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Mais 3 mil hectares de
regadio

Feira do Campo
Alentejano 2018

Aljustrel vai ter Centro
de Negócios

Centenário da Batalha
de La Lys

Cine Oriental com
grandes nomes

O novo bloco de rega
situar-se-á em Messejana,
freguesia que era a única
deste concelho que ainda
não era abrangida por
Alqueva

Nesta edição do maior
certame do Concelho de
Aljustrel haverá HMB,
Anjos, Futebol, RTP e
muita animação para
todos os gostos e idades

O projeto pressupõe um
investimento de 1 milhão,
182 mil e 118 euros e terá
13 gabinetes de trabalho
distribuídos pelos dois
pisos do edifício

O Boletim Municipal
recorda a participação
dos aljustrelenses na
Primeira Guerra Mundial
e invoca o centenário da
Batalha de La Lys

Nos últimos meses
passaram pelo Cine
Oriental grandes figuras
da música nacional, como
Moonspell, Mafalda Veiga,
João Pedro Pais, entre
outros
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Aljustrel rumo a 2030

Editorial

Na execução do Portugal 2020, temos sido uma
referência a nível nacional no aproveitamento dos
Fundos Comunitários. Por exemplo, ao nível dos
PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano, somos o município com melhor desempenho
ao nível da NUT II do Alentejo, considerando todos
os concelhos dos distritos de Portalegre, Évora e Beja,
alguns do distrito de Setúbal e parte do distrito
de Santarém.

Nelson Brito

Presidente da Câmara

N

um momento feliz, em
que se comemora o 25
de Abril e se celebra o
estabelecimento da democracia,
não podemos deixar de constatar que somos ainda um país
que sofre duma situação territorial absurda, injusta e chocante.
Em Portugal, dois terços do território continental, situados fora da faixa litoral, são habitados
por 20% da população e, historicamente, quase sempre fora dos
planos e intervenções de âmbito
nacional.
Precisamos, pois, urgentemente, de políticas de coesão
económica, social e territorial
adaptadas às nossas realidades
específicas, num país que continua “inclinado” para o litoral e
longe de ser coeso e justo.
Um dos mais importantes
instrumentos promotores coesão em Portugal são os Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (vulgo, Fundos
Comunitários), nas suas várias
dimensões: Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional,
Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, Fundo Europeu
Agrícola para o Desenvolvimento Rural e Fundo Europeu
dos Assuntos Marítimos e das
Pescas.
Ainda que seja importante
frisar que a negociação destes
fundos assumida pelo anterior
Governo junto das instâncias
Europeias, especificamente do
Portugal 2020, não tenha sido realizada da melhor forma,
deixando de fora legítimas aspirações dos portugueses (por
exemplo, os fundos necessários
à requalificação de estradas nacionais e municipais), em particular dos que residem nos terri-

tórios do interior, entendo que o
Município de Aljustrel tem sido,
até aqui, exemplar em matéria
de gestão de Fundos Comunitários.
Observando a execução do
Portugal 2020, temos sido, inclusivamente, uma referência
a nível nacional no aproveitamento destas verbas. Por exemplo, ao nível dos PEDU - Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano, somos o município
com melhor desempenho ao
nível da NUT II do Alentejo,
considerando todos os concelhos dos distritos de Portalegre,
Évora e Beja, alguns do distrito
de Setúbal e parte do distrito de
Santarém.
Apesar de poder ser exaustivo, é justo identificar todos
os projetos que a autarquia viu
aprovados no âmbito do Portugal 2020, porque todos são
importantes para a melhoria
das condições de vida no nosso concelho, nomeadamente:
Instalação do Centro de Documentação Local de Aljustrel;
Centro de Receção e Acolhimento do Parque Mineiro de
Aljustrel; Qualificação da Zona
Envolvente ao Malacate Vipasca; Promoção Turística do Concelho de Aljustrel; Elaboração
de Cadastro das Infraestruturas
Existentes de Abastecimento de
Água e Saneamento de Águas
Residuais em Baixa no Município de Aljustrel; SAMA IV Modernização Administrativa
do Município de Aljustrel; Requalificação da Rua da Quadra
e das Traseiras do Jardim 25 de
Abril; AlCultura; Corredor Ciclável Aljustrel - Bairros Vale d’
Oca/Algares/Plano; Requalificação Urbana do Bairro Minei-

ro de S. João do Deserto; Corredor Ciclável Aljustrel - Bairro S.
João do Deserto; Requalificação
Urbana do Troço Central da
Avenida da Liberdade - Fase I;
Expansão da Ciclovia Urbana
de Aljustrel; Valorização Urbana da Praça da Resistência; Requalificação Urbana do Bairro
Mineiro de Vale d’ Oca; Construção da Estação Elevatória de
Águas Residuais do Bairro do
Plano; EmCante; Planos Inovadores de Combate ao Insucesso
Escolar; Instalação do Arquivo e
Centro Mineiro; Construção da
ETAR do Carregueiro; Requalificação do Mercado Municipal;
Construção de Conduta Adutora ao Carregueiro e Reservatório; Construção da ETAR da Aldeia dos Elvas e Requalificação
Urbana dos Bairros Mineiros do
Plano e de Algares.
São indicadores relativos à
execução do Quadro Comunitário em vigor que nos orgulham muito, porque traduzem
a concretização de uma visão
de desenvolvimento para o nosso concelho e materializam o
meritório trabalho dos técnicos
da autarquia em projetos que
significam milhões de euros de
investimentos promotores qualidade de vida.
Mas, apesar de satisfeitos
com o que atrás se descreve,
não estamos realizados, porque
sabemos, por exemplo, que não
é possível ambicionar a uma sociedade mais coesa e justa sem
que os processos de desenvolvimento económico aconteçam. E
é porque temos esta convicção
que, ainda antes do início do
próximo Quadro Comunitário, que se prolongará até 2030,
pretendemos concretizar, en-

tre outros projetos, o Centro
de Negócios de Aljustrel, a Expansão da área de Acolhimento
Empresarial de Aljustrel, a Área
de Acolhimento Empresarial de
Ervidel e a Qualificação da Área
de Acolhimento Empresarial de
São João de Negrilhos. Todas as
iniciativas visando a promoção
do investimento empresarial,
porque para que a riqueza seja
distribuída de forma equitativa, é necessário que a montante
essa mesma riqueza seja criada.
Esta é uma realidade incontornável!
Acresce que, como é do conhecimento público, fui recentemente eleito Presidente do
Conselho Regional da CCDR
Alentejo. Nesta nova missão
tenho como responsabilidade
acompanhar as atividades da
CCDR e a execução dos programas operacionais de financiamento comunitário, pronunciando-me sobre os projetos de
relevância e dando pareceres
sobre os planos e programas de
desenvolvimento regional, nomeadamente sobre a aplicação
de investimentos da administração central na região.
Ser Presidente do Conselho
Regional é uma missão de âmbito mais alargado do que tinha
até aqui, mas que não me demove minimamente do meu principal mandato, que é o de servir
o Povo do Concelho de Aljustrel, responsabilidade delegada
em mim por voto democrático.
Neste sentido, estou, como
sempre estive, absolutamente
empenhado em defender os interesses da nossa terra. Olhando
para o futuro, no horizonte de
2030, tudo farei para que Aljustrel seja parte integrante de

uma reflexão estratégica sobre o
futuro de Portugal, exercício da
maior importância, que o Governo está a realizar de forma
abrangente, envolvendo os mais
variados atores económicos e
sociais.
Quero que esta discussão
reflita as nossas aspirações e necessidades futuras e que se traduza numa boa preparação do
próximo período de programação dos Fundos Comunitários,
que deverão subordinar-se aos
objetivos e opções que venham
a ser definidos na estratégia para o país e que nós em Aljustrel
temos bem identificados.
Tudo farei para que as políticas nacionais no horizonte 2030
vão de encontro à coesão económica, social e territorial, na persecução dos valores democráticos. Com esta visão para o país,
plasmada nas políticas de um
Governo com o qual nos identificamos, e com a nossa vontade
e disponibilidade para trabalhar
afincadamente pela nossa terra,
acredito que Aljustrel só poderá
ser, em 2030, uma terra ainda
melhor do que é hoje.
No momento em que se comemora o 25 de Abril e a democracia, assumo que esta é a nossa maior obrigação para com os
nossos filhos e netos - deixar-lhes um concelho melhor do
que aquele que encontrámos.
Assim faremos!
Viva o 25 de Abril. Viva Aljustrel. Viva Portugal.

Nelson Brito
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Agricultura

Concelho de Aljustrel vai ter mais
3 mil hectares de regadio
No âmbito deste programa, que prevê a ampliação da área de influência de Alqueva, o Concelho de Aljustrel vai ser beneficiado com mais 3 mil hectares de áreas de
regadio, em Messejana, freguesia que era a única deste concelho que ainda não era
abrangida por este projeto

D

ias depois do governo ter
apresentado o Programa
Nacional de Regadios, o
Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, visitou, no dia 5
de março, a barragem do Roxo,
no Concelho de Aljustrel, onde
tomou conhecimento da situação
relativa à temática da água para
abastecimento público, agrícola e
para fins industriais.
O Governo quer ter concluído,
até 2022, mais 49.427 hectares de

regadio, distribuídos por 13 novos
blocos de rega, e espalhados por
toda a região do Alentejo, sendo
sete no distrito de Beja, cinco no
de Évora e um no de Setúbal.
No âmbito deste programa,
que prevê a ampliação da área de
influência de Alqueva, o Concelho de Aljustrel vai ser beneficiado
com mais 3 mil hectares de áreas
de regadio, em Messejana, freguesia que era a única deste concelho
que ainda não era abrangida por

este projeto. Este novo bloco de
rega trará novos benefícios aos
agricultores, que com menor receio das alterações ambientais,
poderão apostar em novas culturas agrícolas, favorecendo a criação de postos de trabalho.
Esta ampliação prevê a ligação da água da albufeira do Roxo,
já ligada ao Alqueva, à barragem
do Monte da Rocha, no Concelho de Ourique. Trata-se de um
investimento importante que

Saúde pública

Entidades com competência em matéria
de qualidade do ar reuniram em Aljustrel

N

a sequência do relatório
final da campanha de
monitorização da qualidade do ar, efetuada pela Co-

missão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
- CCDR Alentejo, em Aljustrel, o
município esteve presente numa

reunião, realizada a 11 de abril
de 2018, com a presença das seguintes entidades: CCDR Alentejo, Direção Geral de Energia e

concretizará, mais precisamente,
a ligação dos blocos de rega dos
sistemas Morgável CH e Ermidas

à Albufeira do Monte da Rocha
e ao bloco de rega de Messejana,
que não existia até aqui.

Abastecimento público de água

E

m termos de abastecimento público, o grupo Águas do Alentejo, S.A. anunciou
igualmente o reforço da conduta adutora Roxo/Aljustrel e a construção de uma
nova estação elevatória que servirá essencialmente as populações de Messejana,
Rio de Moinhos e Aljustrel e garantirá um novo abastecimento de água à freguesia de
Alvalade, no Concelho de Santiago do Cacém.

Geologia, Agência Portuguesa do
Ambiente, Autoridades de Saúde,
Presidente da Assembleia Municipal de Aljustrel e Almina, Minas do Alentejo, S.A.
Relativamente às questões de
Saúde Pública, ficou acordado
que seria solicitada às Autoridades de Saúde a realização de um
estudo longitudinal que permita
identificar os efeitos das partículas que influenciam a qualidade
do ar em Aljustrel, pedido já remetido pela autarquia à Unidade
Local de Saúde do Baixo Alentejo.
Ficou igualmente definido que, a
curto prazo, será divulgada informação pelas várias entidades
que permita esclarecer a população em relação a esta matéria
que, como é do conhecimento
público, vem provocando algum
alarmismo na comunidade.
Em relação ao tema ambiental,
foi definido pelo grupo de trabalho que deverão ser melhorados os
mecanismos de articulação e comunicação das várias entidades,
nomeadamente da empresa Almina, no que respeita aos resultados
das permanentes monitorizações
da qualidade do ar em Aljustrel,
tornando esta informação mais

acessível às entidades envolvidas e
à população em geral.
Foi igualmente assumido pela
Direção Geral de Energia e Geologia e pela Agência Portuguesa
do Ambiente que a empresa Almina se encontra a cumprir os
parâmetros estabelecidos para
a emissão poeiras e partículas,
confirmando-se, de acordo com
o referido por estas entidades,
informações anterior que indicavam que estes parâmetros se
encontram, em Aljustrel, claramente abaixo do previsto pela
legislação em vigor.
Esta reunião aconteceu na sequência de outras já realizadas,
nomeadamente a 24 de Janeiro
de 2018 e 27 de Fevereiro de 2018,
sendo que a autarquia, ainda que
não tendo competências diretas
ao nível de fiscalização e controle
da qualidade do ar e dos seus impactos na saúde pública, cabendo
essas competências às entidades
integrantes do grupo de trabalho
acima referido, continuará a assumir o papel de mediador neste
processo, interpretando e fazendo chegar às entidades competentes as preocupações da nossa
comunidade nestas matérias.
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Proteção Civil

Comissão Municipal define estratégia para 2018
No dia 16 de janeiro, a Comissão Municipal de Proteção Civil de Aljustrel reuniu os
seus representantes, no edifício dos Paços do Concelho, para definir o plano de trabalho para 2018 e outros assuntos de interesse.

D

ando continuidade às
medidas preconizadas,
nos anos anteriores, foi
decidido que neste novo ano, seriam mantidas as sessões de sensibilização, junto da comunidade escolar, quer no Centro Escolar Vispasca, quer nas restantes
escolas do pré-escolar e 1.º ciclo
do ensino básico do concelho.

Estas sessões, integradas no
projeto educativo de Ambiente
e Proteção Civil da Câmara Municipal, irão também contemplar a execução de exercícios de
simulação ou simulacros, bem
como a realização de exercícios
práticos de utilização de extintores nas escolas do concelho.
Além disso, na reunião to-

dos concordaram em continuar
com ações de sensibilização
junto dos agricultores a fim
de prevenir incêndios florestais; de elaborar o Plano Operacional Municipal e ainda de
efetuar exercícios para testar o
Plano Municipal de Emergência
de Proteção Civil, e o Plano de
Emergência Externo da ORICA,

empresa de explosivos civis.
Esta reunião foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal e contou com a
participação de representantes
dos Bombeiros de Aljustrel, da
GNR de Aljustrel, das juntas
de freguesias do concelho, do
Agrupamento de Escolas do
Concelho de Aljustrel, da Uni-

dade Local de Saúde do Baixo-Alentejo, do Centro Distrital
de Segurança Social de Beja, da
ORICA, da Almina-Minas do
Alentejo, S.A., da Santa Casa da
Misericórdia de Aljustrel e dos
técnicos municipais de proteção
civil.

