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Centenário do Turismo

Balanço muito positivo
O balanço que o município de Aljustrel faz da
Festa de Encerramento
do Centenário do Turismo em Portugal é muito positiva. Foi uma grande jornada de trabalho e de animação, repleta
de muitas e boas iniciativas. // p6/7

Desenvolvimento

Ervidel vai
reabilitar a Casa
da Estalagem
Esta nova estalagem, com
uma área total de cerca
580 metros quadrados,
terá 4 quatros com wc
privativo, comportando
três camas de casal e três
individuais // p4

Associação Equestre de Aljustrel

Escola de
equitação
A escola surgiu simultaneamente com a
associação equestre,
apesar de durante um
período não ter havido
lições por falta de monitor, atualmente isso já
não acontece graças ao professor de equitação
António Costa. // p18

Projeto social no valor de 17500 euros

Município oferece material
ortopédico
Foi distribuído, às cinco
IPSS e Misericórdias
do concelho, material
técnico e ortopédico
através de candidatura
ao Proder apoiada pela Esdime // p13

Comemorações dos
500 anos do Foral

Messejana
em festa
Para assinalar esta
data, esta freguesia
irá ter um programa
de comemorações
que tem início dia 30
de junho // p8

FEIRA DO CAMPO
ALENTEJANO
p10/11

Montes Velhos e Rio de Moinhos

Câmara continua
a investir nas freguesias
Câmara está a
cumprir com os seus
compromissos e
encontra-se a concretizar a Regeneração
Urbana nas freguesias e pequenos
aglomerados urbanos
do concelho // p5
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Município

Editorial
Nelson Brito
Presidente da Câmara

“

A presente edição
da Feira do Campo
Alentejano é, porventura, a mais importante de sempre,
visto que marca uma
afirmação coletiva da
nossa comunidade
perante a crise e dá
uma demonstração
cabal da vitalidade
do nosso concelho e
da sua resistência às
dificuldades do momento

Caros munícipes,

É

chegada mais uma edição da nossa Feira
do Campo Alentejano, grande momento
de união dos Aljustrelenses e tempo de
mostrar o que temos para oferecer a todos
os que nos visitam.

Apesar das autarquias viverem o momento mais difícil desde a fundação da democracia em 1974, e de estarmos a ser atacados de forma muitas vezes desonesta,
com cortes de verbas, com uma lei dos compromissos
cega e com uma proposta de reorganização do território
que não respeita a vontade das populações e do poder
local eleito democraticamente, o município não quis desistir da nossa feira. Apesar das grandes dificuldades financeiras que vivemos, decidimos organizar a Feira do
Campo Alentejano, mantendo-a dentro dos padrões a
que estamos habituados. Assim, arregaçámos mangas
e apelámos à criatividade e empenho de todos os que
têm contribuído ao longo dos anos para este grande
evento – trabalhadores do município, voluntários, empresas e comércio local, associativismo, escolas, instituições de solidariedade social, etc. – e preparámos
uma grande Feira do Campo.
Como em anos anteriores, haverá concertos, com
artistas de nomeada, ainda que gastando menos dinheiro nos espetáculos. Teremos as tasquinhas, a tourada, a gastronomia, o Espaço do Pão, as atividades
equestres e a mostra de gado. Haverá exposições de
atividades económicas, culturais e artesanato, bem

como a presença em peso do movimento associativo
do nosso concelho, que tanto nos orgulha. Teremos
o campo e as atividades a ele associadas em enorme
destaque, com enfâse no regadio, suas empresas e associações, através da realização de colóquios e outros
eventos, que, em conjunto com os nossos parceiros
portugueses e espanhóis, procurarão conferir maior
ímpeto ao sector da agroindústria e ao enorme potencial que representa para o nosso concelho, para a região Alentejo e para o país.
Demonstraremos, igualmente, que somos um concelho solidário e aproveitaremos para apresentar publicamente a nova Unidade Móvel de Saúde do Concelho de
Aljustrel, projeto que muito nos orgulha e que entrará
brevemente em pleno funcionamento, bem como dar
a conhecer as atividades de vários outros projetos sociais promovidos pela autarquia e pelos seus parceiros
– Universidade Sénior, Animasenior, Núcleo de Voluntariado, CPCJ, entre outros.
Em suma, a presente edição da Feira do Campo Alentejano é, porventura, a mais importante de sempre, visto que marca uma afirmação coletiva da nossa comunidade perante a crise e dá uma demonstração cabal
da vitalidade do nosso concelho e da sua resistência às
dificuldades do momento. Apesar do momento muito
difícil, não nos rendemos. Mostraremos a “massa de
que somos feitos” e provaremos, mais uma vez, que
somos uma Terra Viva!
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ENTREVISTA A...

BI
Nome: Juan Fernandez Nunez
Cargo: Presidente da Agelepe - Asociación General
de Empresarios de Lepe
Contacto: Calle Mayor nº 42 - 21440 Lepe - Huelva
asociados@agelepe.es

Juan Fernandez Nunez

Aljustrel pode ser concelho
pioneiro na produção de romã

Reunião em Lepe

A Câmara de Aljustrel tem sido fundamental neste projeto, tal como
o seu presidente, Nelson Brito,
prestando apoio e participando no
projeto desde o seu início

“

Como surgiu esta parceria entre a AGELEPE e a Associação de Beneficiários do
Roxo- ABROXO?
A parceria entre a AGELEPE e a ABROXO,
surgiu juntamente com um grupo de agricultores e empresários de Lepe, durante uma visita a Aljustrel, na Feira do Campo de 2011. Na
sequência de conversações levadas a cabo
pelo eng. Parreira e sua equipa, o que explica a grande expansão que irá sofrer Aljustrel
e seu ambiente em termos de aumento de
sua terra irrigada, para passar nos próximos
anos de 5.000 hectares para 25.000 hectares,
percebemos que isto abre um vasto leque de
possibilidades para a exploração de novos
produtos agrícolas na área, e tendo em conta
a grande experiência que têm as empresas
de Lepe na comercialização e transformação
de produtos como morangos, amoras, nectarinas, laranjas, etc. Uma parceria entre a AGELEPE e a ABROXO, entre Lepe e Aljustrel e,
finalmente, entre Espanha e Portugal, poderá
ser muito benéfica para ambas as partes.

Na prática no que resulta esta parceria?
Após esta primeira reunião, em que nos
convidaram para um segundo encontro de
trabalho para apresentar todas as propostas
que considerássemos interessantes, a AGELEPE propôs um projeto muito interessante
relacionado com o cultivo e comercialização
da romã. A proposta foi bem recebida por alguns agricultores da ABROXO e de Aljustrel,
que participaram da reunião. Houve mesmo
um agricultor em Aljustrel que se lançou na
aventura da romã, com uma plantação de sete
hectares. Depois de estar claro que a romã era
o caminho certo, concluímos que a melhor
fórmula seria criar duas empresas, uma portuguesa e outra espanhola, 50% comparticipada
pela ABROXO e AGELEPE, a partir das quais
surge a IBERGRANATUM, que é o nome das
empresas através da qual todo o projeto foi
gerenciado.
Que papel teve o Município de Aljustrel
neste processo?
Aljustrel tem sido fundamental neste projeto,
tal como o seu presidente, Nelson Brito, prestando apoio e participando no projeto desde o
seu início, o que continua a fazer, com muito
esforço, que é muito apreciado. Da parte da
AGELEPE só podemos agradecer ao executivo da Câmara Municipal de Aljustrel, particularmente ao seu presidente, Nelson Brito, a
forma como nos acolheram desde o primeiro
dia que nos conhecemos.
O que podemos esperar, no futuro, desta
parceria entre a AGELEPE e os agricultores portugueses?
Acreditamos que o futuro é muito esperançoso, porque estamos convencidos de que o
projeto tem uma base muito sólida, é muito

rigoroso e acreditamos que as possibilidades
de suceso são grandes. Porém, devemos estar
conscientes de que este projeto será pioneiro
na Europa e, portanto, não à referências, mas
isso está longe de ser um problema, é sim um
valor acrescentado que dará mais força aos
nossos objetivos e, acima de tudo, devemos
estar convencidos de que esse projeto sem
o apoio de todas as associações AGELEPE /
ABROXO, agricultores, empresas, municípios
Aljustrel / LEPE, agências Desenvolvimento
ADRAL / IDEA, etc, não se tornaria uma realidade. Devemos estar unidos e não perder
de vista os objetivos, ter a convicção de que
se unam e caminhem no sentido de que este
projeto seja uma realidade, o que certamente
irá ultrapassar tudo o que imaginámos.
Como é que os investidores espanhóis
entendem o Alqueva? Como uma grande oportunidade de desenvolvimento para Espanha e
Portugal ou que visão tem
deste grande projeto?
Claro que vemos Alqueva

Investigação aponta
benefícios da romã
São muitos e amplamente conhecidos,
os benefícios da romã. Já há algum tempo que se sabe que a romã tem vários
benefícios para a saúde, tais como reduzir a pressão arterial, previne doenças
cardiovasculares, entre outros.

como uma grande oportunidade de desenvolvimento para a Espanha e Portugal, especialmente se considerarmos que a Barragem do
Alqueva irá proporcionar grandes expectativas de desenvolvimento, especialmente no
sector agrícola, e para algumas áreas muito
deprimidas económica e demograficamente.
Estamos convencidos de que este projeto no
futuro vai produzir grandes benefícios económicos, bem como empregos, numa área territorial que vai experimentar um grande desenvolvimento nos próximos anos.
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DESENVOLVIMENTO
Ciclo de conferências “A Seu Tempo”

