judiciária com autonomia funcional que visa promover
os direitos da criança e do jovem
e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.
Para sensibilizar a população sobre estes assuntos, e em

Professora Emília António

resposta ao desafio lançado pela
Comissão Nacional de Proteção
de Crianças e Jovens em Risco
(CNPCJR), foram promovidas
diversas atividades em abril,
mês da prevenção dos maus-tratos na infância (MPMT), que
culminaram, no dia 30, com o II
Encontro da CPCJA.
Subordinado ao tema “O amor
pela criança faz a diferença”, este
colóquio contou com a presença
de uma centena de participantes, do presidente da Câmara
Municipal de Aljustrel, Nelson
Brito, da diretora do ISS de Beja,
Helena Barreto, do representante da CNPCJR, Jorge Souto e da
presidente da CPCJ de Aljustrel,
Emília António. No encontro,
moderado por Renata Veríssimo
(Esdime) e Pedro Amieiro (Agrupamento de Escolas de Aljustrel),
os oradores Ricardo Valadas (inspetor da polícia Judiciária – Diretoria do Sul), José Agostinho
Pereira (psicólogo clínico da Unidade Local de Saúde do Alentejo
Litoral) e Luís Villas Boas (psicólogo clínico, diretor do Refugio

Aboim Ascenção e fundador da
Emergência Infantil) falaram,
respetivamente, sobre os “Perigos
da Internet”, a “Confiança Traída” – um estudo sobre a prevenção do abuso sexual em menores
e a “Emergência Infantil” – um
modelo de intervenção em favor
da criança em perigo.
No final, todos consideraram
esta iniciativa muito positiva, e
disponibilizaram-se para a realização de um novo encontro,
no próximo ano, com o intuito
de continuar a consciencializar a
comunidade local para a importância da prevenção dos maus-

-tratos na infância e do fortalecimento das relações familiares,
no sentido de uma parentalidade
positiva, tendo como grande objetivo tornar as crianças e jovens
cidadãos respeitados e, por isso, mais felizes.
Ainda nesse mês de abril, foram exibidos todas as quartas-feiras, à noite, nas Oficinas de
Formação e Animação Cultural,
os filmes Polisse, Speak, Te doy
mis ojos e Precious que abordaram a temática dos maus-tratos
físicos e emocionais (abuso sexual, negligência, violência doméstica, bullying).

do Alentejo; Associação Coolabora da Covilhã - Gabinete de
Apoio à Vitima, apresentaram o
seu trabalho, realçando a necessidade de se insistir na prevenção e sensibilização da comunidade em geral e em particular
dos nossos e das nossas jovens.
O último painel contou
com a exposição do trabalho da
UMAR, entidade que apoiou e

acompanhou todo o processo de
implementação do Projeto VERA, desenvolvido pela Esdime
em parceria com o Município de
Aljustrel.
A Esdime apresentou ainda o
VERA BOOK – Guia de Apoio
à Rede VERA, que pretende ser
um instrumento facilitador da
intervenção com vítimas de violência doméstica.

Este Guia vai estar brevemente disponível na página da
Esdime www.esdime.pt. Os técnicos e as técnicas com intervenção direta ou indireta com
vitimas de violência doméstica,
que queiram ter acesso à versão
impressa podem solicitá-lo por
email para gabinete.vera@esdime.pt

Projeto VERA - Vítimas Em Rede de Apoio

Seminário
apresentação
resultados

R

ealizou-se no dia 29 de
maio, no Auditório da
Biblioteca Municipal de
Aljustrel, o seminário de apresentação de resultados do projeto VERA – Vítimas Em Rede de
Apoio.
Na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal de
Aljustrel valorizou a realização
deste evento destacando a violência doméstica e, em particular a violência no namoro, como

“problemáticas bastante atuais
que requerem a nossa atenção,
debate e reflexão, para que possamos agir no sentido de criar
respostas que minimizem o impacto da violência na comunidade”.
No decorrer do seminário,
técnicos e técnicas de entidades
como a Câmara Municipal de
Lisboa – divisão dos Direitos Sociais; Associação para o Planeamento da Família – Delegação
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Desenvolvimento

O Centro de Micro Empresas, neste momento, tem instaladas 8 microempresas, nos 10 espaços disponíveis. Durante o presente mês
de junho, está prevista a entrada
de duas novas empresas que ocuparão os restantes espaços, pelo
que, pela primeira vez, desde a sua
inauguração em 2003, se verificará uma taxa de ocupação de 100%
nesta infraestrutura.

