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Lavradores da Minhota –
Os “Pais dos Pobres”

A obra no antigo Centro
de Saúde tem um valor de
investimento elegível de
1 milhão, 178 mil e 950
euros, cofinanciados a
70% pelo Alentejo 2020.

Município invoca o
lavrador Manuel Romão
e a lavradora Joanita, do
Monte da Minhota. Era de
todos o pão da sua casa,
a cuja porta qualquer um
batia sem receio.
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Aljustrel recebeu 1200
alunos seniores de todo
o país
Aljustrel foi a vila
anfitriã do XVI Encontro
Nacional de Universidades
Seniores, de 32
universidades seniores,
vindas dos quatro cantos
do país.
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Construir Aljustrel,
terra viva

Editorial

Lead - A aposta clara na dinamização económica do território
é o aspeto mais marcante da nossa forma de abordar a
governação autárquica, que tem, porventura, o seu maior
reflexo na Feira do Campo Alentejano. Assumimos o nosso
papel enquanto agentes dinamizadores da economia local e
regional, em parceria com as entidades públicas e privadas
que connosco constroem um território que se quer vivo
e dinâmico. Praticamos uma permanente relação
com empresas, associações e instituições de forma a
trabalharmos juntos para os objetivos comuns de
um concelho com qualidade de vida e emprego.

Nelson Brito

Presidente da Câmara

D

ois terços do território
continental, situados
fora da faixa litoral
de Portugal, são habitados
por 20% da população e quase
sempre fora dos planos e intervenções de âmbito nacional.
Aljustrel, não é exceção e, em
cinco décadas, perdeu quase
metade da sua população.
Conscientes deste passado
avassalador, o Município de
Aljustrel tudo tem feito para
suster a situação de sangria
demográfica que afeta de forma dramática todos os concelhos do interior de Portugal,
trabalhando com empenho,
determinação e criatividade,
na procura e dinamização de
soluções que criem bem-estar,
emprego e distribuam riqueza
por todas e todos.
Em Aljustrel, as empresas
mineiras são atualmente responsáveis pela criação de mais
de 1000 postos de trabalho e
por muitos milhões de euros
de exportações, indicadores
que esperamos se mantenham
por muitos anos. Assim, partindo de uma atividade mineira de primeira grandeza, que
temos sabido incentivar para
que seja uma realidade em expansão, temos vindo a explanar paralelamente a visão de
uma fileira mineira que integra cultura, ambiente, educação, investigação e turismo.
Por outro lado, trabalhamos intensamente, em parceria com as forças vivas locais,
regionais e nacionais, na dinamização de setores alternativos ao mineiro, com grande

enfoque na agricultura, que
ganhou importância e potencial crescente com o desenvolvimento das áreas irrigáveis,
que, em Aljustrel, passaram
de 5 mil para mais de 20 mil
hectares, fruto do Empreendimento de Fins Múltiplos de
Alqueva.
Ao mesmo tempo empenhámo-nos no desenvolvimento de ramos industriais
complementares, como as
agroindústrias (lagares de
azeite, transformação de
amêndoa e adegas de vinho,
por exemplo), a transformação
de borrachas, a fabricação de
explosivos civis, entre outros,
sem esquecer a abertura a novas iniciativas artístico-cientifico-tecnológicas e no campo
da economia social.
Mas não nos contentamos
com o alcançado: temos em
“carteira” outros importantes
investimentos industriais que
procuraremos, como temos
feito até aqui, disseminar pelo
concelho, dando continuidade
a uma visão de descentralização modelada no novo Plano
Diretor Municipal, que nos dá
hoje ferramentas para levar os
investimentos necessários a
todas as freguesias do concelho.
Apostamos num concelho aberto a novos empreendimentos e integração de
quadros qualificados. Procuramos, para além de outros
aspetos que se prendem com
a qualidade de vida nas nossas terras, que a riqueza gerada pelo setor mineiro e pelos

restantes setores estratégicos,
seja efetivamente reinvestida
no nosso território. Este reinvestimento pode ser realizado
através das receitas derivadas
dos impostos, da criação de
emprego, da disseminação do
conhecimento, da transferência de tecnologia, da criação
de serviços (ação social, saúde,
educação, desporto e cultura),
da construção de infraestruturas empresariais e tecnológicas, bem como através do
estabelecimento de “clusters”
de indústrias associados e do
desenvolvimento de pequenas
e médias empresas locais, ancoradas no fornecimento de
bens e serviços.
Pilares desta estratégia são
igualmente, como sempre assumimos, a Educação, a Cultura e a Ação Social, enquanto
fatores decisivos para a melhoria do bem-estar das populações e de atratividade de
novos habitantes. Mas somos
conscientes e realistas: sabemos, por experiência própria,
que não é possível ambicionar
a uma sociedade mais justa e
fraterna sem que os processos de desenvolvimento económico aconteçam. Para que
a riqueza seja distribuída de
forma equitativa, é necessário
que a montante essa mesma riqueza seja criada. Esta é uma
verdade incontestável.
A aposta clara na dinamização económica é, pois, o aspeto mais marcante da nossa
forma de abordar a governação autárquica, que tem, porventura, o seu maior reflexo na

Feira do Campo Alentejano.
Assumimos o nosso papel enquanto agentes dinamizadores
da economia local e regional,
em parceria com as entidades
públicas e privadas que connosco constroem um território
que se quer vivo e dinâmico.
Praticámos uma permanente
relação com empresas, associações e instituições de forma
a trabalharmos juntos para os
objetivos comuns de um concelho com qualidade de vida e
emprego.
Estamos conscientes dos
problemas que nos assolam,
mas eles não nos assustam, como também não nos demovem
de nos focarmos mais nas soluções e menos nos problemas,
tendo sempre ao nosso lado
muitos e bons parceiros institucionais. Queremos, por isso,
melhorar e reforçar estas colaborações e mais, apostarmos e
obtermos capacidade para intervenções de maior escala territorial, conjugando concelhos
e criando uma lógica de estratégia para o Baixo Alentejo.
São históricos os tempos
que vivemos. Não fosse, por
exemplo, o investimento realizado no EFMA - Empreendimento de Fins Múltiplos de
Alqueva e estaríamos hoje à
mercê de mais um período de
seca, fenómeno que tanta desgraça trouxe à atual zona de
influência de Alqueva. Felizmente, agora, porque em dada
altura muitas forças se mobilizaram para que assim fosse, a
realidade é bem diferente.
É, pois, fundamental con-

tar com o compromisso e contributo do EFMA na criação
de mecanismos que possibilitem o desenvolvimento económico e social dos territórios.
É preciso que as entidades
associadas a este empreendimento contribuam para promover novos investimentos e
o desenvolvimento de novas
atividades económicas na sua
área de influência. É essencial
criar e qualificar o emprego
gerado na sua órbita. É urgente
desenvolver a marca Alqueva
como sinónimo de qualidade
de produtos e serviços e torná-la uma referência de inovação
e de tecnologia. Estes são desígnios que não deixarei nunca
de exigir, porque acredito no
potencial das nossas terras, em
benefício das pessoas.
Em Aljustrel valorizamos
o nosso passado, trabalhamos
afincadamente no presente,
de forma a construir um futuro melhor para todas e todos.
Bem hajam os que, connosco,
se dispõem a construir Aljustrel, Terra Viva, em particular
os milhares de visitantes que
nos visitam na Feira do Campo Alentejano 2017, a grande
montra do concelho de Aljustrel. Sejam bem-vindos.
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Património preservado

Mercado Municipal renovado
A requalificação do Mercado Municipal foi cofinanciada por fundos comunitários, ao abrigo
do programa Alentejo 2020 com um investimento total elegível de 166.430,36€ e uma contribuição comunitária de 141.465,81€.

O

edifício do Mercado
Municipal, localizado
no centro da vila mineira (na Avenida da Liberdade)
apresentava algumas deficiências. A intervenção de que foi
alvo teve como objetivo corrigir

essas debilidades com vista a
melhorar as atividades comerciais que ali se desenvolvem e
dotar o espaço de uma imagem
moderna, atrativa e com novas
funções, passíveis de gerar uma
nova dinâmica. Estas obras con-

tribuíram para cimentar a sua
identidade, mas também para
atrair a população de Aljustrel,
assumindo-se como o centro comercial e de lazer da vila.
A Requalificação do Mercado
Municipal foi cofinanciada por

fundos comunitários, ao abrigo
do programa Alentejo 2020 com
um investimento total elegível
de 166.430,36€ e uma contribuição comunitária de 141.465,81€.
Este equipamento municipal está, agora, em condições de

História do Mercado Municipal de Aljustrel

O

mercado foi inaugurado em 1929,
compreendendo um edifício de
tijolo e alvenaria de pedra, com diversas lojas em torno de uma área
central onde se encontravam os “tabuleiros” de venda. Possuía ainda exteriormente, um telheiro metálico,
aberto, onde se efetuava a venda do
peixe, situado na junção da antiga
estrada para Castro Verde e a antiga
Estrada Real, e uma zona ajardinada
na confluência da antiga Estrada Real
com a Travessa da Amoreira.

Posto de Turismo

Posto de Turismo - expositor de produtos regionais

melhor responder às necessidades de clientes e comerciantes,
albergando igualmente o novo
Posto de Turismo de Aljustrel,
honrando a sua já longa história.
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Resumos das Reuniões

Assembleia Municipal de Aljustrel

Município

Reunião de 28 de abril de 2017

Reunião de 25 de abril de 2017
Aos vinte e cinco dias do
mês de abril do ano de dois mil
e dezassete, nas Oficinas de Formação e Animação Cultural,
reuniu extraordinariamente a
Assembleia Municipal de Aljustrel, tendo como ponto único da
ordem de trabalhos a comemoração do 25 de Abril de 1974. Sobre
a comemoração do quadragési-

mo terceiro aniversário do 25 de
Abril de 1974, o Presidente da Assembleia proferiu algumas considerações, seguido do membro
Jorge Manuel Fernandes Calado
Coelho, em representação do
grupo do Partido Socialista e do
membro Luís Maria Afonso Bartolomeu da Palma, representante
do grupo da Coligação Democrática Unitária. Para terminar, o
Presidente da Câmara Municipal
de Aljustrel, Nelson Brito, teceu

considerações sobre a importância da efeméride. A cerimónia
contou com a participação das
jovens Beatriz Guisado e Sofia
Castanho, que procederam à leitura de poemas de Ary dos Santos e Manuel Alegre. No final, o
Presidente da Assembleia Municipal dirigiu breves palavras aos
presentes e declarou encerrada a
sessão.

Ervidel

Aos vinte e oito dias do
mês de abril do ano de dois
mil e dezassete, reuniu ordinariamente a Assembleia
Municipal de Aljustrel, tendo os seguintes pontos na
ordem de trabalhos: Primeiro período para intervenção do público, em que não
houve intervenções, seguido
da apreciação e votação dos
documentos de prestação de
contas do exercício do ano
de 2016, que foi aprovada
por maioria, com 6 abstenções da bancada da CDU e
1 voto favorável. O terceiro
e quarto pontos constaram
da apreciação e votação da 1ª
Revisão às Grandes Opções
do Plano e do Orçamento e
apreciação e votação da proposta de Regulamento do
Conselho Municipal de Segurança, ambos aprovados
por unanimidade. Também
aprovada por unanimida

“Viva Aljustrel +”.

Requalificação da Praça da República
está a decorrer
Praça da República

Programa Municipal de
Ocupação de Tempos
Livres dos Jovens regressa
no verão

P
E

stão a decorrer as obras
de requalificação da Praça
da República, em Ervidel.
Para além de vir a dotar esta zona central da aldeia de melhores
oportunidades para a fruição do
espaço, a intervenção cria igualmente condições para a circula-

de foi a alteração/ampliação do Edifício destinado a
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Santa
Casa da Misericórdia de
Aljustrel – Declaração de
Interesse Municipal, bem
como a Autorização para
Assunção de Compromissos Plurianuais – Locação
de Luminárias LED para o
Concelho de Aljustrel. Os
últimos pontos da ordem
de trabalhos constaram da
Apreciação da Unidade de
Execução da Envolvente ao
Campo da Baiôa – Ervidel,
Apreciação do Relatório da
Oposição, Apreciação da atividade da Câmara e Outros
assuntos de interesse. Não
havendo inscritos no segundo período para intervenção
do público, o Presidente da
Assembleia deu a sessão como encerrada.