Desenvolvimento nas freguesias

Oficinas encheram para a conferência

Manuel Carvalho da Silva
marcou presença
em Aljustrel

>

Manuel Carvalho da Silva

Manuel Carvalho da Silva foi
a personalidade convidada
para participar no ciclo de conferências “A seu tempo”, promovidas
no âmbito da disciplina de cidadania da Universidade Sénior de Aljustrel, moderada pelo profesor Elísio Estanque, sociologo natural de
Rio de Moinhos. O evento realizouse dia 29 de maio, nas Oficinas de
Formação e Animação Cultural.
Manuel Carvalho da Silva,
como todos sabemos, dedicou
grande parte da sua vida à defesa
dos trabalhadores, desempenhando vários cargos sindicais, nomeadamente, na CGTP-IN, no plano
nacional, e na Confederação Europeia de Sindicatos.
Com o curso de Montador Eletricista (1965), licenciou-se, anos
mais tarde, em sociologia pelo

Ervidel vai reabilitar
“A Casa da Estalagem”
Esta nova estalagem, com
uma área total de cerca 580
metros quadrados, terá 4
quatros com wc privativo,
comportando três camas
de casal e três individuais

>

Ervidel vai ter em breve um
empreendimento de turismo
rural. O novo projeto pretende re-

modelar e adaptar uma antiga estalagem desta localidade, para colmatar a falta de “dormidas” no nosso
concelho.
Esta nova estalagem, cujas obras
já iniciaram, com uma área total de
cerca 580 metros quadrados, terá
4 quatros com wc privativo, comportando três camas de casal e três
individuais; um dos quartos estará
preparado para receber pessoas
com mobilidade condicionada. A
estalagem irá ainda ter, no piso in-

ferior, um átrio coberto, onde será a
receção e atendimento dos hóspedes; uma sala onde serão servidas
as refeições, designadamente os
pequenos-almoços. No piso de cima
localizar-se-ão alguns compartimentos de uso comum, nomeadamente
uma cozinha, sala e escritório.
Esta nova unidade de turismo rural que se pretende desenvolver em
Ervidel, situa-se na Rua de S. Pedro
nº3, mas também terá acesso pela
Rua do Poço Frade.

Elísio Estanque
ISCTE-IUL, universidade onde,
defendeu em 2007 a dissertação
de doutoramento, com o título “A
centralidade do Trabalho e Acção
Colectiva - Sindicalismo em Tempo de Globalização”. Este investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
(CES) tem vindo a desenvolver
uma intervenção social e sociopolítica cada vez mais intensa na
sociedade portuguesa, respondendo a inúmeras solicitações
numa multiplicidade de áreas
temáticas, em particular, relacionadas com o sindicalismo, o trabalho, o emprego, a economia, o
desenvolvimento. E foi nesta qualidade que marcou presença em
Aljustrel, na conferência sobre
cidadania, coordenada pelo prof.
Elísio Estanque.

Festa do Centenário do Turismo em Aljustrel

Hotel Villa Aljustrel
apresentou site oficial

>

Os promotores do Hotel Villa Aljustrel apresentaram o seu novo
website, no âmbito da Festa de Encerramento do Centenário
do Turismo em Portugal, que se realizou em Aljustrel, no dia 26 de
maio. A data prevista para a inauguração desta unidade hoteleira é
o início de 2013. A página está disponível para consulta em www.
hotelaljustrel.com
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1

obras

2

Câmara continua a investir nas freguesias
3

4

Ligação entre a Praça da República e o Parque de Feiras

Via requalificada

Regeneração Urbana de Montes Velhos

>

A regeneração urbana na freguesia de São João de Negrilhos está
em fase de execução final, restando apenas alguns detalhes. Recorde-se que esta
obra de requalificação, levada a cabo
pela autarquia, abrangeu uma área de
intervenção com um total de 1,186 km.
O projeto da requalificação urbana
de Montes Velhos teve como objetivo
promover uma estratégia de atuação
integrada articulando as vertentes urbanística e ambiental. Esta zona foi va-

lorizada na perspetiva de fazer emergir
uma área nobre propícia à instalação de
atividades qualificadas. A área de intervenção abrangeu a ligação entre a Praça
da República e o Parque de Feiras. Tratava-se de uma área sem zonas de estadia
confortáveis e sem percursos pedonais
claros. Neste sentido, a intervenção melhorou as condições de circulação viárias e pedonais, mas também contribuiu
para uma valorização da qualidade do
espaço público, assegurando uma boa

coerência formal, funcional e estética
do espaço.
Agora, dada esta nova realidade, estão criadas as condições para uma futura
expansão urbanística com a consolidação a médio/longo prazo das áreas classificadas em PDM como área urbana de
preenchimento.
Esta obra teve um valor de execução
de cerca de 227 mil euros, montante que
foi comparticipado pelo programa InAlentejo.

5

6

7

Rua das Escolas

Vista de cima da rua das Escolas

Regeneração Urbana de Rio de Moinhos

>

A Regeneração Urbana de Rio de
Moinhos passa essencialmente
pela reabilitação da Rua da Escolas e pela criação de um novo eixo viário
transversal ao mesmo, que chega à parte
mais alta desta freguesia, denominada de
“Alturas”.
Genericamente a requalificação, efetuada na Rua das Escolas, assentou no alargamento da via existente e pela execução de
um passeio adjacente em pavimento retangular. Este passeio foi limitado em toda
a sua extensão por um muro em betão

armado com uma altura média de 1,20m,
capeado em lajetas de betão, de maneira a
permitir a execução de um banco.
No passeio executado foram demarcadas caldeiras para árvores e colocado
mobiliário urbano, nomeadamente bancos de jardim em ripado de madeira tratada e estrutura em ferro fundido pintado
e papeleiras em ferro galvanizado. Para
além das requalificações enunciadas foi
ainda reformulada a rede de águas pluviais existentes.
No que toca à Rua Transversal à Rua

Obras de
Administração
direta
1 Colocação de sumidouros de águas

pluviais

das Escolas, a principal beneficiação realizou-se ao nível da limpeza e modelação
do terreno adjacente aos logradouros, de
modo a permitir o seu atravessamento
por uma nova via em betão betuminoso
com 6m de largura. Neste local foi ainda
construída uma rede de drenagem pluvial
em tubagem de PVC e implantada uma
rede de iluminação pública.
Esta obra custou aos cofres da autarquia um valor aproximado de 81 mil euros, cofinanciados pelo programa InAlentejo.

2 Limpeza das árvores em várias artérias de

Aljustrel
3 Limpeza dos canteiros na estrada de Beja
4 Obra social na Corte Vicente Anes.
5 Obras no loteamento do Bairro

de São Pedro, em Aljustrel
6 Pintura e limpeza do espaço envolvente

do novo refeitório da Escola E.B 2,3
7 Pinturas do muro do Estádio Municipal
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Centenário Turismo

Este evento, que contou com o apoio logístico do
município, foi financiado por uma candidatura ao programa InAlentejo, promovida pela Entidade Regional de
Turismo do Alentejo

Balanço positivo

Encerramento das Comemorações
do Turismo em Portugal
>

O balanço que o município
de Aljustrel faz da Festas de
Encerramento do Centenário do
Turismo em Portugal é muito positiva. Foi uma grande jornada de
trabalho e de animação, repleta
de muitas e boas iniciativas.
Tratou-se de um evento que
agradou sobremaneira à população e aos muitos convidados
e visitantes que se deslocaram
a Aljustrel no dia 26 de maio de
2012, contribuindo, assim, para
dignificar o nome de Aljustrel, da
região Alentejo e do país, dando
o merecido relevo ao turismo en-

quanto sector estratégico para o
desenvolvimento, com uma história centenária, personificada
na figura do aljustrelense Manuel
de Brito Camacho, cuja memória
saiu reforçada desta iniciativa.
Cumpre-nos ainda informar que
este evento foi financiado por
uma candidatura ao programa
InAlentejo, promovida pela Entidade Regional de Turismo do
Alentejo, aspeto que valoriza ainda mais este evento, que contou
ainda com a parceria da Comissão Nacional do Centenário do
Turismo em Portugal.
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Centenário Turismo
A empresa Almina, proprietária
da pedreira do Bairro do Plano,
associou-se a este evento, executando todos os trabalhos preparatórios
no terreno - terraplanagens e outros
- tornando possível esta grande
noite de homenagem ao património
mineiro de Aljustrel. Fica o reconhecimento público deste gesto

Concerto em local inédito e inesperado

1

2

1

Pedreira do Bairro do Plano iluminou-se
para grande espetáculo.

2

Grande final.

3

Apresentadores, Paula Castanho (SIC)
e Humberto Rosa (TLA).

4

Ana Vieira e Luís Saturnino

5

Francisco Naia.

6

Nova Aurora dividiram o palco com
grandes artistas nacionais.

7

Zambujo cantou e encantou o público
presente.

8

Vitorino, um músico que dispensa
apresentações.

9

Dueto de fadistas alentejanos, António
Zambujo e Luís Saturnino.