Sociedade

Programa – “A
Escola Empreende
- Dia Aberto do
Centro de Micro
Empresas de
Aljustrel”

N

o quadro da promoção
do empreendedorismo
no Concelho de Aljustrel
e da implementação do Projecto
Vipasca21, o Município de Aljustrel e a Esdime dinamizaram,
no dia 4 de junho, a iniciativa “A
Escola Empreende – Dia aberto
do Centro de Micro Empresas de
Aljustrel”. Esta iniciativa consistiu na realização de visitas de 4
turmas do ensino secundário do
Agrupamento de Escolas de Aljustrel ao Centro Municipal de
Acolhimento de Micro Empresas
de Aljustrel (CMAME), servindo
as mesmas para dar a conhecer

as facilidades e oportunidades
de instalação empresarial nesta
infraestrutura municipal bem
como os exemplos de empresas e
projetos empresariais que já estão
instalados.
Esta iniciativa envolveu entre
70 a 80 estudantes do ensino secundário e pretendeu valorizar
e despertar o espírito empreendedor a partir dos exemplos e referências que se podem obter das
microempresas criadas no âmbito da ação do CMAME. Simultaneamente, o fomento da criação
de atividade passou também por
divulgar e valorizar junto de po-

tenciais promotores de projetos
as condições de suporte existentes – facilidades de instalação,
apoio e acompanhamento técnico, formação.
Recorde-se que o Centro de
Micro Empresas tem instaladas,
neste momento, 8 microempresas, nos 10 espaços disponíveis.
Durante o presente mês de junho,
está prevista a entrada de duas
novas empresas que ocuparão os
restantes espaços, pelo que, pela
primeira vez, desde a sua inauguração em 2003, se verificará uma
taxa de ocupação de 100% nesta
infraestrutura.

Escola Secundária
de Aljustrel

Alunos do
curso de
Técnico de
Gestão do
Ambiente
organizaram
Feira
Biológica

O

s alunos do 10º ano do
curso profissional de
Técnico de Gestão do
Ambiente da Escola Secundária
de Aljustrel organizaram, no dia
5 de junho passado, uma Feira
Biológica com produtos da terra.
Esta iniciativa, desenvolvida
no âmbito da disciplina de Projetos em Ambiente, teve como objetivo comemorar o Dia Mundial
do Ambiente e contou com o apoio
da empresa À Mão de Semear, da
Universidade Sénior de Aljustrel
e Animasénior e também dos
produtores de cultura biológica.
As receitas da iniciativa foram
convertidas em alimentos para
animais, que foram oferecidos
à associação Cantinho dos Animais.

Marchas e Bailes populares

Na noite de 12 de junho,
as Marchas Populares de
Aljustrel voltaram a desfilar
pelas ruas junto à Praça da
Resistência.

E

stas marchas, que se realizam na noite de Santo António, dia
do feriado Municipal de Aljustrel, foram igualmente o ponto
de partida para os tradicionais bailes dos Santos Populares, que
irão decorrer todos os sábados do mês de junho, a partir das 22 horas.
Em julho e agosto, os bailes continuarão a animar a Praça da Resistência, sob a designação de “Noites de Verão”, para agrado da população.
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Fotógrafo de Aljustrel expõe no
espaço Oficinas

Cultura

Projeto criativo
apresenta 365
fotografias tiradas
em 365 dias

N

atural de Aljustrel, mas
a viver em Albufeira,
Rui Correia estudou Design na Escola Secundária Diogo
Gouveia de Beja. Foi durante este período que experimentou as
mais variadas vertentes artísticas, como a banda desenhada, a
pintura a óleo, a aguarela, o acrílico, o desenho a carvão, a pintura em azulejos e, até mesmo,
o trabalhar a madeira e o ferro,

As Oficinas de Formação e Animação Cultural inauguraram no dia 9
de maio, a exposição “365 dias | 365
fotografias” de Rui Correia.
mas foi a fotografia aquela que
lhe despertou maior interesse.
Depois de concluir o curso
profissional de Desenho e Medições, em 2003, foi trabalhar para uma empresa de arquitetura e
construção, sediada em Albufeira.
Em 2007, decide dedicar-se
mais a sério à fotografia frequentando alguns cursos e workshops
de fotografia.
Premiado, em concursos de

fotografia, nomeadamente com
o 2º prémio do 6º “Olhar a Liberdade”, em 2012, e com o Prémio Concelho de Aljustrel do 7º
“Olhar a Liberdade”, em 2013,
Rui Correia tem igualmente participado em exposições coletivas
em Serpa, Odemira e Lisboa.
A mostra, que trouxe a Aljustrel, foi o resultado de um projeto
que consistiu em tirar fotografias
todos os dias durante o ano de

2013. Foi um compromisso exigente ao nível da criatividade, de
tempo e disciplina, que o obrigou
a pôr em prática todo o conhecimento adquirido.
Neste projeto utilizou diferentes linguagens fotográficas:
o retrato, a fotografia de rua, as
paisagens naturais e urbanas, a
macrofotografia, o abstrato, a fotografia noturna, light paintings
e startrails, com o intuito de en-

contrar o seu caminho na fotografia. Como ele próprio afirma:
“não quero tirar fotos, quero fazer fotografia”.
A exposição esteve patente
ao público até ao dia 31 de maio.
Como habitualmente, visitas
guiadas, dirigidas ao público em
geral, foram realizadas às quartas-feiras, mediante marcação
prévia, nas Oficinas de Formação
e Animação Cultural.