ção de peões com maior segurança, aspeto que, na atualidade, não
deve ser descurado na organização urbana.
Esta obra integra-se num esforço da autarquia de requalificação urbana dos centros históricos
e sociais das aldeias e vilas do

concelho, locais que, em alguns
casos, não satisfaziam as necessidades atuais dos cidadãos.
A requalificação da Praça da
República, em Ervidel, pressupõe
um investimento de 83 mil e 846
euros.

elo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de
Aljustrel vai levar a cabo o
Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres dos Jovens
– “Viva Aljustrel +”.
Destinado a jovens entre os
18 e os 30 anos, o “Viva Aljustrel
+” visa proporcionar a ocupação dos tempos livres dos jovens
facultando-lhes as ferramentas
essenciais para a sua valorização
formativa, profissional e motivacional, através do contato direto
e prático com a realidade profissional, criando, ao mesmo tempo,
um espaço de progresso, de responsabilização e de incentivo.
O programa decorrerá durante as interrupções letivas, tendo
os jovens direito a um seguro de
acidentes pessoais, da responsabilidade da Câmara Municipal e

a uma bolsa semanal destinada
a despesas pessoais. A autarquia
responsabiliza-se, ainda, por garantir os meios físicos e o transporte necessários e apropriados
ao desenvolvimento do projeto.
O horário de participação dos
jovens no programa tem a duração de quatro horas diárias e será
desenvolvido em vários serviços
municipais, tais como cultura,
património, apoio à comunidade, infância e juventude, entre
outros.
Os interessados tem até ao
dia 16 de junho para efetuar a
sua inscrição no Balcão Único
do Município de Aljustrel ou em:
http://www.mun-aljustrel.pt/destaques/4765/estao-abertas-inscricoes-para-o-“viva-aljustrel--”.
aspx,

O

Um êxito para um “Interior
Vivo “ com Território Coeso
Esta conclusão resulta da avaliações e felicitações que
conferencistas, moderadoras/e relatoras fizeram chegar de viva voz aos organizadores, sem esquecer as
mesmas impressões da maioria dos participantes com
que as CA - Conferências de Aljustrel contaram no decurso dos dois dias de trabalhos.

Testemunho

UMVI associou-se às
Conferências de Aljustrel

N

o contexto do Programa
Nacional para a Coesão
Territorial, da responsabilidade da Unidade de Missão
para a Valorização do Interior
(UMVI), a par de um programa
de ação constituído por 164 medidas, foi proposta uma Agenda
para o Interior, que integra oito
iniciativas de caráter interministerial e interinstitucional, organizadas em torno de desafios
e questões estruturantes que se
colocam ao desenvolvimento dos
territórios do interior. Estas iniciativas assentam no reforço do
trabalho colaborativo, tendo em
vista aumentar o conhecimento
sobre os problemas, refletir os
desafios estratégicos e formular
propostas de forma a preparar os
processos de intervenção em torno de temas considerados prioritários para o desenvolvimento do

5

Município de Aljustrel e os seus parceiros na
organização da 3ª edição das CA - Conferências de Aljustrel 2017 consideram que a iniciativa foi um êxito, pois os objetivos programados
foram atingidos – contribuir para uma “Agenda do
Interior” que seja uma real estratégia de desenvolvimento do todo nacional, com um “Interior Vivo”. Ou
seja, Refletir para melhor AGIR!
Esta conclusão resulta das avaliações e felicitações que conferencistas, moderadoras e relatoras
fizeram chegar de viva voz aos organizadores, sem
esquecer as mesmas impressões da maioria dos participantes com que as CA contaram no decurso dos
dois dias de trabalhos.
É impossível destacar umas comunicações – contributos, pois todas, com grande diversidade, foram
de grande qualidade.
Se Manuel Brandão Alves, António Oliveira das
Neves, Teresa Pinto Correia e Álvaro Cidrais, economistas e geógrafos, nas suas especialidades e sub-temáticas apresentaram profundas reflexões para
caminhos a trilhar, os “comentadores públicos”, Luís
Afonso e Daniel Oliveira, muito questionaram e alvitraram, enquanto “olhares de fora”; teve-se, ainda,
as pistas e contributos de vivências de Ana Cristina Teixeira e Tiago
Teotónio Pereira.
Mas, os jornalistas Ana Freitas, Flor Pedroso e Carlos Pinto desempenharam com maestria a função de moderadores.
No encerramento, Helena Freitas, coordenadora da UMVI, relevou as reflexões-contributos destas Conferências, anunciando que
nos inícios de junho o Conselho de Ministros irá avaliar o Programa
Nacional para a Coesão Territorial, com vista a corrigi-lo e adicionar
novas medidas.
Dizer, ainda, que os debates, muito animados, foram fruto de muitas interpelações e perguntas de participantes em sala.
Mais informações em www.conferenciasdealjustrel.com

interior, a saber: Envelhecimento
com Qualidade; Inovação da Base Económica; Capital Territorial;
Cooperação Transfronteiriça; Relação Rural-Urbana; Acessibilidade Digital; Atratividade Territorial;
Abordagens, Redes e Participação.
A Agenda do Interior tem
por objetivos, relativamente a
cada um dos temas prioritários,
contribuir para:
1. Reconhecer as especificidades dos territórios do interior
na conformação das políticas
públicas, privilegiando as abordagens interministeriais, interinstitucionais e intersetoriais;
2. Dinamizar projetos e ações
com impacte relevante nos territórios do interior, designadamente através da facilitação ao
longo do processo da sua concretização e da melhoria do acesso
e da utilização dos instrumentos

Desenvolvimento

Conferências de Aljustrel

junho 2017 | Boletim Municipal | Aljustrel

de financiamento;
3. Aprofundar a base de conhecimento e o intercâmbio de
experiências entre a administração central, a administração local
e os agentes relevantes em cada
um dos temas prioritários;
4. Promover a participação e a
discussão alargada em torno dos
temas prioritários para o desenvolvimento do interior.
É neste quadro de abertura e
promoção de debate que a UMVI
se associa com muito interesse e
expectativa às Conferências de
Aljustrel, antecipando um amplo
e produtivo confronto de ideias
num evento que se vem afirmando pela qualidade.
Helena Freitas - Coordenadora da
Unidade de Missão Valorização do
Interior
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Freguesias

Messejana

Inauguração das
novas instalações
do CAPI
A associação celebrou um protocolo com o Município de Aljustrel
que previu a comparticipação do
projeto em 15 mil euros, a cedência das instalações da antiga escola primária, a realização do projeto
de arquitetura, o acompanhamento, fiscalização, coordenação de
segurança da obra e a instalação
de um parque infantil.

A

Engenho e Arte, Associação para
a Defesa e Valorização de Messejana, inaugurou, no passado dia
13 de maio, as novas instalações do CAPI
- Centro de Acompanhamento à Pequena
Infância, um investimento de cerca de 415
mil euros, financiado em 324 mil euros
pelo programa InAlentejo.
Para o efeito, a associação celebrou um
protocolo com o Município de Aljustrel
que previu a comparticipação do projeto
em 15 mil euros, a cedência das instalações da antiga escola primária, a realiza-

ção do projeto de arquitetura, o acompanhamento, fiscalização, coordenação de
segurança da obra e a instalação de um
parque infantil.
A Junta de Freguesia de Messejana,
por sua vez, assegurou a realização de algumas obras complementares no espaço
exterior da infraestrutura.
Atualmente frequentam o CAPI 30
crianças em creche e 12 em pré-escolar,
assegurando a associação o transporte das
crianças residentes fora da freguesia de
Messejana.

Ervidel

S. João de Negrilhos

Roxo Summer Fest está de volta

Junta reforça apoios sociais às
pessoas mais vulneráveis

N

o dia 1 julho, a Barragem do Roxo vai será
palco do festival Roxo
Summer Fest, com entradas
livres. Esta iniciativa, direcionada para a juventude, mas não
só, contará com a participação
de artistas de gabarito que contribuirão ainda mais para aquecer o verão.

União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

Junta requalificou a passagem de
nível no Carregueiro

A

União das Freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos requalificou a passagem de nível junto à Estação do
Carregueiro.
Esta obra consistiu na remoção de toda a madeira existente
neste espaço, movimento de terras, abertura de uma caixa no sítio dos carris. Foi posteriormente
feito o assentamento da calçada
em cubos de granito. O valor para
esta obra rondou os 5 mil euros.

A

Junta de Freguesia de S. João de
Negrilhos está a desenvolver um
plano integrado de promoção do
bem-estar social em toda a freguesia.
Este plano integrado irá desenvolver-se
em vários vetores, criando parcerias com
agentes locais que desenvolvem a sua ação
vocacionada para o apoio social.
A primeira fase será a reestruturação
do núcleo de voluntariado local, alargando o seu âmbito de ação, conferindo maior
visibilidade e funcionalidade ao trabalho

desenvolvido. Numa segunda fase, será desenvolvido um trabalho de cooperação estratégica com a associação de solidariedade
social local e com algumas coletividades da
freguesia.
Ainda neste âmbito, será lançado o serviço de teleassistência para aqueles que se
encontram socialmente mais desprotegidos, assentando este serviço no voluntariado de proximidade, promovendo a corresponsabilização da família e da sociedade
na proteção aos mais idosos.
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Do sonho à realidade

Monte da Minhota com projeto inovador de
produção de cogumelos
A Scóbis, unidade de produção de cogumelos em substrato de serradura, com utilização de
um autoclave para esterilização, distingue-se das habituais produções de cogumelos à base
de estrume. Trata-se pois de um projeto inovador para a região, e talvez para o país, levado a
cabo por duas jovens que se lançaram nesta aventura muito peculiar.

Ana Banza e Catarina Afonso

N

o dia 9 de junho, pelas
15h30, vai ser inaugurada a Scóbis, uma unidade de produção de cogumelos, da Sociedade Agropecuária
Afonso e Banza, Lda.
Situada no Monte da Minhota, no Carregueiro, concelho de Aljustrel, esta unidade
de produção de cogumelos em
substrato de serradura, com
utilização de um autoclave para
esterilização, distingue-se das
habituais produções de cogumelos à base de estrume. Trata-se pois, de um projeto inovador
para a região, e talvez para o pa-

ís, levado a cabo por duas jovens
que se lançaram nesta aventura
muito peculiar.
Tudo começou quando a
veterinária, Catarina Afonso,
interessada por esta produção
desde os seus tempos de estudante em Trás-Os-Montes,
convenceu a cunhada e gestora de empresas, Ana Banza, a
enveredarem pela produção de
cogumelos.
Encontrando-se
as duas numa encruzilhada da
vida, e com vontade de mudar
de rumo, acreditaram que este
seria o seu futuro. A unidade
aproveitaria os excedentes da

exploração agrícola do marido
de Catarina e irmão de Ana, e
utilizariam esses recursos para
desenvolver a atividade.
No final do ano de 2013, foram, então, fazer formação em
Lisboa. Vieram entusiasmadas,
mas não o suficiente, pois, só
retiraram ensinamentos teóricos. Precisavam de prática e de
aprender com quem sabe. Não
descobriram nenhuma exploração de produção de cogumelos em substrato de serradura,
em Portugal, onde se pudessem
informar sobre esta atividade. Viraram-se para o exterior.
Mas, depressa constaram que
as empresas na Europa não lhes
abriam as portas, e mantinham
tudo debaixo de grande segredo.
Pesquisa após pesquisa, chegaram à conclusão que o Brasil
era um grande produtor de cogumelos, principalmente, em
Botucatu, (Mogi das Cruzes) no
estado de São Paulo. Em março
de 2014, apanharam um avião
para o Brasil, decididas a aprender tudo sobre o negócio.
Para sua grande admiração,
foram recebidas de braços abertos. Puseram as ideias em dia
e fizeram formação de produção de sementes. Regressaram
ao fim de um mês, e em maio,
submeteram uma candidatura
ao PDR 2020. Em setembro de

2015, viram o projeto aprovado
e, em janeiro de 2016, assinado.
Este projeto, pressupõe um investimento elegível de cerca de
593 mil euros e beneficia de um
subsídio de 50 % não reembolsável.
As obras, daquela que viria
a ser, provavelmente, a primeira
unidade de produção de cogumelos em substrato de serradura, no país, começaram em
maio de 2016.
Decorrido um ano, vão enfim poder começar a produzir.
Inicialmente, querem virar-se para o mercado nacional,
principalmente da hotelaria e
restauração, e futuramente para exportação para a Europa.
A capacidade produtiva desta
unidade aponta para um valor
interessante de 55 toneladas
por ano, com uma perspetiva de
cerca de 4,6 toneladas por mês.
Esta atividade agrícola não
estando sujeita às condições
meteorológicas, pois tudo se
processa no interior de câmaras climatizadas, vai permitir
programar a produção dos cogumelos, tendo em conta o tempo de maturação e frutificação
destes fungos. Assim, utilizando e rentabilizando o mesmo
equipamento, vão poder ter
cogumelos todas as semanas,
ao longo do ano. Este método
de produção, com autoclave de

esterilização, produz um cogumelo, completamente seguro e
sem contaminações. Catarina e
Ana querem obter a certificação
de produção de cogumelos biológicos.
Neste momento, além das
duas, empregam mais uma administrativa, e quando necessário, irão recorrer ao apoio dos
outros membros da família que
trabalham no sector agrícola. A
médio prazo, para a colheita e o
embalamento irão igualmente
necessitar de mais pessoas.
A diversificação da oferta, o aumento do consumo e a
boa rentabilidade desta cultura
têm vindo a fortalecer o mercado dos cogumelos que está em
franco desenvolvimento. E, se
tudo correr como previsto, o sonho e o encontro de mudanças
de vida destas duas empresárias
poderá vir a vingar e a reafirmar Aljustrel como uma terra
de gente trabalhadora e inovadora, no panorama agrícola do
concelho e da região, senão do
país.
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Administração direta

Uma Câmara com
rostos

A
Obras
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s intervenções da Câmara Municipal no modelo de administração direta são da responsabilidade da divisão técnica do município.
As obras são realizadas aplicando meios próprios,
ou adquiridos para o efeito, e que se destinam ao
seu imobilizado. São exemplos destes trabalhos as
pequenas intervenções urbanísticas, os ramais de
águas e esgotos, trabalhos de jardinagem, construção civil, eletricidade, serralharia e carpintaria, entre
outros, bem como algumas intervenções de maiores
dimensões.