6

7

4

3

8

5
9

Espetáculo das Minas reuniu grandes vozes
do panorama musical português
O Espetáculo das Minas - Raíz Alentejana,
o ponto alto das comemorações do Encerramento do Centenário do Turismo, reuniu
numa só noite e num só palco vozes de elevado prestígio, tais como António Zambujo,

Vitorino, Ana Vieira (ex-Rodrigo Leão), Francisco Naia, Nova Aurora e Luís Saturnino.
A promoção deste espetáculo grandioso
realizado em pleno Parque Mineiro, mais
propriamente na Pedreira do Plano, e das co-

memorações, no geral, nasceu de uma parceria do Município de Aljustrel com a Comissão Nacional do Centenário do Turismo em
Portugal e Entidade Regional de Turismo do
Alentejo. O programa dos festejos, além da

cerimónia oficial, incluiu um show cooking e
prova de vinhos do Alentejo, que teve lugar
na antiga Central de Compressores da Mina
e ainda um encontro de grupos corais, com
desfile pelas ruas de Aljustrel.
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freguesias

Aljustrel
Av. 1º de Maio
7600 – 010 Aljustrel
Tel. 284 602 404
Fax. 284 601 611
e-mail
jfaljustrel@mail.telepac.pt
Site:
www.jf-aljustrel.pt

Ervidel

Messejana

Rio de Moinhos

S. J. Negrilhos

Rua 5 Outubro 11
7600-209 Ervidel
Tel. 284 645 143
Fax. 284 645 022
e-mail
jfervidel@gmail.com
Site:
www.jf-ervidel.pt

Praça 1º de Julho
7600 - 320 - Messejana
Tel. 284 655 148
Fax. 284 655 148
e-mail

Rua Dr. Brito Camacho,
s/n 7600-503 Rio de Moinhos
Tel. 284 609 673
Fax. 284 609 673
e-mail
j.f.riodemoinhos@clix.pt

Largo da República nº 11
7600 – 425 S.J. de Negrilhos
Tel. 284 666 111
Fax. 284 666 620
e-mail
j.f.s.j.negrilhos@mail.telepac

jfmessejana@hotmail.com

Messejana em festa

Comemorações dos
500 anos do Foral

Aljustrel

Bairro do Plano

Bairros de Algares e Plano
com loteamento aprovado
Reza a história que a
castiça Vila de Messejana recebeu das
mãos do Rei D. Manuel I um foral a 1 de Julho de
1512, um gesto patrimonial e
historicamente importante que
comemora, agora, 500 anos. Assim, para assinalar esta data, esta
freguesia irá ter um programa de
comemorações que tem início
dia 30 de junho com a final das
Marchas Populares, na Praça em
Messejana. No histórico dia 1 de
julho será descerrada uma placa
alusiva à efeméride.
Ainda em Messejana, mas em
agosto, serão mais uma vez realizadas as Festas de Santa Maria
que, em 2012, se irão prolongar
por cinco dias, de 6ªfeira, dia 10,
a 4ª feira, dia 15. Para além do
programa habitual, haverá novamente a recriação da visita de
D. Sebastião, no fim de semana,
dias 11 e 12 de agosto. À semelhança do que aconteceu o ano

Ao fim de 20 anos do processo ter sido iniciado, o loteamento
com obras de urbanização dos Bairros de Algares e Plano em
Aljustrel foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de Aljustrel. Fica agora pendente a transferência de propriedade, o
que possibilitará a assinatura das tão aguardas escrituras com os moradores do bairro.

S. João de Negrilhos

Montes Velhos oferece maior
açorda do mundo

passado, com uma recriação a
rigor, houve, sempre com El’Rei
em destaque, muita festa, rábulas, demonstrações de armas
pela Guarda Real, danças da época, arraial musical pelas ruas e

muita animação.
Messejana conserva orgulhosamente o seu património
edificado e histórico convidando todos à participação nestes
eventos.

No âmbito do XVI Encontro Nacional de Folclore, que se realizará
em Montes Velhos, no
sábado, 16 de Junho de
2012, com organização do Grupo
Etnográfico Planície Alentejana,
irá ser preparada a maior mesa de
açorda alentejana do mundo. A iniciativa conta ainda com atuações
de ranchos folclóricos e muito convívio e animação. A não perder!

Município de Aljustrel está contra
a extinção de freguesia

Rio de Moinhos

Rua das Alturas
requalificada

O Município de Aljustrel e todas as freguesias do Concelho estiveram presentes na
manifestação nacional em defesa das freguesias, que se realizou em Lisboa, no 31
de março de 2012, como forma de manifestar o seu repudio pela Proposta de Lei que
prevê a extinção de freguesias no concelho de Aljustrel, nos termos em que é exposta, pois esta não preconiza um modelo adequado à realidade social portuguesa, não
garante ganhos de eficiência e eficácia para o Poder Local, não respeita a vontade dos
cidadãos, não traduz qualquer ganho para o erário público e não contempla qualquer
benefício para as populações e para a organização do Poder Local.

O município de Aljustrel
procedeu à requalificação
da rua General Humberto
Delgado (rua das Alturas)
em Rio de Moinhos. Esta
obra vem responder aos anseios da
população desta freguesia que há
muito reivindicavam, com razão, a
realização de melhorias nesta importante artéria.
Rua General Humberto Delgado

Ervidel

1º de Maio na Barragem do Roxo
Com o apoio do município de Aljustrel, realizaram-se, mais uma vez,
na Barragem do Roxo,
freguesia de Ervidel, as
comemorações do 1º Maio, dia internacional do trabalhador. A organização ficou a cargo da junta de
freguesia de Ervidel e da CGTP.
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empreendedorismo

150

Postos de trabalho criados
pela indústria de panificação, pastelaria e similares
em Portugal.

mil

Por que os olhos também comem…

Hoje em dia um bolo não tem que ter apenas um bom recheio e uma boa cobertura, o design é rei e senhor e a pastelaria uma arte! Aqui no
Concelho de Aljustrel temos vindo a assistir nos últimos anos, sobretudo na Freguesia de Messejana, a um crescimento deste segmento de mercado, diretamente ligado à panificação, outro sector bem sedimentado nesta vila.
1
2

Messejana
capital do pão
e do bolo

4

3

>

Atualmente existem na freguesia de Messejana quatro
padarias no ativo, a produzir o bom pão alentejano que
tem fama por esse mundo fora. Mas afinal o pão alentejano
foi mesmo inventado por nós, alentejanos de gema, ou tem
influências de quem nos povoou?
De acordo com a história, foram os romanos a dissiminar a
panificação na Península Ibérica. Entretanto, os mouros invadiram Portugal e simultaneamente a gastronomia alentejana,
sendo possível que a tradicional açorda, e as “sopas”, em geral, tenham aí as suas origens.
Esta região, que durante largos anos foi orgulhosamente
apelidada de “celeiro da nação”, produzia o melhor trigo,
dele, a melhor farinha, e dela, o melhor pão: o pão alentejano! Ainda hoje, mesmo depois das planícies já não serem
douradas de trigo, como antes, em Messejana ainda não se
perdeu o engenho e a sabedoria do saber fazer pão à moda
antiga! E a esta arte da panificação, junta-se uma outra que
dela deriva: a pastelaria. Todavia não se trata de uma confeitaria banal, mas sim da pastelaria decorativa, muito em
voga nos dias de hoje!
Se são quatro as padarias, como já referimos, as pessoas
que se dedicam ao fabrico e venda de pastelaria criativa são,
pelo menos, outras tantas. Em Messejana toda a gente os conhece, é só perguntar onde mora a Ana Lúcia, ou a Bete Cavaco, o José António ou a Nita e não há quem não saiba dar as
indicações. Depois é só saber escolher, de acordo com as nossas preferências e gostos, seja por pão-de-ló, bolo de chocolate, pasta de açúcar, massapão, fondant ou qualquer outro, que
estes “cake designers” executam verdadeiras obras-primas,
de fazer crescer água na boca.
Este novo negócio está de tal maneira em expansão, que
há cada vez mais empresas que se dedicam, exclusivamente, a este segmento de mercado. Tanto é que este tema já é
mote para um programa de televisão, num canal da TV cabo.
A Internet é outra ferramenta muito fértil quando toca a esta
doce tentação. Basta inserir no motor de busca aquilo que se
pretende e as opções são imensas.
Seja por vaidade ou modernidade, a verdade é que estes
bolos são protagonistas e quase indispensáveis para o sucesso de qualquer festa, seja ela de aniversário, batismo ou
casamento! Tudo é possível no mundo dos bolos decorativos.
É quase como que voltar à infância e brincar com plasticina,
um universo onde tudo é possível e onde a imaginação é o
limite!

5

6

7
PROGAMA DE TV
“ACE OF CAKE”

1 Pasteleira Ana Lúcial
2 Pasteleira Bete Cavaco
3 Pasteleiro José António
4 Padeira Maria Antónia Calapez
5 Padeira Amélia Encarnação
6 Padeira Maria Helena Capela
7 Padeiro José António Laurindo

Duff Goldman é um nome a
reter! Apesar de, aparentemente, não ser o típico pasteleiro, é um dos mais prestigiados chefs na arte doceira.
Com um estilo inconfundível
e uma equipa com uma criatividade imensa, criam os mais
inesperados bolos na Sic
Mulher, aos sábados, a partir
das 15h00 e aos domingos,
pelas 9h00 e à 1h15.
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Feira do Campo

Expositores na Feira
do Campo Alentejano

Aljustrel

XII Feira do Campo Alentejano
A Feira do Campo Alentejano, ao
longo de 12 anos, tem sido local
de encontro de velhos amigos, de
convívio, festa, espetáculos musicais
de qualidade, mas também espaço
privilegiado para as atividades equestres, gastronomia, colóquios, mostra
agropecuária, ou até de oportunidades de negócio

>

A Feira do Campo Alentejano, em 2012,
realiza-se nos dias 8, 9 e 10 de junho no
Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel.
Este certame é considerado um dos mais expressivos eventos agroindustriais realizado a sul
do país, num concelho que procura cada vez
mais o progresso na vertente rural, valorizando
igualmente a sua muito importante dinâmica sociocultural e tradição mineira.
A ampliação da rede secundária de Alqueva,
que quintuplicará as áreas de regadio no concelho, e os esforços da Câmara Municipal em criar
parcerias com os municípios portugueses e espanhóis da Andaluzia e com as suas estruturas
associativas ligadas à agroindústria, vincam esta
nova realidade ligada ao regadio em Aljustrel.
A Feira do Campo Alentejano, nesta XII edição, continuará a prestar a sua homenagem a
um dos maiores embaixadores alentejanos em
todo o mundo: o pão! Durante o evento, no Espaço do Pão, realizam-se diferentes atividades
em torno deste ex-libris, como por exemplo, um
gaspacho coletivo e vários show cookings, com
cozinheiros de renome como Carlos Capote, entre outros.
A Feira do Campo Alentejano é tudo isto, e
muito mais. Ao longo de 12 anos tem sido local de encontro de velhos amigos, de convívio,
festa, espetáculos musicais de qualidade, mas
também espaço privilegiado para as atividades equestres, gastronomia, colóquios, mostra
agropecuária, ou até de oportunidades de negócio. Este evento pretende funcionar como uma
montra de todas as potencialidades deste concelho, do talento das nossas gentes, das ofertas
turísticas, da qualidade dos nossos produtos, e
assim conquistar a atenção de investidores, promovendo a dinâmica empresarial local e as condições ímpares que Aljustrel dispõe para acolher
novas empresas.
É com enorme gáudio que a Câmara Municipal de Aljustrel, apesar de todas as contingências orçamentais, promove mais uma edição
desta grande iniciativa, que é de todos os Aljustrelenses e que a todos enche de orgulho.