Workshop de sushi

Espetáculo musical

Arte centenária japonesa
à mesa nas Oficinas

Pedro Lucas e Manuel Fúria atuaram no
espaço Oficinas

N

o dia 16 de maio, Manuel Fúria e os Náufragos
subiram ao palco das Oficinas de Formação e
Animação Cultural.
Em 2011, Manuel Fúria passou por Aljustrel, integrado na banda Os Golpes, e com a sua canção “Vá lá
Senhora” pôs o público a cantar.
No mês passado, voltou a atuar no espaço Oficinas
como cantor do grupo Manuel Fúria e os Náufragos.
Neste espetáculo musical, o grupo apresentou as
canções do disco de 2013, Manuel Fúria Contempla
Os Lírios Do Campo. Dos concertos que acompanharam o disco sobraram quatro canções que, ou não
estavam gravadas ou estavam mas de um modo rudimentar: Lugar da Cuca, Nossa Senhora da Graça dos
Degolados, Guerra Civil e uma versão dos Sonhos de
Menino do Tony Carreira. Da vontade de fixar essas
quatro canções num suporte, surge, então, o meio dis-

N

o sábado, 10 de maio,
as Oficinas de Formação e Animação Cultural realizaram um workshop de
sushi, dinamizado pela escola
Eveything About Sushi.
Cada vez mais em voga, o
sushi, que se caracteriza pela forma de cozinhar o peixe em arroz
avinagrado, tem vindo a conquistar o paladar dos ocidentais.
Este workshop permitiu aos
curiosos e apreciadores da gastronomia oriental desvendar os
mistérios desta arte centenária
japonesa de cozinhar. Durante essa manhã, com repetição à
tarde, foram ensinadas algumas
das técnicas desta nobre arte de

cozinhar: desde a forma de lavar,
cozer e temperar um verdadeiro
arroz sushi, o preparo e corte de
legumes e frutas, o tratamento e
corte do pescado cru – sashimi,
e ainda identificar os diferentes
utensílios da cozinha nipónica
(facas e materiais) e os produtos
japoneses (o que são? para que
servem? e onde comprar?).
Estas cinco horas de aprendizagem juntaram um grande
número de participantes, numa
atividade que conciliou o prazer
de cozinhar ao lazer, ao saber e
como não podia deixar de ser,
no final da sessão, ao comer, tudo isto num grande momento de
convívio.

co 4 Canções e Outros Tantos Lugares Comuns. Neste
álbum, a segunda parte de um tríptico que começou
em 2008, com “Manuel Fúria Apresenta as Aventuras
do Homem-Aranha”, o cantor procura “uma claridade, uma limpidez, um estado de graça qualquer em
que não nos encontramos”. Para ele “há um objetivo
para lá de cantar estas canções. É algo que ultrapassa a
própria música”. Manuel Fúria quer reconciliar as pessoas com a sua identidade coletiva. Para ele, “é tudo
em inglês” e isso faz-lhe confusão, razão pela qual diz
que sempre cantará em português. Agora, com o disco
a solo, reforça “a carga identitária portuguesa da sua
música.
A primeira parte do espetáculo no espaço Oficinas
foi assegurada por Pedro Lucas (ex- Lucas Borra Bora
e Os velhos), que apresentou o seu novo disco Casa Das
Águas Livres.

Exposição de pintura

Espaço Oficinas apresenta “Ventos
Mágicos” de Ricardo Paula

N

o dia 6 de junho, foi inaugurada, nas Oficinas de
Formação e Animação
Cultural, a exposição “Vento Mágico” de Ricardo Paula, a qual foi
seguida, pelas 19 horas, de uma
conversa com o artista.
Ricardo Paula expõe há cerca de
30 anos. Ao longo destas décadas,
tem vindo a conquistar um lugar
dentro das artes não só em Portugal
como no estrangeiro.
Com esta exposição, Ricar-

do Paula marca um lugar cimeiro
dentro da pintura contemporânea
portuguesa. Sensível e trabalhador,
o artista plástico revela a sua arte
na execução formal e na qualidade
técnica que imprime aos seus trabalhos. A força expressiva das suas
formas e o poder comunicativo do
seu mundo cromático vincam personalidade à sua pintura. As suas
obras desafiam-nos a entrar num
universo, “numa nova forma, mais
verdadeira, de nos situarmos no es-

paço e no tempo”.
Segundo o diretor-coordenador
do MAC: “Ricardo Paula consegue
transmitir espírito à matéria e extrair da matéria o seu espírito mais
oculto”.
“Vento Mágico” é uma excelente exposição, que vai estar patente
ao público até ao dia 28 de junho.
Como habitualmente, visitas guiadas destinadas ao público em geral,
podem ser realizadas às quartas-feiras, mediante marcação prévia.
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Grândola, Vila Morena

No âmbito dos « Encontro com a Escrita », a
Biblioteca Municipal de Aljustrel apresentou
no dia 24 de maio, o livro “Grândola, Vila Morena – A Canção da Liberdade” (edições Colibri) da autoria de Mercedes Guerreiro e Jean
Lemaître.