Montagem de equipamentos na
Feira Campo Alentejano 2017

Montagem de equip. Encontro
Universidades Seniores

Montagem e pintura de guardas
na Igreja Matriz

Montagem da Feira das
Profissões

Manutenção dos tanques da
Piscina Municipal

Manutenção dos espaços verdes
- Estádio Municipal

Manutenção de viatura
municipal

Limpeza e manutenção da
Cascata

Execução de dreno no Picadeiro
Exterior Parque de Feiras

Construção de ramal de água na
Rua Dr. Rafael Barradas

Construção de ramal água na
Rua Rodrigues de Freitas

Construção de bancadas nos
balneários de Piscina Municipal

Colocação de tampas à cota em
Ervidel

Ampliação do café do Mercado
Municipal

Limpeza de bermas no CM 527-2

Execução de plataforma em
betão no Parque de Feiras

Preparação de abrigo de
passageiros

Manutenção da Praça de Touros

Limpeza urbana

Levantamento de tampas cota
em Rio Moinhos

Limpeza e manutenção de lago

Reparação de vedação junto ao
Malacate Viana

Reparação de rotura na Rua da
Quadra

Reabilitação do Poço de Além

Reabilitação do Marcado
Municipal

Reabilitação do lago interior da
Câmara Municipal

Reabilitação de Parque de
Merendas - Moinho do Maralhas

Reabilitação de canteiro na
Corte V. Eanes

Reabilitação de caleiras na
Piscina Municipal

Reabilitação de bancos no
Jardim 25 Abril

Reabilitação de infraestrutura
elétrica

Reabilitação da rede de águas e
esgotos - Parque de Feiras

Reabilitação da bancada do
picadeiro do Parque de Feiras

Reabilitação de bancos - Avenida
1º Maio

Pintura exterior no Parque de
Feiras

Pintura do Moinho do Parque de
Feiras

Obras
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Antigo Centro de Saúde

Obra do Centro
de Documentação
Local em curso
As obras de conservação, alteração
e ampliação do antigo Centro de
Saúde de Aljustrel têm como finalidade assegurar a estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos edifícios, assim como
manter ou reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos
elementos mais significativos, enquanto testemunhos históricos das
atividades e realizações humanas.

E

struturalmente o edifício
do Centro de Documentação Local terá a sua entrada principal a sul, onde existirá
uma antecâmara que levará ao
átrio principal, fazendo a distribuição para todo o edifício, através das circulações horizontais e
verticais, para as três valências:
Arquivo, Núcleo de Artes Gráficas e Centro de Documentação.
Agregado ao átrio estará a
receção comum, no mesmo piso
térreo haverá uma sala de reuniões, uma zona técnica de pessoal,
com instalação sanitária e no 1º
andar será instalada uma reprografia, todos estes espaços são de
uso comum das três valências.
A cave estará afeta totalmente
ao Arquivo, no rés do chão será
instalado o expurgo e o respetivo
gabinete de apoio, com acesso direto a um pequeno monta-cargas.
Ainda no 1º andar ficarão duas
salas de leitura e três gabinetes
junto da reprografia, com o ascensor entre estes dois espaços.

No que se refere ao Núcleo de
Artes Gráficas, existirá no rés do
chão uma sala de exposições permanente, uma sala polivalente, e
cinco gabinetes no 1º andar.
O Centro de Documentação
comportará seis gabinetes ao nível do rés do chão. Existirão ainda duas instalações sanitárias para o público e duas áreas técnicas.
As obras de conservação,
alteração e ampliação do antigo Centro de Saúde de Aljustrel
têm como finalidade assegurar a
estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos
edifícios, assim como manter
ou reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos
elementos mais significativos,
enquanto testemunhos históricos das atividades e realizações
humanas.
A obra tem um valor de investimento elegível de 1 milhão, 178
mil e 950 euros, cofinanciado a
70% pelo Alentejo 2020.
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Equipa do Clégio D Filipe de Vilhena

Equipa campeã regional em 2008

1º Lugar da Zona Sul em 1982

Gregório Coelho

Ringue do Torito

Uma das grandes equipas do Mineiro

Secção de patinagem do Sport Clube Mineiro Aljustrelense

Um concelho sobre rodas
O objetivo deste artigo não é o de escrever uma história exaustiva sobre hóquei em patins no
Concelho de Aljustrel. Tal tarefa exige uma investigação mais aprofundada que permita destacar
de forma mais fiel os feitos históricos e os homens e mulheres que se destacaram nesta modalidade desportiva, seja como atletas, treinadores ou dirigentes. Pretendemos, tão só, contribuir de
forma despretensiosa para manter viva a memória deste desporto, tão acarinhado pelos aljustrelenses, identificando alguns dos momentos mais marcantes do desenvolvimento do hóquei
em patins em Aljustrel, das suas origens à atualidade.

Armindo Peneque

A

história do hóquei em patins em Aljustrel não pode
ser dissociada da memória de Armindo Peneque, pessoa
que teve um papel fundamental
no desenvolvimento da modalidade no concelho e que, durante
cerca de três décadas, se dedicou
de corpo e alma ao desporto e ao
“Mineiro”.
Armindo Peneque nasceu em
Aljustrel em 1936, viveu dos 10
aos 17 anos nos Açores onde tirou
o curso geral da Escola Industrial
e onde iniciou a prática do hóquei em patins. Em 1954 regressa
a Aljustrel e integra a equipa de
hóquei do Colégio D. Filipa de Vilhena, quando se davam ainda os
primeiros passos da modalidade
na “Quadra”.
Em 1973 nasceu na vila mineira o rinque do “Torito”, um
projeto no qual Armindo Peneque
participou ativamente. Na mesma
altura e por sua iniciativa cria-se
a Secção de Patinagem do Sport

Clube Mineiro Aljustrelense, um
passo importantíssimo que fez
muitos jovens envolverem-se e
apaixonarem-se por esta modalidade. Três anos mais tarde, com
a constituição da Associação de
Patinagem do Alentejo e Algarve, Armindo Peneque leva os seus
atletas a competir para títulos regionais e nacionais.
Uma das grandes conquistas
do hóquei do “Mineiro” teve lugar
na temporada de 1981/82 quando
a equipa de juniores, já detentora
do título de campeã regional, conquista o 1º lugar da zona sul do
Campeonato Nacional.
Com a mudança do “Torito”
para o Parque Desportivo de Aljustrel, o hóquei ganha nova casa
e novo ímpeto. É nas décadas de
80 e 90 que o “Mineiro” conquista
vários títulos importantes e se vivem momentos únicos de comunhão entre a população e o clube,
com centenas de aljustrelenses a
“rumarem” aos fins-de-semana
aos jogos no “parque”.
Não sendo possível nomear
todos os grandes atletas que passaram pelo hóquei do “Mineiro”,
destaca-se o feito individual de
Gregório Coelho, que, em 1987,
enquanto atleta juvenil do “Mineiro”, se sagrou Campeão Europeu como guarda-redes da Seleção
Nacional de Hóquei em Patins.
Com a conclusão do Pavilhão
Municipal, em 1993, o hóquei mu-

da-se novamente “ de armas e bagagens”, passando a haver a possibilidade de praticar a modalidade
numa infraestrutura moderna e
com melhores condições.
Muitos foram os momentos altos desportivos vividos neste pavilhão, que recebeu, a título póstumo, o nome de Armindo Peneque,
nova casa do hóquei em patins no
Concelho de Aljustrel.
Neste período a modalidade
acaba por ser afetada, como todos
os setores da sociedade aljustrelense, com a suspensão da atividade mineira, que arrastou para fora
do concelho muitos dos jovens
atletas que poderiam “alimentar”
as equipas seniores do clube.
Mas o hóquei em patins em
Aljustrel, apesar dos altos e baixos,
continua a sua atividade e entre
2007 e 2009, volta a fazer história,
sagrando-se campeão regional de
benjamins (2007/08) e de iniciados (2007/2008 e 2008/2009).
Na atualidade, nas palavras
do diretor Paulo Guisado, responsável da secção, o hóquei do
“Mineiro” vive um período de
desafios, em que se torna fundamental “rejuvenescer o dirigismo, com a integração de caras
novas que tragam energia e novas
ideias”. No entendimento do dirigente é também “fundamental e
urgente promover a formação de
treinadores, visto que as exigências atuais ao nível da certificação

Jogo no Pavilhão Armindo Peneque

1º lugar no Encerramento do Torneio Regional 2017

dos técnicos são muito diferentes
do passado, em que qualquer pessoa podia treinar uma equipa de
hóquei”. Atualmente o hóquei do
“Mineiro” tem cerca de 30 atletas
inscritos nas camadas jovens, nos
escalões de Iniciação, Benjamins
e Escolares, bem como 12 atletas
Veteranos. Apesar das dificuldades, Paulo Guisado enaltece “o
trabalho de qualidade realizado e

o empenho dos atuais dirigentes,
treinadores e atletas, que permitiu, por exemplo, a conquista, no
presente ano, do primeiro lugar
no Encerramento do Torneio
Regional no escalão Escolares,
afirmando a sua certeza de que
“o hóquei em patins em Aljustrel
recomenda-se e está para durar”.
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Bailes, Marchas, Noite Branca, Roxo Summer Fest e muito mais

Noites animadas de verão estão de volta
Serão assim as noites em Aljustrel nos próximos meses que se esperam muito animadas, cheias de música e convidativas a sair de casa.

A

ljustrel prepara-se para
receber as festas e espetáculos de verão. O mês de
junho dará o sinal de arranque
das festividades com a realização
das marchas populares, que irão
animar o parque desportivo, já

na noite de 12 de junho. A música e a dança prosseguem com
os habituais bailes dos Santos Populares e Noites de Verão, todos
os sábados, de julho e agosto, a
partir das 22 horas, na Praça da
Resistência.

Mas o verão será também
animado com os espetáculos das
Quartas à Noite, no anfiteatro da
Piscina Municipal que, este ano,
vai oferecer um programa diversificado que contará com a habitual
Aljustrel Moda Jovem, mas tam-

bém com teatro, comédia musical,
fado e música popular alentejana.
Ainda em julho, no dia 1, a
Barragem do Roxo vai ser palco
do festival Roxo SummerFest,
com entradas livres.
Uma das noites mais espera-

das - a Noite Branca -, decorre, no
dia 18 de agosto, na Piscina Municipal, com o Dj Christian –F, como cabeça de cartaz, e Rui Miguel
Gomes na primeira parte.

Aljustrel Moda Jovem

Auditório da Piscina recebe nova edição do Aljustrel
Moda Jovem

O
Duas centenas de pessoas desfilam no
Santo António

A

noite de Santo António,
12 de junho, vai estar
animada. Pelas 21 horas,
mais de duas centenas de pessoas
vão desfilar, nas marchas populares do concelho, que se realizarão
no parque desportivo da vila.
Neste grande evento, seis grupos vão apresentar ao público a

sua dança e canção, vestidos com
trajes e temas típicos, alusivos, na
sua generalidade, à localidade ou
entidade do concelho que representam.
O desfile contará com as marchas “CAIM Infantil”; “Sénior de
Aljustrel”; de “São João de Negrilhos”, “Baeta”, do “CRIRA” e dos

“Trabalhadores Municipais”.
Depois desta grande festa, os
marchantes, adultos e crianças,
dividindo-se, pelas diferentes localidades e lugares vão animar, as
noites das diversas localidades do
concelho.

Aljustrel Moda Jovem já
tem data marcada. Este
evento, organizado pela
Câmara Municipal de Aljustrel,
irá realizar-se no dia 19 de julho,
pelas 22 horas, no anfiteatro da
Piscina Municipal.
Nesta edição, e como nos anos
anteriores, raparigas e rapazes do
concelho vão desfilar pelo tapete
vermelho com vestuário e acessórios de moda, cedidos por diversos estabelecimentos comerciais
locais e marcas nacionais.

À

Para poderem participar no
desfile, os candidatos devem obrigatoriamente inscrever-se num
“casting”, através do site: www.
mun-aljustrel.pt ou através de
inscrição presencial a efetuar nas
Oficinas de Formação e Animação Cultural, de 3 a 10 de julho.
Luzes, cores e elegância, com
muita música à mistura, será assim esta grande noite de moda em
Aljustrel.

semelhança do ano anterior, esta edição do Aljustrel
Moda Jovem será abrilhantado com a participação no
desfile das concorrentes ao título Miss Bélgica África, que se
encontrarão na altura, na vila mineira, no âmbito de um estágio de aperfeiçoamento com vista ao concurso de beleza a
decorrer, em dezembro, na Bélgica.
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Monte da Minhota

Os Lavradores da Minhota

“Os Pais dos Pobres”
O lavrador Manuel Romão e a lavradora Joanita, nomes pelos quais ficaram conhecidos por todos com admiração e respeito, eram dotados de corações generosos e dos mais sublimes sentimentos que souberam compreender e minorar as mais elementares carências dos necessitados.
Era de todos o pão da sua casa, a cuja porta qualquer um batia sem receio.

