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Entrevista

Vereadora
Conceição Parreira
Recuso-me a fazer de conta que
os problemas não existem. Prefiro
assumi-los e enfrentá-los. // 13

obras

Obras das Piscinas
cobertas concluídas
A intervenção principal consistiu no
aproveitamento das áreas de apoio e
na ampliação do tanque principal, que
passou de 20 para 25 metros. // p8

desenvolvimento

1ª Feira Ibérica da
Indústria Mineira
foi um sucesso
Entre os dias 29 e 31
de maio, no Parque de
Exposições e Feiras, o
Município de Aljustrel
promoveu a I Feira
Ibérica da Indústria
Mineira (FIIM – Aljustrel’13). // p11

freguesias

Junta requalifica
envolvente da
N. Sra. do Castelo
Este projeto pretende revitalizar um
espaço emblemático da vila, constituindo-se como elemento catalisador
da oferta turística e cultural.// p6

social

Um Dia Pela Vida.
Concelho unido na
luta contra o cancro
Centenas de pessoas e várias instituições do concelho reuniram-se
em torno das atividades – música,
pintura, dança, entre outras – que
marcaram a grande festa final de
encerramento da iniciativa. // p12

município

Entrevista ao
Presidente da
Assembleia Municipal

>

Feira do Campo Alentejano - a grande “montra” do Concelho de Aljustrel está de volta. // p14

Francisco Mestre destaca a importância da descentralização das
sessões da Assembleia
Municipal em todas as
freguesias, o que contribuiu para aproximar
as pessoas deste
órgão fundamental do município. // p3
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Município

Editorial

“
Nelson Brito
Presidente da Câmara

A Feira do Campo é muito mais
que um ponto de encontro
de afetos. É também uma demonstração do fulgor da nossa
cultura e do espírito que impele os nossos empreendedores
- seja no domínio empresarial,
social, cultural ou associativo.

Feira do Campo
Alentejano

A

Feira do Campo Alentejano está de volta. Com
ela vem o tempo do convívio, do regresso à terra,
dos petiscos, da alegria e
da amizade que caracteriza este grande momento de encontro da
nossa comunidade. Ela reúne os que cá
residem, devolve-nos muitos dos nossos
que estão lá fora e traz até nós os amigos
do Concelho de Aljustrel que aproveitam
estes dias para nos revisitar.
Mas a Feira do Campo é muito mais
que um ponto de encontro de afetos. É
também uma demonstração do fulgor
da nossa cultura e do espírito que impele os nossos empreendedores - seja no
domínio empresarial, social, cultural ou

associativo. Nestes dias desvendamos
quem fomos, quem somos e quem queremos ser. Revisitamos o nosso passado
rural, aliado a uma tradição mineira singular que gostamos de recordar; mostramos o nosso presente que nos orgulha,
em que a agricultura e as atividades a
ela associadas têm um importância cada
vez maior, e, porque a Feira do Campo
é, sobretudo, um espaço de esperança,
projetamos o futuro do nosso concelho,
que queremos que seja de prosperidade
e felicidade.
À nossa escala, e considerando os
tempos muito difíceis que o país atravessa, realizar a Feira do Campo é um
feito assinalável, porque é um enorme
evento promovido por um pequeno mu-

nicípio. A Feira do Campo só é possível
de realizar com o empenho e o entusiasmo de muitas pessoas que a ela se
associam todos os anos – trabalhadores
da Câmara, empresários, voluntários e
membros de coletividades e associações de cariz variado. São centenas e
centenas de pessoas que se envolvem
numa iniciativa que já é uma das maiores dentro do género em Portugal, pelo
que, enquanto Presidente da Câmara,
só posso ficar orgulhoso e agradecido a
todas e a todos os que tornam este certame possível.
Bem hajam os homens e mulheres
que continuam a acreditar no futuro do
nosso concelho, no nosso Alentejo e no
nosso Portugal.
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município

30 –

BI
Nome: Francisco Correia Mestre
Cargo: Presidente da Assembleia
Municipal de Aljustrel
Profissão: Professor
de matemática

Presidente da Assembleia Municipal de Aljustrel

Foram mais as vezes
em que foi possível o consenso
do que o contrário
Um dos momentos mais complicados deste mandato foi efetivamente a decisão governamental
de agregar as freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