Vox pop | gosta da Feira do Campo?
Francisca
Petronilho

• 57 anos
• S. João de Negrilhos
• Professora aposentada
Gosto porque representa muito
do que é Aljustrel. Gosto ainda
das barracas da gastronomia,
gosto da parte social da feira e
gosto da parte recreativa.

António José
Laurindo

Micaela
Cavaco

Gosto sim. Gosto da
exposição de gado e das
máquinas agrícolas, mas no
geral gosto de tudo.

Gosto. A minha
parte preferida são os
animais.

• 56 anos
• Messejana

• 13 anos
• Estudante
• Aljustrel
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Feira do Campo
O futuro agrícola do concelho passa por aqui
2.º Encontro Ibérico
do Regadio
e da Sustentabilidade
08/06/2012
Auditório da Zona Agrária de Aljustrel

• 10h30 – Abertura

Nelson Brito - Presidente da Câmara
Municipal de Aljustrel
1.º Painel: Investimentos
e Perspetivas do Regadio
no Concelho de Aljustrel

• 10h45 – Requalificação dos caminhos

agrícolas no Concelho de Aljustrel
Protocolo entre o Regimento de Engenharia
Nº1 e a Câmara Municipal de Aljustrel
– Câmara Municipal
de Aljustrel
Representante - Regimento
de Engenharia Nº1

• 11h15 – O regadio e o desenvolvimento
agrícola no concelho de Aljustrel
Representante - Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Almodôvar e Aljustrel
Eng.º Sevinate Pinto – AGRO.GES

• 12h00 – Debate
12h30 – Conclusões

• 13h00 – Almoço Livre
2.º Painel: O Regadio e as novas
culturas no Concelho
de Aljustrel
Moderador: António Parreira - Associação
Beneficiários do Roxo

• 15h00 – Apresentação do Projeto Iber

Granatum, S.L., Nova Sociedade Agrícola e
Industrial Aljustrel/‐Lepe
Juan Fernández Núñez - AGELEPE

• 15h30 – Apresentação do Dossier Técnico
(Romãs) Javier Palanco - ADESVA
Agustín Ena- iG4-Andalucía

• 16h00 – Apresentação da II Fase do
Plano de Rega do Roxo
Eng. José Costa Gomes

• 16h30 - Debate
• 17h00 - Conclusões e encerramento
Reunião prévia ao colóquio realizada em Espanha

II Encontro Ibérico do Regadio
e da Sustentabilidade
Este projeto procura novas
alternativas para um sector tão
importante como a agricultura,
não só para Lepe e Aljustrel,
como para as regiões do Alentejo
e Andaluzia

>

A Feira do Campo Alentejano, na senda da sua internacionalização iniciada
há dois anos, será palco, no dia 8 de junho,
do II Encontro Ibérico do Regadio e da Sustentabilidade, que incluirá a assinatura de
um importante protocolo transnacional que
dará origem à criação de uma sociedade comercial luso-espanhola.
O colóquio, que decorrerá durante todo

o dia, será constituído por dois painéis. O
primeiro que decorre durante a manhã é subordinado ao tema: “Investimentos e perspetivas do regadio no Concelho de Aljustrel”,
o ponto alto deste tema decorre com a exposição do engenheiro Sevinate Pinto, exministro da Agricultura, que marca presença
neste Encontro Ibérico para falar de regadio
e do desenvolvimento agrícola no Concelho
de Aljustrel.
Durante a tarde António Parreira, Presidente da Associação de Beneficiários do
Roxo irá ser o moderador do painel “O regadio e as novas culturas no Concelho de
Aljustrel”. Será neste momento, depois da
exposição do engenheiro Carlos Marques,
que Juan Fernández Núñez da AGELEPE irá
fazer a apresentação do projeto Iber Granatum, S.L., Nova Sociedade Agrícola e Industrial Aljustrel-Lepe que, por sua vez, irá per-

mitir constituir um novo futuro agrícola para
o Concelho de Aljustrel. Neste sentido será
constituída, entre a Associação de Beneficiários do Roxo e a espanhola AGELEPE, Associação Geral de Empresários de Lepe, uma
sociedade comercial luso-espanhola (ibergranatum) com a finalidade de iniciar uma
estratégia de cultivo, comercialização, transformação e marketing de produtos agrícolas
tendo como ponto de partida a produção e
comercialização de romã, Ibergranatum.
Este projeto surge da iniciativa destas
duas associações, sem fins lucrativos, na
procura de novas alternativas para um sector tão importante como a agricultura, não
só para Lepe e Aljustrel, como para as regiões do Alentejo e Andaluzia.
Este colóquio, que irá decorrer pelas
10h30, no Auditório da Zona Agrária, junto
ao Parque de Feiras e Exposições.

• 17h30 - Assinatura do Protocolo entre a

ABROXO e a AGELEPE
Local: Stand Câmara Municipal de Aljustrel

Voluntariado
e Saúde Pública
em debate

>

No âmbito da XII edição da Feira
do Campo Alentejano há ainda espaço para se discutir temas do interesse
da população em geral, como é o caso
dos agentes patogénicos transmitidos
por carraças e a infeção que esta provoca
quer no Homem, quer nos animais.
Neste colóquio, que irá decorrer dia
9 de junho, pelas 10h30, no Auditório da
Zona Agrária, irão ser debatidas várias
questões, tais como o impacto do voluntariado na saúde pública e ainda como
prevenir a transmissão do agente patogénico, acima referido, responsável por
muitas mortes em pleno século XXI.
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município
Marcha de Montes Velhos

>

A Vila de Aljustrel vai assinalar a
Noite de Santo António terça-feira, dia 12 de junho, a partir das 21h30,
na Avenida 1º de Maio.
A festa, em véspera de feriado municipal, conta com a actuação de marchas
populares e um desfile entre a Avenida
1º de Maio e a Praça da Resistência.
Esta iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Aljustrel com o apoio
do Movimento Associativo e população do Concelho de Aljustrel.
Reedita-se assim o grande sucesso
que foram as marchas do ano de 2011,
que levaram centenas e centenas de
pessoas à Praça da Resistência.

Marchas populares do concelho de Aljustrel
Esta iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Aljustrel com o apoio do Movimento Associativo e população do Concelho de Aljustrel.

Marcha de Messejana

Marcha de Aljustrel

Dia Internacional da Dança

Dia da Mãe

Aljustrel, uma terra
com ritmo

Ternura e desporto
unidos no Quintal
Desportivo

>

Para comemorar o Dia Internacional da Dança, que se
celebra a 29 de abril, a Câmara Municipal de Aljustrel convidou vários
grupos de dança para assinalar a
efeméride.
Assim atuou, no espaço Oficinas,
o grupo de Danças Urbanas de Aljustrel, oriundo das aulas ministradas neste equipamento municipal.
De seguida atuaram os dois grupos
de dança convidados, o grupo de
hip hop Explosion Dancers da Vidigueira e o grupo de hip hop do concelho de Odemira.
No âmbito desta efeméride foi
ainda promovido o atelier de dança,
“Corpo em Movimento”, destinado a
crianças e graúdos, no Auditório da
Biblioteca Municipal.
Instituído em 1982, pelo Comité
Internacional da Dança - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO),
o Dia Internacional da Dança é uma
homenagem ao criador do ballet
moderno, Jean Georges Noverre
(1727-1810).

Marcha do CAIM

>

A Câmara Municipal de Aljustrel assinalou o Dia da
Mãe, no passado 6 de maio, com
um conjunto de atividades desportivas dirigidas às famílias.
À semelhança do que aconteceu com o Dia do Pai, a autarquia convidou as mães, a virem
divertir-se em companhia dos
seus filhos, no Quintal Desportivo, junto ao Estádio Munici-

pal. Na ocasião foi disponibilizado material desportivo que
permitiu não só às mães, mas
também às famílias, em geral,
praticarem diversas modalidades com os seus filhos, nomeadamente basquetebol, futebol,
ténis, voleibol, patins em linha.
No local esteve o habitual insuflável, para a alegria dos mais
pequenos.

Público aderiu em força
Em Aljustrel, a dança está bem
presente. Aqui pratica-se esta modalidade tanto no atelier de hip
hop, nas aulas de danças urbanas,
danças de salão, ou ainda nos dois
grupos folclóricos, sem contar com
as variadíssimas atividades, festas,

mastros ou bailes que vão ocorrendo em todo o concelho e onde
ninguém resiste a dar o seu “pézinho” de dança. Razões mais que
suficientes para que Aljustrel, terra
com ritmo, não podia deixar de se
associar a esta comemoração.