Defesa da Floresta

2017 com menos área ardida no
concelho de Aljustrel

A

Comissão Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios reuniu, no dia 18 de janeiro, no edifício dos Paços do Concelho, para definir
o plano de trabalho para 2018 e outros assuntos de interesse.
A reunião, presidida pelo presidente da
Câmara Municipal, contou com a participação de representantes dos Bombeiros de
Aljustrel, da GNR de Aljustrel, do ICNF
- Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas, das juntas de freguesias do
concelho, dos agricultores e produtores
florestais, das empresas Infraestruturas
de Portugal e da REN - Redes Energéticas Nacionais, dos técnicos municipais do
gabinete técnico florestal, e do engenheiro
Luís Lisboa, personalidade convidada com
vasta experiência nesta área.
Após verificarem que, apesar de ter havido mais incêndios, a área ardida no concelho, em 2017, foi inferior à de 2016, os

representantes das diversas entidades concordaram em continuar com as ações de
sensibilização juntos dos agricultores, que
ao acatarem as recomendações dos membros da comissão, têm contribuído para a
diminuição da área ardida no concelho.
Além disso, ficou ainda decidido que,
devido ao ano pouco chuvoso, o Gabinete
Técnico Florestal da autarquia, através dos
seus técnicos, irá verificar a operacionalidade dos pontos de água do concelho, bem
como da rede viária florestal fundamental, ambos imprescindíveis para combater
eventuais incêndios em meio rural. Os
dados recolhidos irão permitir atualizar o
Plano Operacional Municipal. (POM).
Na reunião foi ainda informado que o
ICNF aprovou, em outubro de 2017, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), um documento
indispensável no apoio à tomada de decisão no combate aos incêndios.

Plano de emergência externo da empresa Orica

Exercício da Comissão Municipal
de Proteção Civil de Aljustrel

A

Comissão Municipal de Proteção
Civil reuniu, no dia 6 de março,
com o objetivo de realizar um
exercício CPX (Comand Post Exercise)
para testar o plano de emergência externo
da empresa Orica, que desenvolve atividade industrial de produção de explosivos
civis.
O plano visa possibilitar uma unidade de direção e controlo para a coordenação das ações a desenvolver e a gestão de
meios e recursos mobilizáveis face a um
hipotético acidente grave envolvendo matérias perigosas, minimizando os prejuízos, as perdas de vidas e restabelecendo a
normalidade.
No exercício, denominado de Orica
2018, estiveram presentes os elementos
da Comissão Municipal de Proteção Civil, constituída pelos seguintes elemen-

tos: o Presidente da Câmara Municipal
(que preside à comissão), os técnicos do
Sistema Municipal de Proteção Civil, o
comandante de posto GNR, o representante do destacamento da GNR, a coordenadora do Centro de Saúde de Aljustrel, o
comandante dos Bombeiros de Aljustrel,
os representantes da empresa Orica, o representante da empresa Almina, o representante da Santa Casa da Misericórdia
de Aljustrel, o diretor do Agrupamento
de Escolas de Aljustrel, a representante
da Segurança Social, o representante das
juntas de freguesia do concelho e das Unidades Locais de Proteção Civil.
Esteve também presente, como avaliador do exercício e criador do cenário,
o comandante distrital de operações e socorro do Distrito de Beja, tenente-coronel
Vitor Cabrita.
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Julgado de Paz de Aljustrel

Em 2008, o Ministério da Justiça e a Câmara Municipal de Aljustrel assinaram um
protocolo com vista à instalação de um Julgado de Paz nesta vila. A antiga extensão
do Centro de Saúde, mais conhecida como “Dispensário”, foi, então, o local escolhido para o funcionamento deste tribunal, que após obras de melhoramento, foi inaugurado no dia 15 de julho de 2010. Oito anos decorridos, a atual juíza de paz, Isabel
Alves da Silva, chama a atenção para este serviço, ao alcance de todos os cidadãos.

C

riado pelo Decreto-Lei
n.º 22/2008 de 1 de fevereiro, o Julgado de Paz
do Agrupamento dos Concelhos
de Aljustrel, Almodôvar, Castro
Verde, Mértola e Ourique passou
a dispor, desde 2010, de instalações próprias em Aljustrel.

O Julgado de Paz tem a mesma força que qualquer outro
tribunal, e é competente para
resolver causas de natureza cível,
excluindo as que envolvam matérias de Direito de Família, Direito
das Sucessões e Direito do Trabalho, até um valor não superior a

2010

2017
2016

2011
2012

2015

2013

2014

Processos entrados
2010*

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

19

41

54

125

62

83

28

33

445

*após 15-07-2010, data da abertura

15 mil euros.
Colocando-se, desde logo,
à disposição da população, tem
vindo a intervir na resolução
de litígios com rapidez, de forma simples e a custos reduzidos,
aproximando os cidadãos da
Justiça e evitando, sempre que
possível, através do acordo entre
as partes obtido na fase de mediação, a ida a julgamento. Em
Aljustrel, segundo informou a
juíza de paz, o tempo de resolução do processo dura em média
90 dias (igual ao nível nacional),
com quase 30% dos processos a
ficarem resolvidos por acordo.
Nestes oito anos, o Julgado de
Paz já recebeu 445 casos, o que
corresponde a 36% do total deste
agrupamento.
Pode recorrer ao Julgado de
Paz quem se sentir lesado, por
exemplo, em casos de dívidas,
de inquilinos que não pagam a
renda, de empreiteiros que não
fazem as obras contratadas; ou
em situações de não pagamento
de condomínio, de problemas
entre vizinhos, de escoamento de
águas, infiltrações, valas, paredes e muros comuns; reivindicação da propriedade e usucapião;
casos de desentendimento num
acidente de viação, de conflitos
de comércio, de bens de consumo
(televisão com defeito, salamandra que não funciona, telemóveis,
por exemplo); de danos causados

por animais de estimação e outros; mas também pedidos de
indemnização cível por injúrias,
difamação, furto simples, ofensas
corporais; entre muitas outras situações.
O processo é simples, e muito mais rápido e barato que num
tribunal judicial. Após a apresentação do requerimento inicial é
citada a contraparte e imediatamente designada uma data para
mediação, que é uma fase confidencial feita por um mediador.
Aqui, o objectivo é que as partes
cheguem a um acordo, que será
homologado pelo Juiz de Paz e
vale como sentença. Se a mediação não resultar, será o Juiz de
Paz a tentar a conciliação. Caso
não consiga, o processo segue
para audiência de julgamento onde as partes são sempre ouvidas,
é produzida a prova e o juiz de
paz profere a sentença, que tem
a mesma força que a sentença do
tribunal judicial de 1.ª instância.
As custas são fixas e limitadas a 70 euros. Quem apresenta a
causa paga 35 euros, a outra parte
paga o resto. Em caso de acordo
obtido na fase de mediação cada
parte paga 25 euros.
As partes têm de comparecer

Justiça

Tribunal de proximidade, ao dispor da
população, com mais simplicidade, rapidez e
custos reduzidos

pessoalmente, podendo, se quiserem, fazer-se acompanhar de um
advogado, advogado estagiário
ou solicitador, sendo obrigatório
em casos específicos. Caso não
haja capacidade para pagar as
custas ou um advogado, podem
recorrer à Segurança Social.
O funcionamento é assegurado por uma técnica de atendimento (licenciada em direito),
que ajuda e orienta o público e
por uma juíza de paz. Atualmente, no Julgado de Paz encontra-se
ainda uma estudante de direito,
a cumprir um estágio curricular.
O Ministério da Justiça e a
Câmara Municipal de Aljustrel
partilham as despesas de funcionamento, sendo suportadas pela
autarquia, entre outras, as relativas a instalações, obras, equipamentos, bens consumíveis e
pessoal, excepto o pagamento do
mediador e da juíza que são da
responsabilidade do ministério.
Rapidez, custos reduzidos,
maior capacidade de resolução de
litígios, através da mediação e da
conciliação, e de forma mais próxima do cidadão, são portanto algumas das vantagens do Julgado
de Paz, que está aberto e disponível para receber e ajudar todos os
cidadãos.

Motivos Findos 2017
Transação

15%

Mediação

12%

Sentença

9%

Desistência

6%

Inutilidade

39%

JP Aljustrel

445

36%

Remessa

18%

Agrupamento

1251

-

Total

FICHA TÉCNICA
Aljustrel:
9h00m - 12h30m e 14h00m - 17h30m, de 2ª a 6ª
Morada: Avenida dos Algares
7600-015 Aljustrel
Telf: 284 600 600 / fax: 284 600 609
correio.aljustrel@julgadosdepaz.mj.pt
Castro Verde:
9h30m - 12h30m e 13h30m - 17h00m, de 2ª a 6ª
Morada: Av. General Humberto Delgado, 55
7780-123 Castro Verde
Telf: 286 320 120/ fax: 286 320 129
correio.cverde@julgadosdepaz.mj.pt
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Novas Tecnologias

Smart Cities

Freguesias do concelho com MUPI digitais
interativos
Estes “Mobiliários Urbanos Para Informação”, tiveram um investimento total de cerca de 60 mil e 400 euros, financiados em 50 mil euros, através de uma candidatura
aprovada à linha de apoio à disponibilização de redes Wi-Fi pelo programa “Valorizar”, do Turismo de Portugal.

A

Câ mara Municipa l
de
Aljustrel
instalou, recentemente, três
MUPI digitais
interativos (Mobiliários Urbanos
Para Informação), com Wi-Fi incorporado nas freguesias de Aljustrel, Messejana e Ervidel.
Estas freguesias, com maior
potencial e atratividade turística do concelho, foram assim as
primeiras localidades a receber
estes “Mobiliários Urbanos Para
Informação”, num investimento total de cerca de 60 mil e 400
euros, financiados em 50 mil euros, através de uma candidatura
aprovada à linha de apoio à disponibilização de redes Wi-Fi pelo
programa “Valorizar” do Turismo de Portugal.
Colocados em zonas de lazer
de maior afluência por parte de
visitantes e moradores locais, estes MUPI são diretórios de infor-

mação turística acessível a todos,
nos quais são apresentados e promovidos os pontos de interesse
do concelho, o património material e imaterial, com enfoque no
património mineiro, as infraestruturas turísticas, tais como
alojamentos e restauração, bem
como eventos, indicações úteis e
de emergências, sempre acompanhados de fotos ilustrativas dos
diversos locais.
A componente interativa
destes dispositivos possibilita a
navegação em áreas temáticas
informativas relevantes, através
de mapas interativos, com informação apresentada de forma segmentada e georreferenciada.
O projeto está inserido num
plano de divulgação turística do
município, através de soluções de
smart cities, com suporte a MUPI digitais interativos e internet
gratuita, através da disponibilização de rede Wi-Fi para visitantes e moradores locais. Trata-se
de uma solução integrada com

capacidade de análise de dados
relativos à mobilidade e à caracterização dos perfis dos visitantes
do concelho de Aljustrel, que pretende melhorar a infraestrutura

urbana e tornar o espaço físico
mais eficiente de forma a criar
um ambiente inteligente e interativo.
Por via de outros financia-

mentos e candidaturas, a autarquia prevê adquirir mais dois
MUPI para instalar nas localidades de Rio de Moinhos e Montes
Velhos.

Ovibeja

Smiity Aljustrel
apresentado na Ovibeja

Young Rural Makers

Participantes de sete países europeus
receberam formação tecnológica

C

atorze participantes, de
sete países (Portugal,
França, Itália, República
Checa, Roménia, Polónia e Turquia) estiveram de 12 a 20 de
março, em Messejana, a desenvolver atividades relacionadas
com a prototipagem rápida, modelação 3D e robótica criativa, no
âmbito do projeto “Young Rural
Makers.
Coordenado pela Associação
Buinho (único fablab do Baixo
Alentejo) e financiado pelo Programa Erasmus+ Juventude em
Ação, o “Young Rural Makers”
incide sobre a necessidade de
formação jovem nos campos da
criatividade e literacia tecnológica, com o intuito de formar tra-

balhadores juvenis, desenvolver
novas metodologias de aprendizagem em educação não-formal
e capacitar as organizações parceiras.
Através do Buinho, os participantes tiveram a oportunidade
única de montar a sua própria
impressora 3D, bem como de desenhar e fabricar novos dispositivos educativos para posterior uso
na instituição de origem.
Os resultados deste projeto
irão marcar presença especial na
Mini Maker Faire do Alentejo,
organizada pela ADRAL nos dias
11 e 12 de maio.
Em julho, irá decorrer, em
Aljustrel, um intercâmbio jovem
no qual participarão 36 jovens de

diferentes nacionalidades, assim
como 12 participantes do concelho. O propósito deste intercâmbio será estimular a troca de experiências, a multiculturalidade
e o desenvolvimento de práticas
de inovação social de base tecnológica.
O projeto “Young Rural
Makers” conta com o apoio de
um conjunto de parceiros do
Concelho de Aljustrel que inclui
a Câmara Municipal, a Junta de
Freguesia de Messejana e a Santa
Casa da Misericórdia de Messejana.
Para mais informação, contactar: Buinho - Carlos Alcobia
- info@buinho.pt - T: 918283288
- www.buinho.pt

À

semelhança do que acontece todos os anos, a
Câmara Municipal de
Aljustrel voltará a estar representada no Pavilhão dos Municípios
na Ovibeja, no Parque de Feiras e
Exposições da cidade de Beja.
A principal novidade deste
ano será a apresentação pública
do projeto Smiity Aljustrel. Esta
aplicação pode ser descarregada
gratuitamente para os dispositivos móveis Android e iOS, através do Google Play ou App Store
e permite aceder a informação
local sobre várias temáticas, tais
como notícias, eventos, pontos
de interesse, património material
e imaterial, roteiros de visita e redes sociais.
Esta APP permite ainda a interação com pequenos emissores
(beacons), espalhados por todo
o concelho de Aljustrel, que enviam conteúdos informativos de
forma automática, para os dispositivos móveis de cada utilizador,
através de Bluetooth.

O município aproveitará
igualmente para promover a Feira do Campo Alentejano, que se
realiza em Aljustrel, de 15 a 17 de
junho de 2018.
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Feira do Campo Alentejano

Durante a feira, a Câmara Municipal de Aljustrel, organizadora do
certame, irá apostar, uma vez mais,
na divulgação e promoção das atividades económicas da região, valorizando as atividades tradicionais como o artesanato, a doçaria
e a gastronomia, e proporcionando um vasto programa de animação musical e cultural

H

MB, Anjos e António
Caixeiro são os cabeças
de cartaz da Feira do
Campo Alentejano, que se realiza
nos dias 15, 16 e 17 de junho.