“

P Na reta final de mandato na Presidência da Assembleia Municipal de Aljustrel
que balanço faz do trabalho desenvolvido pela Assembleia?
R Considero que este mandato assentou em
três marcas fundamentais: a reorganização
do funcionamento da Assembleia Municipal,
investido nas novas tecnologias em detrimento do papel; a política de proximidade com as
populações, assente na descentralização da
Assembleia Municipal por todas as freguesias
do concelho e no contributo para a dignificação das comemorações do 25 de Abril, com a
realização das Assembleias Municipais Evocativas do 25 de Abril.
Quais foram os resultados da reorganização do funcionamento da Assembleia
Municipal?
Essa reorganização contribuiu para uma divulgação em tempo real para todos os membros da Assembleia Municipal, investido
na divulgação de todas as informações por
email, assim como toda a documentação de
apoio às reuniões. Esta medida permitiu uma
redução efetiva nos custos de funcionamento,
nomeadamente com o papel, na ordem dos
70%, e consequente diminuição da pegada
ecológica. Permitiu igualmente a agilização
de procedimentos e a diminuição de funcionários da autarquia envolvidos na distribuição
da documentação.
P Entende que os procedimentos adotados aproximaram as pessoas da Assembleia Municipal?
R A política de proximidade foi de facto uma

marca essencial deste mandato. Com a realização das assembleias municipais descentralizadas (em todas as freguesias do nosso concelho) proporcionou-se a oportunidade a toda
a população de participar nas decisões e contribuir com as suas opiniões para melhorar as
condições de vida de todos os habitantes do
Concelho de Aljustrel, criando uma maior proximidade entre os eleitos e eleitores, entre os
que tem a responsabilidade democrática da
decisão e a população.
P Na prática, como se processou essa
mudança?
R Ao longo deste mandato foi possível realizar pelo menos duas assembleias em cada
uma das freguesias, permitindo aumentar
substancialmente o número de pessoas que
assistiram ao decorrer dos trabalhos (algumas
centenas) assim como o número de intervenções do público (mais de uma dezena).
P Qual foi para si o momento mais difícil desde que assumiu funções?
R Um dos momentos mais complicados deste
mandato foi efetivamente a decisão governamental de agregar as freguesias de Aljustrel e
Rio de Moinhos. A Assembleia Municipal unida contra esta agregação procurou utilizar
todos os meios legais ao seu alcance para
tentar que esta situação não se concretizasse, mas o governo não respondeu
positivamente e acabou por agregar
as duas freguesias, contrariando a
política de proximidade defendida
pela Assembleia Municipal de
Aljustrel.
P Por proposta do presidente, a Assembleia
aprovou por unanimidade a realização
das Assembleias
Evocativas de 25
de Abril de 1974.
Qual foi a importância desta medida?
R
Significou
um
grande
contributo
para a dignificação das
comemora-

ções do 25 de Abril. Esta medida permitiu a realização de quatro assembleias evocativas de
Abril que, em meu entender, constituíram um
momento político de relevância. As intervenções políticas realizadas nestes atos solenes
ajudaram para a consolidação da democracia
no nosso concelho.
P Sentiu que a população aderiu?
R Estas assembleias foram amplamente participadas pela população, registando-se em
todas as reuniões mais
de uma cen-

tena de participantes, melhorando ano após
ano esta participação.
P Em termos pessoais, que balanço faz
do seu mandato?
R No que respeita à minha participação enquanto presidente da Assembleia Municipal,
considero que está a ser uma experiencia
muito enriquecedora. Foi muito aliciante a
procura de consensos entre as duas forças
políticas que compõem a assembleia no sentido de promover o debate e o diálogo necessários à tomada de boas decisões. Felizmente foram mais as vezes em que foi possível o
consenso do que o contrário. Procurei sempre afirmar a importância da Assembleia
Municipal enquanto órgão representativo
do poder local democrático. Considero, no
entanto, que este trabalho de afirmação
ainda esta muito longe de ser concluído
e deve ser uma preocupação de todos os
membros desta assembleia.