A

obra retrata a história de
“Grândola Vila Morena”
desde a criação do poema,
em 1964, à mensagem de fraternidade, poesia e humanismo de José
Afonso, mas principalmente revela
os “bastidores” dos dias que antecederam a madrugada do 25 de
Abril, e que levaram à concretização deste golpe de mestre, por via
de uma rádio, apesar dos múltiplos
perigos e armadilhas que todos tiveram de contornar.
40 anos depois “Grândola” vol-

ta a ter uma incrível segunda juventude. Em Portugal, e em muitos
mais países da Europa, a canção
que tem uma força, uma beleza e
uma atualidade extraordinária,
acompanha hoje as ações contra
a austeridade social, tornando-se
um hino internacional de união e
de esperança. Curiosamente, esta
história nunca tinha sido escrita
num livro. Para tal, os autores levaram a cabo uma investigação, verificaram factos e opiniões contraditórios para encontrar a verdade.

O
livro
conta com o
testemunho
de grande parte dos atores
desta história,
nomeadamente de Francisco
Fanhais, grande amigo do José
Afonso e um dos cantores que participou na gravação da canção, Rui
Pato (guitarrista de José Afonso),
Carlos Albino (encarregue de passar “Grândola, Vila Morena” na
rádio na noite de 24 de Abril), Manuel Tomaz (quem coloca a senha
no ar), Otelo Saraiva de Carvalho
(cérebro da operação), Carlos Almada Contreiras (quem escolheu
a Grândola, Vila Morena, como
senha radiofónica para o arranque
do golpe militar), Hélder Costa (le-

Dia Internacional dos Museus

Museu de Aljustrel promove conversas à
volta da ilustração e das ervas aromáticas

O

Museu Municipal de Aljustrel realizou de 15 a
18 de maio, a “Semana
dos Museus”.
Esta iniciativa, integrada nas
comemorações do Dia Internacional dos Museus, este ano
subordinado ao tema “Coleções
criam conexões”, contou com
atividades diversas destinadas a

levar o público a (re)descobrir
este espaço museológico que,
além do seu espólio arqueológico mineiro valioso, é igualmente
um local onde, regularmente,
decorrem inúmeros eventos.
No dia 15, às 21 horas, o museu recebeu os ilustradores e
viajantes, Alain Corbel e Pierre
Pratt. Um nasceu na Bretanha,

Encontro com a Escrita

Poeta popular
aljustrelense apresentou
poemas da sua vida

N

o dia 7 de junho, a Biblioteca Municipal de Aljustrel apresentou o livro
“Poemas inspirados na minha vida” de Maria d’Assunção Fortunato Ganhão.
Natural de Aljustrel, onde nas-

ceu, em 1936, Maria D’Assunção
Fortunato Ganhão estudou até
à 4ª classe do ensino básico e fez
uma formação profissional como
modista, na qual trabalhou vários
anos. Mais tarde abriu a sua loja de “Decorações Ganhão”, que

França, o outro no Quebeque,
Canadá. Ambos vieram parar a
Portugal nos anos noventa, atraídos pela cultura portuguesa e
aqui se tornaram amigos. Com
fotografias e desenhos de livros
publicados em Portugal, mas
também noutros países, e algumas histórias pelo meio, cada
um deles, entre muitas “Conver-

atualmente mantém em Aljustrel,
contribuindo assim para o desenvolvimento comercial do concelho.
Além desta ocupação, a autora tem
dedicado o seu tempo à escrita. E
como boa filha do Alentejo, terra
de poetas populares, também nas
suas veias corre a poesia.
Ao longo dos anos escreveu
poemas, retalhos de uma vida, que
agora compilou neste livro, em
homenagem ao marido Ricardo
Gertrudes Ganhão, falecido recentemente e que gostava muito de ler.
Ricardo Gertrudes Ganhão
foi o primeiro presidente da As-