O grupo HMB e Anjos vão
atuar, respetivamente nos dias
15 e 16 de junho, no palco principal deste certame, considerado
um dos mais expressivos eventos

agroindustriais realizado a sul do
país. António Caixeiro atuará, na
tarde do dia 17, no palco 2.
Na sexta-feira, 15, pelas
18h00, o Município de Aljustrel
colocará um ecrã gigante para o
visionamento do jogo de futebol
Portugal-Espanha, do Campeonato do Mundo de Futebol.
No sábado, 16, a RTP transmitirá em direto do recinto da
feira o programa de televisão
Aqui Portugal.
Durante estes três dias, a
Câmara Municipal de Aljustrel,
organizadora do certame, irá
apostar, uma vez mais, na divul-

Rota da Floresta

Agir pela proteção dos
ecossistemas existentes no
município

E

ntre os dias 19 e 22 de março, decorreu, em Aljustrel, a atividade “Rota
pela Floresta”, promovida pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).
Esta iniciativa pretendeu constituir-se
numa ação catalisadora de sinergias entre
as escolas e as suas respetivas autarquias
(municípios e freguesias) com o principal
objetivo de agir pela proteção dos ecossistemas existentes no município, com particular enfoque na floresta. A ação estruturou-se em torno de uma atividade que visou,
ainda, promover a mobilidade sustentável
e pôr em prática o exercício da cidadania,
alertando para os direitos, deveres e responsabilidades de cada um dos intervenientes.
O Município de Aljustrel manifestou
interesse em participar neste projeto, em
parceria com o Agrupamento de Escolas de
Aljustrel, a GNR, os bombeiros, as juntas de
freguesia do concelho, a Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel (Jardim de Infância
“A Borboleta”), a Engenho e Arte (CAPI), a
Universidade Sénior de Aljustrel, a secção
de BTT do Centro Republicano de Instrução e Recreio Aljustrelense (CRIRA) e ainda, com as empresas de Aljustrel, Orica Mi-

ning Services Portugal, SA, Almina-Minas
do Alentejo, SA e EPDM.
No início da atividade, as entidades
participantes receberam uma pá (testemunho) com a qual plantaram uma árvore.
Este testemunho passou depois de interveniente em interveniente, que transportaram também a bandeira verde Eco-Escolas,
assinada por eles. Os participantes preencheram, igualmente, um pergaminho, no
qual incluíram uma medida/compromisso
relacionado com a proteção e gestão sustentável dos ecossistemas em geral e da floresta
em particular.
De destacar, a atividade do dia 21, que
partiu da Escola Básica de Aljustrel (turmas
do 3º ano), até à Escola EB 2, 3 Dr. Brito
Camacho, onde foi entregue o testemunho, que seguiu , por sua vez, até à Escola
Secundária de Aljustrel. De lá, os alunos
caminharam em direção à portaria da Almina- Minas do Alentejo/EPDM, onde foi
entregue o testemunho. Alguns elementos
da empresa acompanharam os alunos até
ao Cerro da Forca, onde foram plantadas
árvores. Os restantes alunos marcharam
até à GNR e posteriormente, à Orica Mining Services, S.A, para entregar o testemunho. De regresso passaram novamente pelo
Cerro da Forca, de onde os cerca de 300
alunos envolvidos nesta ação regressaram
às suas escolas.
No fim desta iniciativa “Rota pela Floresta”, após terem sido plantadas árvores e
realizadas caminhadas em alguns pontos
do concelho, tanto o pergaminho como o
testemunho foram entregues ao executivo
da Câmara Municipal de Aljustrel.

gação e promoção das atividades
económicas da região, valorizando as atividades tradicionais
como o artesanato, a doçaria e a
gastronomia, e proporcionando
um vasto programa de animação
musical e cultural.
Mais de duas centenas de
expositores têm participado, todos os anos, nesta feira que tem
vindo a atrair milhares de visitantes. Nesse sentido, a Câmara
Municipal informa que as inscrições para os expositores interessados em estar presentes se
encontram abertas. As mesmas
só serão consideradas se os respe-

Município

HMB , Anjos,
Futebol, RTP e
muita animação
tivos contratos
de expositor,
d e v i d a m e nt e
preenchidos e
assinados forem entregues,
no Gabinete Desenvolvimento
Económico da C.M.A., ou enviados para o e-mail: rosario.guerreiro@mun-aljustrel.pt, ou pelo
correio para o seguinte endereço:
C.M.A. – Av. 1.º de Maio, 7600010 Aljustrel até às 17h30 do dia
30 de Abril, conforme se pode ler
nos regulamentos publicados na
página de internet da autarquia.

Preservação da floresta

Câmara Municipal de Aljustrel vai
plantar mais de duas mil árvores
em dois anos

N

os próximos dois anos, a Câmara
Municipal de Aljustrel vai plantar
árvores no espaço urbano, fruto
de uma candidatura, bem-sucedida, ao
projeto “Floresta Comum” do Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF), Quercus, ANMP– Associação
Nacional de Municípios Portugueses e
Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro.
Em resultado desta candidatura, apresentada em setembro do ano passado, foram atribuídas 2326 árvores autóctones ao
Município de Aljustrel.
A plantação, que será concretizada
através da comunidade escolar, serviços
municipais, empresa mineira Almina-Minas do Alentejo, SA, voluntários e serviços
externos contratados, teve início com o
projeto “Rota da Floresta”, que se realizou ao longo desta semana, promovida
pela Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE).
No passado mês de março, mais de
300 crianças e alunos do concelho participaram nesta iniciativa, durante a qual
plantaram cerca de 600 árvores em vários

pontos do concelho, numa parceria entre a
Câmara Municipal de Aljustrel e o Agrupamento de Escolas de Aljustrel (Eco-Escolas), a GNR, os bombeiros, as juntas de
freguesia do concelho, a Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel (Jardim de Infância
“A Borboleta”), a Engenho e Arte (CAPI), a
Universidade Sénior de Aljustrel, a secção
de BTT do Centro Republicano de Instrução e Recreio Aljustrelense (CRIRA) e
ainda, com as empresas de Aljustrel, Orica
Mining Services Portugal, SA, Almina-Minas do Alentejo, SA e EPDM – Empresa de Perfuração e Desenvolvimento
Mineiro, S.A.
As restantes árvores, nomeadamente
alfarrobeiras, freixos, pinheiros, carvalho português, e muito outras mais, serão
plantadas em todo o concelho, nos próximos dois anos, segundo um plano bem
definido.
O “Floresta Comum”, que tem como
missão promover a produção, angariação
e distribuição de árvores autóctones, constituiu uma Bolsa de Árvores, provenientes
exclusivamente de sementes portuguesas,
para disponibilizar a projetos que “demonstrem motivação, comprovem competências e possuam os meios necessários
para proceder ao plantio e cuidado das florestas que tencionam plantar”.
O objetivo deste projeto é envolver a
comunidade e potenciar a criação de estruturas de redes locais, bem como a criação de uma floresta com altos índices de
biodiversidade e de produção de serviços
ecológicos, a fim de recuperar a floresta
autóctone portuguesa.
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Administração direta

Uma Câmara
com rostos

Aplicação de monda química

Montagem da Feira de Abril, em
S. João de Negrilhos

Corte de árvores e arbustos

Desentupimento de esgoto, no
Bairro Azul

Execução de calçada junto ao
Centro d’ Artes

Execução de ramal de água e
esgoto, no Bairro de Vale d’Oca

Execução de ramal de água, na
Rua 1.º Dezembro

Execução de serventia em
caminho vicinal

Limpeza de laranjeiras, na Rua
da Estação

A
Obras

8

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, entre outras,
bem como algumas intervenções de maiores dimensões.

Manutenção de bermas e valetas

Reparação de passeios,
no Bairro Azul

Manutenção da ciclovia junto
à EN2

Manutenção do espaço verde, na
Piscina Municipal

Manutenção do espaço verde, na
Avenida de Algares

Manutenção do espaço verde

Manutenção do Jardim 25 de
Abril

Manutenção do Quintal Desportivo

Reparação dos vãos exteriores
da Sede do Rancho de Jungeiros

Manutenção dos WC do Parque
de Exposições e Feiras

Reparação de rotura em Rio de
Moinhos

Montagem de equipamentos
para concerto da Páscoa

Pintura de ilha, na entrada do
Bairro Azul

Reparação do passeio, na entrada do Pavilhão de Desportos

Pintura e manutenção do
autocarro

Plantação de arbustos junto à
EN2

Plantação de árvores no Cerro
da Forca

Prolongamento de rede
de esgotos

Reabilitação da Casa Mortuária
de Aljustrel

Reabilitação da Casa Mortuária
de Aljustrel

Reparação de corta-bermas

Reabilitação da sede de uma
coletividade

Reparação e pintura de muros
na, escola da Avenida

Reabilitação de caminhos
vicinais

Reabilitação de muros, na
entrada do Bairro Azul

Reabilitação do espaço verde,
na Rua de Santa Bárbara

Reabilitação do olidesportivo de
Jungeiros

Reabilitação dos espaços verdes,
na Praça 17 Dezembro

Reparação de entrada de garagens, no Bairro S. Pedro

Reparação de passeio, no Bairro
de S. Pedro

9
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Promoção do empreendedorismo

Aljustrel vai ter Centro de Negócios
O projeto pressupõe um investimento de 1 milhão, 182 mil e 118 euros e é comparticipado em
85% pelo FEDER, sendo candidatado ao Alentejo 2020 - Programa Operacional Regional do
Alentejo

O

Município de Aljustrel
vai construir uma nova infraestrutura para
acolhimento empresarial designada de Centro de Negócios
de Aljustrel (CNA) que se localizará no espaço atualmente
ocupado pelo edifício do antigo Matadouro Municipal.
O projeto pressupõe um
Investimento de 1 milhão, 182
mil e 118 euros, comparticipado em 85% pelo FEDER, sendo
candidatado ao Alentejo 2020 Programa Operacional Regional do Alentejo, Portugal 2020
e União Europeia, através do
FEDER, Domínio da competitividade e internacionalização,
AVISO Nº ALT20‐53‐2018‐03 Infraestruturas de Apoio à Atividade Empresarial.
O CNA tem como objetivos
contribuir para a diversificação e competitividade do tecido empresarial, estimulando a
inovação e o espírito empreendedor no concelho de Aljus-

trel, proporcionando apoios
necessários à constituição e/ou
desenvolvimento de projetos
inovadores e disponibilizando
apoio técnico e acompanhamento, serviços
de apoio administrativo e espaços físicos
ade qu ados
ao desenvolvimento
de projetos
empresariais.
A
par da
d i nâ m ica
empresarial
que a concretização do
CNA
pretende
implementar junto
da comunidade de jovens
recém-formados/empresários,

O que é uma Start Up?

S

tart Up é uma empresa ou negócio novo ou em fase de arranque. Nos escossistemas de empreendedorismo, este anglicismo é associado a empresas inovadoras de grande potencial de crescimento. Por exemplo, não se chama startup a
uma empresa que apenas quer abrir um café de bairro. Mas se o projeto for criar uma
cadeia de cafés com um conceito inovador já podemos chamar-lhe startup www.
expresso.sapo.pt

e consequentemente em todo o
concelho, nu-

ma vertente
social mais abrangente, o lote
destinado à implantação do
edifício do CNA, permitirá não
apenas esta construção – cuja
área de implantação ronda os
670 m 2 -, mas simultaneamente
a abertura de uma nova artéria
pedonal e rodoviária que ligará
futuramente esta zona ao Cen-

tro de Saúde e à Escola Secundária, dotando a vertente urbanística inerente a
esta construção de
uma

importância acrescida.
O CNA será
composto por 13 gabinetes
de trabalho distribuídos pelos
dois pisos, com uma área útil
média de 40 m2, mas separados entre eles por paredes
amovíveis, que facilmente permitirá a ampliação dos espaços
em caso de necessidade, oferendo assim um vasto leque de
opções em áreas uteis de traba-

lho aos potenciais ocupantes.
Um destes gabinetes será, desde logo, destinado a utilização
coletiva, sendo equipado com
postos de trabalho individuais,
podendo albergar, com custos
reduzidos, várias Start Up, ou
seja, empresas inovadoras em
fase de arranque.
Além destas áreas, que
são na realidade a alma e
a razão de ser do CNA, o
imóvel albergará em si
outras valências, tais como, Gabinete de Apoio
Logístico e Administrativo permanente; Sala
Polivalente, com copa e
área de arrumos de apoio
destinada à confraternização de utentes, estando
igualmente vocacionada para
a realização de receções, exposições, conferências, palestras,
ações de formação, workshops,
entre outros; salas de reunião
para utilização coletiva por
marcação e espaço de biblioteca técnica e centro internet
para utilização coletiva.
O edifício será igualmente dotado de instalações sanitárias para ambos os sexos
e para pessoas de mobilidade
reduzida e instalações técnicas
necessárias ao seu bom funcionamento.
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União das Freguesias de Aljustrel
e Rio de Moinhos

Comemorações do 25 Abril
em 2018

A

Freguesias

União das Freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos associou-se às comemorações do 25 de Abril no
Concelho de Aljustrel dinamizando um programa diversificado e abrangente que incide, especialmente, nas pequenas localidades da freguesia e nos bairros
mineiros.

Tradição

Messejana

Feira de Abril regressou
a S. João de Negrilhos

Santa Maria, de 14 a 19 de
agosto

Atualmente, a Feira de Abril conta com exposições de
artesanato, agropecuária, cante alentejano, música
popular e mostras de doçaria, constituindo-se como
motivo de orgulho para a população e razão da visita
de muitas centenas de pessoas a esta bela freguesia do
nosso concelho

E

m honra de Nossa Senhora
da Assunção, a belíssima
vila de Messejana volta a
estar em festa, de 14 a 19 de agosto de 2018, com mais uma edição
das Festas de Santa Maria, que
prometem dias de muita animação. Os festejos são organizados

pela Junta de Freguesia, Grupo de
Jovens de Messejana, Associação
Engenho & Arte, Município de
Aljustrel, Paróquiade Messejana e Misericórdia de Messejana,
com a colaboração dos Bombeiros, GNR e comércio local.

Ervidel

Encontro de poesia
popular “Entoar Abril”

N

os dias 6, 7 e 8 do presente mês realizou-se, em
S. João de Negrilhos,
mais uma edição da Feira de
Abril.
Este evento, com longa história, mas que se encontrava em
declínio, foi revitalizado por ação
da Junta de Freguesia, em parceria com a Câmara Municipal,
movimento associativo e, principalmente, pelo envolvimento da
população.
Atualmente, a Feira de Abril
conta com exposições de artesanato, agropecuária, cante alentejano, música popular e mostras
de doçaria, constituindo-se como
motivo de orgulho para a população e razão da visita de muitas
centenas de pessoas a esta bela

freguesia do nosso concelho.
Para além dos momentos de
animação, houve muitos motivos
de interesse, especialmente no
dia 8, domingo, com a realização
da tradicional feira franca, onde

os comerciantes e a animação
dos carroceis para os mais novos
deram um colorido especial ao
evento, mantendo uma tradição
que já se perde no tempo.

N

o dia 29 de abril, pelas
15h30, no Centro Cultural de Ervidel, a Junta
de Freguesia organiza o encontro
de poesia popular “Entoar Abril”.
Este encontro reunirá poetas
populares que, à semelhança do

que já vem sendo hábito nesta
freguesia, declamarão poemas
tendo como tema o 25 de Abril.
Esta iniciativa integra-se nas comemorações do Dia da Liberdade
no Concelho de Aljustrel.
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Formação

Equipa do LNEG Aljustrel e professores do
Agrupamento de Escolas de Aljustrel, presentes na
Sessão Tecno/Científica, Dias de Litoteca Aberta,
projeto GEO-FPI, dia 18 de abril de 2018.

Projeto GEO-FPI, Interreg POCTEP

Dias de Litoteca Aberta – LNEG Aljustrel
Construída em 2017, junto ao Bairro de Vale d´Oca, a litoteca é uma infraestrutura do
LNEG que preserva um valioso espólio relativo à atividade de prospeção mineira realizada no sul de Portugal.