(Reunião de 30 de maio de 2013

Resumo das deliberações

>

Encerrado o 1º período
para intervenção do público, passou-se ao ponto da apreciação e votação dos documentos
de prestação de contas do exercício de 2012, que foi aprovado por
maioria, com os votos a favor da
bancada eleita pelo PS e a absten-

ção dos deputados eleitos pela
CDU.
Seguiu-se a apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes
Opções do Plano e do Orçamento,
que foi aprovado por unanimidade.
No ponto seguinte a Assem-

bleia pronunciou-se sobre a emissão de parecer sobre o processo
de extinção da AMBAAL – Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, ponto que
foi aprovado por unanimidade.
O quinto ponto da ordem de
trabalhos analisou a autorização

para abertura de procedimentos
concursais, para Comunicação
Social – Aprovado por unanimidade; Cantoneiros de Limpeza
– Aprovado por unanimidade e
Nadador Salvador – Aprovado por
unanimidade. Seguiu-se a apreciação e votação da Proposta de

Nomeação de Júri, que também
foi aprovada por unanimidade.
Concluída a apreciação da atividade da Câmara, outros assuntos de interesse e após o 2º período para intervenção do público,
o Presidente da Assembleia deu
como concluídos os trabalhos.
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sociedade
39 anos depois os Aljustrelenses juntaram-se para comemorar

25 de Abril

Em 1974, o povo português saiu às ruas para gritar
liberdade na maior manifestação espontânea registada na história de Portugal. 39 anos depois, a democracia alcançada está cada vez mais ameaçada,
mas Aljustrel não esquece e saiu à rua para comemorar este grande acontecimento. Fica o registo
para memória futura…

25 de Abril de 2013
Fica para a história como o dia em que
foi inaugurado o Hotel Villa Aljustrel. Uma
importante infraestrutura turística que
confere a Aljustrel uma excelente capacidade de oferta ao nível de dormidas (33
quartos) em hotel de 3 estrelas.
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facto

obras

Desde novembro de 2009, para
um investimento total de cerca
de 7 milhões e 400 mil euros, o
Município de Aljustrel conseguiu
ver aprovados apoios comunitários no valor de 6 milhões e 700
mil euros

Obra fundamental

Escrituras públicas de aquisição em curso

Câmara vai ampliar
cemitério de Aljustrel
Passadas várias décadas
da entrada em funcionamento da infraestrutura,
a Câmara irá optar por
um reordenamento
espacial do cemitério

>

O Município de Aljustrel já
concebeu o estudo do projeto de ampliação do Cemitério de
Aljustrel.
Passadas várias décadas da
entrada em funcionamento da
infraestrutura, a Câmara irá optar
por um reordenamento espacial
do cemitério, através do aprovei-

tamento da via rodoviária existente, localizada paralelamente
ao muro exterior, que será deslocada vários metros para oeste,
o que permitirá um crescimento
muito substancial da capacidade
de inumação do cemitério, que
atualmente se aproxima do seu
limite.

Habitantes do Bairro do Plano e
Algares já podem escriturar casas

>

A Câmara Municipal de
Aljustrel deliberou alienar algumas das moradias situadas nos Bairros Mineiros de
Plano, Algares de Cima e Algares de Baixo para que se possa
iniciar o processo de realização
Bairro do Plano
das escrituras públicas.
Esta deliberação marca
mais um passo num processo que se arrastou por mais de 20 anos,
permitindo avançar para o ordenamento urbanístico destes bairros característicos de Aljustrel, criando-se igualmente condições para que os
moradores se tornem proprietários de pleno direito das suas casas.

Infraestrutura integra o Centro Cultural de Ervidel

Obras do ginásio de Ervidel
avançam a bom ritmo

>

Sentido Aljustrel-Montes Velhos

O projeto de alteração do
Centro Cultural de Ervidel
para adaptação a ginásio está a
avançar a bom ritmo. A intervenção neste espaço, da responsabilidade da Câmara de Aljustrel,
permite adaptar uma área do edifício que era utilizada como zona
de arrumos pela Junta de Freguesia de Ervidel.
A cobertura existente apresentava um avançado estado de degradação pelo que foi substituída,
mantendo as asnas que foram devidamente reparadas.
A área de intervenção possuía
dois compartimentos em alvenaria: um onde foi localizado o bal-

neário de apoio ao ginásio e outro que foi demolido. O balneário
comporta instalações sanitárias e
zonas de duche adaptadas a portadores de mobilidade condicionada.
Todo o restante espaço interior foi executado sem qualquer
tipo de ressaltos no piso, garantindo assim acessibilidade completa. O acesso ao espaço é efetuado pelo portão existente, que
será substituído de modo a que o
espaço garanta acessos independentes.
Esta obra, financiada pelo programa PRODER, tem um investimento total de 106 mil euros.