Cultura

Biblioteca de Aljustrel
apresentou livro sobre
a canção que marcou o
arranque da Revolução
dos Cravos
vou Zeca a Grândola), Carlos Mendes (teve a ideia de cantar a canção
na Assembleia da República), Fernando Matos Silva (filmou as primeiras imagens da revolução do 25
de Abril).
A obra, escrita, numa primeira versão em francês, com o título
Grândola Vila Morena - Le Roman
d’une Chanson (Editions ADEN),
foi apresentada pela primeira vez,
em Bruxelas, no passado mês de
abril.
A apresentação, em versão portuguesa, esteve integrada nas comemorações dos 50 anos do poema da canção, que decorreram em
Grândola.
Mercedes Guerreiro, natural de
Aljustrel, é formada em jornalismo
pela Universidade Livre de Bruxelas, e cofundadora da Rádio Ten-

tativa, primeira rádio portuguesa
da Bélgica. Quando regressou a
Portugal trabalhou como jornalista/tradutora, e numa agência internacional de comunicação. Criou
os gabinetes de comunicação da
AMI-Assistência Médica Internacional e da Câmara Municipal de
Aljustrel onde, ainda hoje, se mantém.
Jean Lemaître, jornalista-escritor e professor no IHECS (Institut
des Hautes Études des Communications sociales) de Bruxelas, é
autor de “C’est un joli nom, camarade” (Aden, 2012), já reeditado
várias vezes. Em 1994, recebeu o
Prémio especial de jornalismo social, atribuído pela Fondation Roi
Baudouin. Portugal tornou-se a
sua segunda pátria.

sas” apresentou o seu percurso
de vida. No dia seguinte, às 18
horas, houve “Chás e Bolinhos”
no museu. Enquanto o público
se deliciou com tisanas e biscoitos de ervas aromáticas, Isabel
Costa Rosa, estudiosa das ervas
aromáticas e medicinais, numa
conversa informal falou sobre as
propriedades culinárias e medicinais destas plantas.
No sábado, 17 de maio, pelas
21 horas, as crianças entre os 6 e
os 13 anos passaram “Uma Noite no Museu”, onde além de ali
dormir participaram em diversas atividades lúdicas e assistiram à projeção de filmes.

No domingo 18, dia em que
se celebra o Dia Internacional
dos Museus, este espaço municipal manteve sempre as portas
abertas ao público que foi convidado a realizar uma viagem
no tempo, através dos artefactos
utilizados pelos diversos povos
que aqui se estabeleceram, desde os períodos mais remotos até
à atualidade, cruzando as suas
gentes e as suas culturas e de que
resultou a realidade que hoje é
Aljustrel.
É de referir que durante os
dias 15 a 18 de maio, as entradas
e a participação em todas as atividades foram gratuitas.

sembleia Municipal de Aljustrel,
eleito pela FEPU e exerceu diversos mandatos quer na Assembleia
Municipal, quer na Assembleia de
Freguesia de Aljustrel. Foi dirigente do movimento associativo tendo
comparticipado na refundação da
Filarmónica de Aljustrel após o
25 de Abril, de cuja associação foi
vice-presidente.
Esta sessão literária foi realizada no âmbito dos “Encontro com a
escrita”, que a Biblioteca Municipal
tem vindo a organizar nos últimos
anos.

Aljustrel | Boletim Municipal | junho 2014

Desporto

22

Desporto

Luís Costa, campeão nacional de paraciclismo,
é um exemplo de coragem e de perseverança
Luís Costa conquistou no passado dia 9 de maio, o quinto lugar no contrarrelógio da
Taça do Mundo de Paraciclismo, que se realizou em Castiglione della Pescaia, em Itália.
O melhor atleta da seleção portuguesa, Luís Costa, percorreu os 15 quilómetros, da
classe H5, em 24.11 minutos, a 2.20 do vencedor, o campeão mundial e paraolímpico,
Alessandro Zanardi, antigo piloto de fórmula 1. A história da vida de Luís Pinto Costa,
campeão nacional de paraciclismo, hoje mundialmente reconhecido, é um exemplo de
perseverança e de coragem para todos.

L

uís Pinto Costa passou toda a sua infância até à idade
adulta em S. João de Negrilhos (Aljustrel). Desde sempre
praticou desporto, chegando a
fazer atletismo federado. Contudo, nunca pensou poder chegar
tão longe e, muito menos, um dia
competir e juntar o seu nome ao
dos melhores do mundo.
Após o serviço militar, ingressou na polícia, profissão que
sempre quis seguir. Mas, no dia
em que completou 30 anos, 10 de
junho de 2003, um terrível acidente de moto, que lhe amputa o
membro inferior direito por cima
do joelho, veio alterar a sua vida.
Se os primeiros dias deste in-

fortúnio foram difíceis, Luís Costa não se deixou abater. E, no dia
seguinte à saída do hospital, retomou os treinos no ginásio.
Um dia, por altura dos jogos
paraolímpicos, quando já está saturado de treinar fechado entre
quatro paredes, a sua atenção é
atraída pelas proezas dos atletas
que participam nestas provas e
principalmente, de alguns mais
conhecidos, como Alessandro
Zanardi, antigo piloto de fórmula 1, que ficou sem pernas, num
acidente, e que hoje é o ícone dos
jogos paraolímpicos.
Pôs-se a pesquisar na internet
e quando deu por ele já tinha comprado uma “handbike” (bicicleta