M

anuel Romão Sobral
[1872 - 1951] e Joana
da Conceição de Brito
[1867-1958], oriundos de ancestrais
famílias de lavradores e ligados por
laços de parentesco, contraíram
matrimónio em 1903. Os recém-casados fixaram-se no Monte da
Minhota, onde ele nascera, que
herdara de seus pais e que já pertencera a várias gerações da família, assumindo a exploração desta
propriedade de média dimensão,

que fica perto da estação do Carregueiro. Aqui viriam a partilhar
uma vida plena de felicidade e harmonia não só com os cinco filhos
varões (Manuel, António, Inácio,
Joaquim e José) que procriaram,
mas também na companhia dos
trabalhadores e respectivas famílias, numa saudável vivência comunitária, sem preconceitos sociais,
que duraria quase meio século.
O lavrador Manuel Romão e
a lavradora Joanita, nomes pelos

Lavradores Manuel Romão Sobral e Joana de Brito

quais ficaram conhecidos por todos
com admiração e respeito, eram
dotados de corações generosos e
dos mais sublimes sentimentos que
souberam compreender e minorar
as mais elementares carências dos
necessitados. Era de todos o pão da
sua casa, a cuja porta qualquer um
batia sem receio. Os seus nomes
que a sua generosidade popularizou transformaram-se numa lenda que ultrapassou os limites do
concelho, o que elevou o Monte da

Minhota a uma espécie de “santuário” da esmola. Ali acorriam, numa
espécie de romaria, malteses, ciganos, deficientes, desempregados,
crianças, e a ninguém era negado
a respectiva falca ou abrigo. Estavam, também, sempre prontos para ajudar alguém que necessitava
de auxílio financeiro, emprestando
dinheiro, sem interesses usurários,
nem tão pouco recebendo os juros
legais... sendo muitas das dívidas
perdoadas.

Tantas histórias admiráveis
que testemunhas emocionadas relatam sobre o humanismo deste
casal de lavradores, para quem o
Natal se celebrava em cada dia do
ano. No entanto era nesta quadra
natalícia que o monte era mais visitado, não só pelos tradicionais
janeireiros, mas também por quem
desejava ter uma noite de consoada mais confortável, todos vinham
bater a esta porta da generosidade.
Imagine-se que filhos de mineiros
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chegavam a vir do Bairro de Vale
d´Oca pedir um madeiro, que o
lavrador, contemplando-os com
ternura, deixava escolher no monturo de lenha, madeiro esse que
crianças transportavam à cabeça,
calcorreando, descalças, a légua
que separa o monte do bairro mineiro, porém reconfortados com a
certeza de que nessa noite especial
não passariam frio!
Mas a magnanimidade deste
casal atingiu o seu expoente máximo, quando a Mina paralisou,
durante as crises dos anos 30 e 40,
deixando centenas de trabalhadores privados do seu ganha-pão.
Mais uma vez as portas do Monte
da Minhota se escancaravam à solidariedade. As amassaduras sucediam-se umas atrás das outras e o
forno cozia dia e noite. Centenas
de pessoas demandavam o monte, à procura do pão que sustentaria a família. Houve mesmo anos
em que toda a colheita de trigo foi
transformada em farinha só para
fabricar o pão que era distribuído
graciosamente aos desempregados
da mina. Nessa época o lavrador
Manuel Romão conseguiu ainda
sensibilizar os lavradores das redondezas a contribuírem com 5
tostões por dia para cada pessoa
que ali ia pedir esmola.
É oportuno também referir

que o lavrador Manuel Romão foi
contemporâneo, amigo e correligionário do político aljustrelense
Dr. Manuel de Brito Camacho, de
quem sua esposa Joanita era prima
em primeiro grau. Manuel Romão
sempre cultivou os ideais republicanos, sendo assinante vitalício do
jornal “República”, mesmo durante
a ditadura do Estado Novo, com a
qual coerentemente não simpatizava.
Estes honrados lavradores
alentejanos, que muito dignificaram a sua terra pelo belo exemplo
de altruísmo que deram, passado
mais de meio século da sua morte, continuam ainda nos corações
de todos aqueles que viveram essa
época de penúria e de sofrimento.
Como reconhecimento da grandeza destes valores, salientemos as
seguintes homenagens, que procuraram enaltecer e perpetuar a sua
memória:
Francisco Rasquinho dedica-lhes um capítulo intitulado “Pequenos Ladrões de Bolotas” − homenagem à senhora Joanita da
Minhota e a todos os corações
generosos no seu livro “Fantasmas
e outras crónicas de Aljustrel”, publicado em 1978.
A Câmara Municipal, em sua
reunião de 26 de dezembro de
2007, deliberou por unanimidade

atribuir o seu nome a uma artéria
da vila de Aljustrel. Finalmente,
em 13 de setembro de 2009, foi efetuada a cerimónia pública de descerramento da respetiva placa toponímica numa das novas artérias
do loteamento da Encosta de Nossa Senhora do Castelo, que ficou
com a designação “Rua Lavradores

da Minhota – Manuel Romão Sobral e Joana da Conceição de Brito
– Beneméritos”.
Estes lavradores, Manuel Romão Sobral e Joana da Conceição
de Brito, faleceram em 1951 e 1958,
respetivamente, tendo o património passado para os seus descendentes. O Monte da Minhota foi
dividido em duas propriedades que
foram herdadas pelos filhos António de Brito Sobral [1906-1967] e
Joaquim Sobral [1909-1983]. Entretanto, após o falecimento destes,
as propriedades passaram para as
respetivas filhas, Ana de Brito Sobral (casada com António Sabino
Banza) e Maria Cândida de Oliveira Sobral (casada com Manuel
Parreira).
Os atuais descendentes para
além dos bens materiais que os
seus avós lhes legaram, também
deles herdaram os valores morais,
felizmente sem necessidade de
apoiar a comunidade da mesma
forma intensiva adotada pelos seus
antecessores, sinal da mudança dos
tempos, mas mantendo sempre pa-

ra com o seu semelhante a mesma
atitude altruísta. Atitude que está
bem consubstanciada no nobre
exemplo de filantropia do sobrinho
da lavradora Joanita, Joaquim António Franco [1889-1961]. Celibatário e sem descendência instituiu
por testamento a “Fundação Joaquim António Franco e seus Pais”,
sedeada em Casével, à qual legou
todo o seu património. Instituição
que definiu como objetivo principal apoiar idosos, doentes e restantes carenciados dos concelhos de
Castro Verde, Aljustrel, Ourique
e Odemira. Ao longo de mais de
meio século de existência, a Fundação tem sido administrada por
membros da família do seu fundador, sendo atualmente presidente,
António José Sobral Banza e tesoureira, Maria Cândida de Oliveira
Sobral Parreira, respetivamente,
bisneto e neta dos Lavradores da
Minhota.
Texto e fotos:
Francisco Colaço
junho de 2017
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Assembleia Municipal Jovem

Alunos apresentam a sua visão sobre o concelho
Pelo terceiro ano consecutivo, jovens “deputados” apresentaram e defenderam as suas
propostas subordinadas este ano ao tema:: “Turismo Sustentável - uma visão para o concelho.”

N

o dia 19 de maio, os alunos do 9.º ao 12.º anos
elegeram os novos “deputados” da mesa da Assembleia
Municipal Jovem (AMJ). A sessão
decorreu na sala de sessões dos
Paços do Concelho de Aljustrel.
Sofia Castanho foi eleita vice-presidente e Marta Santos, secretária. Margarida Mestre, Maria
Serrazina, Marta Santos, Nadine
Saize e Patrícia Baião são os cinco
elementos que irão também representar e apresentar as medidas
aprovadas na AMJ, na próxima
sessão da Assembleia Municipal a
realizar ainda este mês.
No período anterior à eleição,
decorreu uma cerimónia de abertura, durante a qual tomaram palavra o presidente da Assembleia
Municipal de Aljustrel, o diretor

do Agrupamento de Escolas e o
presidente da Câmara Municipal.
De seguida, os alunos, organizados em quatro equipas, apresentaram as suas propostas com vista
a melhorar a qualidade de vida
dos jovens no concelho.
Pelo terceiro ano consecutivo,
apresentaram e defenderam as
suas propostas subordinadas este
ano ao tema:: “Turismo Sustentável - uma visão para o concelho.”
“Dinamização da Barragem
do Roxo, através da criação de um
parque de campismo e aventura”;
“Criação de um grupo de guias
turísticos voluntários”; “Criação
de rotas pela natureza e pela gastronomia”; “Criação de um programa de estágios entre a Câmara Municipal e Universidades de
forma a atrair os jovens para as

empresas do concelho” e “Criação
de uma associação de apoio aos
jovens e jovens famílias”, foram
as propostas que receberam maior
consenso.
A AMJ pretende ser um espaço onde os jovens do concelho
possam apresentar e debater necessidades e aspirações da vida local e interiorizarem os valores democráticos da participação política ativa, proporcionando a todos
os participantes a vivência numa
sessão da Assembleia Municipal
com uma metodologia de debate
semelhante à da sessão concelhia.
A Assembleia Municipal Jovem é da responsabilidade da Assembleia Municipal de Aljustrel,
que em articulação com a Câmara
Municipal e o Agrupamento de
Escolas de Aljustrel, consideram

que “para um desenvolvimento
saudável, os jovens devam experi-

mentar e vivenciar diferentes papéis na sua vida ativa”.

Ofertas formativas para alunos

Feira das Profissões 2017

A

Feira das Profissões em
Aljustrel decorreu nos
dias 4 e 5 de maio, no Pavilhão do Parque e Exposições e
Feiras.
Como em anos anteriores, este
certame teve como objetivo responder às necessidades e dúvidas
que surgem aos jovens, na altura
de decidir que rumo dar à sua vida
tanto do ponto de vista académico
como profissional.
Nesse sentido, durante dois
dias, puderam ter um contacto
mais próximo ao mundo empresarial local e regional, através da

divulgação de boas práticas de empreendedorismo
e de alguma oferta formativa.
Foram ainda disponibilizadas
informações sobre o Mercado de
Trabalho – As Profissões. Para o
efeito, os jovens participaram nos
debates e workshops e visitaram
os stands das diversas empresas e
entidades presentes nesta feira.
A Feira das Profissões resulta
de uma parceria entre a Câmara
Municipal de Aljustrel, o Agrupamento de Escolas de Aljustrel,
a Esdime e o programa É AgoraCLDS-Aljustrel.
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ECOAljustrel

Câmara adquiriu
nova varredora

A

Câmara Municipal de
Aljustrel adquiriu uma
varredora
mecânica,
num investimento orçado em
166.923,15€, que muito contri-

O que é ECO
Aljustrel?

P

retende-se com o projeto ECO Aljustrel, criado
em 2010, apostar na mudança de comportamentos
e na educação ambiental
da população, preservar a
integridade física dos cidadãos, fomentar um serviço
de qualidade e promover a
qualidade de vida no Município. Pretende-se também
contribuir para a diminuição das alterações climá-

Ambiente

A compra deste equipamento
surge com o objetivo de alargar a
intervenção às freguesias, sendo
que, até à data, a autarquia dispunha
somente de duas varredoras
adquiridas, há alguns anos, que
apresentam desgaste e deficiências
no seu funcionamento.
buirá para a melhoria da limpeza
urbana e bem-estar da população.
A compra deste equipamento
surge com o objetivo de alargar a

intervenção às freguesias, sendo
que, até à data, a autarquia dispunha somente de duas varredoras
adquiridas, há alguns anos, que
apresentam desgaste e deficiên-

ticas que se verificam no
nosso Planeta e contribuir
para o cumprimento das
metas de emissão de gases com efeito de estufa
(nomeadamente o CO2),
assumidas no âmbito do
Protocolo de Quioto, através da melhoria dos comportamentos humanos e da
implementação de políticas efetivas na redução das
emissões.
A Câmara Municipal de
Aljustrel tem vindo a implementar um conjunto
de medidas e boas práticas ambientais, de forma
a contrariar os maus hábitos que assumem efeitos
nefastos para o ambiente
e, consequentemente, em
todos os recursos naturais

que caracterizam o Município.
Atualmente, os resíduos
produzidos por todos nós
constituem um dos problemas ambientais mais graves, colocando em causa a
própria sustentabilidade do
país.
O Município de Aljustrel
não é alheio a este problema e, como tal, tem vindo
a apostar num conjunto de
medidas que passam pela
melhoria da recolha seletiva de resíduos, promoção
da sensibilização e educação ambiental e pela criação de novos espaços que
fomentam uma relação de
proximidade entre o cidadão e os recursos naturais.

Combate contra incêndios

Plano Operacional
Municipal aprovado

cias no seu funcionamento.
Esta medida, integra-se no
âmbito do projeto municipal
ECOAljustrel, que pretende fomentar um serviço ambiental

de qualidade e promover a qualidade de vida no município,
apostando ainda na mudança de
comportamentos e na educação
ambiental da população.