Sentido Montes Velhos-Aljustrel

Vista exterior

Vista geral do Projeto

Pormenor da cobertura
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Aljustrel

freguesias

Av. 1º de Maio
7600 – 010 Aljustrel
Tel. 284 602 404
Fax. 284 601 611
e-mail
geral@jf-aljustrel.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

Aljustrel

Junta requalifica envolvente
da Nossa Senhora do Castelo

Nossa Senhora
do Castelo
A Capela, no início de Santa
Maria do Castelo, passou no
primeiro quartel do Séc. XVI a ser
denominada de Nossa Senhora
do Castelo, segundo as referencias que constam nas visitações
da Ordem de Santiago.
Os azulejos do tipo “tapete” são
do Séc XVII. Após o terramoto
de 1755 que provocou alguns
estragos, a ermida foi reconstruída, e presume-se que o altar seja
dessa época pelo facto de apresentar características barrocas.
A escadaria foi construída nos
anos 40 do Séc XX e nos finais
dos anos 80 a abertura de valas
para electrificação da zona envolvente, pôs a descoberto materiais
de origem medieval, nomeadamente cerâmicas e ossos de
animais.
Nos anos 60 do Séc XX a zona do
altar desmoronou-se tendo sido
então construída a parte inferior
em alvenaria e aproveitada toda
a madeira da parte superior e
reconstituído o retábulo que foi
pintado tal como todo o interior
da ermida.

Este projeto pretende
revitalizar um espaço
emblemático da vila,
criando um local de
permanência qualificado
com melhores acessibilidades, constituindo-se
como elemento catalisador de fluxos turísticos
e de diversificação da
oferta turística e cultural
Estão em curso as
obras de requalificação
da Nossa Senhora do
Castelo, da responsabilidade da Junta de
Freguesia de Aljustrel. Com um
investimento previsto de mais de
74 mil euros comparticipados pelo
FEDER, a intervenção visa a requalificação do espaço envolvente à
Ermida da Nossa Sra. do Castelo
em Aljustrel, no sentido da sua valorização e promoção integrada do
património local.
Este projeto pretende, assim,
revitalizar um espaço emblemático
da vila, criando um local de permanência qualificado com melhores
acessibilidades,
constituindo-se
como elemento catalisador de fluxos turísticos e de diversificação
da oferta turística e cultural.
As características da sua locali-

zação e a sua envolvente paisagística, permitem, quer do ponto de
vista estritamente ambiental, quer
do ponto de vista das oportunidades de fruição da natureza, reunir
condições propiciadoras da qualidade de vida das populações.
Concretamente, as ações a desenvolver consistem na criação
e recriação de espaços de per-

Ervidel

CMA contra
encerramento
CTT Ervidel

A população da freguesia de Ervidel saiu à rua
no dia 14 de maio, para uma manifestação
contra o encerramento da estação local dos
CTT, como é pretensão da empresa. Para além
dos utentes, marcaram presença representantes da Câmara de Aljustrel, da Junta de Freguesia, da Comissão de Utentes e do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e
Telecomunicações. Para reverter esta decisão,
que coloca em causa a coesão territorial e a
dinamização económica e social da freguesia,
a Câmara já reuniu com o Sindicato Nacional
dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações e solicitou reuniões urgentes à administração dos CTT e à Autoridade Nacional
das Comunicações - Anacom.

manência, com destaque para a
construção de um passadiço panorâmico, colocação de um quiosque e parque de merendas, bem
como na introdução de mobiliário
urbano adequado tendo em conta
critérios como a qualidade, a estética, o conforto, a funcionalidade,
a durabilidade e o enquadramento
no espaço.

Messejana

D. Sebastião
retorna às festas
de Santa Maria

Este ano as Festas de Santa Maria irão prolongar-se por cinco dias, com início na 4ª feira, dia 14 de agosto, véspera do feriado de
Santa Maria, até domingo, dia 18 Agosto.
Para além do programa habitual, haverá uma
alusão à visita histórica de D. Sebastião à vila
de Messejana, com uma recriação durante
o fim de semana que pretende enriquecer
o programa tradicional Com El’Rei em destaque, haverá festa, rábulas, demonstrações
de armas pela Guarda Real, danças da época,
arraial musical pelas ruas, garraiada, espaço
jovem e a tradicional tourada. Um a boa ocasião para visitar uma das mais bonitas vilas
do Concelho de Aljustrel, com rico património humano e cultural impar.