N

o âmbito das atividades
do Projeto GEO-FPI Observatório Transfronteiriço para a Valorização Geoeconómica da Faixa Piritosa Ibérica, financiado pelo programa
INTERREG POCTEP (FEDER),
o LNEG realizou em 18 e 20 de
abril dias de “porta aberta” à sua
litoteca em Aljustrel.
Construída em 2017, junto ao
Bairro de Vale d´Oca, a litoteca
é uma infraestrutura do LNEG
que preserva um valioso espólio
relativo à atividade de prospeção
mineira realizada no sul de Portugal. As coleções científicas do
LNEG Aljustrel incluem atualmente mais de 100 sondagens
mecânicas, com profundidades
até cerca de 1300 m e mais de
300 000 amostras de solos e sedimentos fluviais. A litoteca de

Aljustrel constitui assim uma
verdadeira biblioteca de rochas e
minérios, essencial ao desenvolvimento do conhecimento geológico. Em complemento a esta
informação,existe no LNEG Aljustrel uma mapoteca com mais
de 20 000 mapas, com cartografia
temática (geologia, geoquímica e
geofísica) sobre as principais regiões mineiras do Alentejo, em
particular a província mineira da
Faixa Piritosa Ibérica. Toda esta
informação é gerida através de
bases de dados sendo difundida
através do GeoPortal do LNEG.
No contexto do projeto GEO-FPI, a Litoteca de Aljustrel está
inserida na rede de litotecas do
LNEG que inclui infraestruturas
semelhantes, localizadas em Alfragide (Lisboa) e São Mamede
de Infesta (Porto) e a litoteca do

Instituto Geológico e Mineiro de
Espanha, situada em Peñarroya
(Córdova).
No LNEG Aljustrel desenvolvem-se atualmente outros
projetos de investigação, como
o EXPLORA e o ZOM 3D, em
colaboração com a Universidade
de Évora, sendo ambos financiados pelo programa Alentejo2020.
Nestas atividades investigam-se respetivamente os horizontes
portadores das mineralizações de
sulfuretos maciços da região da
mina de Neves-Corvo, e o potencial mineiro de setores da Zona
Ossa Morena, como as mineralizações de cobre de Barrancos e de
cobre e zinco de Moura-Ficalho.
O projeto EXPLORA conta com
a parceria da empresa Somincor/
Lundin Mining.
O projeto GEO-FPI tem co-

mo parceiros o LNEG, o Instituto
Geológico e Mineiro de Espanha
(líder), a Junta de Andaluzia e o
Município de Aljustrel. Além das
atividades de promoção e desenvolvimento das litotecas e bases
de dados, este projeto inclui outras ações como a harmonização
da cartografia geológica e mineira, entre Portugal e Espanha,
produção de novos mapas transfronteiriços, investigação sobre
sequências geológicas vulcânicas
e sedimentares, com base em palinologia, geocronologia e estratigrafia e caracterização de património mineiro. Em Aljustrel as
equipas do LNEG irão estudar a
galeria mineira de Algares, produzindo conteúdos científicos,
que possam ser utilizados na sua
musealização. A valorização desta galeria e do Chapéu de Ferro

de Algares (geossítio classificado)
contribuirão para a promoção
do turismo temático geológico-mineiro e industrial da região de
Aljustrel.
Neste contexto, durante os
dias de Litoteca Aberta, o LNEG
promoveu junto do Agrupamento
de Escolas de Aljustrel uma visita
à sua litoteca, ao Chapéu de Ferro
e galeria mineira de Algares. Nesta atividade, foi proporcionado a
professores e alunos um contacto
com as geociências e a prospeção
mineral, sendo salientada a importância da região de Aljustrel,
como um dos principais centros
mineiros da Faixa Piritosa Ibérica, considerada uma das maiores
regiões mineiras da Europa.
Texto: Lneg Aljustrel,
João Xavier Matos

Educação

Socorrismo

Conselho Municipal de Educação
avalia sucesso escolar

Formação de Competências
Básicas em Primeiros Socorros
para dirigentes associativos

O
O

Conselho Municipal de Educação
de Aljustrel reuniu, no dia 30 de janeiro, para fazer o balanço da atividade escolar, referente ao primeiro período
do ano letivo 2017/2018.
Durante a reunião em que foi apresentada a taxa de Sucesso Escolar Total, os
membros do Conselho debruçaram-se ainda
sobre a qualidade desse sucesso, bem como
analisaram as taxas de insucesso escolar, e
avaliaram a Componente de Apoio à Família
(AAF/CAF).

O Conselho Municipal de Educação,
constituído por várias entidades, é uma instância de coordenação e consulta, a nível municipal, da política educativa, que tem como
objetivo promover a coordenação da mesma,
articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos
parceiros sociais interessados, analisando e
acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as ações consideradas
adequadas à promoção de maiores padrões
de eficiência e de eficácia.

Projeto É Agora!3G e o GAMA-Gabinete de Apoio ao Movimento
Associativo do Concelho de Aljustrel promoveram, no dia 7 de abril, uma
formação de Competências Básicas em
Primeiros Socorros, dirigida a dirigentes
associativos.
A sessão de apoio técnico, que decorreu
nas instalações do Bombeiros de Aljustrel,
foi ministrada por Tiago Segurado, bombeiro e formador certificado.
As cada vez maiores responsabilidades
dos dirigentes associativos e a necessidade
de qualificação destes agentes locais justificaram a realização desta formação, que
abordou temas como : sistema de emergência médica, prevenção e intervenção
em emergência, abordagem e avaliação da
vítima, emergências médicas, traumatis-

mos (fraturas, quedas, e lesões musculares),
hemorragias, queimaduras e intoxicações.
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No centenário da Batalha de La Lys

A Participação dos Aljustrelenses na Primeira
Guerra Mundial
No passado dia 9 de abril, comemorou-se o centenário da Batalha de La Lys, uma das
mais sangrentas da 1ª Guerra Mundial e onde perto de 400 portugueses morreram,
muitos mais ficaram feridos e o número de prisioneiros rondou os 6600. O Boletim
Municipal, com base numa pesquisa do Museu Municipal de Aljustrel, recupera a história do primeiro conflito global e invoca os muitos soldados originários do concelho
de Aljustrel que lutaram neste confronto

C.E.P.Formatura

A Primeira Guerra
Mundial

A Primeira Guerra Mundial
foi uma guerra global centrada
na Europa, que começou em 28
de julho de 1914 e durou até 11
de novembro de 1918.
O conflito envolveu as grandes potências da altura, que se
organizaram em duas alianças
opostas: os aliados, com base
na Tríplice Entente entre Reino
Unido, França e Império Russo;
e os Impérios Centrais, Alemão
e Austro-húngaro.
A Primeira Guerra Mundial gerou aproximadamente 10
milhões de mortos, o triplo de
feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de
gerar grandes prejuízos económicos. Nenhum outro acontecimento até hoje mudou de forma
tão drástica o mapa da Europa.

© IWM (Q 6437)

Aljustrelenses na Primeira
Guerra Mundial

Portugal participou no primeiro conflito mundial ao lado
dos Aliados, que estava de acordo com as orientações da República ainda recentemente instaurada.
Segundo foi possível apurar,
foram mobilizados para o Corpo Expedicionário Português
(CEP) a combater na Flandres no
decurso da 1ª Grande Guerra, 95
indivíduos naturais de Aljustrel,
dos quais 78 Praças, 9 Cabos, 4
Sargentos, 3 Alferes e 1 Capitão.
Este CEP estava subordinado ao
Comando inglês.
No entanto, foi também criado um outro Corpo, mais pequeno e mais especializado que ficou
conhecido como CALP (Corps
de Artillerie Lourde Portugaise),
subordinado ao Comando francês e que integrava diversos aljustrelenses. Este Corpo operava

artilharia superpesada montada
em caminho de ferro.
Podemos verificar que as especialidades dos soldados aljustrelenses eram muito diversificadas, além de condutores, corneteiros, artilheiros, administração militar e, claro, soldados
de infantaria maioritariamente,
temos ainda um tratador de cavalos, um sapador mineiro ou
um alfaiate.
Com as condições extremamente adversas em que aqueles
homens combatiam e viviam,
sem apoio de retaguarda, havia
obviamente quem não cumprisse os regulamentos strictu sensu,
dai haver referência a inúmeros
militares punidos por diversos
motivos como, por exemplo,
jogarem às cartas a dinheiro,
fingirem doenças, faltas a exercícios militares ou a formaturas
e outros mas, o mais comum era
por não se apresentarem na data

Treino CEP

prevista para o fim da licença a
que tinham direito. Eram punidos com penas de prisão por alguns dias mas, convém perceber,
estes homens não cometiam delitos, apenas não cumpriam uma
ou outra norma regulamentar
com a agravante de estarem numa frente de guerra.
Pela análise das fichas individuais, verificamos que houve um
número considerável de soldados desmobilizados por doença.
O clima mais agreste do norte
da Europa aliado a um inverno
particularmente rigoroso como
foi o de 1917/18, com temperaturas a rondar os 20º negativos,
e ainda com as trincheiras com
lama permanente, aumentava
exponencialmente os riscos de
contrair doenças.
A maior parte dos aljustrelenses feridos e evacuados não
terá sido por ferimentos por
balas mas devido à exposição a

© IWM (Q 5555)

gases asfixiantes que provocam
queimaduras nos olhos, garganta e pulmões, cegueira, náusea e
dor de cabeça, ou pelo gás mostarda ainda mais letal. Calcula-se que terão sido afetadas nesta
guerra, por efeitos de gases químicos, um milhão de pessoas,
das quais terão morrido cerca de
cem mil.
Apesar de tudo, das 54 fichas de aljustrelenses analisadas
até agora, apenas respeitantes à
Frente Ocidental Europeia, há a
registar um morto (por doença),
três feridos (dos quais 2 gaseados), três feitos prisioneiros (batalha de La Lys) e seis evacuados
por doença,
Embora a guerra tenha terminado em novembro de 1918,
muitos dos soldados só regressaram a Portugal entre março
e maio de 1919, quase todos em
navios ingleses.
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A Batalha de La Lys

SARGENTOS & PRAÇAS DO CONCELHO DE ALJUSTREL
NOME

POSTO

LOCALIDADE

1

António Amaro - R.I.17

Soldado

Aljustrel

2

António Francisco Fialho Lança - R.I.17

1º Cabo

Aljustrel

3

António Francisco Lampreia

Soldado

Aljustrel

4

António Francisco Lobo Júnior

Soldado

Aljustrel

5

António Guerreiro

1º cabo

Aljustrel

6

António João - (Tratador de cavalos)

Soldado

Aljustrel

7

António Moleiro - 9ª Compª - 3º Batalhão - R.I.17

Soldado

Aljustrel

8

António Rodrigues Semião

Soldado

Aljustrel

9

António Rufino da Lança - R.I.17

Soldado

Aljustrel

10

Caetano José Vilhena

Soldado

Aljustrel

11

Diogo Gonçalves Mora

Soldado

Aljustrel

12

Eduardo Correia - Soldado Condutor Ambulancia

Soldado

Aljustrel

13

Eleutério António Dimas

Soldado

Aljustrel

14

Francisco Brito Lança (Condutor)

Soldado

Aljustrel

15

Francisco Figueira

Soldado

Aljustrel

16

Francisco Vilhena - R.I.17

Soldado

Aljustrel

17

Francisco Brás – R.A.1

Soldado

Aljustrel

18

João António Cabanas

Soldado

Aljustrel

19

João António Tenente – R.A. Pesada

Soldado

Aljustrel

20

João da Silva Álvaro

2º Sargento

Aljustrel

21

João Raimundo

1º Cabo

Aljustrel

22

Joaquim do Rosário - R.A.3

Soldado

Aljustrel

23

Joaquim Estrada - C.A.L.P.

Soldado

Aljustrel

24

José Belchior Ferreira

Soldado

Aljustrel

25

José Figueira - Regtº de Sapadores Mineiros

Soldado

Aljustrel

26

José Francisco

2º Cabo

Aljustrel

27

José Francisco Laranjinha Mourão

1º Cabo

Aljustrel

28

José Godinho - R.A.1

Soldado

Aljustrel

29

José Júlio Pereira - 9ª. Compª. 3º. Bat. R.I.17

Soldado

Aljustrel

30

José Pereira - R.I.17

Soldado

Aljustrel

31

José Vilhena de Capeta - 9ª Compª - 3º Batalhão - R.I.17

1º Cabo

Aljustrel

32

Júlio Alves de Macedo (Clarim)

Soldado

Aljustrel

33

Justino Batalha

1º Cabo

Aljustrel

34

Lúcio Rufino - 9ª. Compª. 3º. Bat. R.I.17

Soldado

Aljustrel

35

Manuel Caetano - 9ª. Compª. 3º. Bat. R.I.17

Soldado

Aljustrel

36

Manuel Correia Batista (condutor) - Batalhão Teleg. Campanha

Soldado

Aljustrel

37

Manuel Francisco do Rosário – (Artilheiro)

Soldado

Aljustrel

38

Manuel Godinho

2º Sargento

Aljustrel

39

Manuel Godinho - R.I.17

Soldado

Aljustrel

40

Manuel Jacinto - R.I.17

Soldado

Aljustrel

41

Manuel Joaquim

Soldado

Aljustrel

42

Manuel Ramos - 9ª. Compª. 3º. Bat. R.I.17

Soldado

Aljustrel

43

Manuel Zarco - 1º. Grupo Compª. Saúde

Soldado

Aljustrel

44

Sotero Tomé - 9ª. Compª. 4º. Bat, R.I.17

Soldado

Aljustrel

45

António Francisco Ramos – R.A.3

Soldado

Ervidel

46

António Leal – (Alfaiate) G.C.Adm. Militar

Soldado

Ervidel

47

Bernardo José Palma

1º Cabo

Ervidel

48

Félix Matias - R.I.17

Soldado

Ervidel

49

Filipe José - R.I.11

Soldado

Ervidel

Arquivo

A

Batalha de La Lys, que comemorou o seu centenário no passado dia 9 de abril, deu-se no contexto de
uma ofensiva alemã (Georgette) de 9 a 29 de abril de 1918, no vale da ribeira de La Lys, na região da
Flandres Francesa.
A frente de combate distribuía-se por uma linha de 55 quilómetros, entre as localidades de Gravelle e
Armentières, sendo responsável pela sua defesa o 11.º Corpo Britânico, que integrava a 2.ª divisão do Corpo
Expedicionário Português (CEP), constituída por cerca de 20 000 homens. Esta linha viu-se impotente para
suster o confronto com oito divisões do 6.º Exército Alemão. A ofensiva alemã, ficou conhecida como ofensiva “Georgette” e tinha como objetivo ocupar as cidades de Calais e Boulogne-sur-Mer. As tropas portuguesas, entraram em combate na madrugada e manhã de 9 de Abril e em seis horas de combate registaram
inúmeras baixas, entre mortos (1341), feridos (4626), desaparecidos (1932) e prisioneiros (7440). Alguns
investigadores consideram, atualmente, que esses valores estão muito inflacionados.
Apesar da derrocada do CEP, as tropas portuguesas resistiram como puderam, tendo nalguns focos
resistido 24 horas até que ficaram sem munições, causando no inimigo um número de baixas superior ao
que esperariam, enfraquecendo substancialmente a ofensiva alemã, de forma a possibilitar que as tropas
aliadas de reserva fossem mobilizadas para colmatar as brechas abertas, evitando assim a entrada em massa da infantaria alemã. Trata-se de uma batalha envolta em alguns mitos que têm distorcido a realidade.

Trincheira - Batalha de La Lys

50

Francisco Manuel Mausinho -1º Grupo de Compª de Saúde

1º Cabo

Ervidel

51

Francisco Revez

Soldado

Ervidel

52

Jacinto António da Silva – R.A.3

2º Cabo

Ervidel

53

João Paulino Camacho - C.A.L.P.

Soldado

Ervidel

54

Manuel Ernesto - C.A.L.P.

Soldado

Ervidel

55

Manuel Mira - R.I.17

Soldado

Ervidel

56

Manuel Pereira Loreça - G.C.Admn. Militar

Soldado

Ervidel

57

Manuel Castor - 10ª. Compª. 3º. Bat. R.I.17

Soldado

Jungeiros

58

António Carvalho

Soldado

Messejana

59

António Jacinto Belchior - R.I. 17

Soldado

Messejana

60

Caetano Guerreiro - G.C.A.M.