Quintal Desportivo
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social

número total de equipamentos (camas, cadeiras
de rodas, etc.) adquiridos
no âmbito da candidatura
realizada ao Proder, com o
apoio da Esdime.

Projeto no valor de 17500 euros

Câmara entrega material ortopédico
às IPSS e Misericórdias do concelho
Na ocasião foi distribuído,
às cinco IPSS e Misericórdias do concelho, material
técnico e ortopédico, num
valor de cerca 17500 euros

>

A Câmara Municipal de Aljustrel realizou, dia 10 de
maio, a assinatura do protocolo de
entrega de material ortopédico às
IPSS e Misericórdias do Concelho.
Este protocolo surgiu no âmbito
do projeto “Aljustrel, Concelho Solidário”, candidatado ao Eixo 3 do
PRODER (ação 3.2.2) - Serviços básicos para a população rural, que
contou com o apoio da ESDIME.
Na ocasião foi distribuído, às
cinco IPSS e Misericórdias do
concelho, material técnico e orto-

pédico, num valor de cerca 17500
euros, nomeadamente 10 camas
articuladas, 30 cadeiras de rodas,
24 colchões antiescaras, viscoelástico e tripartido, 42 andarilhos
articulados, com rodas e fixo, 5
pranchas de banheira, 7 cadeiras
de banho giratórias, além de almofadas antiescaras, mesas de
alimentação para cama, cintos
mobilizadores, colunas de suspensão, coxins, grades laterais
para camas, coxins antiescaras e
apoios lombares.
Após decisão da autarquia, este
material, na origem destinado à
Loja Social e Banco de Ajudas Técnicas de Aljustrel, foi também entregue, em parte, às instituições
que o poderão gerir em função
das suas necessidades e dos pedidos externos que tiverem.

Assinatura do protocolo com a Misericórdia de Aljustrel

Social

Aljustrel, concelho solidário em Messejana

Comparticipação para compra
de viatura de apoio domiciliário

>

A Câmara Municipal de
Aljustrel realizou dia 10 de
maio, para além da assinatura do
protocolo de entrega de material
ortopédico às IPSS e Misericórdias do Concelho, outras ações de
elevada importância a nível social.
Neste âmbito, foi ainda protocolado um compromisso entre a
Câmara Municipal de Aljustrel e
a Misericórdia de Messejana, que
permite apoiar a compra de uma
viatura para apoio domiciliário,
um auxílio extremamente impor-

tante para os utentes desta misericórdia não institucionalizados. O
valor deste apoio ascendeu a 3900
euros.

Solidariedade entre instituições

Câmara apoia construção
do novo lar da Misericórdia
Alegria no momento da receção dos equipamentos

Aljustrel, concelho
solidário nas freguesias
>

O Município aljustrelense,
atento às necessidades de
todas as faixas etárias, continua
a investir no apoio à 3ª idade,
uma franja da sociedade muito
desprotegida. Amparar as instituições que, por sua vez, apoiam
os que mais necessitam de auxí-

lio social é uma das políticas sociais da autarquia. Assim surge
a assinatura de um terceiro protocolo, entre a Câmara e a Associação de Solidariedade Social
de S. João de Negrilhos, de que
consta a doação de um terreno,
com o objetivo de alargar as ins-

talações da instituição.
Esta instituição recebeu, tal
como o lar de Ervidel, a Cocaria
em Rio de Moinhos, os lares das
Misericórdias de Aljustrel e Messejana, ainda equipamento ortopédico para melhorar a qualidade
de vida dos utentes.

>

Outra iniciativa de grande
significado no âmbito social foi a assinatura do protocolo entre o Município e a Misericórdia de Aljustrel. Este acordo
visa transferir, dos cofres da
Câmara para os da Santa Casa
da Misericórdia de Aljustrel, um
montante de 250 mil euros que
permitiu o co-financiamento de

Obras do futuro lar
mais 250 mil euros, no âmbito
do regulamento do QREN, o que
perfaz um total de 500 mil euros transferidos pelo município,
que permitirão apoiar a construção do novo lar.
Este novo equipamento da
Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel deverá estar concluído no
final de 2012.
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Associativismo
Operário Futebol Clube

Operário Futebol Clube

O Operário, como é trivialmente designado, há
cerca de cinco épocas que apenas tem escalão
de formação, desde que se extinguiu a equipa de
futsal. Agora são, unicamente, a equipa de infantis e a prática de valores desportivos, as grandes
prioridades do clube

Uma escola, uma família

>

O futebol de formação parece
assumir cada vez mais importância nos dias de hoje, mesmo ao
nível dos grandes clubes. Os mais
novos, muitas vezes, desenvolvemse física e mentalmente dentro das
quatro linhas, sob a orientação de
um treinador. Este é visto como um
mentor, admirado como modelo,
devendo por isso assumir uma moralidade incontestável e possuir uma
sensibilidade extraordinária para lidar com crianças. Por isso, para nos
apresentar o Operário Futebol Clube
decidimos, desta vez, falar não com
a classe dirigente, mas com quem
no terreno, ou melhor, no “pelado”,
vive, sente e sofre com os atletas:
Pedro Nilha - o “mister”.
O Operário, como é trivialmente
designado, há cerca de cinco épocas
que apenas tem escalões de formação, desde que se extinguiu a equipa de futsal. Agora são, unicamente, a equipa de infantis e a prática

de valores desportivos, as grandes
prioridades do clube.
Aliás, quando perguntámos ao
treinador se esta pequena equipa
têm servido de rampa de lançamento para grandes voos no mundo do
futebol, apesar da resposta na afirmativa, é perentório na afirmação
de que isso não é de todo o mais
importante: “O que realmente importa são os valores que se tenta
passar aos atletas, para que no futuro sejam bons profissionais, bons
amigos, bons trabalhadores…o resto vem com o tempo”, explica-nos
num registo sério.
Até porque, acrescenta Nilha,
“muito do trabalho de um treinador
de miúdos destas idades, entre os
12 e os 13 anos, é por vezes mais
psicológico do que físico. Há que
mentalizá-los, prepará- los psicologicamente e explicar-lhes que na vida
há tempo para brincar, trabalhar, há
tempo para tudo!”

Curiosamente a equipa da freguesia de Rio de Moinhos é formada
maioritariamente por jogadores vindos da sede do concelho, tendo apenas um jogador da terra e um outro
de Messejana, o que implica deslocações. O Operário vai buscar, e levar, os atletas a casa, antes e após,
os jogos e treinos. O que à primeira
vista parece uma desvantagem, rapidamente se transforma em vantagem, se observarmos com alguma
atenção. O “tempo carrinha”, como
o treinador designa as deslocações,
serve para reforçar laços e criar um
espírito quase de mosqueteiro, onde
a regra é “ um por todos e todos por
um”. A cada quilómetro de estrada
cimentam-se relações e estreitamse laços “somos quase uma família,
e isso é o mais importante”, independentemente dos resultados.
Todavia, os resultados também
vão aparecendo, em 2011 ganharam
a Taça Joaquim Branco e este ano (à

data desta reportagem) estão classificados em 1º lugar, na 2ª fase do
campeonato. Quanto ao futuro desta equipa, a opinião de Pedro Nilha
é que o Operário deveria continuar
a apostar na formação, logo desde
os benjamins e “entregar” a atual
equipa de infantis ao Sport Mineiro
Aljustrelense para puderem evoluir
no sintético, como merecem.
O Operário, afinal, sendo pequeno é grande. Cumpre os objetivos
mais dignos do futebol e da prática
desportiva aos olhos do treinador,
ou seja, o desenvolvimento da pessoa enquanto indivíduo. A nível físico, o desporto, ajuda, como todos
sabemos no combate à obesidade, reduz o risco de determinadas
doenças, fortalece a musculatura,
ossos e articulações; aumenta a autoestima; permite a partilha de sentimentos como a amizade, sociabilidade e a pertença a um grupo. O
Operário Futebol Clube é tudo isto.

É um pequeno clube da Freguesia de Rio de Moinhos, fundado
na década de 40, que forma as
camadas mais jovens. Na época
de 1969/70 fundiu-se com a
Sociedade Recreativa de Rio de
Moinhos partilhando a mesma
sede, ainda nesta década jogou
nos campeonatos seniores da
Inatel. Nas épocas de 80 a 84
competiu nos campeonatos
Distritais de Beja, e posteriormente voltou aos campeonatos
da Inatel. Na década de 90 voltou
às camadas jovens. Nos primeiros anos do século XXI começou
com as “escolinhas” e também
com uma equipa de futsal, vencedores, por duas épocas consecutivas, da Taça do Distrito de Beja
nas épocas 2005/6 e 2006/7 e
também campeão distrital.
O Operário Futebol Clube chegou
a militar uma época na 3ª Divisão
Nacional, sendo a equipa que
mais pontos teve nesta divisão
até aos dias de hoje. Nas equipas
de escolinhas ganhou uma taça
distrital, bem como nos Infantis
e por duas vezes foi à fase final
e na última época desportiva
consagrou-se campeão de série.

DIREÇÃO
Presidente:
António Madeira da Cruz
Vice-Presidente:
Manuel Francisco Cabeçana
Secretário:
José Claudino
Tesoureiro:
Joaquim António Ramos
Vogais:
Pedro Nilha; Joaquim Pestana
e Jorge Banza

4º Torneio “Município de Aljustrel”

Operário Futebol Clube sagrou-se
campeão no escalão infantil
No âmbito do 4º Torneio “Município de Aljustrel”, que se realizou no passado dia 2
de junho, o Operário Futebol Clube sagrou-se campeão, no escalão infantil. Assim,
consagra-se bicampeão deste evento desportivo, já que em 2011 também foi o grande vencedor.
O 4º Torneio “Município de Aljustrel”, que se realizou no Estádio Municipal de Aljustrel, foi composto por cinco jogos, tendo o Operário enfrentado como adversários
o anfitrião Sport Clube Mineiro; Aljustraelense; Olhanense; Almada AC; Lusitano de
Vila Real de St. António e os Pelezinhos de Setúbal. O Operário de Rio de Moinhos
defrontou todas estas equipas, obtendo três vitórias e dois empates, que lhe valeram
o título.