Irá igualmente proceder-se à
requalificação/uniformização
de
pavimentos, com supressão de
barreiras arquitetónicas; à colocação de mobiliário urbano e equipamento de apoio ao visitante e
à criação de percursos orientados
e plantação de árvores e arbustos
de forma criar um espaço de permanência e de lazer e de zonas de

Rio de Moinhos

Freguesia
bem presente
na Feira do Campo
Rio de Moinhos estará bem presente na Feira do Campo Alentejano deste ano, que se realiza de
7 a 10 de Junho. Para além do
habitual stand promocional da
junta de freguesia, Rio de Moinhos estará
representado pela Cocaria – Associação de
Solidariedade, que ficará encarregue dinamizar uma das tasquinhas junto ao Palco 2 da
Feira. Oportunidade para provar os excelentes petiscos tradicionais confecionados pelas
mãos hábeis dos profissionais desta importante instituição de cariz social do Concelho
de Aljustrel.

circulação pedonal, de zonas de
estadia.
Esta obra, de enorme interesse
público, visa não só os utilizadores
residentes mas também a população presente ou ocasional (professores, quadros técnicos, etc.), os
turistas, os visitantes, entre outros,
que reforçam o conjunto de beneficiários das intervenções.

S. João de Negrilhos

Montes Velhos
confeciona maior
açorda do mundo

A maior açorda alentejana do mundo volta a ser confecionada em Montes Velhos, no
dia 15 de junho. Este acontecimento, que foi
um sucesso na sua primeira edição, realizada
no ano passado, vai reunir à mesa centenas
de pessoas para manjar a afamada Açorda à
Alentejana. Trata-se de uma iniciativa que pretende valorizar a gastronomia, com particular
destaque para os três elementos essenciais da
culinária alentejana: o pão, o azeite e os alhos,
mas também para a utilização das ervas aromáticas, como o coentro e o poejo. A iniciativa
integra-se no XVII Encontro Nacional de Folclore que decorrerá naquela localidade e no
qual participam diversos grupos de folclore
nacionais.
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obras
Parque da Vila de Aljustrel

Jardim Público e Parque
Desportivo unidos
e requalificados
O Parque da Vila de Aljustrel, com
uma área de intervenção de 11.525,00
m2 irá constituir um espaço privilegiado para o lazer e prática de desportos
O projeto “Parque da Vila de Aljustrel”, que visa requalificar e valorizar o Jardim Público 25 de Abril e ainda
enquadrar, como um todo, o Parque Desportivo e o
Campo de ténis, teve início em abril passado.
Esta requalificação pretende reverter a trajetória de
degradação a que tem estado sujeito e potenciando, ao
mesmo tempo, a sua afirmação enquanto elemento estruturante do tecido urbano.
O Parque da Vila de Aljustrel, com uma área de intervenção de 11.525,00 m2 irá constituir um espaço
privilegiado para o lazer e prática de desportos, abrangendo uma vasta área no centro da Vila, o espaço será
constituído por um conjunto de equipamentos desportivos com diferentes valências enquadradas por um
amplo espaço verde que confere ao local excelentes
qualidades de atratividade, com condições para a sua
frequência por toda a população.
O investimento total será de mais de 778 mil euros,
financiados a 85% pelo In Alentejo.

Administração direta

Uma Câmara
com rostos

Sistema de
cobertura
do parque

Campos de ténis
Os campos de ténis existentes vão
também fazer parte integrante do
Parque da Vila. Porém, dado o seu avançado estado de degradação é de todo
necessário uma reabilitação deste espaço. Será substituído o pavimento dos
campos, recuperadas as bancadas na
envolvente dos campos e colocadas novas
redes de proteção e de separação/ delimitação.

Novo Parque Desportivo
O campo polidesportivo, vulgo Parque Desportivo, que irá
agora unir-se e completar o Parque da Vila, será alvo de uma
profunda requalificação. Assim, será substituído o pavimento do campo, recuperadas as bancadas na envolvente dos
campos e colocadas novas redes de proteção e de separação/delimitação. O edifício dos balneários será, também ele,
reabilitado e introduzida uma nova cobertura e elementos
unificadores nos vãos.
Está também prevista a colocação de um sistema de cobertura sobre o campo de jogos, que facilitará a utilização deste
equipamento desportivo durante todas as alturas do ano.