61

Cassiano Militão Camacho - 9ª Compª - 3º Batalhão - R.I. 17

62
63
64

Henrique Maria Albino

65

João da Silva - 9ª Compª - 3º Batalhão - R.I. 17

66
67

Soldado

Messejana

2º Sargento

Messejana

Faustino Sesinando

Soldado

Messejana

Francisco Patronilho - C.A.L.P.

Soldado

Messejana

2º Sargento

Messejana

Soldado

Messejana

João Hilário - R.I.17

Soldado

Messejana

José Correia Bica – C.A.L.P.

Soldado

Messejana

68

José David (Condutor)

Soldado

Messejana

69

Manuel João - 10ª. Compª. 3º. bat. R.I.17

Soldado

Messejana

70

Manuel Rafaela (Corneteiro) - R.I.17

Soldado

Messejana

71

Miguel António de Mira R.I.17

Soldado

Messejana

72

Sabino Guerreiro - R.I.17

Soldado

Messejana

73

António Banza - 1ª Grupo de Compª de Saúde

Soldado

Rio de Moinhos

74

Carlos Engeitado

Soldado

Rio de Moinhos

75

Francisco André - 1º. Grupo Compª. Saúde

Soldado

Rio de Moinhos

76

Joaquim Inácio - R.I. 17

Soldado

Rio de Moinhos

77

José Pinto

Soldado

Rio de Moinhos

78

António Luís - R.I.17

Soldado

S. João Negrilhos

79

Domingos Moutinho - 9ª. Compª. 3º. Bat. R.I.17

Soldado

S. João Negrilhos

80

Francisco Coragem - R.I.17

Soldado

S. João Negrilhos

81

Francisco Jacinto – 1º Grupo de Compª de Saúde

Soldado

S. João Negrilhos

82

João Dias - R.I.17

Soldado

S. João Negrilhos

83

Joaquim Narciso - R.I.17

Soldado

S. João Negrilhos

84

Manuel António - C.A.L.P.

Soldado

S. João Negrilhos

85

Manuel de Brito Camacho Duarte

Soldado

S. João Negrilhos

86

Manuel Fernandes - R.I.17

Soldado

S. João Negrilhos

87

Manuel Gracinha - R.I.17

Soldado

S. João Negrilhos

88

Manuel Jacinto - R.I.17

Soldado

S. João Negrilhos

89

José Gracinhas - R.I.17

Soldado

S. João Negrilhos

90

Miguel Francisco R.I.17

Soldado

S. João Negrilhos

OFICIAIS DO CONCELHO DE ALJUSTREL NA 1ª GRANDE GUERRA
NOME

POSTO

LOCALIDADE

91

Francisco Gonçalves Rita

Capitão de
Administração Militar

Ervidel

92

Sebastião Martins Mourão

Alferes Administração
Militar

Ervidel

93

José Francisco Mourão Ferro

Alferes de Infantaria
17

Ervidel

94

Francisco Caracol Soares Victor

Alferes de Infantaria

Messejana

Fonte: Arquivo Histórico Militar
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Valorização do património edificado

Turista por um dia, à descoberta de Messejana
Nesta atividade, que se realizou nos dias 21 de março, 11 e 20 de abril, os alunos partiram à
descoberta da riqueza patrimonial da freguesia de Messejana

P

ela segunda vez consecutiva, o Museu Municipal de
Aljustrel levou a cabo junto
dos alunos do pré-escolar, 1.º ciclo e infantários do concelho, a
atividade “Turista por um dia!”.
Esta ação, que visa sensibilizar as crianças para a salvaguarda e preservação do património

edificado e histórico do concelho,
foi realizada, no ano passado, na
freguesia de Aljustrel.
Nesta atividade, que se realizou nos dias 21 de março, 11 e
20 de abril, os alunos partiram à
descoberta da riqueza patrimonial da freguesia de Messejana,
e durante um dia, as crianças

fingiram ser um turista. Equipadas com alguns instrumentos de
trabalho (mapas, blocos de apontamentos, esferográficas, máquinas fotográficas descartáveis),
registaram todos os momentos
de uma mini rota, que os fez visitar o património cultural desta
freguesia, nomeadamente o Mu-

seu de Messejana, o pelourinho, a
torre do relógio e a Igreja da Misericórdia.
Inserida nesta atividade, a
equipa pedagógica do projeto
educativo do Museu Municipal
de Aljustrel também mostrou aos
alunos alguma técnica para produzir azulejo. Esta ação decorreu

em abril e repetir-se-á em maio.
Para o efeito, os alunos visitaram
a Igreja da Misericórdia, e observaram os azulejos existentes, no
interior da mesma, que imitam a
azulejaria do séc. XVII, para posteriormente fazer o decalque, no
Museu Municipal de Aljustrel,
aplicando a técnica do azulejaria.

Museu Municipal

4ª edição do Mercado
MUMA
Dia dos Moinhos

Museu promoveu caminhada entre os
moinhos de Aljustrel

À

semelhança dos anos
anteriores, e no âmbito do Dia Nacional dos
Moinhos, o Museu Municipal de
Aljustrel promoveu, no dia 7 de
abril, a caminhada “Rota dos Moi-

nhos de Aljustrel”.
Esta caminhada, com cerca de
5 km, teve como objetivo chamar
a atenção para o inestimável valor
patrimonial dos moinhos tradicionais que circundam Aljustrel.

Neste dia, o Moinho do Maralhas foi colocado em funcionamento e aberto ao público para acesso
livre durante toda a manhã.

N

o dia 17 de março, o Museu Municipal de Aljustrel abriu as portas ao
público para a 4ª edição do Mercado MUMA.
Das 10 horas às 12h30, qualquer pessoa ali pôde vender,
comprar e trocar artigos novos
ou antigos e usados, como livros,
jogos, artigos de bebé, bijuteria,
material escolar, mas também
peças de artesanato e produtos da
terra.
Para animar o mercado, o
Coro da Universidade Sénior de

Aljustrel interpretou algumas
das suas canções.
Integrada nesta ação, realizou-se, ainda, às 15 horas, uma
sessão de apresentação de óleos
essenciais. Esta iniciativa deu a
conhecer os benefícios que os
óleos essenciais oferecem a quem
queira cuidar do corpo e da mente, do bem-estar da família ou
ainda da limpeza da casa, de uma
forma mais natural.
Neste dia, a entrada foi gratuita para todos os visitantes do
Museu Municipal.
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Empreendedorismo
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Empreendedorismo

Empresário aljustrelense apresenta marca
diferenciadora
Com um investimento de cerca de 500 mil euros, Paulo Cavaco pensa empregar entre 25 a 30
pessoas, para trabalhar, em 12 viaturas, totalmente concebidas para se deslocarem pelos festivais, feiras e pelas ruas das localidades de todo o sul do país, indo ao encontro dos consumidores, servindo refeições rápidas e leves.

C

erca de um mês depois
de ter sido apresentada
oficialmente ao público,
a recém-criada empresa aljustrelense Salxibox inaugurou, no dia
30 de março, os seus primeiros
quatro pontos de venda no Algarve, no CC Continente Portimão,
Designer Outlet Loulé, Mercado
de Faro e Algarve Outlet Olhão.
Desde então tem marcado presença em vários eventos do sul do
país, e vai estar em Aljustrel para
as comemorações do 25 de Abril.
A Salxibox é mais um projeto de
um empresário aljustrelense, que
apesar de viver, no Luxemburgo,
longe da sua terra natal, irá contribuir para criar mais empregabilidade no concelho.
Paulo Cavaco nasceu em Aljustrel. Aos cinco anos emigrou
com os pais para o Luxemburgo,
onde se formou e criou várias em-

presas ligadas aos sectores imobiliário, automóvel, construção civil
e restauração.
A vontade de regressar e de
viver a maior parte do tempo em
Portugal levou-o a criar a Salxibox. Queria trazer algo de novo
para o país, especialmente para o
Alentejo. Durante as férias no Algarve reparou que, em certas horas da tarde e da noite, havia uma
enorme falta de pontos de venda
de comida. Como já produzia salsichas, no Luxemburgo, decidiu
trazê-las para Portugal.
A Salxibox, que apresenta um
modelo de restauração diferenciador em Portugal (Food Truck
- restaurante móvel), foi uma das
empresas do Baixo Alentejo a ter
apresentado uma candidatura
ao Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego,
cujo contrato de investimento foi

assinado, no dia 16 de janeiro, em
Beja, com a CIMBAL- Comunidade Intermunicipal do Baixo
Alentejo e a Comissão Diretiva do
“Alentejo 2020”.
O modelo de negócio a desenvolver pela empresa assenta no
estabelecimento de uma rede de
pontos de venda de refeições de
qualidade, baseadas em receitas
desenvolvidas pelo próprio investidor, para serem comidas em
qualquer lugar. O produto consiste em quatro tipos diferentes
de salsichas, de fabrico próprio,
a partir de carnes de porco e de
vaca, com gorduras selecionadas,
ou seja sem as peles dos animais,
que são acompanhadas com pão e
servidas em box (caixa) para assegurar o conceito do “take and eat”.
A “Salxibox” tem como missão criar valor ao cliente final,
proporcionando uma experiencia

única dos sabores nacionais de
uma forma cómoda. A sua ambição é tornar-se numa das principais referências do Street Food em
Portugal.
A empresa que reivindica um
novo conceito de comida, já registou a marca em vários países europeus. Neste momento, possui um
armazém em São Bartolomeu de
Messines, onde guarda os produtos
vindos do Luxemburgo, mas num
futuro próximo pretende construir
uma fábrica em Messejana.
Com um investimento de cerca de 500 mil euros, Paulo Cavaco
pensa empregar entre 25 a 30 pessoas, para trabalhar, em 12 viaturas, totalmente concebidas para se
deslocarem pelos festivais, feiras e
pelas ruas das localidades de todo

o sul do país, indo ao encontro dos
consumidores, servindo refeições
rápidas e leves.
Paulo Cavaco está a trabalhar
para que a empresa possa vir a
ganhar mercado e expandir-se,
ainda este ano, para Lisboa e mais
tarde para o resto da Europa. As
expetativas são boas e o empresário está confiante.
Este é mais um exemplo de um
aljustrelense a viver no estrangeiro, mas que nunca cortou o cordão umbilical com a sua terra natal, e que à semelhança de muitos
outros emigrantes continuou com
os olhos postos em Portugal, com
vontade de investir e de contribuir
para o desenvolvimento do seu
concelho, região e país.

Apresentação pública da Salxibox

A

Salxibox foi apresentada publicamente em Aljustrel no passado dia 22 de fevereiro, tendo a cerimónia decorrido, de forma simbólica, junto ao Malacate Vipasca,
um dos maiores símbolos da “Vila Mineira”, contando com a presença de várias entidades locais e regionais, de familiares e amigos do empreendedor e da população que,
de forma espontânea, se quis associar a esta iniciativa empresarial de um “filho da terra”.
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Sociedade

Dia Internacional da Mulher

Flores, poemas e
partilha de testemunhos
e experiências
A Câmara Municipal de Aljustrel presenteou
as munícipes com flores e postais com poemas, alusivos à data

N

o dia
i nternacional em que se
comemora
a
Mulher, 8 de março, e à semelhança dos anos anteriores, a

Câmara Municipal de Aljustrel
presenteou as munícipes com
flores e postais com poemas, alusivos à data. A distribuição teve
lugar junto ao mercado municipal e nas zonas centrais de todas
as localidades do concelho.

Pelas 14h30, o Projeto É Agora! 3G- CLDS do Concelho de
Aljustrel realizou, no auditório
da Biblioteca Municipal, o encontro “Empreendedorismo no
Feminino – Testemunhos”, durante o qual foi promovida uma

conversa com “grandes mulheres” - empreendedoras e agentes
de mudança do concelho.
Esta partilha de testemunhos teve como objetivo alargar
horizontes, quebrar barreiras,
abrindo portas ao conhecimen-

Carnaval das Escolas

Dia Mundial da Poesia

Pequenos foliões
vestiram-se de “Vipasca
antiga”

A poesia e a vida numa
conversa com o antropólogo
Luís Filipe Maçarico

O

Carnaval das Escolas decorreu, este ano, no dia 9
de fevereiro, no Pavilhão
Municipal de Desportos-Armindo Peneque, e não na Praça da
Resistência, como inicialmente
previsto. Devido às más condições meteorológicas, Câmara
Municipal decidiu alterar o local
de realização desta festa carnavalesca a fim de proteger os pequenos foliões.
Foi portanto nesta sala de
desporto que os jovens desfilaram, com trajes relacionados,
com o tema “Vipasca Antiga”, escolhido para toda a comunidade
escolar da vila de Aljustrel, e relacionado com o projeto educativo
do Museu Municipal, para o ano
letivo 2107/2018.
No sentido de poderem adquirir algum material para a realização dos disfarces, associados
a esta época da vila mineira, a
autarquia apoiou as turmas com
uma pequena comparticipação
financeira, distribuída em função
dos alunos participantes.
Como nos anos anteriores, o
cortejo de Carnaval das Escolas
teve a colaboração do Agrupa-

mento de Escolas de Aljustrel e
do infantário “A Borboleta” da
Santa Casa da Misericórdia de
Aljustrel (SCMA), e o apoio dos
Bombeiros, da GNR e da TLA
Rádio.
O festejo continuou, na terça-feira, 13, às 14h30, com a “Festa
de Carnaval” promovida, também, pela Câmara Municipal, no
Parque Desportivo Municipal do
Parque da Vila, e que contou com
animação carnavalesca, insufláveis, jogos e música.
Entretanto, em vários pontos do concelho, muitos outros
foliões saíram à rua para se divertir durante estes três dias. De
destacar, na segunda-feira, 12,
às 22h00, a “Festa de Carnaval”,
organizada pelo Sport Clube Mineiro Aljustrelense, com o apoio
da Câmara Municipal e da União
das Freguesias de Aljustrel e Rio
de Moinhos, que decorreu no Pavilhão do Parque de Exposições
e Feiras, onde a partir da meia-noite foram atribuídos prémios
aos melhores mascarados.

P

ara assinalar o Dia Mundial da Poesia, a Biblioteca Municipal de Aljustrel
convidou Luís Filipe Maçarico e
Ana Isabel Veiga para uma conversa sobre “A poesia e a vida”. A
sessão realizou-se no dia 24 de
março, no auditório da biblioteca.
Antropólogo e poeta, Luís
Filipe Maçarico publicou 22 livros de versos, dois de contos e
vários de literatura infantil, além
de muitas outras obras, nomeadamente com histórias de vida de
poetas populares. Autor de inúmeros artigos em revistas científicas e comunicações na área das
Ciências Sociais tem-se dedicado
à investigação do Cante Alentejano, dos Comeres dos Reis, das
Aldrabas e Batentes de Porta, do
Associativismo, tendo estudado
o Imaginário Popular e a Memória Oral, entre outros assuntos de
estudo. Declamador, tem participado em encontros de poesia,
nomeadamente no PAN-Festival
de Poesia Transfronteiriça, Arte
de Vanguarda e Património, em
Morille (Salamanca). Tem apresentado os seus livros em vários

pontos do país.
O encontro com o poeta Luís
Filipe Maçarico foi moderado
por Ana Isabel Veiga, licenciada
em Antropologia e Mestre em
História Moderna e Contemporânea, trabalha como técnica
superior na Câmara Municipal
de Lisboa. Ligada ao Movimento
Associativo, é autora de artigos
nas revistas “Alma Alentejana” e
“Aldraba” e coautora de investigação sobre o “Povo de Pias”, que
aguarda publicação. Pertence aos
corpos sociais da Aldraba, Associação do Espaço e Património
Popular.
No âmbito deste Dia Mundial
da Poesia, que se celebra a 21 de
março, desde que foi instituído
em 1999, na 30ª Conferência Geral da UNESCO, estes autores falaram sobre poesia, no intuito de
promover a leitura, refletindo sobre a linguagem e a escrita. Luís
Filipe Maçarico declamou alguns
dos seus poemas.
O encontro contou, ainda,
com a participação de alguns
poetas populares do concelho,
bem como do Grupo de Cantares
Feminino e Aljustrel.

to de profissões e experiências
positivas, que valorizem percursos profissionais diferenciados e motivadores de ideias de
projetos empreendedores, quer
no domínio pessoal, quer no
empresarial.