Educação ambiental

Ambientalista alerta sobre
perigos das alterações
climáticas

A

Comissão Municipal de
Defesa contra Incêndios
das Florestas reuniu, no
dia 4 de maio, na sala de sessões
da Câmara Municipal, para aprovar o Plano Operacional Municipal (POM).
O POM, que tem sido alvo de
atualização nos últimos meses,
é um documento imprescindível
no apoio ao combate a incêndios.
Neste instrumento de planeamento encontram-se definidas as
regras e medidas a tomar em caso
de incêndios florestais.
Durante a reunião, ficou ainda assente que apesar dos agricultores terem acatado as recomendações da comissão, um esforço maior tem de ser levado em
conta juntos destes profissionais.
Nesse sentido, ficou decidido que
seriam reforçadas as ações de
sensibilização sobre boas práticas
para tornar mais eficaz o combate a incêndios.

N

o âmbito do projeto educativo de ambiente/proteção civil da Câmara
Municipal, realizou-se no dia 11
de maio, a ação “Energia e Alterações Climáticas”, destinada aos
alunos do 6º ano e secundário,
que contou com a intervenção do
escritor, consultor e ambientalista,
António Eloy.
António Eloy apresentou, aos
alunos do 6º ano, uma aplicação
sobre as alterações climáticas por
si desenvolvida. Esta ferramenta
interativa explora as consequências que a continuação do uso e
abuso de combustíveis fósseis e a
artificialização da natureza pode

provocar na circulação das águas
dos oceanos, os seus impactos no
degelo e nos extremos meteorológicos, articulado com a descrição
da influência do clima na evolução
da vida na Terra.
Aos alunos do secundário,
o professor abordou o tema das
energias renováveis de forma a
sensibilizar os jovens para a sua
importância na minimização das
consequências das alterações climáticas. Nesta sessão os alunos foram também sensibilizados para a
alteração de hábitos de consumos
de energia de forma a contribuírem para um planeta mais limpo.
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Dia Mundial da Criança

Parque da Vila esteve em festa e recebeu crianças
em dia comemorativo
Estas atividades contaram com a organização conjunta do Agrupamento de Escolas de
Aljustrel, da CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljustrel, dos Bombeiros de
Aljustrel, da GNR, do NAVA, da Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense e CLDS.

P

ara comemorar o Dia Mundial da Criança, que se celebrou no dia 1 de junho, a
Câmara Municipal de Aljustrel realizou uma grande festa que teve lugar no Parque da Vila, entre as 9h30
e as 12h30.
Ao longo da manhã, todas as
crianças e alunos do concelho participaram nas inúmeras atividades
desportivas, sociais, ambientais e
culturais que foram propostas em
função de cada grau de ensino.
O parque foi dividido por estações onde crianças e alunos, acom-

panhados dos seus educadores e
professores, e apoiados por técnicos
municipais e de entidades parceiras
na organização, brincaram nos diversos jogos, adaptados aos alunos e
ao número de participantes. Assim,
as crianças do pré-escolar usufruíram dos equipamentos do parque
infantil, e divertiram-se nas atividades de apanha com arcos, túnel,
enrolamentos, reciclagem, fauna e
flora e jogos tradicionais.
Os alunos do 1.º ciclo experimentaram as atividades desportivas
de basquetebol, hóquei em campo,

É Agora 3G

CLDS de Aljustrel
dinamiza eventos

M

aio atarefado… feira
das profissões, fórum
associativo e exposição,
mercado de produtos locais e o intercâmbio sénior supramunicipal.
Nos dias 4 e 5 de maio integrámos a Feira das Profissões, no
Pavilhão do Parque e Exposições
e Feiras de Aljustrel. Este certame
teve como objetivo responder às
necessidades e dúvidas dos jovens,
na altura de decidir o seu rumo,
tanto do ponto de vista académico como profissional. O Projeto É
Agora! 3G, para além dos painéis
que abordaram o empreendedorismo e o mercado das profissões,
dinamizou também um mural,
onde foi pedida a opinião dos jovens, lançando a pergunta “Como

pode o teu concelho ajudar-te a
realizar os teus sonhos?”.
O Fórum Associativo Supramunicipal, realizado no dia 20
de Maio, traduziu-se num espaço
de reflexão e, sobretudo de muita
partilha em redor das questões
que envolvem a prática do associativismo. Os resultados foram
muitos e o compromisso foi de
continuidade. Integrada no Fórum Associativo Supramunicipal,
foi inaugurada a Exposição “Com
História”, alusiva ao associativismo do concelho de Aljustrel. Esta
exposição, que espelha a diversidade associativa, conta com a
participação de mais de 30 associações do concelho de Aljustrel,
às quais agradecemos por aderi-

futebol, ténis, minigolfe, estafetas,
escalada, mini trampolim, ciclo da
água, gira vólei e ainda jogo da glória
Para os alunos dos 2º e 3º ciclos
foram previstas atividades desportivas de futebol, street basquete, artes
marciais, tiro com arco, dança e gira
vólei.
É de referir, que além das pinturas faciais, insufláveis e das animações musicais, foi ainda proporcionada uma aula de dança livre de
20 em 20 minutos, para gáudio de
todos os participantes. As técnicas

do CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento Social) recolheram
brinquedos e livros infantis, oferecidos pelas crianças para serem
distribuídos posteriormente a uma
instituição de solidariedade.
Além disso, o NAVA-Núcleo de
Artes Visuais de Aljustrel associou-se a estas comemorações, e em articulação com a Câmara Municipal,
os jardins de infância e escolas do 1.º
ciclo do Agrupamento de Escolas de
Aljustrel, promoveram a exposição
coletiva intitulada “ A Escola e a Arte, que vai estar patente no Centro

rem a esta iniciativa. A Exposição
“Com História” vai estar patente
até ao dia 9 de junho, na Escola da
Avenida.
Dia 27 de maio, tudo “girou” à
volta dos produtos locais, no Jardim 25 de Abril com o Mercado
Cá da Terra – Mercado de Produtos Locais do Concelho de Aljustrel que apresentou Artesanato,
Enchidos, Hortícolas, Pão e Bolos,
Produtos Biológicos, Queijos e
Vinhos. O Mercado Cá da Terra
constitui-se como uma rede de
comercialização de proximidade,
aproximando pequenos produtores locais e consumidores. O conceito está definido, agora só nos
resta repeti-lo.
A fechar o mês de maio, foi
na linda freguesia de Messejana,
que decorreu o 4º Intercâmbio
Sénior Supramunicipal, onde a
Misericórdia de Nossa Senhora
da Assunção recebeu a Santa Casa da Misericórdia de Ourique e

a Associação Sonho e Verdade de
Gomes Aires (Almodôvar). Este
Intercâmbio Supramunicipal é
uma iniciativa integrada na ação
10 – Ações Socioculturais que promovam o envelhecimento ativo e
autonomia das pessoas idosas, do
projeto e tem como objetivo promover o envelhecimento ativo.
Esta iniciativa contou com cerca
de 80 participantes. Para além da
animação musical, houve também
espaço para a poesia popular e, sobretudo, para o convívio.
Abrimos portas a junho, comemorando o dia internacional

d’Artes até ao dia 29 de junho. No
final, os alunos experimentaram o
prazer de libertar pombos das suas gaiolas, numa largada simbólica
que alegrou a criançada.
Estas atividades contaram com
a organização conjunta do Agrupamento de Escolas de Aljustrel, da
CPCJ - Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Aljustrel, dos
Bombeiros de Aljustrel, da GNR, do
NAVA, SMIRA-Sociedade Musical
de Instrução e Recreio Aljustrelense
e CLDS.

da criança com a realização da 2ª edição da campanha de recolha de brinquedos
e livros infantis, onde as palavras
da ordem foram a partilha e a solidariedade. O resultado da campanha superou as expetativas e este
ano reverte a favor da Buganvília
– Centro de Acolhimento Temporário.
O Projeto É Agora! 3G CLDS
do Concelho de Aljustrel agradece muito a TOD@S a participação
nas demais atividades!
Texto: CLDS
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XVI Encontro Nacional de
Universidades Seniores

Durante este dia, Aljustrel ofereceu
um conjunto de atividades, com
o intuito de proporcionar um
dia de convívio e de partilha de
experiências aos cerca de 1200
alunos, com idades superiores a 50
anos, de 32 universidades seniores,
vindas dos quatro cantos do país Vinhais, Santa Maria da Feira, Gaia,
Oliveira de Azeméis, passando por
Tomar, Almeirim, Montemor-oNovo, Alter do Chão, Crato, Elvas,
Moura, Sines, Odemira, até Lagos,
Loulé e Faro.

Social

Aljustrel recebeu
1200 alunos seniores
de todo o país

D

epois de, no ano anterior,
ter recebido o testemunho
da vila de Mafra, Aljustrel
foi a vila anfitriã do XVI Encontro
Nacional de Universidades Seniores.
O evento, promovido pela
RUTIS – Rede de Universidades
Seniores, decorreu no dia 27 de
maio.
Durante este sábado, a Universidade Sénior de Aljustrel ofereceu
um conjunto de atividades, com o
intuito de proporcionar um dia de
convívio e de partilha de experiências aos cerca de 1200 alunos,
com idades superiores a 50 anos,
de 32 universidades seniores, vindas dos quatro cantos do país,
desde Vinhais, Santa Maria da
Feira, Gaia, Oliveira de Azeméis,
passando por Tomar, Almeirim,
Montemor-o-Novo, Alter do
Chão, Crato, Elvas, Moura, Sines,
Odemira, até Lagos, Loulé e Faro.
Do programa constou, logo
pela manhã, uma visita à descoberta da história e do património
edificado do concelho, seguindo
um dos seis roteiros turísticos escolhidos por cada universidade:

nomeadamente Nossa Senhora
do Castelo e Igreja Matriz; Museu Municipal e Igreja da Misericórdia; Central de Compressores
e Malacate de Viana; Moinho de
Maralhas e Casa das Artes; Museu, Praça, Pelourinho e Igreja da
Misericórdia – Messejana e, ainda, Museu de Ervidel e o Lagar.
Pelas 13 horas, os alunos juntaram-se para um almoço convívio, e às 16 horas, desfilaram
transportando as bandeiras das
suas universidades, à volta da Pra-

ça da Resistência.
Seguidamente foi realizada a
passagem de testemunho para o
encontro do próximo ano, que irá
decorrer na Nazaré, e proferido o
discurso de encerramento.
Um grande baile, no parque
desportivo da vila, encerrou o encontro, que foi considerado por
todos os participantes como um
grande sucesso, que enalteceu o
Concelho de Aljustrel e as entidades envolvidas.

O que é a Universidade Sénior de Aljustrel?

A

Universidade Sénior é “a resposta social, que
visa criar e dinamizar regularmente atividades
sociais, culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente para e pelos maiores de 50 anos
num contexto de formação ao longo da vida.
O Município ao criar a Universidade Sénior de
Aljustrel tem como objetivo contribuir para a resolução de um problema que assume proporções
crescentes nos dias que correm: o problema do isolamento, da solidão e da deficiente qualidade de
vida que estes dois fatores provocam.
Objetivos da Universidade Sénior
1. Promover cursos de formação e atualização de
conhecimentos nas áreas da história, das ciências,
das artes e das demais áreas do conhecimento,
bem como proporcionar atividades complementares de caráter sociocultural, recreativo e de convívio, num contexto de formação ao longo da vida.
2. Constituir um pólo de informação e divulgação
de serviços, recursos, direitos e deveres dos (as)
mais idosos (as).
3. Fortalecer a participação social das pessoas ido-

sas e contribuir para reforçar o exercício pleno
dos seus direitos e deveres.
4. Promover o envelhecimento saudável e a qualidade de vida dos (as) mais idosos(as).
5. Desenvolver e fortalecer as relações inter-pessoais e sociais entre as diferentes gerações.
6. Fomentar o voluntariado social.
7. Trabalhar em articulação com entidades públicas
e particulares.
Destinatários
A USA destina-se a adultos com idade igual ou
superior a 50 anos, independentemente do seu nível de escolaridade.
Atividades a desenvolver
1. Podem ser desenvolvidas no programa da USA
aulas teóricas e práticas nas seguintes áreas temáticas entre outras:
a) História Local e Património;
b) Música;
c) Língua Portuguesa;

d) Inglês;
e) Cidadania;
f) Informática;
g) Artes Plásticas/ Pintura;
h) Atividade Física;
i) Hidroginástica;
j) Teatro;
l) Psicologia,
m) Saúde.
Condições de Admissão
a) Ter idade igual ou superior a 50 anos;
b) Ter gosto e vontade de aprender;
c) Possuir robustez física e psíquica adequada à realização das atividades;
d) Aceitar os princípios e normas de funcionamento
da USA;
e) Proceder à inscrição através do preenchimento
de ficha de candidatura acompanhada de fotocópia do bilhete de identidade e de duas fotografias recentes tipo-passe.
Informações
No gabinete de Ação Social da Câmara
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Turista por um dia!