Presidente
cumprimenta
vencedores
Equipa vencedora do
4º Torneio “Município
de Aljustrel”
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educação
Educação

Câmara contra Mega-agrupamentos escolares
Todas as instâncias locais
consultadas pelo Ministério
da Educação no âmbito
deste processo - Câmara
Municipal, Assembleia Municipal e Conselhos Gerais
do Agrupamento de Escolas
e da Escola Secundária de
Aljustrel – se pronunciaram
por unanimidade contra
esta medida

>

O Ministério da Educação
anunciou recentemente a
criação de 115 agregações de escolas para o próximo ano letivo.

No Baixo Alentejo são criadas
algumas agregações, nomeadamente em Aljustrel, Castro Verde
e Serpa. Por cá será agregado o
Agrupamento de Escolas de Aljustrel à Escola Secundária, somando um total de 1019 alunos.
Todas as instâncias locais consultadas pelo Ministério da Educação no âmbito deste processo
- Câmara Municipal, Assembleia
Municipal e Conselhos Gerais do
Agrupamento de Escolas e da Escola Secundária de Aljustrel – se
pronunciaram por unanimidade
contra esta medida, através de
pareceres enviados à tutela, que
identificam desvantagens nesta
lei, visto que, entre outros aspetos, coloca em risco o emprego
de pessoal não-docente e professores.

E. B. 2, 3 de Aljustrel

Seniores e ambiente

Sabores escondidos

Universidade Sénior sensibilizada
para questões ambientais

>

O saber não ocupa lugar, o lixo sim!

No âmbito da disciplina de
ambiente da Universidade
Sénior, foram promovidas aulas
de sensibilização ambientais e
lançados alertas para o facto de
existir a necessidade de “poupar”
o ambiente e para a importância
dos gestos de cada um.
Como tal, e visto que tudo
tem o seu destino, há que repensar o nosso dia a dia e minorar a
nossa pegada ecológica. Antigamente pouco, ou nada, destruía
o ambiente, havia equilíbrio,
porque só se retirava da Natu-

reza o essencial à sobrevivência.
Atualmente nesta sociedade de
consumo rápido, a alimentação
“empacotada” é maioritária, daí a
importância de todos nós sabermos o que fazer com os resíduos,
ou seja, com os vários tipos de
lixo. Se reciclar, a terra agradece
e a sua saúde também.
Para concluir esta sensibilização foi realizada uma visita de
estudo ao aterro da Ambilital,
onde os alunos seniores puderam perceber a importância da
reciclagem.

>

Educação na alimentação

Avaliação do “projeto lancheiras”
em final de ano letivo

>

Em 2007 iniciou-se o projeto das “Lancheiras”, uma
pequena mala térmica que foi
distribuída a todos os alunos do
pré-escolar e 1ºciclo. Aos mesmos
foi-lhes transmitido como deveria
ser um lanche saudável.
Depois de uma primeira avaliação do projeto em 2008, distribuíram-se novas lancheiras, no início
do último ano letivo de 2011/2012,
com a colaboração da nutricionista do Município de Aljustrel, em
parceria com o programa “Mexete”. Nesta ocasião foi feito um reforço e transmitidos conhecimentos de uma boa alimentação aos
pais e alunos.
No decorrer do ano letivo, todas

Animasénior
desenvolve
projeto de livro
de culinária

as escolas receberam, à hora do
lanche, várias visitas da mascote
Beringela, como forma de sensibilizar os alunos para lanches escolares
mais saudáveis. Com o aproximar
do final do ano letivo, realizou-se
nova avaliação das “Lancheiras Escolares” como forma de saber se as
iniciativas implementadas estão, ou
não, a surtir o efeito pretendido.
O último relatório revelou a necessidade da continuação da educação alimentar nas escolas, pois esta
é um trabalho longo, de grande persistência, que deve ser realizado em
conjunto com as famílias, a escola,
em cooperação com os serviços de
saúde, autarquia e outras estruturas
da comunidade.

Mascote Beringela

O AnimaSénior, atividade que
decorre desde 2010 em todas
as freguesias do concelho de Aljustrel, chegou recentemente, como
lhe contámos na edição anterior
do Boletim Municipal, mais uma
“disciplina” - Nutrição. A população-alvo deste projeto acolheu-a
com muito entusiasmo e de forma
agradecida.
A nutricionista Ana Patrícia
Pinto, ao integrar o AnimaSénior,
deparou-se com pessoas que, por
motivos de saúde, necessitam saber como comer melhor e de forma
mais equilibrada.
Nesse sentido foi-lhes proposto
um trabalho que consistia na divulgação de algumas das receitas de
comidas e doces que faziam parte
da sua alimentação de antigamente. Aceite o desafio, foi elaborado
um livro de receitas com pratos típicos do nosso Alentejo. A publicação chama-se “Saberes e Sabores
Escondidos” e reúne cerca de 120
receitas tradicionais alentejanas.
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cultura
“As Tábuas de Bronze de Vipasca”

Lançamento de livro no Museu
Municipal de Aljustrel
Trata-se de uma publicação
de elevado interesse patrimonial, contudo não é um
livro técnico, mas uma obra
de divulgação

>

No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos
Museus, realizou-se dia 17 de maio,
no Museu Municipal de Aljustrel, o
lançamento do livro “As Tábuas de
Bronze de Vipasca”, co-autoria do
diretor do Museu Municipal, Artur
Martins.
Trata-se de uma publicação de
elevado interesse patrimonial, contudo não é um livro técnico, mas
uma obra de divulgação que, pela

primeira vez, conta com a sua versão latina traduzida para português,
espanhol e francês. Esta é uma publicação da Câmara Municipal de Aljustrel e da ADRAL, que conta com
o apoio do programa Atlanterra da
União Europeia.
Durante esta noite, destaque ainda para a apresentação do “Passaporte Cultural da Rede de Museus do
Distrito de Beja” e para a atuação da
Tuna da Universidade Sénior de Aljustrel. Sexta-feira, dia 18, um grupo
de música popular atuou, no Museu
Municipal, local onde se seguiu uma
prova de pão com doces regionais.
No dia seguinte, realizou-se a iniciativa “Uma noite no Museu”, destinada a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos.

Apresentação do
livro Tábua de
Bronze de Vipasca

5 anos ao serviço da cultura

A Feira dos Malandrecos

Grupo Contador de Histórias
da Biblioteca Pim Pam Pum
em digressão pelas freguesias

>

Oficinas de Formação e Animação
Cultural de parabéns

>

O espaço Oficinas de Formação e Animação, equipamento cultural da Câmara Municipal de Aljustrel, comemorou em
maio, o seu 5º aniversário, celebrado a 27 abril. Para festejar a data,
foi inaugurada uma exposição comemorativa com trabalhos de vários artistas que tiveram expostas
as suas obras de pintura, serigrafia, fotografia, escultura, cerâmica,
BD ou cartoon, designadamente
António Inverno, Roberto Chichorro, Stela Barreto, Hilário Teixeira
Lopes, Eugénia Rosa e Roberto
Santandreu. Mas também estiveram representados os artistas
locais, através do Núcleo de Artes
Visual de Aljustrel (NAVA), e ainda,
o cartoonista Luís Afonso, os artis-

tas Pedro e Paulo Pinheiro, os fotógrafos Rui Gomes e José Tomé.
Também marcaram presença as
parcerias com o MAC – Movimento Arte Contemporânea, do Projeto
de Itinerâncias pelas Artes, sob a
coordenação, primeiro, do Museu
Jorge Vieira e, atualmente, da Galeria Municipal dos Escudeiros, do
Município de Beja.
Foram cinco anos onde não
faltaram também as tertúlias, os
workshops, os convívios, os ateliers de pintura, fotografia ou de
cerâmica. Mas também foi espaço
de música com as danças urbanas
e de salão, mas principalmente
com os encontros musicais que
têm sido uma constante, e pelos
quais passaram diversos grupos

que hoje são artistas consagrados
da música nacional e estrangeira
como os O’questada, Lengendary
Tigerman, Virgem Suta, Sean Riley & the Slowriders, Noiserv, The
Guys from the Caravan, Ora Cogan
e FaceOmeter, Samuel Úria, Frankie
Chavez, aJigsaw, One Love Family,
entre muitos outros.
Cinco anos de cultura, a democratizar o acesso ao conhecimento,
dando assim maior visibilidade aos
talentos do concelho de Aljustrel,
do Alentejo e do país.
Após a inauguração da exposição, que irá estar patente ao público até ao dia 16 de junho, seguiu-se
um momento musical acompanhado de um cocktail para comemorar
esta data.