Biblioteca Municipal comemora dia
dos namorados

Dia de São
Valentim

P

ara comemorar o Dia de
São Valentim, e assinalar
a data dedicada aos namorados, a Biblioteca Municipal de
Aljustrel promoveu dois eventos,
na quarta-feira, 14 de fevereiro.
A primeira iniciativa, intitulada “Meu bem-querer”, foi
realizada pelos jovens atores do
NAIPE - Grupo de Leitura Autónoma, Interpretação e Dinamização de Textos da Biblioteca Municipal que leram alguns poemas
sobre o amor, na rádio local TLA
Rádio. Com esta ação, atingiram
um grande número de ouvintes,
ao mesmo tempo divulgaram o
trabalho que a Biblioteca Municipal tem vindo a realizar, desde
2014, com estes jovens atores,
amadores.
A segunda atividade, que se
destinou à população sénior e ao
público em geral, decorreu, no
Auditório da Biblioteca Municipal, onde foi projetado um filme
romântico, com entrega de ofertas alusivas à data.
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Cidadania

O Plano Intermunicipal para a Igualdade de Género surge no âmbito do Protocolo para
uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género nos municípios

N

o dia 27 de março, ocorreu na sala de Sessões do
Município de Aljustrel a
“Apresentação Pública do Plano
Intermunicipal para a Igualdade

dos Concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Ferreira
do Alentejo e Ourique”.
A sessão contou com a presença do vice-presidente da Co-

missão para a Cidadania e Igualdade, Carlos Duarte, e elementos
dos executivos dos municípios,
nomeadamente Conceição Parreira (Aljustrel), Florbela Martins

Sociedade

Concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde,
Ferreira do Alentejo e Ourique reforçam políticas
de igualdade de género

(Ourique), José Guerra (Ferreira
do Alentejo), Ana Carmo (Almodôvar), Alda Mestre (Castro Verde) que reforçaram a importância
do Plano Intermunicipal para a
Igualdade.
A Esdime fez-se representar
por Isabel Benedito e Marina Brito que apresentaram o resultado
dos trabalhos conjuntos com os
municípios do qual resultou este
plano.
O Plano Intermunicipal para
a Igualdade de Género surge no
âmbito do Protocolo para uma
Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género nos
municípios mencionados, assinado em junho de 2016, com a
chancela da Secretaria de Estado
para a Cidadania e Igualdade e
com a coordenação da ESDIME.

Este plano
será um instrumento de execução de políticas públicas
de âmbito local
que visam a
promoção da igualdade de género e o combate às discriminações
em função do sexo, orientação
sexual, identidade de género e
características sexuais. O seu objetivo será reforçar as políticas de
igualdade nas políticas públicas
dos cinco municípios de forma a
conseguir, por via de um trabalho
concertado e à escala supramunicipal, um aumento do impacto
das medidas junto das pessoas,
bem como uma maior visibilidade das atividades a desenvolver e
do próprio tema em si.

ricórdia de Messejana, Cocaria,
Associação de Solidariedade de
Rio de Moinhos e o Centro Paroquial de Bem Estar Social de
Ervidel. A tarde foi animada pelo
Coro da Universidade Sénior de
Aljustrel, e pelo Grupo “Amigos
do Cante”, que nos presentearam
com boa música e boa disposição
Empreendedorismo no Feminino encheu o Auditório da Biblioteca Municipal de Aljustrel,
a 8 de março - dia Internacional
da Mulher, uma data que faz sentido continuar a ser assinalada.
O projeto É Agora! 3G assinalou este dia tão especial através
da valorização de percursos de
vida de mulheres, do nosso concelho, que carregam consigo coragem, mas também esperança
para um futuro mais igualitário.
Empreendedorismo no feminino foi uma conversa, informal
e descontraída, com mulheres
do nosso concelho que se tornaram empreendedoras e agentes
de mudança nas mais diversas

áreas. Foi uma tarde rica
em reflexão, partilha e valorização do papel da mulher na
sociedade.
Abril, “formações mil”… realizadas sessões de formação em:
Voluntariado de Proximidade dirigida a Entidades/Instituições e
a Voluntários/as (incluiu pessoas
interessadas em ser voluntário/a),
ministrada pela Cáritas Diocesana de Beja e Formação em
Primeiros Socorros, ministrada
pelos Bombeiros de Aljustrel, aos
quais agradecemos a disponibilidade e simpatia.
Acompanhe os trabalhos do
projeto É Agora! 3G CLDS do
Concelho de Aljustrel, nomeadamente as datas das atividades a realizar na sua localidade,
através da página de facebook:
https://www.facebook.com/projetoeagora3g/ ou visite-nos na
nossa sede: antiga Escola dos Eucaliptos.

Intervenção Humanitária

Delegação local da Cruz Vermelha
Portuguesa de Aljustrel tomou posse

N

o passado dia 15 de Março de 2018, o Presidente
da Cruz Vermelha Portuguesa, Dr. Francisco George, deu
posse à Comissão Administrativa
da delegação local da Cruz Ver-

melha Portuguesa de Aljustrel,
A cerimónia decorreu na sede
nacional da CVP, em Lisboa, com
a presença dos membros da Direcção Nacional da instituição.
O Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Aljustrel marcou também presença neste ato de posse,
manifestando o seu total apoio
e disponibilidade para as causas
humanitárias do seu município.

Desenvolvimento local

Projeto É Agora! 3G CLDS do Concelho
de Aljustrel

O

Projeto É Agora! 3G tem
muito para vos contar…
2018 começou com muita atividade e assim será até outubro 2018, data de término do
projeto. Vamos aqui, destacar algumas das atividades realizadas.
O mês de janeiro foi poético,
ficando marcado com o 2º Encontro com a Poesia do Concelho

de Aljustrel, realizado na bonita
freguesia de Messejana. Este encontro, que tem como objetivo,
sobretudo, a valorização de saberes, é um processo a ser continuado e contou com a participação
de 10 poetas do concelho.
Fevereiro foi mês de muita
cor. “Viver o Entrudo” foi o nome do Intercâmbio entre as insti-

tuições do concelho de Aljustrel,
que decorreu em Montes Velhos,
e envolveu mais de uma centena
de pessoas, e um total de 5 instituições do concelho, sendo estas
a Associação de Solidariedade
Social de São João de Negrilhos,
entidade que acolheu este evento,
Santa Casa da Misericórdia de
Aljustrel, Santa Casa da Mise-

A equipa do Projeto É Agora! 3G
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Itinerário

Unidade Móvel de Saúde do Concelho de Aljustrel
Este é um passo diferente na forma de apoiar as populações, no entanto, não é um
mecanismo alternativo às extensões de saúde, pois os cuidados prestados pela Unidade Móvel não substituem o trabalho desenvolvido pelas equipas de saúde que
acompanham a população das várias freguesias.

I

Social

nserida numa estratégia de melhoria da qualidade de vida
das populações,
nomeadamente
das que apresentam maior
dificuldade no
acesso aos cuidados de saúde, a
Câmara Municipal em parceria
com os serviços de saúde criaram a Unidade Móvel de Saúde,
que irá prestar cuidados de enfermagem, pelo Centro de Saúde de
Aljustrel e Atendimento Social;
Serviços de Desporto e Nutrição
pelos técnicos da Câmara, aos
munícipes do concelho.
Este é um passo diferente na
forma de apoiar as populações. E

no entanto, não é um mecanismo
alternativo às extensões de saúde,
pois os cuidados prestados pela
Unidade Móvel não substituem o
trabalho desenvolvido pelas equipas de saúde que acompanham a
população das várias freguesias.
A Unidade Móvel de Saúde foi
criada para assegurar uma maior
acessibilidade da população,
principalmente dos mais idosos,
aos cuidados de saúde e aos serviços do Município de Aljustrel.
Os serviços de enfermagem
irão ser prestados nas localidades
onde não existem centros ou extensões de saúde, nomeadamente
na Aldeia dos Elvas, Jungeiros,
Corte Vicente Anes, Rio de Moinhos e Carregueiro.
A Unidade Móvel de Saúde
vai assinalar em maio a ativida-

de “Maio, Mês do Coração”. Irá
igualmente realizar-se uma caminhada, no dia 20, pelas 09h00,

junto à Câmara Municipal “Caminhamos Juntos pelo Coração”.
As inscrições são nas Juntas de

Dia

Semana

Horário

Localidade

Local de Paragem

Serviço Prestado

3

Quinta

14h30-16h00

Rio de Moinhos

Junto à Junta de Freguesia e Alturas

Enfermagem

4
Sexta

7

Segunda

8

Terça

10

Quinta

11

Sexta

14

Segunda

17

Quinta

18

Sexta

22

Terça

24

Quinta

25

Sexta

28

Segunda

10h15-11h15

Carregueiro

Junto à Escola Primária

11h30-12h20

São João do Deserto

Junto à Paragem dos Autocarros

14h15-15h15

Messejana

Junto à Junta de Freguesia

15h25-16h30

Aldeia dos Elvas

Junto à Escola Primária

14h30-15h20

Rio de Moinhos

Junto à Junta de Freguesia e Alturas

Carregueiro

Junto à Escola Primária

14h30-16h00

Corte Vicente Anes

Junto ao Centro de Convívio

Enfermagem
Enfermagem

14h30-16h00

Jungeiros

Junto à Delegação da Junta de Freguesia

10h30-11h20

Corte Vicente Anes

Junto ao Centro de Convívio

11h40-12h20

Rio de Moinhos

Junto à Junta de Freguesia e Alturas

14h15-16h00

Ervidel

Junto à Junta de Freguesia

14h30-15h20

Montes Velhos

Junto à Junta de Freguesia

15h30-16h30

Jungeiros

Junto à Delegação da Junta de Freguesia

14h30-16h00

Carregueiro

14h15-15h15
15h20-16h20

Montes-Velhos

Serviço Social

Enfermagem
Nutrição
Viva + Saudável

Junto ao Centro Sócio Cultural

14h30-15h30

Ervidel

Junto à Junta de Freguesia

15h40-16h30

Corte Vicente Anes

Junto ao Centro de Convívio

14h30-16h00

Aldeia dos Elvas

Junto à Escola Primária

Enfermagem

10h00-11h30

Aljustrel

Junto ao Mercado Municipal

14h15-16h00

Jungeiros

Junto à Delegação da Junta de Freguesia

Nutrição
Viva + Saudável

14h30-15h30

Messejana

Junto à Junta de Freguesia

15h40-16h30

Aldeia dos Elvas

Junto à Escola Primária

CPCJA festeja aniversário
com ações de sensibilização

N

Nutrição
Viva + Saudável

Junto à Escola Primária

Cine Oriental recebeu 4.º
Encontro de Coros/Tunas

mais relevantes de Aljustrel, ao
que se seguiu um almoço convívio, onde todos trocaram experiências e conheceram-se melhor
uns aos outros.
A atuação dos três grupos
aconteceu, à tarde. Durante o
espetáculo, que esteve aberto ao
público em geral, os elementos
dos dois coros e da tuna interpretaram canções do seu repertório,
na maioria modas alentejanas e
canções algarvias.

Serviço Social

Junto à Junta de Freguesia

Social

A

Nutrição
Viva + Saudável

15h45-16h30

Universidade Sénior

o dia 3 de março, o Cine
Oriental recebeu o 4.º
Encontro de Coros/Tunas, organizado pela Universidade Sénior de Aljustrel (USA).
A edição deste ano contou
com a participação da Tuna de
Montemor-o-Novo e do Coro da
Universidade do Algarve para a
Terceira Idade de Faro, além do
coro da USA.
A manhã foi preenchida por
uma visita aos pontos turísticos

Freguesia e no Gabinete de Ação
Social (transporte a partir de todas as freguesias).

Comissão de Proteção e
Crianças e Jovens de Aljustrel (CPCJA) festejou, no
dia 9 de abril, o seu VIII aniversário.
Para celebrar a data, a CPCJ
está a realizar, neste mês de abril,
também considerado o Mês da
Prevenção dos Maus-Tratos na
Infância e Juventude (MPMT), diversas atividades que contam com
o apoio da Câmara Municipal, do
Agrupamento de Escolas de Aljustrel, do IEFP, bombeiros e GNR.
A Campanha do Laço Azul
(Blue Ribbon) nasceu nos estados
Unidos, resultado do alerta de
uma avó que preocupada com os
maus-tratos sofridos pelos seus netos, atou uma fita azul à antena do
seu carro para lembrar os corpos
espancados e nódoas negras resultantes das agressões, mas igualmente para demonstrar que todos
temos responsabilidades e que as
nossas ações como cidadãos têm
influência nas outras pessoas e podem ter um efeito no despertar da

consciência coletiva.
Neste âmbito, e para chamar à
atenção da comunidade local para as consequências do flagelo dos
maus-tratos na infância e juventude e para a importância do fortalecimento das relações familiares,
a CPCJ convidou a comunidade aljustrelense a participar nesta ação,
vestindo-se de azul-escuro, no dia
23 de abril, e durante todo o mês
de abril, a pendurar laços azuis nas
suas janelas e portas.
Além desta iniciativa, foram
também distribuídos laços azuis e
brochuras sobre o MPMT em diversos locais do concelho. As escolas do concelho afixaram trabalhos
alusivos ao MPMT, realizados pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Aljustrel e dos infantários
“A Borboleta” da SCMA e CAPI de
Messejana. Para os alunos do pré-escolar ao 9.º ano de escolaridade
foi exibido um ciclo de cinema no
agrupamento de escolas, alusivo
aos maus-tratos.

Serviço Social

Serviço Social

No
dia 16 de
abril, realizou-se, ainda, no
auditório da Biblioteca Municipal,
a conferência: “O plano de treino
para a felicidade. O bem-estar enquanto competência adquirida”
com a oradora e psicóloga Cristina Nogueira da Fonseca. O evento
contou com o apoio da Guia-te até
Happytown.
Por fim, no dia 27 de abril, pelas
12 horas, será formado, no Estádio
Municipal, um laço azul humano,
com todas as crianças do pré-escolar ao 4.º ano de escolaridade do
agrupamento, e dos infantários “A
Borboleta” e CAPI. Esta atividade
irá decorrer em simultâneo por todo o país.

Associação Equestre Aljustrelense

Associação aposta na hipoterapia para ajudar
pessoas portadoras de deficiências
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No dia 28 de fevereiro, a Associação Equestre Aljustrelense (AEA) celebrou o seu XIII
aniversário. Nascida por vontade de um grupo de amantes de equitação, a AEA é um
clube de natureza desportiva, cultural e recreativa que, nos seus primeiros anos de
vida, promoveu os desportos equestres. Desde 2016, com a eleição da nova direção, a
associação tem vindo a apostar na hipoterapia. Na nossa rubrica sobre associativismo falámos com José Borges, atual presidente, e com o hipoterapeuta, José Manuel
Correia, sobre esta terapia que acrescenta contributos de reabilitação através do movimento do cavalo.