manual). Começou por dar umas
voltinhas. Amigos próximos disseram-lhe que isso não bastava,
que se podia preparar a sério para os jogos de 2016. Achou a ideia
louca, mas o certo é que uns meses
mais tarde estava a competir com
o próprio Zanardi, seu herói.
No dia 9 de março de 2013,
participou pela primeira vez, em
Fafe, numa prova de abertura do
campeonato de paraciclismo e
alcançou o primeiro lugar. O que
lhe deu logo motivação para continuar. Desde então colecionou as
medalhas de ouro. Em seis provas,
ganhou duas a nível nacional e
quatro nos circuitos europeus.
No entanto, o facto do para-

ciclismo ser muito recente em
Portugal, de ser uma modalidade
desportiva dispendiosa e de haver
ainda poucos atletas a praticá-lo,
não permitia a Luís Costa evoluir
para ficar ao nível dos atletas internacionais. Mas como o sonho
comanda a vida, e que o esforço,
afinal, sempre compensa, os excelentes resultados alcançados, levaram recentemente a Associação
Portuguesa de Ciclismo Adaptado
a convidá-lo para fazer parte da
equipa de paraciclismo, que tenciona preparar para os Jogos Paraolímpicos de 2016.
Dez anos decorridos sobre o
trágico acidente, Luís Costa vê a
vida sob outras perspetivas e dá

mais valor às coisas. Hoje com 40
anos, a residir no Algarve, continua a treinar intensamente, seis
dias por semana. Reconhece que
tem tido sorte, mas antes que tudo
aprendeu que, num beco sem saída, só existe o caminho do regresso. Por isso, a sua história é uma lição para todos aqueles que, como
ele diz “tiveram um azar na vida
ou já nasceram com uma deficiência. Há que saber ultrapassar isso.
Vivam porque não há deficiência
nenhuma física que impeça um
indivíduo de praticar desporto
adaptado. Quando começarem a
fazer desporto, vão ver que a vida
se torna muito mais agradável”.

6º Torneio Município de Aljustrel

Três centenas de atletas
e dirigentes numa grande
festa do futebol

O

Sport Clube Mineiro Aljustrelense conjuntamente com a Câmara Municipal de Aljustrel levaram a cabo
a 6ª edição do Torneio Município
de Aljustrel.
Esta festa do futebol e do desporto em geral teve lugar no sábado, 7 de junho, no Estádio Municipal de Aljustrel.
A jogo estiveram 22 equipas
divididas em 4 escalões, Petizes,
Traquinas, Benjamins e Infantis,

representando cerca de três centenas de atletas e dirigentes.
Entre as equipas participantes
encontraram-se algumas de renome nacional como é o caso da Geração Benfica, Belenenses, Estoril
Praia, Farense, Portimonense entre outras.
Uma vez mais, o jornalista
Hélder Conduto, ex-atleta, grande
amigo e sócio do “Mineiro”, apadrinhou o torneio.

Mineiro
campeão
distrital
A equipa sénior de futebol
do Sport Clube Mineiro Aljustrelense está de parabéns. Nesta temporada sagrou-se campeã
distrital e alcançou a supertaça
distrital, obtendo ainda o 4.º lugar no ataque a nível nacional.
No passado dia 4 de maio, a
final da Supertaça foi festejada
em Aljustrel, numa receção oferecida aos jogadores, dirigentes
e apoiantes do clube nos Paços
do Concelho.

Abertura dia 16 de junho

Piscina Municipal com horário
alargado este verão
A Piscina Municipal volta a abrir as suas portas para uma
nova época balnear, no próximo dia 16 de junho. A abertura deste equipamento de desporto municipal é sempre
um momento muito esperado, não só por coincidir com o
início das férias escolares, como por se tratar de um local
onde apetece estar nos dias mais quentes do ano.

N

esta temporada 2014, durante os meses de julho
e agosto, o horário será
alargado das 10h às 21 horas, a
fim de permitir aos utentes des-

frutar, por mais tempo, deste espaço, que além de uma piscina ao
ar livre, dispõe ainda de um tanque de aprendizagem e um chapinheiro para bebés, bem como

24.ºs Jogos Concelhios

A meta para o bem-estar
da população

Viva Aljustrel

Câmara promove
programa de férias para os
mais jovens

C

omeça já no dia 16 de junho,
o programa de Férias e Tempos Livres “Viva Aljustrel”
destinado a ocupar, durante o verão,
as crianças e os jovens, com idades
entre os 3 e os 15 anos, residentes no

concelho.
À semelhança dos anos anteriores, este programa será orientado por
técnicos municipais, e apresentará
um leque variado de atividades de
caráter educativo, cultural, despor-

de uma pequena biblioteca que
fornece jornais diários e livros
de vários géneros literários. As
zonas relvadas com sombras que
rodeiam a Piscina Municipal, a