“A Feira dos Malandrecos”,
de José Vaz, livro do Plano
Nacional de Leitura recomendado
para o 3º ano de escolaridade, foi
a história escolhida para a última
encenação dos Pim Pam Pum,
que, mais uma vez, foi um total
sucesso.
Depois da estreia no Auditório
da Biblioteca, dia 14 de abril, a
peça esteve em cena em todas as
freguesias do concelho onde “colheu” os maiores aplausos e mais
rasgados elogios.
A cena desenvolve-se tendo
como cenário uma feira tradicional
onde cada personagem representa figuras tipo, sempre cómicas,
deste universo. O protagonista,
Zé-Tá-Tá, interpretado por Caroli-

na Lopes, retrata um rapaz pouco
aplicado na escola e muito distraído, que vai fazer compras para a
mãe e se cruza com várias personagens tais como, um faquir, um
encantador de serpentes, um falso
cego e um músico trafulha. Depois
de desmascarar a intrujice enfrenta, e consegue enganar, três vigaristas que pretendiam roubá-lo. A
peça termina com um vendedor
de um xarope, que teoricamente
tornaria as pessoas inteligentes,
mas que vai provocar uma grande
dor de barriga nos três trafulhas.
O Grupo Contador de Histórias
Pim Pam Pum volta ao palco do
Auditório da Biblioteca Municipal,
dia 30 de junho, pelas 21h30, com
a peça “ Um dia na TV”.

Atuação dos Pim Pam Pum esgota Auditório
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sociedade
25 de Abril, Sempre!

Aljustrel,
Terra de
Liberdade
Em Aljustrel, os 38 anos da Revolução dos Cravos,
foram comemorados com a circunstância que a data
merece. Aqui deixamos uma breve resenha fotográfica das comemorações deste ano.

4
5

6

1

7

2

8

1 Caminhada da Liberdade
2 Sessão Solene Evocativa

do 25 de Abril

3 Discurso do Presidente

da Assembleia Municipal,
Francisco Mestre
4 5 Espetáculo dos Função

Públika foi um enorme
sucesso
6 Fogo de Artificio
7 Homenagem aos

3

9

Ex-combatentes
8 Teatro Pim Pam Pum
9 Discurso do Presidente da

Câmara Municipal, Nelson
Brito, na noite de 25 de
Abril
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desporto
Associação Equestre de Aljustrel

Escola de equitação de Aljustrel
A escola surgiu simultaneamente com a associação
equestre, apesar de durante um período não ter
havido lições por falta de
monitor, atualmente isso
já não acontece graças ao
professor de equitação
António Costa.

>

Há sensivelmente um ano
destacámos a Associação
Equestre de Aljustrel, na página
dedicada ao associativismo. Nesta edição do Boletim Municipal
vamos voltar aos equídeos, na
sua versão mais desportiva e pedagógica: a Escola de Equitação.
A escola surgiu simultaneamente com a associação equestre, apesar de durante um período
não ter havido lições por falta de
monitor, atualmente isso já não
acontece graças ao professor de
equitação António Costa que, com
o auxílio das alunas mais “graduadas”, vai ensinando esta arte aos
cerca de 40 alunos.
Ser cavaleiro, e amar os cavalos, são sentimentos que não se
explicam. Sente-se e pronto! Por
vezes essa afeção brota no peito
muito cedo, por essa razão podemos ver alunos com apenas 4
anos de idade, de sorriso rasgado, a fazer as aulas de volteio. Tal
como nos explicou o professor de
equitação, o volteio é o primeiro
passo a dar na equitação, ou seja,
é a iniciação à arte de montar.
Tudo é feito com rigor, etapa a etapa, primeiro volteio com o cilhão,
depois volteio na selim até o ca-

Tratar os animais faz parte da aprendizagem
valeiro se sentir suficientemente
independente para se conseguir
montar sem a ajuda do monitor.
Basicamente o volteio serve para ajudar o cavaleiro a ter
equilíbrio, a habituar-se aos movimentos do animal, para além
de fomentar os laços de amizade
e confiança nesta “dança” entre
cavaleiro e cavalo.
Aprender equitação não é apenas saber montar. Para se ser um
verdadeiro cavaleiro há que saber
tudo sobre cavalos, desde tratálo, alimentá-lo, lavá-lo, escoválo, pôr-lhe os arreios e sobretudo
entendê-lo.
Dado o número considerável
de alunos, com idades que variam

Professor de equitação, António Costa

PROGRAMA | Feira do Campo Alentejano 2012
8 junho

• 10h00 – “Picadeiro Aberto” – Batismo de equitação (picadeiro exterior)
• 18h30 - Espetáculo Equestre (picadeiro exterior) com a Escola de
Equitação da Associação Equestre de Aljustrel

9 junho

• 11h00 - “Picadeiro Aberto” – Batismo de equitação (picadeiro exterior)

entre os 4 e os 50 anos, o professor António Costa recorre à aluna
Patrícia Acção para lhe dar apoio
nas aulas, até porque tem conhecimentos técnicos suficientes para
tal, sendo o objetivo desta aluna

especializar-se em hipoterapia.
Recentemente, para além desta
cavaleira, também a aluna Carolina Jesuíno, de apenas 16 anos,
realizou provas no Centro Hípico
de Portimão. Os exames da sela 4,

em que passaram com distinção,
permite-lhes, agora, competir em
provas nacionais, uma das grandes ambições dos cavaleiros desta escola de equitação.
Se é apaixonado por cavalos e
sempre sonhou em montar não
é tarde, nem cedo é mesmo boa
hora. Basta dirigir-se ao picadeiro
da Associação Equestre de Aljustrel, no Parque de Exposições e
Feiras, e fazer a sua inscrição.
Se ainda tem dúvidas, deixamos-lhe um convite: Durante a
Feira do Campo Alentejano, realize o seu batismo de equitação no
picadeiro exterior, dia 8 de junho,
pelas 10h00 ou ainda dia 9, a partir das 11h00. Boas cavalgadas!

Piscina Municipal é diversão total

Época balnear em Aljustrel tem início a 15 de junho
>
Como habitualmente o mês
de junho é um dos meses
mais esperados do ano, pois representa, para muitos, o início das
férias escolares, e não só! Assim,
para tornar este mês ainda mais
aliciante a Piscina Municipal de Aljustrel reabre sexta-feira, dia 15.
No dia seguinte à reabertura da
Piscina Municipal, Aljustrel dá as
boas-vindas ao verão com a realização de um festival aquático, a
partir das 10h00 da manhã. Trata
se de uma grande festa aquática
com insufláveis gigantes e animação musical.
Depois, durante a restante época balnear os utilizadores podem
usufruir deste “oásis” em plena
planície alentejana com uma piscina com cerca de 1000m2, um

tanque de aprendizagem e outro
para bebés com um raio de 2,5
metros.
Para além destas componentes
físicas indispensáveis, a piscina
dispõe ainda de um posto médico,
biblioteca com jornais diários e livros de vários géneros literários.
Para além dos indispensáveis balneários masculinos e femininos,
individuais e coletivos, a piscina
municipal dispõe ainda de áreas
específicas para deficientes, uma
área de espectadores com bancada descoberta para 200 lugares
sentados, bar, restaurante e centenas de metros quadrados de relva
e sombras. A Piscina Municipal de
Aljustrel funciona de terça a domingo, das 10h às 20h00. O Festival aquático tem entradas livres.
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curiosidade

ambiente

Compostagem é o conjunto de técnicas aplicadas para controlar a decomposição de materiais orgânicos, com a
finalidade de obter, no menor tempo
possível, um material estável, rico em
húmus e nutrientes minerais.

É de pequenino que se torce o pepino

Sim, é no amarelo.

Autarquia promove
ação de sensibilização
sobre a compostagem

Campanha
ambiental
promove
esclarecimento
sobre
reciclagem

Esta ação estendeu-se
às escolas que aderiram
ao projeto “Valorizar para
Cultivar”, integrado no Plano Escolar de Educação
Ambiental 2011/2012- Préescolar/1º ciclo.

>

>

Durante o mês de maio foram realizadas pelos serviços de Ambiente do Município, em
parceria com as escolas do concelho, diversas ações de sensibilização sobre a compostagem, bem
como a entrega de equipamento
e ainda um guia sobre a compostagem.
Esta ação estendeu-se às escolas que aderiram ao projeto “Valorizar para Cultivar”, integrado no Plano Escolar de Educação Ambiental
2011/2012- Pré-escolar/1º ciclo.
Todas estas ações pretendem
fomentar a compostagem nas escolas, sensibilizando as crianças
para a importância da reciclagem
dos resíduos orgânicos e para as
vantagens da formação e utilização do composto que deriva da
mesma.

Alunos do concelho aprendem como fazer compostagem

ATetra Pak está a promover
no nosso concelho uma
campanha denominada “Sim, é
no Amarelo”, em parceria com a
AMBILITAL – Investimentos Ambientais do Alentejo. Aljustrel,
como é sabido, integra, desde
há vários anos, este sistema
de gestão de resíduos pelo que
está inserido nesta campanha
ambiental.
O objetivo da ação passa por
esclarecer a população sobre
como reciclar corretamente as
embalagens de cartão tetra pak,
ou seja, os pacotes de leite, de
sumo, entre outros. Pois, apesar
de se tratar de embalagens de
cartão, as tetra pak devem ser
colocadas no ecoponto amarelo,
juntamente com os plásticos.
No âmbito da campanha serão distribuídos flyers informativos juntamente com a conta da
água.

Conhecer para preservar

Autarquia desenvolve
ações no âmbito
da Biodiversidade
>

A Câmara Municipal de Aljustrel promoveu junto dos
alunos das escolas do 1º ciclo, no âmbito das comemorações
do Dia Internacional da Biodiversidade, mais uma ação do plano de
sensibilização escolar. Assim, entre 22 e 24 de maio, realizou-se um
Jogo da Glória Ambiental designado por “ Conhecer e preservar”,
promovido com o apoio da Associação Ambientalista de Aljustrel
“Os Guardiões da Natureza”.
Em matéria de educação e sen-

sibilização ambiental o município
pretende através do desenvolvimento de projetos e campanhas
aumentar o grau de consciência
ambiental da população, alargar
a participação da comunidade
local na educação ambiental,
dinamizar projetos escolares
para a formação ambiental e de
demonstração da sustentabilidade ambiental, fomentar boas
práticas ambientais nos serviços
municipais, entidades públicas e
privadas do concelho.