D

esde a sua criação, a AEA
tem vindo a promover
atividades basicamente
de cariz recreativas, nomeadamente passeios e aulas de equitação. Há cerca de um ano, a nova
direção aumentou o raio de ação,
contratou um hipoterapeuta, e
tem desenvolvido um trabalho
junto de pessoas portadoras de
deficiência, cujos resultados já
são bem visíveis.
Segundo estes responsáveis
da AEA, existe, no Concelho de
Aljustrel, “uma grande percentagem de indivíduos com deficiências. Só no Agrupamento de
Escolas estão referenciadas cerca
de cem crianças com deficiência
física, paralisia cerebral, autismo,
entre outras patologias. Um número muito elevado em relação
ao resto do país”. Cientes deste problema, estes responsáveis
apostaram nas aulas de hipoterapia, mais propriamente de atrelagem adaptada, para ajudar essas
crianças a melhorar a sua qualidade de vida.
A hipoterapia utiliza o anda-

mento do cavalo como método
terapêutico. O cavalo produz movimentos tridimensionais, similares aos padrões do movimento
humano. Contudo, o cavalo tem
sensibilidade própria que tem de
ser educada e preparada pelo terapeuta. Nas suas sessões, o técnico vai propor situações que vão
modificar o comportamento, o
moral e a socialização do próprio
indivíduo.
José Manuel Correia, hipoterapeuta há já quarenta anos,
muitos deles passados no Centro
de Paralisia Cerebral de Beja e,
grande impulsionador desta prática, é peremptório em afirmar
que “a terapia feita com atrelagem
possui, em si, fatores terapêuticos
e direcionados para determinadas
patologias e não só. Dirigir o carro
e o cavalo aumenta o cognitivo, a
lateralidade, o equilíbrio, e obriga
a uma concentração de mecanização de raciocínio em função da
dinâmica do próprio carro e cavalo, o que contribui para determinados níveis de recuperação dos
utentes/praticantes”.

A AEA já tem dados concretos e resultados palpáveis desta
terapia com atrelagem adaptada.
Os exemplos são vários, nomeadamente o caso de uma senhora
que teve um enfarte aos 40 anos
e depois sofreu um AVC aos 57,
e que recuperou em cerca de dez
meses ou de um jovem que, aos
16 anos, não sabia ler, e que após
seis meses de prática começou a
ler, ou ainda do menino com autismo que, hoje, frequenta o 12.º
ano de escolaridade, mas a terapia também tem ajudado pessoas
com AVC a recuperar os movimentos.
Atualmente, a população está
mais elucidada e são os próprios
médicos e profissionais de saúde
que encaminham os seus pacientes para a hipoterapia. A AEA
pratica preços simbólicos, derivados dos protocolos estabelecidos
com o Agrupamento de Escolas,
com a Associação Pais-em-Rede
e com a Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel. Contudo, as
sessões também estão abertas à
terapia individual. Como qualquer outra terapia, quem necessitar pode recorrer ao apoio da
Segurança Social. A AEA já efetuou contactos com as câmaras
municipais de Castro Verde e de
Ferreira do Alentejo, no sentido
de alargar estes serviços a mais
indivíduos.
Além disso, a associação
continua com as suas atividades
recreativas regulares (equitação, passeios, dressage), e recebe
pessoas de todas as idades, que

queiram praticar equitação pelo
simples prazer, como é o caso de
uma senhora reformada, ou ainda de uma utente do lar de Aljustrel, com 91 anos. Não é preciso
ter um cavalo.
A associação equestre, sediada no Parque de Exposições e
Feiras de Aljustrel, funciona todo
o ano num pavilhão, disponibilizado pela Câmara Municipal,
que lhe faculta a utilização de
um picadeiro ao ar livre e outro
coberto, e boxes para os cavalos.
Neste momento, a AEA possui
um único carro de atrelagem,
cinco cavalos para terapia, além
dos cavalos a penso. Vive das
aulas dos seus trinta praticantes,
nas diferentes modalidades, e dos
cavalos a penso, mas também do
apoio da autarquia e de verbas recebidas de algumas empresas em
troca de publicidade. Os projetos
são muitos, mas o que recebe não
é suficiente para se desenvolver e
fazer face a todas as despesas de
funcionamento, de compras de
material didático, de carros de

atrelagem, etc.
Apesar dessas dificuldades,
estão orgulhosos dos seus praticantes. Na equipa contam com
dois campeões regionais de dressage, Emília Saturnino, em iniciados, e Francisco Saturnino, em
juniores. Há um ano, por ocasião
da Feira do Campo Alentejano
realizaram, pela primeira vez,
uma prova de saltos e obstáculos.
Este ano, vão organizar a segunda edição, mas também um concurso de atrelagem de tradição
(com carros antigos) e, ainda,
um derby de atrelagem (prova
de maneabilidade, condução e
velocidade), além das atividades
habituais.
No próximo dia 25 de abril
será apresentada a equipa de cinco meninos que, também, pela
primeira vez, vão competir, no
dia 1 de maio, na Ovibeja, em
atrelagem.
Esta é mais uma forma da associação se dar a conhecer e de
fazer chegar o nome de Aljustrel
a outros pontos do país.
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FITA 2018

Artes Plásticas

Atores de Cuba, Cabo Verde
e Portugal sobem ao palco em
Aljustrel

Centro d’Artes inaugura
exposição do coletivo de
pintura automática de
Amsterdão

Cultura
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A

ljustrel voltou a ser uma das
vilas anfitriãs do Festival
Internacional de Teatro
do Alentejo (FITA), que decorreu
entre os dias 8 e 18 de março, promovido pela companhia de teatro
Lendias d’Encantar.
A partir do livro “Cartas de
Amílcar Cabral a Maria Helena:
A Outra Face do Homem”, da filha e historiadora, Iva Cabral, a
Umcoletivo e o Grupo de Teatro
do Centro Cultural Português do
Mindelo (Cabo Verde) construíram
um espetáculo baseando-se nos
diálogos íntimos deste casal, que se
conheceu em Lisboa, nos anos 40
do século passado, e cujo projeto de

vida se confunde com o projeto de
independência de Cabo Verde e da
Guiné-Bissau.
No dia 15, o Cine Oriental recebeu a “A Ilha de Plástico” – teatro
para a infância do grupo português
Animateatro. Este espetáculo destinou-se a sensibilizar e consciencializar os mais pequenos para os
problemas ambientais, tendo como
base o “7º continente”, uma gigantesca área composta por resíduos
plásticos, descoberta ao acaso, em
1997, por Charles Moore.
A última representação do FITA, em Aljustrel, aconteceu no dia
17, com “La Pasión King Lear” do
dramarturgo cubano Yerandy Flei-

tes, pelo Teatro D’Dos.
“La Pasión King Lear” percorre
os “caminhos de peso enorme desta ilha (Cuba) e fala sobre trespasse
de poder e máscaras de traição. Até
nós, chegam os ecos da solidão e o
abandono de alguns grandes guerreiros do país ao longo da história,
bem como as confusões sobre aqueles que agem sob uma lealdade fingida, enquanto os verdadeiros leais
sofrem o longo desprezo dos poderosos”.
Estes espetáculos foram cofinanciados pelo Alentejo2020 - Programa Operacional Regional do
Alentejo, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER”.

Recital de poesia

O visionário e o transcendental por trás
das palavras do autor José Estevão

N

o dia 3 de fevereiro, às
16h30, teve lugar, no Auditório da Biblioteca Municipal, o recital de poesia, “Há
ir e voltar” com o autor José Estevão, acompanhado à viola pelo
músico Rui Gomes.
Nascido em 1952, em Aljustrel,
José Estevão imigrou, em 1972, para
a Holanda para fugir ao Estado Novo. Formou-se em Ciências Políticas
e em Filosofia pela Universidade
de Amesterdão. Trabalhou como
animador cultural e organizador
comunitário, envolvendo-se em atividades sociais e culturais, sempre
ligado a pessoas das áreas da pintura
e da escrita.
Além de ter exercido outras funções, é presidente de uma fundação
que reúne todas as comunidades
do sul da Europa, e foi, durante 12
anos, presidente da APA-Associação
Portuguesa de Amesterdão. Nesta
cidade europeia, organiza, mensalmente, tertúlias culturais e musicais,
que têm atraído não só portugue-

ses, como outras pessoas, amantes
da cultura do país de Camões e de
Fernando Pessoa. José Estevão, que
pinta e escreve poesia desde a sua juventude, tem participado em exposições de pinturas e publicado poemas em revistas e coletâneas com
outros poetas portugueses e holandeses. É um dos artistas do Collective Automatic Painting Amsterdam
(CAPA).
A mensagem dos seus poemas

nunca é linear, há sempre ambivalências no que o poema contém.
Isso é revelado pelos sentimentos e
pensamentos que o poema desperta.
Muito depende portanto da interpretação. Como tal, José Estevão,
acompanhado pela música improvisada de Rui Gomes, leu os seus poemas, “muito próximo do público e
em voz alta”, para mostrar que, “por
detrás das palavras há algo visionário e transcendental”.

O

Centro d’Artes de Aljustrel inaugurou, no dia 14
de abril, a exposição CAPA - Collective Automatic Painting
Amsterdam, com obras de três dos
seus artistas, nomeadamente Freddy Flores Knistoff, José Estevão e
Jorge J. Herrera Fuentealba.
Este coletivo de pintura automática de Amsterdão (CAPA) é
conhecido, desde a década de 90,
em alguns circuitos académicos e
independentes de arte contemporânea internacional, devido à sua
presença ativa em eventos e exposições.
Os elementos que sustentam
a natureza do CAPA são diversos,
no entanto, a intensa atividade
intelectual é considerada capital
dentro de seu processo de criação
que surge em torno do conceito de
automatismo físico. A destruição
do ego através da modificação e
apropriação, o papel social na colaboração e visão sobre o papel do
artista como um revolucionário,
bem como a busca inesgotável pelo
sublime na descoberta de composições colaborativas incomuns, que
se situam, muitas vezes, entre os limites do linguístico e do iconográfico, são outros dos seus elementos.
Os artistas do grupo CAPA
não aceitam os dogmas “fundadores” e as “perspetivas fixas” impostos pela sociedade capitalista, e
questionam-se sobre a capacidade
de poder atingir a liberdade, sem
confundir esta com a decadência,
vivendo mais uns para os outros,
criando um mundo mais sustentável.
Assim, “infiéis à realidade”, a
sua arte não respeita a verticalidade na qual a sociedade está “organizada”, nem observa o mundo daqui para o horizonte, nem do céu
para a terra. Pintar, para eles, é um
ato de criatividade perigoso que se
encontra num campo ainda não
tocado pelos factos, em que as imagens são reduzidas a uma matéria
não utilizável pelo poder, e onde
se vislumbram novas possibilidades de comunicação comunitária e

criativa. O artista não se quer um
sujeito assujeitado; sabe que é um
objeto, mas um “objeto que sente”, com o seu trabalho individual
ou coletivo. A sua intenção é criar
participantes, criando neles um
desejo de criar, que não reproduza
o desejo do capitalismo de desastre
e catastrófico.
Esta exposição do CAPA chegou a Aljustrel pela mão de José
Estevão, que aqui nasceu em 1952,
mas que, desde 1972, vive na Holanda, onde estudou animação
cultural, ciências políticas e filosofia. Ligado na juventude ao grupo
de jovens surrealistas de Évora, foi
membro do grupo surrealista na
Holanda, redator da revista surrealista Droomschar, e membro do
conselho para as artes da Câmara
de Amesterdão. Contribui regularmente para os livros de arte da editora Hybriden-Verlag de Berlim. O
seu trabalho (pintura e cerâmica)
tem sido exposto em várias galerias
e festivais na Holanda, Bélgica, Espanha e USA.
O artista plástico, Freddy Flores Knistoff também está representado. Nascido no Chile, em 1948,
vive em Amesterdão, desde 1985.
Fundador do CAPA, em 1991, é
um dos seus mais importantes
proponentes na Holanda. Tem participado em inúmeras exposições
e edições de numerosos livros de
artista e trabalhos em colaboração
com outros artistas de renome.
Jorge J. Herrera Fuentealba
nasceu, em 1970 no Chile. Em
1989, emigrou para a Holanda,
onde estudou arte, em Amsterdão.
Em 2001, começou a trabalhar no
grupo CAPA com Freddy Flores
Knistoff. Com exposições em diferentes países e cidades do mundo
e da Europa, os seus trabalhos são
publicados regularmente pela editora Hybriden-Verlag de Berlim.
A exposição destes artistas internacionais vai estar patente ao
público, no Centro d’Artes, até ao
dia 3 de maio.
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Concertos

Mafalda Veiga, João Pedro Pais e Moonspell no
Cine Oriental
No primeiro trimestre de 2018, o Cine Oriental recebeu artistas de renome nacional e internacional,
que agradaram à população do concelho e trouxeram a Aljustrel muitas dezenas de “forasteiros” em
busca dos bons espetáculos que o Cine Oriental tem para oferecer

M

afalda Veiga foi a primeira a pisar o palco,
no dia 26 de janeiro,
às 21h30, para apresentar o espetáculo “Crónicas da intimidade
de uma guitarra azul”. Desde os
primeiros tempos do seu grande
sucesso “Pássaros do Sul”, Mafalda Veiga escritora de canções,
tem vindo a cantar, estabelecendo com o seu público uma relação única no panorama musical
português. “Crónicas da intimidade de uma guitarra azul” é sem
dúvida o seu trabalho mais ousado e irreverente, na intimidade
revelada das canções. Construído
a partir da voz, das guitarras, de
pequenos teclados ou de qualquer partícula de som capaz de se

tornar música, tudo convoca para o momento criativo, esse momento de descoberta e de recusa
da solidão.
Em fevereiro, no dia 17, às
21h30, o Cine Oriental recebeu
João Pedro Pais. Com uma carreira artística de duas décadas, centenas de concertos e cerca de 420
mil discos vendidos, João Pedro
Pais é hoje um dos artistas mais
acarinhados pelo público português. Autor dos emblemáticos temas “Ninguém (é de ninguém)”
e “Louco (por ti)”, a consagração
de João Pedro Pais é reforçada
a cada ano que passa. Para o seu
sucesso o cantor tem recorrido à
participação de grandes músicos
da cena internacional e nacional,

Keith Scott nas guitarras (Bryan
Adams, entre outros), Ian Thomas
na bateria (Seal, Sting, Eric Clapton, entre outros), Luis Jardim
no baixo, Rui Almeida no hammond e teclas, e o Quarteto de
Cordas Atlântico. O seu concerto
acústico e intimista “Improviso”
esgotou salas de teatro nacionais
e, em 2016, a tour “Identidade”
percorreu o país com espetáculos
em recintos sempre esgotados. Os
espetáculos de 2018 vão marcar os
20 anos da sua carreira.
No dia 9 de março, também
às 21h30, foram os Moonspell a
animar o Cine Oriental, com o
concerto MOONSPELL * 1755.
Os doze discos de originais; tournées e concertos que reuniram

milhares de fans por toda a Europa, Ásia, América e África; um
prémio MTV; um disco de ouro e
três de prata; milhões de visualizações no YouTube e de streams
no Spotify e Itunes resumem, em
números redondos, os 25 anos de
carreira dos Moonspell.
Porém, nestas duas décadas
os Moonspell fizeram mais que
isso. Assumiram-se perante o
público e a crítica com uma das
forças motrizes mais respeitadas
do Metal Gótico mundial, tornando-se na banda portuguesa
mais internacional de sempre.
1755 é o novo disco dos
Moonspell, cantado em português, acerca do grande terramoto
de Lisboa. Uma reflexão poética,

musical e filosófica da banda sobre o evento de 1 de novembro
de 1755, em Lisboa, e as suas repercussões no mundo civilizado.
Musicalmente, 1755 é um disco
de raiz Metal, com riffs vibrantes,
orquestrações épicas e vozes e letras que testemunham a agonia
daquele dia.
Uma apresentação ao vivo
que os fãs não quiseram perder,
“nesta fase nova da banda, cantando na sua língua num disco a
todos os títulos histórico, único e
emocionante.
Estes espetáculos são cofinanciados pelo Alentejo2020- Programa Operacional Regional do
Alentejo, Portugal 2020 e União
Europeia, através do FEDER”.