1

2

3

4

Colocação de aparelhos de manutenção física

>

As 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.
1 Colocação de corrimão no

Jardim

5

6

Loteamento do Largo da Feira

Jardim de Montes
Velhos remodelado

2 Construção de estrutura para

colocação de painel de azulejos
no Jardim do Coreto
3 Melhoramento do Jardim

>

do Sindicato Mineiro.
4 Pavimentação do estacionamento

do Bairro São Pedro
5 Pintura do Poço Além
6 Preparação do 1º Maio na Barragem

no Roxo
7 Preparação do estacionamento

para a Feira do Campo
8 Reparação do espaço evolvente

das Piscinas Municipais

Aparelhos

7

8

O Jardim 1º de Maio de
Montes Velhos foi alvo de
intervenção. Nestas obras foi
efetuada uma nova delimitação
do espaço através da criação de
um passeio em toda a envolvente do jardim e de uma nova zona
de estadia em lajetas. O lago
existente foi redimensionado,
sendo que um dos seus tanques
foi demolido e outro transformado em canteiro, devidamente
plantado. No tanque sobrante foi

necessário proceder à reparação
do revestimento existente e à
colocação de uma nova bomba
de água. Para que as obras ficassem concluídas foram colocados, na zona relvada existente,
dois aparelhos de manutenção
física para uso da população.
Esta é uma importante intervenção que coloca à disposição da
população um espaço público
que há muito tempo carecia de
uma intervenção profunda.
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percentagem

15,11%

obras

Redução do endividamento do Município de Aljustrel.
Em finais de 2009 a dívida da Câmara
Municipal de Aljustrel rondava os 11
milhões de euros. Em relação a esse
período a diminuição do endividamento foi de 1 milhão e 640 mil euros

Projeto de 810 mil euros

Funcionamento
da Piscina Coberta
Com o retomar da normalidade, este
equipamento desportivo está em funcionamento de segunda a sexta–feira
de manhã, das 8h00 às 13h00 e de tarde das 15h00 às 21h00. Ao sábado o
horário de funcionamento decorre no
período da manhã, entre as 9h00 e as
13h00. Para satisfazer as necessidades
de todos estão disponíveis as classes
de Natação desde a mais tenra idade
até à idade adulta, nomeadamente,
“Adaptação ao meio aquático” dirigida a bebés e crianças dos 6 meses aos
7 anos de idade; segue-se a “Iniciação
aos diferentes estilos” dos 8 aos 14
anos; numa fase mais avançada, para
pessoas com idade superior a 14 anos,
estão disponíveis as aulas de “Aprendizagem, desenvolvimento e aperfeiçoamento e Manutenção”. Há ainda a
modalidade de hidroginástica, dirigida
a um público com idades compreendidas entre os 16 e os 55 anos, e ainda a
hidrossénior destinada a pessoas com
idade superior a 55 anos.
Este equipamento municipal tem
um vasto leque de ofertas desportivas,
dirigidas a todas as faixas etárias, de
maneira a abranger um público heterogéneo. Os desportos aquáticos podem
e devem ser iniciados logo na infância,
e mantidos durante toda a vida.
As inscrições já estão a decorrer e
podem ser efetuadas no local. Mais
informações através do telefone 284
600 074.

Zona dos prédios

Obras no Bairro
de S. Pedro
- Aljustrel

Obras de ampliação
e requalificação da Piscina
Municipal Coberta concluídas
A intervenção principal
consistiu no aproveitamento das áreas de
apoio e na ampliação
do tanque principal, que
passou de 20 para 25
metros

>

O projeto de ampliação e
requalificação da Piscina
Municipal Coberta está concluído. A obra teve um valor aproximado de 810 mil euros, financiados a 85% pelo programa
InAlentejo.
A intervenção principal consistiu no aproveitamento das
áreas de apoio e na ampliação
do tanque principal, que passou
de 20 para 25 metros. Foi tam-

bém criado um novo tanque de
aprendizagem para crianças e
idosos com 10 metros.
O edifício foi reformulado ao
nível dos balneários de forma a
permitir a separação de espaços
de vestiários/balneários para
crianças e aumentar as áreas no
interior do perímetro edificado.
Foi ainda implantada uma sala
de público, junto à entrada, de
modo a permitir um melhor vi-

sionamento das piscinas, sem a
necessidade de estar dentro da
nave e a realização de melhoramentos na zona envolvente e
acessos exteriores.
O edifício tem agora melhores performances energéticas,
através da colocação de vários
painéis solares que permitem
ganhos energéticos muito significativos, tornando-o ambientalmente sustentável.