Cultura

Museu sensibiliza
jovens para
salvaguarda do
património edificado

O

Museu Municipal de Aljustrel promoveu, junto
dos alunos do pré-escolar e 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, a atividade “Turista por um
dia!”.
Esta ação, que decorreu nos
dias 21 e 28 de abril, visou sensibilizar os jovens para a salvaguarda e preservação do património edificado e histórico da
freguesia de Aljustrel. Nesse sentido, os técnicos do museu muni-

Esta ação, que decorreu nos dias 21 e
28 de abril, visou sensibilizar os jovens
para a salvaguarda e preservação do
património edificado e histórico da
freguesia de Aljustrel
cipal proporcionaram aos alunos
um dia diferente através da participação numa mini rota turística,
dando-lhes a oportunidade de se
sentirem, por um dia, na pele de
um turista que visita os edifícios
de arquitetura tradicional e o património cultural na zona histórica de Aljustrel.
Esta ação foi definida no início do ano escolar, e nela se inscreveram as turmas interessadas
do Agrupamento de Escolas de

Aljustrel, com o qual o Museu
Municipal trabalha em parceria.
Partindo do Museu Municipal, os jovens turistas do pré-escolar percorreram uma rota pré-definida, que os levou à descoberta da Igreja Matriz e da Capela
de Nossa Senhora do Castelo.
A rota dos alunos do 1º ciclo foi um pouco mais alargada,
pois foram levados a observar o
património edificado que circunda o Museu Municipal (portas,

tramelas, janelas de arquitetura
tradicional e tudo o que possa ser
passível de registo), e o património histórico com a Igreja Matriz;
a Capela de Nossa Senhora do
Castelo, a Igreja da Misericórdia
e o Largo da Casa do Povo (era
neste largo que entre 1910 e 1930
se realizavam as touradas).
A equipa do projeto educativo do museu facultou aos alunos
alguns instrumentos de trabalho
(mapas, blocos de apontamentos,

esferográficas, máquinas fotográficas descartáveis), para que
pudessem fazer os seus registos
da melhor forma, e sentirem-se
como verdadeiros turistas.
Esta atividade teve continuação nos dias 5, 11, 12, 19 e 25 de
maio, e esteve aberta a todas as
outras instituições interessadas
em participar com as suas crianças e jovens.

Miss África Belgium

Dia Internacional dos Museus

Jovens belgas estagiam em Aljustrel e
desfilam no Aljustrel Moda Jovem

Museus e histórias
controversas

do continente africano.
Como gesto de reconhecimento pela receção dada às jovens finalistas, o presidente da
Câmara de Aljustrel foi convidado a fazer parte do júri da gala Miss África Belgium 2016, na
Bégica. Stéphanie Stevens Faina,
eleita miss 2016, acompanhará as
jovens finalistas em Aljustrel.

H

á um ano, a vila de Aljustrel recebeu uma comitiva de jovens belgas para
participar num estágio de aperfeiçoamento com vista à eleição
de Miss África Belgium, no mês
de novembro, na Bélgica.
A receção que lhe foi feita na
vila mineira foi de tal agrado, que
um ano depois, um novo grupo
de cerca de 25 pessoas vai estar
em Aljustrel, a partir de 12 e até
ao dia 23 de julho.
A comitiva será constituída
por membros do comité da organização e da associação Safari
des Anges, e de cerca de 15 jovens
candidatas, entre os 17 e 23 anos,
de nacionalidade belga, mas representantes dos seus países africanos de origem. As finalistas vão
participar em ateliers de dança e

O
de coreografia, desfile em palco
e tomada da palavra em público,
entre outras atividades.
Além do estágio, fazem ainda
parte do programa visitas culturais a Lisboa e Algarve, bem como a participação no Aljustrel
Moda Jovem, no dia 19 de julho,
no anfiteatro das Piscina Municipal.
O concurso tem, ainda, como
intuito mostrar às jovens concorrentes a realidade de Portugal,
país que segundo dizem os organizadores, caracteriza-se pelo seu
charme, hospitalidade e atrativos lendários. Estes responsáveis
pretendem, ainda, proporcionar
momentos de partilha e de divulgação do concurso junto dos portugueses para que possam descobrir a Bélgica e os outros países

concurso Miss África
Belgium é organizado
pela Associação “Safari des
Anges”, que tem como objetivo ajudar crianças necessitadas tanto na Bélgica como em
África. Para o efeito, promove
atividades relacionadas com a
cultura, o lazer, a aprendizagem
de línguas africanas, visitas e
passeios culturais, criando assim
espaços de reflexão e de descontração que, segundo acreditam,
possam melhorar as relações
norte-sul, bem com proporcionar a integração da mulher africana na Europa. Os fundos recolhidos neste concurso destinam-se, igualmente, a financiar uma
escola primária para crianças
invisuais e órfãs em África.
A vencedora do concurso
tem como missão transmitir uma
mensagem positiva de partilha,
de fraternidade, de multiculturalismo, de paz e de solidariedade entre os povos, num contexto económico, político e social
bastante difícil tanto na Europa
como em África.

O

Museu Municipal de Aljustrel (MUMA) juntou-se a
mais 70 museus de Portugal
para participar no Dia Internacional
dos Museus 2017, que se celebrou na
quinta-feira, 18 de maio.
“Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus” foi
o tema definido este ano pelo ICOM
– Conselho Internacional de Museus para uma reflexão, dentro dos
contextos nacionais, do papel dos
museus nas comunidades e na sociedade em geral.
O MUMA, que integra a Rede
Portuguesa de Museus, respondendo ao convite da Direção-Geral do
Património Cultural, propôs um
conjunto de atividades, fora da oferta
habitual, com o objetivo de aprofundar a sua ligação com os visitantes e
envolver novos públicos em torno do
conhecimento das coleções e da salvaguarda e valorização do património cultural.
Neste sentido, promoveu a Semana dos Museus, que teve início no dia 13 de maio. Das 9h30 às
13h00, com o objetivo de fomentar
o consumo sustentável e também
local, pequenos produtores e alunos
da Universidade Sénior foram, ao
Museu Municipal, vender produtos biológicos, tais como, produtos
hortícolas, fruta, mel, vinho, azeite,
licores, doces, compotas, sementes,
entre outros.

Nesse mesmo dia, às 21 horas,
à semelhança de anos anteriores,
crianças dos 7 aos 12 anos passaram
“Uma Noite no Museu”, com atividades lúdicas noturnas e pequeno-almoço no dia seguinte.
No dia 14, às 10h30, realizou
uma visita guiada com explicação
da evolução da vila de Aljustrel e visita ao seu património religioso. No
dia seguinte, às 21horas, teve lugar
um sarau com diversas histórias de
vida. A iniciativa tem como objetivo incentivar a população sénior a
relembrar as suas próprias histórias,
a sua juventude e as suas vivências
do passado num ambiente alegre e
descontraído. Por isso, fotos, relatos, receitas, músicas, objetos, entre
outros, entraram em cena para resgatar essas lembranças. Este sarau
teve alguns convidados e foi também
aberto à participação do público. O
Grupo de Cantares Feminino de Aljustrel animou o evento.
Por fim, durante o dia 18 de
maio, os núcleos museológicos de
Aljustrel estiveram abertos à comunidade, com entradas gratuitas
e com visitas guiadas, previamente
marcadas, e organizadas da seguinte
forma: 10h30 e 16h00 – Museu Municipal de Aljustrel; 11h30 – Central
de Compressores; 11h30 – Museu de
Ervidel e 14h30 – Moinho do Maralhas.
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Teatro

A encenação foi produzida à medida
das jovens atrizes que integram
o grupo, dos 12 aos 17 anos,
nomeadamente Sofia Castanho,
Carolina Alves, Vera Severino,
Gabriela Camacho, Beatriz Curtinha,
Sophia Moura, Margarida Mestre,
Inês Guerra, Ana Beatriz Santos,
Laura Peixeiro e Constança Lopes

Cultura

Jovens atrizes
do NAIPE
apresentaram nova
peça de teatro

O

NAIPE – Grupo de Teatro da Biblioteca apresentou, no dia 6 de maio, no
Cine Oriental, a peça Quem matou escondeu o gato – PARTE II.
Com texto e encenação de
Angela Santos e apoio técnico de
Filipe Galope e Ricardo Marreiros, este espetáculo deu continuidade à primeira apresentação da
peça, feita em 2013, na altura, pelo
Grupo dos Jovens Contadores
de Histórias da Biblioteca -PIM
PAM PUM.
Quatro anos mais tarde, foi
a vez do grupo NAIPE subir ao

palco do Cine Oriental para dar
vida à segunda parte desta peça,
cujo enredo decorre numa estalagem, deixada de herança a Sofia que, tem planos e sonhos sem
fim para este espaço. Mas, Sofia
desconhece que a sua vizinha,
futuras empregadas, hóspedes e
criaturas do mal têm outras intenções... Para não falar de um
detetive que procura um gato que
teima em desaparecer, sem deixar
rasto! E num piscar de olhos, Sofia
vê a sua felicidade transformar-se
num pesadelo!
A encenação foi produzida

à medida das jovens atrizes que
integram o grupo, dos 12 aos 17
anos, nomeadamente Sofia Castanho, Carolina Alves, Vera Severino, Gabriela Camacho, Beatriz
Curtinha, Sophia Moura, Margarida Mestre, Inês Guerra, Ana
Beatriz Santos, Laura Peixeiro e
Constança Lopes, que uma vez
mais, encantaram o público.
A peça foi reposta, no dia 9 de
maio, para os alunos do 3.º ciclo e
secundário, no Cine Oriental.

Cine Oriental

Nilton, em Aljustrel, com o espetáculo
Tem horas certas?
Teatro

Espetáculo chamou atenção para o direito a amar e
ser amado

O
O

humorista Nilton subiu
ao palco do Cine Oriental, no dia 12 de maio, às
22 horas, para apresentar o seu
espetáculo “Tem horas certas?”
Nilton, sobejamente conhecido do público português, desdobra-se entre a stand up comedy, a
escrita de livros, a edição de DVD
e a animação dos programas de
rádio “Café da Manhã” da RFM e

de televisão “5 Para a meia Noite”
da RTP às sextas-feiras.
Durante 90 minutos, sem intervalo, Nilton questionou o público sobre as razões que levam
as pessoas a perguntarem se “tem
horas certas”? Anda aí à solta
algum gang a dizer as horas erradas às pessoas? São as dúvidas
que o humorista colocou neste
espetáculo, da sua autoria e que

provocou muitas gargalhadas.
Pelo meio apareceu o Alcides,
um dos muitos personagens que
ele trouxe para palco”.
Este espetáculo foi cofinanciado pelo Alentejo2020- Programa Operacional Regional do
Alentejo, Portugal 2020 e União
Europeia, através do FEDER”.

Cine Oriental apresentou, no dia 13 de maio,
às 21h30, a peça de teatro “Ninguém nasceu para ficar
sozinho - o direito a amar e ser
amado.”
Esta peça, escrita e encenada
por Rui Miguel Germano, numa
coprodução com RG - Projecto
Teatro Comunitário e a “Beleza
das Pequenas Coisas”, chamou
a atenção para a importância da
sexualidade como forma de realização pessoal, designadamente
em pessoas com deficiência. A
sexualidade é o motor mais potente de crescimento pessoal, do
desenvolvimento da própria personalidade e das relações sociais.
Esta peça, forte e inquietante, é
um despertar de consciências,

numa sociedade que prefere pensar que os deficientes não praticam, nem precisam de sexo.
Representada pelos atores,
Sandra Ribeiro, Florbela Rodrigues, Cátia Freitas, Anabela Henriques, Cristina Esteves, Hermínio Gonçalves, Isabel Vasconcelos, Nélia Vitorino, Ana Isabel
Brites, Maria João Almeida,
Marina Campos, Ana Patrícia e
Jorge Carvalho, com participação especial de Natália Ferreira,
“Ninguém Nasceu para ficar Sozinho” é um grito pela igualdade
e liberdade, num domínio tão
central na vida de todos nós como é o da sexualidade.
Parte da bilheteira do espetáculo reverteu a favor da Associação Canil e Gatil.
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Encontro com a escrita

Jornalista, Miguel Carvalho,
apresenta “Quando Portugal
ardeu”
Cultura

Nesta última obra, o jornalista desvenda histórias e
segredos da violência política no pós-25 de Abril, e tenta
responder a algumas questões difíceis e, ainda hoje,
polémicas: Quem foram as primeiras vítimas mortais da
democracia? Por que razão foram assassinados Padre Max,
Rosinda Teixeira e Joaquim Ferreira Torres?