O

s Jogos Concelhios irão
decorrer este ano de 16
de junho a 6 de julho.
Realizados habitualmente pela Câmara Municipal de Aljustrel
por altura da primavera, este ano,
devido à coincidência das férias
da Páscoa com as comemorações
dos 40 anos do 25 abril, e às inúmeras atividades e eventos que
existiram por todo o concelho,
foi decidido adiar os Jogos Concelhios para o início das férias de
verão.
As melhores condições atmosféricas, que se verificam nesta data, vão permitir alargar o leque de atividades, eventos e locais
normalmente propostos. Assim,
serão realizadas atividades não

tivo, recreativo, que decorrerão de
forma rotativa pelos diversos equipamentos municipais, - biblioteca,
museu e espaços desportivos -, com
o intuito de contribuir para o enriquecimento dos tempos livres da
população mais jovem.
Organizado pelo quarto ano
consecutivo, pela Câmara Municipal
de Aljustrel, o programa “Viva Aljustrel” terminará a 12 de setembro,
antes do início do novo ano letivo.
As inscrições para participar
neste programa de férias, poderão
ser efetuadas no gabinete de desporto do município.
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vista deslumbrante sobre a vila
e o moinho do Maralhas, no alto da colina, fazem deste equipamento municipal, um local
ímpar para o repouso e o lazer.
A pensar nisso, além das atividades desportivas permanentes
como jogos de futebol, voleibol e
ténis de mesa, todos os sábados,
de julho e agosto, será promovido um programa de animação,
com aulas de hidroginástica e
step, futvolei, provas de caiaque,
jogos aquáticos e insufláveis. Um
parque infantil irá estar também

à disposição dos mais jovens.
No dia 29 de junho, para celebrar o final das classes municipais de hidroginástica e natação
será realizado um grande festival
aquático, que irá animar a piscina com muita música, jogos
aquáticos e insufláveis.
Também, e à semelhança do
ano anterior, a Piscina Coberta
de Aprendizagem manter-se-á
em funcionamento, durante os
meses de julho e agosto, num horário reduzido das 9h às 12 horas
e das 17 h às 21 horas.

só em espaços como na Barragem
do Roxo ou na Piscina Municipal,
como igualmente à noite e noutros locais, pois a disposição das
pessoas para sair e participar nos
eventos é maior.
Os Jogos Concelhios obedecem a um regulamento que
estabelece as regras a seguir nas
diversas modalidades desportivas, nomeadamente: atletismo,
snooker, ténis de mesa, kayak,
matraquilhos 2x2, paintball, pataco, futebol, bilhar, setas e sueca,
miniandebol 4x4, voleibol 2x2,
BTT, tiro ao alvo, deporto para
todos na piscina com jogos aquáticos e insufláveis.
Os Jogos Concelhios destinam-se ao público em geral de

todos os escalões etários e de ambos os sexos. Para participar basta inscrever-se no site da Câmara
Municipal (www.mun-aljustrel.
pt), nas escolas E.B 2,3 e secundária, nas juntas de freguesia do
concelho e no ginásio municipal.
Organizados com o apoio das
juntas de freguesia, escolas do
concelho, coletividades desportivas, GNR, Bombeiros e rádio
local TLA, os Jogos Concelhios
pretendem contribuir para o desenvolvimento da prática desportiva e são também uma oportunidade para que todos, dos 6 aos 90
anos, se organizem em torno das
associações, atingindo assim um
público mais vasto.
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Dia 13 - sexta-feira
11h00 - Abertura do Espaço
Criança
Atelier de construção de papagaios de papel.
[tenda do CAIM]
11h00 - Picadeiro Aberto
Batismo equestre - Apresentação dos alunos da Associação Equestre Aljustrelense.
[picadeiro exterior]
11h00 - Mãos na Massa
Workshop de confeção de
pão (pão integral com sementes).
11h30 - O Pão na nossa Alimentação
Jogo e conversa com a nutricionista Paula Barão.
14h00 - Mãos na Massa
Workshop de confeção de
pão (pão sem glúten).
[espaço do pão]
14h15 - 3º Encontro Ibérico
“Regadio e Sustentabilidade”
“Radiografias” – CMA/Rota
do guadiana/ Esdime/ Radio
Voz da Planície.
[edifício da zona agrária de
Aljustrel]
14h30 - Workshop de “Canarinhos”
(Proteção Civil)
[junto ao palco 1]
15h00 - Pão Alentejano
Confeção e fornada de pão.
15h30 - O Pão na nossa Alimentação
Jogo e conversa com a nutricionista Paula Barão.
16h30 - “Na Companhia do
Pão V”
Workshop de confeção de
pratos e sobremesas à base
de pão.
Colaboração: ESDIME –
Agência para o Desenvol-

[espaço do pão]
18h00 - 12ª Grande Corrida de
Toiros
[praça de touros Manuel António Lampreia]