>

Já estão concluídas as obras de
requalificação no Bairro de S. Pedro em Aljustrel. Esta obra na “zona dos
prédios” veio beneficiar o espaço envolvente através da construção de novos
acessos, colocação de iluminação pública, passeios, espaços verdes e construção de escadas de acesso às diferentes
cotas do terreno, de forma a conferir
maior dignidade a uma das zonas mais
densamente habitadas do concelho de
Aljustrel, que há vários anos carecia de
uma profunda intervenção.

Bairro de S. Pedro
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obras
Projeto pensado nos jovens casais

Município já vendeu 11 dos 13 lotes
do Loteamento do Rossio da Feira
O projeto prevê a construção de
6 moradias T3 e 7 habitações T4
destinadas preferencialmente a
jovens casais

>

A Câmara de Aljustrel já vendeu 11 dos
13 lotes do Loteamento do Rossio da Feira em Aljustrel. O projeto prevê a construção
de 6 moradias T3 e 7 habitações T4 destinadas
preferencialmente a jovens casais, indo, desta
forma, de encontro às necessidades detetadas
de fixação de população jovem no concelho.
O loteamento, engloba uma área total de
8.518,52m2, com uma área bruta de construção de 3.494,52m2.

Lote em construção

Vista do loteamento

Ordenamento do território

Acordo conseguido com a Segurança Social

Quintal da Casa do Povo
vai passar para a Câmara

>

A Câmara de Aljustrel chegou a acordo com o Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social para a cedência, em
regime de comodato de 15 anos,
do terreno anexo ao Serviço Local
de Aljustrel desta instituição, vulgarmente conhecido por quintal

PDM - Plano Diretor Municipal
de Aljustrel avança
>
Em 14 de maio de 2013, decorreu na CCDRA - Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo, em Évora, a
última reunião de acompanhamento
da revisão do PDM - Plano Diretor
Municipal de Aljustrel, na qual se
pronunciaram os representantes e
as entidades da administração direta
e indireta do Estado e do município.

Neste momento o Município de
Aljustrel aguarda que os envolvidos na reunião se pronunciem sobre a proposta do plano. Aguardase igualmente que a empresa DHV,
que está a elaborar a revisão, efetue as correções necessárias.
Após estar concluída a retificação do documento, de acordo com
os pareceres das entidades envol-

da Casa do Povo.
Formalizada a cedência, o município ficará em condições de elaborar um projeto que confira a devida
dignidade a este imóvel situado
numa zona nobre da Vila de Aljustrel (Avenida da Liberdade), colocando-o ao serviço da população.

Pormenor da arquitetura

vidas, a CCDRA emitirá o parecer
final da reunião da Comissão de
Acompanhamento, dando-se início
ao período de discussão pública.
Segue-se a aprovação final da
CCDRA e consequente aprovação
pela Assembleia Municipal e a posterior ratificação através de Resolução de Conselho de Ministros e
publicação em Diário da República.

Elaboração do PDM
Início da
revisão

Acompanhamento
concertação

Discussão
pública

Participação pública

Parecer
final

Aprovação

Publicação

Depósito e
divulgação

Vista para o quintal
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curiosidade

sociedade

O Movimento Associativo popular tem uma ação insubstituível nas
áreas da Cultura, Desporto e Recreio. No dia 31 de Maio de 1924,
teve inicio o Iº Congresso das Coletividades (Lisboa) onde foi constituída a então Federação das Sociedades de Educação e Recreio,
hoje Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. A lei 34/2003 de 22 de Agosto, estabelece por isso
o 31 de Maio como o Dia Nacional das Coletividades.