O que é a biodiversidade?
Biodiversidade, ou diversidade biológica, é a diversidade da natureza viva.
Desde 1986, o conceito tem adquirido largo uso entre biólogos, ambientalistas, líderes políticos e cidadãos informados no mundo todo. Este uso
coincidiu com o aumento da preocupação com a extinção, observado nas
últimas décadas do século XX.

Crianças aprendem sobre biodiversidade
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boletim municipal redigido conforme o novo acordo ortográfico

Feira do Campo Alentejano

Miguel Gameiro

Jorge Roque

sexta-feira, 8 de junho
10h00 – “Picadeiro Aberto” – Batismo de equitação (picadeiro
exterior)
10h15 - Mãos na Massa - workshop de confeção de pão (espaço
do pão)
10h30 - 2.º Encontro Ibérico do Regadio e da Sustentabilidade
(auditório da Zona Agrária-Aljustrel)
- Investimentos e Perspetivas do Regadio no Concelho de
Aljustrel
- Requalificação dos caminhos agrícolas no Concelho de
Aljustrel
- O regadio e o desenvolvimento agrícola no Concelho de
Aljustrel
14h00 - Mãos na Massa - workshop de confeção de pão de
bolinhos da massa do pão (espaço do pão), pela Fundação
Odemira
15h00 - 2.º Encontro Ibérico do Regadio e da Sustentabilidade 2ª parte (auditório da Zona Agrária-Aljustrel)
- O Regadio e as novas culturas no Concelho de Aljustrel
- Apresentação do Projeto Iber Granatum, S.L.,Nova Sociedade Agrícola e Industrial Aljustrel ‐ Lepe
- Apresentação da II Fase do Plano de Rega do Roxo
15h30 - “Na Companhia do Pão III” - Workshop de confeção de
pratos e sobremesas à base de pão. Colaboração: ESDIME –
Agência para o Desenvolvimento Local do Alentejo Sudoeste
18h00 - Inauguração oficial da 12ª Edição da Feira (pavilhão
principal)
- Banda da Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense
- Grupo Coral do Sindicato Mineiro
18h30 - Assinatura do Protocolo entre a ABROXO e a AGELEPE
(Stand Câmara M. de Aljustrel)
18h30 - Espetáculo Equestre (picadeiro exterior), com a Escola
de Equitação da Associação Equestre de Aljustrel
18h30 - Coro da Universidade Sénior de Aljustrel (espaço do pão)
18h45 - Show Cooking (espaço do pão)
- “Sabores da nossa Terra” - Confeção de prato à base de pão,

CC
pelo chefe aljustrelense Ângelo Lampreian (verificar se ainda vem)
19h00 - Grupo Coral do Sindicato Mineiro (palco 2)
19h30 - Tuna da Escola Superior Agrária – Beja (palco 2)
21h00 - Mi ku Bô (palco 2)
22h00 - 10ª Grande Corrida de Toiros (praça de toiros Manuel
António Lampreia)
22h30 - Chave d´Ouro (palco1)
23h00 - Dj G Luft (espaço jovem)
24h00 – C C – Carlos Coincas & José Liaça (palco 2)
01h00 – Dj Di Paul (espaço jovem)
01h30 - Dj Las (palco 2)

Sábado, 9 de junho
07h00 – “Prova de Caça a Pares”(Sede da Associação de Caçadores – Escola de S. João do Deserto)
11h00 - “Picadeiro Aberto” – Batismo de equitação (picadeiro
exterior)
11h30 - “Voluntariado e Saúde Publica” (auditório da Zona
Agrária-Aljustrel)_ Agentes patogénicos transmitidos por
carraças – a infeção no homem e nos animais
11h30 - Show Cooking (espaço do pão)
“Sabores da nossa Terra” - confeção de prato e sobremesa à
base de pão, pelos chefes aljustrelenses João Ameixa e Luís
Lança
14h00 - Mãos na Massa - workshop de confeção de pão com
linguiça (espaço do pão)
15h00 - Grupo Coral “Os Cigarras “ do Centro Republicano
(palco 2)
15h00 – Workshop de Suporte Básico de Vida (stand dos Bombeiros de Aljustrel)
15h30 - Bolinhos da Avó – workshop de confeção de pão de
bolos tradicionais (espaço do pão)
15h30 - Grupo Coral Rosas de Abril
(palco 2)
16h00 - Grupo Etnográfico Planície Alentejana (palco 2)
16h30 - Entrega de prémios da Prova de Caça a Pares (palco2)
16h30 - Desfile de Fanfarras de Bombeiros (a partir do largo do

mercado até ao recinto de feira)
16h30 - Tiborna no verão (espaço do pão)
17h00 - Espetáculo Equestre (picadeiro exterior)
Demonstração da Escola Profissional e Rural de Serpa
17h00 - Encontro dos Amigos dos Roedores: Coelhos, chinchilas,
etc. (pavilhão do gado)
18h00- Demonstração de Tosquia de Ovinos (pavilhão do gado)
18h00 - Maravilhas do Alentejo (palco 2)
19h45 - Projeção em tela gigante - Jogo de Futebol: Portugal /
Alemanha - Euro 2012 (palco2)
22h00 - “Cavalhadas” (picadeiro exterior)
22h30 - Miguel Gameiro (palco 1)
23h00.- [DJ] Valentim F (espaço jovem)
24h00 - Jorge Roque - vencedor Operação Triunfo - (palco 2)
01h00 - Liliana feat Dj Kokeshi (espaço jovem)
01h00 - Garraiada à Alentejana (picadeiro exterior)
01h30 - Dj Rui Miguel (palco 2)

Domingo, 10 de junho
09h00 – Passeio Equestre com Concurso de Trajes à Portuguesa
(concentração junto à entrada do picadeiro)
12h30 - Gaspacho coletivo (espaço do pão)
14h30 - Mãos na Massa – workshop de confeção de pão com
chocolate e passas (espaço do pão)
15h00 - Show Cooking (espaço do pão)
	Confeção de prato e sobremesa à base de pão, pelo chefe
Carlos Capote e doceiras convidadas
15h30 - Grupo Coral Freg. S. J. Negrilhos (palco 2) .
16h00 – Grupo Coral Juvenil “Os bubedanas” (espaço do pão)
16h00 - Grupo Coral “Margens do Roxo (palco 2)
16h30 - Mostra de doçaria (espaço do pão)
16h30 - Grupo Coral Flores da Primavera (palco 2)
17h30 - Raízes do Sul (palco 2)
19h30 -“Momento de Fado” com Ana Sofia Soares, acompanhada por António Barros – guitarra portuguesa e António José
Caeiro – viola fado . (palco 2)

Várias moções importantes aprovadas

Assembleia municipal
>

A reunião da Assembleia
Municipal de Aljustrel realizou-se no passado dia 27 de abril
de 2012, em sessão ordinária.
Depois do primeiro período
para intervenção do público,
foi manifestada uma tomada
de posição contra a fusão das
duas escolas para a criação de
um mega-agrupamento, por não
estarem demonstrados os benefícios que isso possa trazer, para
além da perda de postos de emprego no concelho e da qualidade do ensino.
Foram ainda apresentadas
quatro moções nomeadamente,
a apresentada pelo PS intitulada
“Repúdio ao modelo de reorga-

nização administrativa territorial
autárquica”, esta moção foi aprovada por unanimidade. O grupo
da CDU apresentou três moções:
“Saudação 25 de Abril- O Povo e
o país precisam de Abril”; “ Contra a extinção de Freguesias em
defesa do Poder Local” e ainda
“1º de Maio- Dia Internacional do
Trabalhador”, todas aprovadas por
unanimidade. Por fim foi ainda
apresentada a tomada de posição
sobre a proposta de lei nº 44/XII
por parte dos órgãos municipais.
Na ordem do dia, o ponto dois
destacou-se pela “Apreciação e
votação dos documentos de prestação de contas do exercício de
2011”. Este assunto foi aprovado

por maioria com abstenção da
bancada da CDU.
Na ordem do dia esteve a
“Apreciação e votação da 1ª
Revisão às Grandes Opções do
Plano e do Orçamento”, este
terceiro ponto foi aprovado por
unanimidade. No quarto ponto
tratou-se da “Eleição do membro suplente para a CIMBALComunidade Intermunicipal do
Baixo Alentejo.” O eleito foi Gabriel Fernando Mendes Borralho
com 15 votos a favor. Seguiu-se
a “ Eleição de 4 cidadãos eleitores para integrarem a Comissão de Proteção das Crianças e
Jovens”.
Em cima da mesa esteve ainda a

“Apreciação e votação da proposta
de desafetação de parcela de terreno do Domínio Público Municipal”,
a Assembleia Municipal deliberou,
neste sexto ponto, aprovar por
unanimidade, a autorização da desafetação do domínio público de
uma parcela de terreno com área
de 76 m2 e integrá-la no domínio
público privado municipal de forma a permitir a posterior permuta
com uma parcela de terreno com a
mesma área pertencente à empresa MAJOGAB.
No sétimo ponto “Apreciação e
votação da declaração de Interesse Público Municipal do projeto
de expansão-paiol do Azinhal”, a
assembleia deliberou por unani-

midade reconhecer o interesse
público municipal da execução do
projeto referido por parte da empresa Orica Mining Services Portugal S.A.
O oitavo ponto tratou da “Autorização para abertura de procedimentos concursais” de 2 assistentes operacionais para Nadador
salvador e 1 assistente técnico de
animação cultural e desporto. Ambos foram aprovados por unanimidade. No nono ponto a Assembleia
Municipal tomou conhecimento
da “Apreciação do Relatório da
Oposição”.
A próxima reunião da Assembleia Municipal realiza-se a 29 de
junho.