N

o dia 16 de junho, às
21h30, o jornalista, Miguel Carvalho, vem à
Biblioteca Municipal de Aljustrel
apresentar o seu novo livro “Quando Portugal Ardeu”.
Pela terceira vez, Miguel Carvalho estará, em Aljustrel, no âmbito dos “Encontro com a Escrita”.
Nesta última obra, o jornalista desvenda histórias e segredos
da violência política no pós-25 de
Abril, e tenta responder a algumas

questões difíceis e, ainda hoje, polémicas: Quem foram as primeiras
vítimas mortais da democracia?
Por que razão foram assassinados Padre Max, Rosinda Teixeira
e Joaquim Ferreira Torres? Quem
protegia e que segredos escondia a
rede bombista de extrema-direita?
Como enfrentou o cônsul dos EUA
no Porto o PREC? O que relatam
os diários do norueguês baleado
no Verão Quente de 1975? Como é
que a Igreja mobilizou e abençoou

a luta contra o «comunismo»? O
que sabia a PJ sobre o terrorismo
político e tudo o que nunca chegou
a julgamento? Com recurso a centenas de documentos, entrevistas e
testemunhos inéditos, a sua investigação jornalística trouxe à luz do
dia histórias secretas ou esquecidas
do pós-25 de Abril. Quando Portugal ardeu e esteve à beira da guerra
civil.
Miguel Carvalho nasceu em
1970, no Porto, cidade que tem no

coração. Grande Repórter da revista Visão desde dezembro de 1999,
trabalhou no Diário de Notícias
e no semanário O Independente.
Tem o Curso de Radiojornalismo
do Centro de Formação de Jornalistas do Porto. Venceu o Prémio
Orlando Gonçalves (modalidade
Jornalismo) da Câmara Municipal da Amadora (2008) e o Grande
Prémio Gazeta, do Clube dos Jornalistas, em 2009.
É autor das obras “Dentada

em Orelha de Cão – Histórias
do Mundo com Gente Dentro”
(Campo das Letras, 2004), “Álvaro
Cunhal – Íntimo e Pessoal” (Campo das Letras, 2006), “Aqui na Terra” (Deriva Editores, 2009). “Lúcio
Feteira” (Quidnovi 2012), “A Última Criada de Salazar” (Oficina do
Livro 2013).
Tem vários textos jornalísticos
e literários dispersos por obras e
publicações nacionais e estrangeiras.

Encontro com a escrita

Biblioteca fora de portas

Messejanense, Ângela
Bartolomeu, estreia-se com
livro sobre o Amor

Se não vais à Biblioteca, a Biblioteca vai a ti.

N

o âmbito dos “Encontro
com a Escrita”, a Biblioteca Municipal de Aljustrel apresenta no dia 17 de junho,
às 16h30, o livro Amo-te Simplesmente, de Ângela Bartolomeu.
O livro “Amo-te simplesmente” é a primeira obra editada por
Ângela Bartolomeu, natural de
Mesejana.
Licenciada em Psicologia e
pós-graduada em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade do Algarve, Ângela Bartolomeu encontrou, desde sempre,
na palavra escrita o carimbo da
emoção. Vive a vida escrevendo
o que sente, emocionando-se e
esperando despertar nos outros o
“sentir”. Na estrela de nascimento tem a planície alentejana, mas
reencontrou-se numa costa al-

garvia e aqui pernoita pelos tempos, escrevendo e sentindo aqui
e ali a emoção de um momento
presente.
Segundo a autora: “Amo-te
Simplesmente é um livro simplesmente de amor, simplesmente em bruto, às vezes chocante,
às vezes tocante, às vezes meloso,
às vezes quase sem sentido, que
vasculha o coração e a alma de
três personagens principais: Ge,
Juca e Ruca. Aquilo que os une a
todos: o amor. Aquilo que os separa a todos: o medo. Aquilo que
os torna vivos no livro: a emoção.
Simplesmente isso: o amor”. Esta é a estreia literária de Ângela
Bartolomeu, autora de origens
alentejanas, atualmente a residir
em Faro.

A

Biblioteca Municipal de Aljustrel, com o objetivo de levar o livro a vários públicos
tem vindo a realizar um conjunto
de atividades fora das suas portas,
junto das várias faixas etárias da população. Entre as várias iniciativas
destacam-se a Feira do Livro, que
realiza há vários anos, em outubro,
bem como a Feira do Livro Usado e
Velharias nos meses de abril.
A iniciativa “Biblioteca na Piscina” é promovida, desde há vários
anos, durante a época balnear, na
Piscina Municipal, onde dispõe de
um espaço para colocar à disposição
dos utentes - jovens e menos jovens-,
livros, jornais e revistas por forma a
incentivar a leitura neste espaço de
lazer.
A “Biblioteca ao Largo” destina-se aos utentes dos lares e centros de
dia do concelho e tem por objetivo
estimular o desenvolvimento intelectual e emocional .
Nesse intuito, os técnicos da
biblioteca vão ao encontro desta camada da população, e transformam
o ato de mediação de leitura num
momento de prazer, durante o qual
leem livros e ouvem ler histórias tradicionais. Os seniores, ao ouvirem
ler, relembram momentos e experiências vividas que levam à troca de
experiências entre quem lê e quem
ouve ler e executam também atividades de expressão plástica. Este projeto decorre uma vez por mês em cada
uma destas instituições e permite
propiciar o encontro com outras pes-

soas externas à instituição.
“Porque ler ajuda a crescer”, a
Biblioteca Municipal dinamiza a
atividade “Devora Livros – Clube
de Leitura”. Trata-se de um projeto
que visa a promoção, a discussão e
a troca de ideias a partir de obras de
autores portugueses, selecionadas a
partir das obras recomendadas pelo
Plano Nacional de Leitura e as escolhidas pelo Agrupamento de Escolas
do Concelho para os diferentes anos
de escolaridade.
A dinâmica deste projeto consiste na promoção de encontros com
crianças e jovens dos 1.º e 2.º ciclos
e cujos professores tenham interesse
no projeto. Para cada ano de escolaridade são selecionadas duas obras /
textos que são trabalhadas em duas
sessões, a primeira na Biblioteca
Municipal e a segunda sessão em
contexto de sala de aula.
O projeto “Palavras ao Vento”:
leitura em voz alta, que decorre em
contexto de sala de aula, desde há vários anos, pretende auxiliar os alunos
dos 3.º e 4.º anos a ultrapassar as barreiras que existem na leitura, compreensão, interpretação e construção
de textos narrativos, devido, entre
outras causas, ao pouco contacto que
têm com os livros, ou mesmo de não
terem por hábito ouvirem alguém
contar-lhes histórias.
O projeto assume um papel importante, através da aplicação de
exercícios que permitem ao aluno
trabalhar com o texto (ouvindo, lendo, contando, escrevendo), de forma

a ativar a escrita. A Biblioteca Municipal promove ainda a atividade
“Correntes de Leitura” para os alunos do 1º ciclo.
Os projetos PIM PAM PUMGrupo Contador De Histórias da
Biblioteca e Grupo de Teatro NAIPE
são grupos de leitura autónoma, interpretação e dramatização de histórias, onde o movimento, o corpo e a
expressão dramática têm um lugar
importante.
Dirigidos a faixas etárias diferentes, dos 7 aos 13 anos e dos 14 aos 18
anos respetivamente, têm objetivos
comuns, no sentido de desenvolver
competências físicas, pessoais, relacionais, cognitivas, estéticas e técnicas.
Ambos os grupos têm encontros
semanais, em dias e horários distintos e apresentam pelo menos um espetáculo por ano, no Cine Oriental,
chegando a percorrer as freguesias
do concelho.
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Residências Artísticas

Pela segunda vez,
Aljustrel recebe
artistas internacionais

À

semelhança do ano anterior, a Câmara Municipal
de Aljustrel, em conjunto
com a Atalaia Artes Performativas
(AAP), volta a promover residências
artísticas durante o mês de junho,
no Centro d’Artes de Aljustrel.
“Educar e partilhar tendo em
vista a construção de uma comunidade do sensível” é a força primordial da AAP, que desde maio
e junho, acolhe oito projetos em
residência de criação, em Ourique
e Aljustrel. Selecionados através de
um concurso internacional por um
júri especializado, os artistas vão
ocupar vários espaços destes concelhos e desenvolver as obras em estreita colaboração com as entidades
locais e a comunidade. Os projetos
em residência serão apresentados

publicamente durante o festival que
vai decorrer entre 29 de junho e 9 de
julho, nestas duas vilas.
No que a Aljustrel diz respeito,
as residências terão lugar de 8 a 29
de junho. Os StratoFyzika, oriundos dos EUA, Itália e República
Checa, são os primeiros artistas a
chegar, e propõem-se apresentar
Phi, uma nova dança performance
audiovisual inspirada pela mudança lenta, pelas estruturas repetitivas da música minimalista e pelo
estímulo de alteração da perceção.
Nesta peça, os corpos dos bailarinos orbitam uma instalação de luz,
surgindo ora iluminados, ora escurecidos, na sombra, ao mesmo tempo que as composições eletrónicas
e polirrítmicas invadem o espaço,
construindo uma paisagem sonora

através de múltiplos canais.
Por sua vez, Ruben Green and
Sophie Mak-Schram, do Reino
Unido, vão desenvolver o projeto
The Maybe Museum, uma história
performativa surreal que convida
o público a uma viagem altamente
experimental pela região local. Durante o período de quatro semanas
de pesquisa, Mak-Schram e Green
vão construir a “coleção” do museu.
Entre as obras recolhidas poder-se-ão encontrar piadas e mexericos
locais, memórias e contos de “especialistas” da região, material de arquivo e património cultural.
Myungduk Kim, da Coreia do
Sul, estará em Aljustrel para levar
a cabo a performance audovisual
e instalação sonora Unfolding Time, que através de uma estrutura

Cultura

No que a Aljustrel diz respeito, as
residências terão lugar de 8 a 29 de
junho. Os StratoFyzika, oriundos dos
EUA, Itália e República Checa, são os
primeiros artistas a chegar, e propõemse apresentar “Phi”, uma nova dança
performance audiovisual
específica, visa simular mudanças
e deformações sonoras, influenciadas pelo movimento físico, que resultam em projeções gráficas. Kim
propõe, então, um sistema interativo que reúne a mesma matéria em
estados distintos: sonoro e visual,
que interagem e atuam em conjunto, culminando numa experiência
sensorial inteira e intensa.
Por fim, os portugueses António Guimarães Ferreira e Rui Gueifão vão construir uma escultura e
transportá-la, a pé e recorrendo a
uma carroça, entre os municípios
de Aljustrel e Ourique, qual caixeiro-viajante ou mensageiro exclusivo
entre aldeias. Em cada paragem, a
peça será exposta pelo menos uma
vez por dia, convocando a comunidade local para todas as decisões

relativas à montagem da mesma. O
registo audiovisual e fotográfico é
parte integrante deste projeto intitulado “Enxerto”, que se quer uma
reflexão aberta, literalmente em
curso, sobre a democratização da
arte, o espaço público e a efemeridade.
Quem estiver interessado em
participar nos projetos que vão necessitar da colaboração da comunidade, podem inscrever-se presencialmente no Centro d’Artes ou por
email centro.artes@mun-aljustrel.pt.
Mais informações:
www.atalaiaartesperformativas.com
aap@atalaiaartesperformativas.com
www.facebook.com/atalaiaartesperformativas
www.instagram.com/atalaiaartesperformativas

Exposição

Artes Plásticas

Timelapse: a interação com o mundo
dos tempos

Exposição de pintura e
serigrafia de Rico Sequeira
inspiradas na obra de Goya

A

s Oficinas de Formação
e Animação Cultural
inauguram, no dia 30 de
junho, às 18 horas, a exposição
“Timelapse”, de pintura, fotografia e instalação de Tim Madeira
e do fotógrafo António Alves da
Costa.
Nascido em Lisboa, em 1955,
Tim Madeira tem o curso de Iniciação às Artes Plásticas do Museu de Arte Antiga. Frequentou
o curso de pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e
o Curso de Comunicação Visual
do Professor Martins Correia.
Além disso, é possuidor do Curso de Fotografia Arco, e em 1981,
formou-se em arquitetura na Escola Superior de Arquitetura de
Madrid, e ainda na Faculdade
de Arquitetura da Universidade
Técnica de Lisboa - Experiência
Profissional. De 1982-1991, esteve no Atelier Henrique Madeira,

entre 1993-2011, foi arquiteto,
responsável por todos os layouts
dos eventos da empresa João Lagos Sports.
Tim Madeira é um artista que
vive da arte, com a arte e para a
arte. O seu estilo próprio, marcado por inspirações globais, e
com uma invulgar dinâmica e
um explosivo espírito de entrega, leva-nos a uma viagem onde
cada traço, cada cor, cada forma
e cada composição são símbolos
vivos de perceções estéticas e sentimentais sobre uma relação dialética que não nos é alheia: a interação com o mundo dos tempos.
E é na tela que Tim Madeira
se exprime, com efusão, inspirado por viagens, muitas vezes sem
destino, solitárias e ofegantes, e
com o contributo de António Alves da Costa transcende manifestações emocionais no espaço e no
tempo.

Conforme explica o sociólogo,
Miguel Brilhante, e diretor-geral
do Coliseu Micaelense: “…Tim
e António transportam, efetivaTim Madeira
mente, essa imensidão de energia
para a sua obra conjunta…Em
“Timelapse” - Pintura, Fotografia e Instalação, podemos atestar
essa multiplicidade de destinos
cuja criação ecoa a proximidade
e a envolvência das obras apresentadas nesta exposição, onde
António Alves da Costa também
nos surpreende, nos seduz e nos
conquista pelos trilhos da partilha com que nos envolve nas suas
mais diversas e dinâmicas produções fotográficas”.
A exposição “Timelapse” vai
estar patente ao público até ao dia
22 de julho. Como habitualmente, visitas guiadas à exposição
podem ser realizadas, às quartas-feiras, mediante marcação prévia.