Cine Oriental

Bruno Nogueira e Manuela Azevedo ao vivo em Aljustrel

O

Cine Oriental de Aljustrel
recebe, no dia 18 de maio,
às 21h30, o espetáculo
“Deixem o Pimba em Paz”, com
Bruno Nogueira e Manuela Azevedo.
Neste espetáculo, Bruno Nogueira, desde sempre fascinado pelo
universo pimba, propõe-se dar outra vida a essas canções, juntando
Manuela Azevedo, vocalista dos
Clã, e outros músicos que fizeram
arranjos de jazz e pop onde eles
eram pouco prováveis.
Partindo do princípio que “o

pimba é unificador” e que haverá
sempre, em qualquer lugar “uma
debandada a correr para a pista de
dança e a cantar o refrão em alegre
e alta voz. Deixem o Pimba em Paz é
um concerto e um espetáculo de desconstrução e já não é pouco”.
A ideia original e direção são de
Bruno Nogueira; os arranjos e direção musical de Filipe Melo e Nuno
Rafael. “Deixem o Pimba em Paz”
conta ainda, além de Manuela Azevedo, com o músico de jazz, Nelson
Cascais.
Os bilhetes para assistir ao es-

petáculo podem ser adquiridos
na Bilheteira Online, http://www.
bilheteiraonline.pt/Comprar/
Pesquisa?q=aljustrel), na receção
das Oficinas de Formação e Animação Cultural, em dias de atividades
na bilheteira do Cine Oriental, ou
no próprio dia do espetáculo.
Este espetáculo é cofinanciado pelo Alentejo2020- Programa
Operacional Regional do Alentejo,
Portugal 2020 e União Europeia,
através do FEDER”.
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Até dia 25 de abril
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Eduardo Gageiro expõe
fotografias icónicas da
Revolução de Abril
As Oficinas de Formação e Animação Cultural
inauguraram, dia 16 de março, a exposição de
fotografias de Eduardo Gageiro, um dos maiores
fotógrafos portugueses.

N

ascido
em Sacavém,
em 1935, Eduardo Gageiro começou a trabalhar aos 12 anos, na fábrica de loiças de Sacavém, onde o
seu contacto com pintores, escultores e operários fabris viria a definir
o seu olhar sobre o mundo e a vida.
Foi nessa altura que publicou a sua
primeira fotografia. A partir dai,
a paixão pela fotografia levou-o a
iniciar-se como repórter fotográfico
no Diário Ilustrado, e a colaborar,
mais tarde, com várias publicações,

onde se limitava a fotografar o que
sentia: olhares, rostos, a miséria do
povo, com grande carga emocional,
rompendo com o socialmente instituído. Por essa razão teve problemas com a PIDE e até foi preso por
causa de uma fotografia que fez na
Nazaré. Mas isso, não o demoveu.
Eduardo Gageiro enviava, à socapa,
fotografias do seu Portugal profundo para o estrangeiro, que só conhecia o Portugal dos postais turísticos.
Graças a ele, o mundo teve conhecimento do Portugal real. Autodidata,
fotografou em todo o mundo, con-

Pintura e escultura

Alunos da FBAUL expõem
obras e dinamizam oficinas

A

s Oficinas de Formação
e Animação Cultural
inaugurou, no dia 16 de
fevereiro, a exposição coletiva de
escultura “Laboratório”, dos alunos da Faculdade de Belas-Artes
de Lisboa (FBAUL), que esteve
patente ao público até ao dia 10
de março.
Esta exposição, resultante do

protocolo de cooperação, estabelecido, em 2005, entre a Câmara
Municipal de Aljustrel e esta faculdade, e coordenado pelos professores e escultores João Duarte
e Andreia Pereira, quis responsabilizar e autonomizar os alunos
da Licenciatura e Mestrado em
Escultura.
Assim, a seleção dos traba-

Artes

Umbelina Ribeiro e Carlos
Pé-Leve são os artistas
convidados para o 29.º
aniversário do NAVA

seguindo estar sempre presente nos
momentos certos.
Eduardo Gageiro foi editor da
revista Sábado, trabalhou ainda para
a Associated Press (Portugal), a Companhia Nacional de Bailado, a Assembleia da República, entre outros.
Membro de honra de inúmeras
entidades estrangeiras de fotografia,
como a Excellence F.I.A P (Fédération Internationale de l’Art Photographique – Berna, Suíça). Foi ainda, em 1966, vice-presidente do II
Congresso Internacional de Repórteres Fotográficos (S. Paulo-Brasil).

Eduardo Gageiro tem participado em dezenas de exposições individuais e coletivas e as suas obras
estão representadas em inúmeras
publicações. As suas fotografias,
sempre a preto e branco, foram vencedoras de mais de 300 prémios, e
reproduzidas em todo o mundo.
A exposição que trouxe a Aljustrel é composta por 40 fotografias
icónicas, que capturaram os momentos excecionais, entre os dias 25
de abril e o 1.º de maio de 1974, que
iriam determinar o destino do país,
como foi o caso da fotografia com

Salgueiro Maia, a morder o lábio,
para não chorar de emoção, depois
dos militares do Regimento de Cavalaria 7 se juntarem ao Movimento
das Forças Armadas, no Terreiro do
Paço. Ou ainda, do soldado a retirar
da parede a fotografia de Salazar, na
sede da PIDE, no dia 26 de abril.
As fotografias vão estar patente
ao público até ao dia 25 de abril, e
como habitualmente, visitas guiadas à exposição podem ser efetuadas, mediante marcação prévia, às
quartas-feiras, para o público escolar e público em geral.

lhos, expostos em Aljustrel, foi da
inteira responsabilidade dos alunos do 2º Nível do Curso de Escultura da FBAUL, que puseram
as suas obras a dialogar “entre si e
com o público a partir de ideias e
materiais ensinados e aprendidos
por métodos de educação artística na licenciatura e no mestrado,
em cinco unidades curriculares
anuais, entre elas as de laboratórios de escultura de: cerâmica,
gesso, plásticos, metais, medalhística, madeira, pedra e de conservação e restauro.
Além desta mostra, os estudantes realizaram, no dia seguinte, a oficina “Arqueo-escultura”,

uma simbiose entre arqueologia
e práticas escultóricas, dirigida
à comunidade infantil local. E,

à tarde, promoveram a Oficina
“Baixo-Relevo Gesso”, dirigida
ao público adulto.

cional de Lisboa, da Sociedade Nacional de Belas Artes, e da ARTES.
Umbelina Ribeiro tem, ainda, o
curso de serigrafia. É Académica de
Mérito na Academia Internacional
Plattonia de Las Artes y Las Letras,
de Placência (Espanha), e foi agraciada com a Medalha de Prata de
Mérito Cultural pelo Município do
Seixal.
Desde 1991, tem participado
em inúmeras exposições coletivas
e individuais tanto em Portugal
como no estrangeiro. Referenciada
no “Anuário de Artes Plásticas”, as
suas obras estão representadas em
diversas coleções particulares, nacionais e estrangeiras.
Carlos Pé-Leve nasceu em Lisboa, em 1956. Cursou Artes Gráficas na Escola de Artes Decorativas
António Arroio, Lisboa. Tem ainda
os cursos de serigrafia, gravura e
escultura. Foi diretor artístico da
Galeria Trindade, em Lisboa, e da
Galeria de Arte do Ministério da
Justiça. É sócio-fundador da AR-

TES, onde já foi presidente. Membro honorário da Fundación Abello, em Barcelona e académico de
Mérito na Academia Internacional
Plattonia de las Letras y las Artes de
Placência, Espanha.
Expõe as suas obras de pintura e escultura ao público, desde os
anos 80, em exposições individuais
e coletivas, e encontra-se representado em coleções particulares
e públicas, bem como em várias
revistas, catálogos e livros de arte
em Portugal e no estrangeiro. Tem
também trabalhos em arte pública.
Recebeu vários prémios e menções honrosas na área da pintura
e escultura, bem como a medalha
de Mérito Cultural do Município
do Seixal. Está a dirigir ateliers de
cerâmica escultórica e pintura, e a
fazer voluntariado com idosos na
área das artes plásticas.
A exposição, que está integrada
nas comemorações do 25 de Abril,
vai estar patente ao público até ao
dia 19 de maio.

P

ara comemorar o seu 29.º aniversário, o Núcleo de Artes
Visuais de Aljustrel (NAVA)
inaugura na sexta-feira, 27 de abril,
pelas 18 horas, nas Oficinas de Formação e Animação Cultural, a exposição coletiva de pintura, escultura e desenho “NAVACONVIDA”.
Subordinada ao tema “Os 5 sentidos mais um”, a exposição reúne
obras produzidas pelos membros,
adultos e jovens, que frequentam
este núcleo de arte.
Como já vem sendo tradição,
neste evento festivo estão igualmente expostas obras de um artista
mais conceituado convidado pelo
NAVA.
Este ano, aceitaram o convite os
artistas plásticos Umbelina Ribeiro
e Carlos Pé-Leve.
Umbelina Ribeiro, natural de
Arrentela, concelho do Seixal, é
presidente da ARTES – Associação Cultural do Seixal, e dá aulas
de aguarela. Frequentou os cursos
de artes da Universidade Interna-
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Quinas de Ouro

Ana começou o seu percurso como atleta em
clubes locais e regionais, seguindo-se o CAC
Pontinha e, há duas épocas, o Sporting Clube
de Portugal, onde já se sagrou campeã nacional
e venceu a Taça de Portugal, tendo-se tornado,
entretanto, internacional pela Seleção A.

A

na Capeta, jovem futebolista natural de Aljustrel e
atleta do Sporting Clube de
Portugal e da Seleção Nacional de
Futebol, foi premiada pela Federação Portuguesa de Futebol, no passado dia 18 de Março, com a distinção “Quinas de Ouro”, na categoria
de Jogadora Revelação Sub-21.
Na ocasião Ana referiu: “Foi
um dia único e marcante no meu

percurso desportivo que jamais
vou esquecer”.
Com 6 anos, fez os primeiros
jogos pelo Operário Futebol Clube,
em Rio de Moinhos, onde se manteve ”até não ter mais idade para
jogar com os rapazes”, aos 12 anos.
Seguiu-se, em Aljustrel, uma
passagem pela equipa de futebol
feminino Crazy Mission e, logo
de seguida, pela Casa do Benfica

de Castro Verde, onde esteve duas
épocas a bom nível e onde se evidenciou como “artilheria”, marcando muitos e bons golos.
Depois a coisa começou a ser
mais a sério “com uma proposta do
Atlético Ouriense, na altura clube
campeão de futebol feminino em
Portugal”. Uma grande oportunidade que Ana abraçou com alma,
ensombrada por uma lesão que

afastou Ana dos relvados durante
uma época. Foi um período menos
bom, mas que Ana superou com a
perseverança que lhe é reconhecida por todos.
O regresso aos relvados deu-se
na época 2015/2016, no CAC da
Pontinha, na 2ª divisão. Há duas
épocas ingressou no Sporting Clube de Portugal, onde já se sagrou
campeã nacional e venceu a Taça

Desporto

Aljustrel orgulhoso
de Ana Capeta

de
Portugal,
tendo-se tornado, entretanto, internacional pela
Seleção A.
A III Gala “Quinas de Ouro”
foi organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, Associação
Nacional dos Treinadores de Futebol e Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

Desporto

Campeonato nacional

Atletas de Jiu Jitsu trazem medalhas para
Aljustrel

A

CPA BJJ - Casa do Professor
de Aljustrel Brazilian Jiu
Jitsu está de parabéns. No
passado dia 7 de abril, os seus atletas
participaram no Campeonato Português da modalidade, em Lisboa,
e subiram ao pódio três vezes. Luís
Reininho (Faixa Azul Master 4) al-

cançou o 1º Lugar na categoria e nos
absolutos; Carlos Vilhena (Faixa
branca Infanto Juvenil) obteve o 2º
Lugar na categoria e Pedro Mestre
(Faixa Branca Master 3) ficou em 3º
Lugar na categoria.
Além disso, para este evento, a
CPA BJJ associou-se à Associação

de Jiu Jitsu Brasileiro de Castro Verde e sob as siglas CVA BJJ (Castro
Verde e Aljustrel Brazilian Jiu Jitsu)
conseguiram o 10º lugar da classificação geral em crianças e o 7º lugar
e classificação geral em Masters.

Futsal

Seleção Nacional de Futsal Feminino
Sub18 estagiou em Aljustrel

O

s equipamentos desportivos de Aljustrel têm
vindo, ao longo dos anos,
a receber inúmeras equipas de di-

versas modalidades que aqui vêm
treinar, disputar campeonatos e
até disputar eliminatórias nacionais e internacionais.

Executivo camarário
recebe jovens jogadores
belgas para estágio
desportivo

Nesse sentido, a Seleção Nacional de Futsal Feminino sub18
foi recebida, no dia 28 de fevereiro, nos Paços do Concelho de Aljustrel, pelo executivo camarário,
no âmbito de um estágio de preparação que a formação esteve a
cumprir, em Aljustrel.
A Seleção Nacional de Futsal
feminino sub18 competiu, neste
dia, no Pavilhão Municipal de
Aljustrel, diante da Seleção Sénior Feminina da AFBeja, num
jogo-treino.
No dia 29, defrontou-se, num
novo jogo-treino frente à seleção
masculina sub16 da AF Algarve.

17

jovens, dos 9 aos 17 anos,
do Clube de Futebol FC
Jupille da vila belga de
Liège foram recebidos, no dia 10 de
abril, pelo executivo camarário.
Os jovens desportistas encontravam-se, em Aljustrel, para um
estágio desportivo de uma semana, que decorreu de 5 a 12 de
abril.
Apesar deste clube de futebol
já ter estado em Aljustrel, no âmbito de mini torneios com os jogadores do Sport Clube Mineiro Aljustrelense, esta foi a primeira vez
que realizou um estágio desportivo
com os jovens.
As condições que aqui têm encontrado a nível de infraestruturas
desportivas, de alojamento e de todo o apoio logístico prestado pela
câmara municipal têm justificado
a escolha da vila mineira para a
realização destas atividades.

Além disso, justiça seja feita
a Luís Banza Lampreia, um dos
dirigentes deste clube, que sendo
originário de Aljustrel, tem tido
também um papel relevante na
vinda destes jovens para esta terra
alentejana.
Luís Banza espera que este
estágio tenha sido o primeiro de
muitos outros e que, em 2019, possa vir novamente com os seus atletas realizar um estágio, que poderá
contar com a participação dos jovens jogadores do Sport Clube Mineiro Aljustrelense.
Entretanto, e à semelhança dos
últimos três anos, em junho, outros jovens do JC Jupille irão participar no XX Torneio Município de
Aljustrel, encontro de futebol juvenil, realizado pela Câmara Municipal em parceria com o Sport Clube
Mineiro Aljustrelense.
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