Dia 14 - sábado
vimento Local do Alentejo
Sudoeste
[espaço do pão]
16h30 - Grupo Coral Rosas de
Abril
- Grupo Coral da Freg. S. J.
Negrilhos
[palco 2]
18h00 - Inauguração Oficial
da 14ª Edição da Feira
- Banda da SMIRA
- Grupo Coral do Sindicato
Mineiro
[pavilhão principal]
18h30 - Demonstração de aulas de equitação terapêutica.
19h00 - Demonstração equestre com alunos da escola de
equitação.
[picadeiro exterior]
19h00 - Grupo Coral do Sindicato Mineiro
19h30 - Grupo Musical “O
cruzeiro”
21h00 - “Quem é o Bob?
- tributo a Bob Marley”
[palco 2]
21h00 - Cavalhadas
[picadeiro exterior]
22h30 - Cais Sodré Funk
Connection
[palco 2]
23h00 - Dj Nelly Deep
[espaço jovem]
00h30 - Voodoo Marmalade
[palco 2]
01h00 - Dj Overule
[espaço jovem]
02h00 - DJ Monchike
[palco 2]

10h30 - Campeonato Regional de Endurance - Equitação
(Raid 20km e 40km)
- Picadeiro Aberto
[picadeiro do pavilhão]
11h00 - Abertura do Espaço
Criança
Atelier de taleigos para pães
com chouriço.
[tenda do CAIM]
11h00 - Mãos na Massa
Workshop de confeção de pão
(pão com chocolate).
11h30 - Pão Alentejano
Confeção e fornada de pão
12h30 - “Sabores da nossa
Terra”
Workshop de confeção de prato e sobremesa à base de pão
(pela chefe Filipa Vacondeus).
Participação de doceiras do
concelho.
14h00 - Mãos na Massa
Workshop de confeção de pão
(pão sem glúten).
15h00 - Pão Alentejano
Confeção e fornada de pão.
[espaço do pão]
15h00 - Grupo Coral “Flores
de Primavera”
- Grupo Coral “Os Cigarras”
- Grupo de Cantares Femininos de Aljustrel
- Grupo Coral “As Margens do
Roxo”
[palco 2]
15h30 - Workshop de manuseamento de extintores (Bombeiros de Aljustrel)
[junto ao palco 1]
16h00 - Colóquio: “Equitação
com fins terapêuticos”
[picadeiro do pavilhão]
16h30 - Bolinhos da avó
Workshop de confeção de
bolos tradicionais, pelas avós
convidadas.

19h00 - Grupo Musical “Banza”
20h30 - “Los Cubanitos”
[palco 2]
21h00 - Equitação Tradicional
Portuguesa.
21h30 - Carrocel de equitação
com os alunos da escola.
22h00 - Demonstração equestre - Reprise – Guarda Nacional Republicana
22h30 - Cavalhadas
[picadeiro exterior]

Confeção e fornada de pão.
13h00 - Gaspacho coletivo
[espaço do pão]
14h00 - Batismo equestre
[picadeiro do pavilhão]
14h00 - Mãos na Massa
Workshop de confeção de pão
(pão com linguiça).
[espaço do pão]
14h00 - Somos Portugal
- Programa da TVI

22h30 - Concerto Musical
- Nelson Freitas
[palco 1]

15h00 - Pão Alentejano
Confeção e fornada de pão
15h30 - “Sabores da nossa
Terra”
Workshop de confeção de prato e sobremesa à base de pão
(Pelos chefes Rui Ramos e Fernando Pena).
[espaço do pão]

23h00 - DJ Ragazza
[espaço jovem]

15h30 - Gincana equestre
[picadeiro exterior]

00h00 - Garraiada à Alentejana
[picadeiro exterior]

16h00 - Grupo etnográfico
de danças e cantares “Planície
Alentejana”
[espaço do pão]

00h30 - XPTO
[palco 2]
01h00 - Dj’s Morphine Toxic
Project
[espaço jovem]
02h00 - DJ Rui Miguel
[palco 2]

Dia 15 - domingo
07h00 - Prova de Caça a Pares
[Concentração: Sede da Associação de Caçadores – Escola
de S. João do Deserto]
09h00 - Passeio equestre
[concentração: picadeiro exterior]
11h00 - Abertura do Espaço
Criança
Pinturas faciais.
[tenda do CAIM]
11h00 - Mãos na Massa
Workshop de confeção de pão
(pão integral com sementes).
11h30 - Pão Alentejano

16h00 - Picadeiro aberto (prémios para os melhores trajes
de cavaleiro).
[picadeiro exterior]
16h30 - Mostra e prova de
doçaria à base de pão com as
doceiras do concelho.
17h30 - Bolinhos da avó
Workshop de confeção de
bolos tradicionais, pelas avós
convidadas
18h30 - Mãos na Massa
Workshop de confeção de pão
(pão sem glúten).
[espaço do pão]
18h30 - Largada de papagaios
de papel
[tenda do CAIM]
19h00 - Sorteio do poldro
[picadeiro exterior]
Atividades permanentes (Espaço do pão)
Mostra e venda de pão das padarias do concelho.
Jogos tradicionais – Malha,
Chinquilho, Andas, entre outros.