A

s Oficinas de Formação e
Animação Cultural inauguraram, no dia 26 de maio,
a exposição de serigrafia e pintura
“Whiiims – Caprichos”, de Rico Sequeira, que vai estar patente ao público até ao dia 24 de junho..
Rico Sequeira nasceu, em 1954,
em Portugal. Atualmente vive e trabalha no Luxemburgo e em Lisboa.
Na exposição de Aljustrel, o
artista apresenta um conjunto de
serigrafias, inspiradas no mundo
dramático, satírico e imaginário de
algumas obras do pintor espanhol
Francisco Goya.
Desenhador com um traço inato,
as suas pinturas distinguem-se dos
outros artistas, pela maneira como
faz coexistir o desenho e a pintura,
autonomamente um do outro. Para
Rico Sequeira, “o desenho funciona
como uma forma primeira de compreender e sobretudo de apreender o
mundo”. Conforme define o próprio
artista: “Mesmo dentro do que, para

alguns poderá ser o caos, entre linhas
e colagens e entre bonecos de banda
desenhada e inspirações de Goya,
conseguimos ter uma linha condutora, e a arte abstrata passa num pequeno instante a ser o que cada um
de nós quiser, e o que para o artista
é um significado. Para ele, “criar espaços de mistério, é melhor do que
construir certezas”.
Rico Sequeira fez a sua primeira
exposição em 1983, e está representado em inúmeros museus e galerias
europeias e no Canadá.
Como habitualmente, visitas
guiadas à exposição podem ser efetuadas, às quartas-feiras, mediante
marcação prévia.
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Sociedade

Viva Aljustrel

Programa inovador
regressa no fim do mês
de junho
A iniciativa “Viva Aljustrel” pretende responder
à necessidade de ocupação das férias escolares
dos mais jovens, de uma forma útil, lúdica e
educativa, enquanto os progenitores estão
a trabalhar, tirando assim proveito tanto dos
recursos humanos do município como dos seus
equipamentos.

O

programa de verão “Viva Aljustrel”, promovido
pela Câmara Municipal
de Aljustrel arranca, este ano, no
dia 26 de junho.
Pelo quinto ano consecutivo, e até ao fim do período de
interrupção para férias, dezenas
de crianças, dos 3 aos 15 anos,
repartidas em diversos grupos,
consoante as idades, vão participar, acompanhados por técnicos
e auxiliares municipais, neste
programa de ocupação dos tem-

pos livres.
A iniciativa “Viva Aljustrel”
pretende responder à necessidade de ocupação das férias escolares dos mais jovens, de uma
forma útil, lúdica e educativa,
enquanto os progenitores estão
a trabalhar, tirando assim proveito tanto dos recursos humanos do município como dos seus
equipamentos.
As atividades decorrem das
9h00 às 18h30, com interrupção
para almoço, nos diversos equi-

pamentos municipais, nomeadamente piscinas municipais,
parque desportivo, jardim público, biblioteca, museu, oficinas
de formação, cinema e no CAIM
- Centro de Animação Infantil
Municipal (escola primária da
avenida). Além disso, para facilitar a vida aos pais e aos encarregados de educação, os horários
de acolhimento das crianças efetuam-se, de manhã a partir das
7h30, e à tarde até às 19h30.
À semelhança dos anos an-

teriores, as crianças poderão
igualmente frequentar os campos de férias, a ter lugar junto
à praia. Este ano, pela primeira
vez, vão poder participar, no mês
de agosto, num acampamento

intermunicipal com crianças de
outros concelhos, a realizar num
local da área de intervenção do
programa CLDS (Aljustrel, Ourique e Almodôvar).

Época Balnear

Jogos Concelhios

Festival aquático, maratona, diversão
e música vão animar a piscina durante a
época balnear

Desporto, uma meta para
o seu bem-estar

N

o próximo dia 15 de junho, a Câmara Municipal de Aljustrel vai dar
início à época balnear, na Piscina
Municipal.
De terça a domingo, entre as
10h e as 20 horas e até meados
de setembro, os utentes poderão
desfrutar de um espaço de lazer,
aprazível e bem equipado, onde
além de nadar e descansar nos
espaços relvados, circundantes à
piscina, poderão, ainda, passar
momentos descontraídos participando nas diversas animações
dinamizadas pelos técnicos des-

portivos municipais. Ténis de
mesa, minigolfe e futvolei serão
algumas das atividades que poderão, também, ser praticadas junto
à piscina. Além disso, quem gostar de pôr a leitura em dia, poderá
solicitar jornais, revistas e livros
no espaço que a Biblioteca Municipal dispõe na piscina. Quando o calor ou a fome apertar, os
utentes poderão aceder ao bar e
ao restaurante da piscina.
Para celebrar a chegada do
verão e a abertura da piscina, os
serviços desportivos municipais
organizam, no dia 17 de junho,

um Festival Aquático.
Ao longo deste dia, a piscina
estará em festa, com jogos desportivos, insufláveis e muita música para animar jovens e menos
jovens.
No dia 20 de agosto, será promovida, à semelhança dos anos
anteriores, uma grande maratona de natação, na qual podem
participar todos os utentes. Com
estas atividades, a autarquia espera proporcionar dias especiais
e repletos de diversão a todos os
frequentadores da piscina.

A

s inscrições para os 27.º Jogos
Concelhios já estão abertas.
Nesta edição, os Jogos Concelhios vão decorrer a partir do próximo dia 17 de junho a 8 de julho, em
Aljustrel.
Durante cerca de um mês, e à
semelhança dos anos anteriores, a
Câmara Municipal de Aljustrel vai
permitir à população dos 6 aos 90
anos de participar em dezasseis atividades e modalidades desportivas
destinadas a ambos os sexos, nomeadamente: treino fit; minigolfe;
futvolei; sueca; ténis de mesa; BTT;
mergulho; futsal juvenil; snooker;
matraquilhos; ténis; pataco; setas;
street basket e tiro ao alvo. O festival aquático, que irá decorrer no dia
17 de junho, marcará o início desta
27.ªedição dos Jogos Concelhos.
Os Jogos Concelhios regem-se
por um regulamento que estabelece
as regras a seguir nas diversas modalidades desportivas. Quem estiver interessado em participar, pode
efetuar as sua inscrição nas escolas
E.B 2.3 e secundária de Aljustrel, nas
juntas de freguesia do concelho, nas
piscinas municipais (coberta e ao ar
livre), no gabinete de desporto da
Câmara Municipal, ou ainda através
da página internet do município.
Os Jogos Concelhios pretendem

contribuir para o desenvolvimento
da prática desportiva e são também
uma oportunidade para que todas
as pessoas em geral, das várias faixas
etárias e sexos, se organizem em torno das associações, atingindo assim
um público mais vasto. Esta iniciativa, cujo slogan é : “Desporto, uma
meta para o seu bem-estar” é organizada com o apoio das juntas de freguesia, escolas do concelho, coletividades desportivas, GNR, Bombeiros
e rádio local TLA,
Para mais informações contactar: Gabinete de Desporto do Município (Piscina Coberta); desporto@
mun-aljustrel.pt ou 917604621.
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9º Torneio Município de Aljustrel

Centenas de atletas
competiram no Estádio
Municipal
Desporto

Em jogo estiveram dezenas de crianças, de
diversas equipas, oriundas principalmente da
zona sul do país, e duas equipas do FC Jupille
(Bélgica - Liège) com ligações à comunidade
aljustrelense radicada neste país.
Crianças e jovens belgas
regressaram a Aljustrel
A comitiva do FC Jupille, constituída de dez
adultos e de vinte jovens, com idade entre os
8 e os 13 anos, regressou a Aljustrel, de 31 de
maio a 1 de junho, para participar pela segunda
vez, neste torneio de futebol.
No dia 1 de junho foram recebidos, pelo presidente da Câmara e pela vereadora nos Paços
do Concelho. Durante a sua estada em Aljustrel, usufruíram das instalações desportivas e
culturais e visitaram alguns pontos de interesse
do concelho, em Lisboa e no Algarve.

Shorinji Kempo

Atletas de Aljustrel disputam
campeonato mundial na
Califórnia

Mestre Cristina Carriço
e Miguel Horta

O

Taikai
(campeonato)
mundial e o estágio mundial são os eventos mais
importantes do calendário de atividades da modalidade Shorinji
Kempo. Este evento realiza-se de
quatro em quatro anos, habitualmente no Japão, mas este ano
coube aos Estados Unidos essa responsabilidade. Terá lugar em San
Mateo, Califórnia. Decorrerá entre
os dias 27 de julho e 5 de agosto.
Aljustrel estará presente neste evento com a participação de
quatro elementos da Associação
de Shorinji Kempo do Branch de
Aljustrel, que integram a comitiva
nacional e a seleção nacional. Mestre Cristina Carriço nos pares mistos, cintos negros e Miguel Horta,
Tan en /solo, na graduação de 1º a
3º dan, masculinos.
Os treinos têm sido realizados
de acordo com as necessidades e
responsabilidade que esta representação acarreta, sendo o principal objetivo realizar um trabalho

Ana António e Ana Raposo

condigno com o nome de Portugal
e obviamente do Concelho de Aljustrel.
Segundo, a mestre Cristina, já
considerada uma “veterana” nestas
andanças (5 campeonatos da Europa e 4 campeonatos do Mundo),
esta será a sua última participação
a este nível, e pois está na hora de
os mais novos assumirem esta responsabilidade. Por isso, Cristina
espera que todos os aljustrelenses
sintam orgulho na participação
destes quatro elementos, neste tão
grandioso evento.
Para Miguel Horta, aluno mais
antigo da Associação, praticante
desde os 6 anos, apesar de já ter
participado no campeonato da
Europa em 2015, em Lisboa, este
será o seu primeiro campeonato
do Mundo. Está ansioso, mas feliz
e espera conseguir resistir à pressão de um pavilhão que poderá ir
de 6500 a 15000 espetadores. Será
sempre uma experiência maravilhosa.

Ana António e Ana Raposo
irão representar Aljustrel no Estágio Mundial, estreantes neste tipo
de eventos, estão expectantes com
todas as experiências que vão viver,
conhecer e treinar com os grandes
mestres japoneses, conhecer novas
pessoas e aprender um pouco mais
para partilhar com os que ficam.
Como em tudo, há sempre um
senão, o Shorinji Kempo é uma
instituição sem fins lucrativos e o
custo desta deslocação é elevadíssimo. O maior esforço financeiro é
suportado pelos participantes, contudo contaram com ajuda de algumas entidades, maioritariamente
comÉrcio local, a quem agradecem de coração, nomeadamente
CONSDEP; ESDIME; Retângulo
Vermelho; Óptica Silvestre; Bete
Cabeleireiro; Loja Duarte e Márcia; Extinlider LDA; Restaurante
O Bangula; Santos & Petronilho
LDA. O apoio da Camara Municipal de Aljustrel foi imprescindível,
a quem agradecem, igualmente,
na pessoa do seu presidente Nelson Brito e do Chefe da Divisão de
Desporto e Equipamentos, professor Luís Carriço, por todo o apoio
ao longo destes anos e por acreditarem no projeto da Associação de
Shorinji Kempo de Aljustrel, apoio
esse que é fundamental para que
este sonho de representar Portugal e o Concelho de Aljustrel num
Campeonato do Mundo seja, hoje,
uma realidade.
É com muito orgulho e carinho
que levam o nome de Aljustrel a este Mundial.

N

o sábado, 3 de junho, realizou-se no Estádio Municipal a 9ª edição do Torneio Município de Aljustrel.
Esta festa do futebol e do desporto organizada
pelo Sport Clube Mineiro Aljustrelense, em conjunto com a
Câmara Municipal de Aljustrel teve início às 9 horas e decorreu ao longo do dia. Em jogo estiveram dezenas de crianças, de
diversas equipas, oriundas principalmente da zona sul do país,
e duas equipas do FC Jupille (Bélgica - Liège) com ligações à
comunidade aljustrelense radicada neste país.
O 9º Torneio Município de Aljustrel que reuniu cerca de
quatro centenas de atletas e dirigentes, foi um grande dia de
desporto e de convívio.

Futebol feminino

Ana Capeta, orgulho
aljustrelense

A

na Capeta, atleta natural
de Aljustrel, sagrou-se
campeã nacional de futebol pela equipa do Sporting Clube
de Portugal. A avançada marcou
esta época 19 golos em 21 jogos,
sendo uma das jogadoras mais
influente do clube leonino no seu
regresso ao futebol feminino.
Esta foi uma época de sonho
para Ana, que no passado dia 4
de junho, no Estádio do Jamor,
participou de forma decisiva na
conquita da “dobradinha”, com
o triunfo na Taça de Portugal,
marcando o golo da vitória da
sua equipa no prolongamento do
jogo, que opôs o Sporting Clube
de Portugal ao Sporting Clube de
Braga.