Dia Nacional das Coletividades

Sentido e sentimento

Festa do Movimento Associativo
celebrada em Aljustrel
Monumento combatentes

Mural ao associativismo

A Câmara Municipal pretendeu, ao assinalar tão
importante data, homenagear e valorizar todos
aqueles que, de forma
voluntária e desinteressada, dedicam parte do
seu tempo ao movimento
associativo

>

A Câmara Municipal de
Aljustrel promoveu, no
âmbito das comemorações do
Dia Nacional das Coletividades,

um conjunto de iniciativas para
promover e sublinhar o papel
do movimento associativo na
sociedade, especialmente no
Concelho de Aljustrel.
A Câmara Municipal pretendeu, ao assinalar tão importante data, homenagear e valorizar
todos aqueles que, de forma
voluntária e desinteressada, dedicam parte do seu tempo ao
movimento associativo, à causa
social e ao desenvolvimento da
comunidade onde estão inseridos. Para tal, inaugurou um Mural em homenagem ao Dirigente
Associativo, na medida em que
os considera como uma impor-

Dia Mundial da Criança

Sessão de assinatura de protocolos
tante alavanca no desenvolvimento concelhio, não só ao nível
financeiro, mas, e com maior enfase, no aspeto sociocultural, de
movimentação e mobilização de
pessoas, no entretenimento que
proporciona com as suas iniciativas e nas condições que faculta
para o salutar desenvolvimento
dos jovens, tendo um papel fundamental na criação de hábitos
de vida saudáveis e de desenvolvimento social.
No âmbito desta efeméride foram realizadas várias iniciativas
com dias temáticos: Dia do Desporto; Dia dos Jogos Tradicionais,
Dia do Cante Alentejano e Dia

Nacional das Coletividades, onde
várias associações do concelho
deram o seu contributo.
De facto, as coletividades contribuem com a sua inestimável ação,
favorecem e incentivam um maior
envolvimento das populações na
vivência comunitária, promovendo o diálogo e o intercâmbio institucional, vivendo do empenho e
dedicação dos dirigentes associativos que, a título voluntário, dedicam parte das suas vidas e do seu
tempo às atividades públicas e ao
bem-comum. Sem as coletividades e os seus dirigentes, a sociedade portuguesa seria muito mais
pobre e menos enclusiva.

Área ardida reduziu 91%

Novas ações
de sensibilização junto
dos agricultores

>
Dia foi muito animado

Jogos aquáticos,
ao ar livre e música
no Dia da Criança

>

Para comemorar o Dia Mundial da Criança, que se realizou no passado 1 de junho, a
Câmara Municipal de Aljustrel organizou uma grande festa no Quintal Desportivo e na Piscina Coberta
de Aprendizagem.
Ao longo do dia as crianças brincaram alegremente nos insufláveis,
fizeram gincanas, pinturas faciais e
jogos desportivos que fizeram as
delícias da pequenada. Seguiu-se

a atuação da orquestra juvenil e da
turma infantil da SMIRA.
Na Piscina Coberta de Aprendizagem também houve jogos aquáticos
para as crianças, que ali se puderam
divertir, neste que foi um dos momentos mais marcantes deste dia
dedicado à população infantil.
Esta iniciativa contou com o
apoio da CPCJ de Aljustrel, da TLA
Rádio, dos Bombeiros de Aljustrel
e da GNR.

O Serviço de Proteção Civil Municipal, em articulação com
os Bombeiros de Aljustrel, a Guarda Nacional
Republicana e a Autoridade Florestal Nacional,
voltam a levar a efeito
ações de sensibilização,
junto dos agricultores
do Concelho de Aljustrel.
Esta iniciativa, que
nos últimos anos contribuiu para uma redução muito significativa da
área ardida, visa concertar uma estratégia de prevenção de incêndios
florestais com os agricultores.
Assim, sendo a prevenção a principal arma de combate aos incêndios, a referida equipa de trabalho volta ao terreno para, em contacto
direto com os agricultores, reforçar a ideia de que os tratores agrícolas
devem estar equipados com dispositivos de retenção de faúlhas, os extintores devem cumprir os requisitos de segurança e o bom senso deve
imperar.
Os resultados desta iniciativa são notáveis, visto que quando iniciou,
em 2010, a área ardida no concelho rondava os 260 hectares. Em 2012
esse valor baixou drasticamente para cerca de 22 hectares, ou seja, uma
redução de 91%.

Monumento
de homenagem
aos combatentes
falecidos tem
forte simbologia

>

A escultura, inaugurada no
âmbito das comemorações do
25 de Abril, pretende homenagear
todos aqueles que tiveram de sair
do seu País para combater numa
guerra, deixando para trás as suas
famílias, a sua terra, as suas vivências e os seus hábitos.
Pretende simbolizar, através do
elemento recortado, que sobressai
da peça, a saída dos homens que
tiveram de deixar a sua realidade,
conscientes da perigosidade da
missão, numa altura onde as dificuldades imperavam e onde o desconhecido e a mudança se apresentavam como realidade.
O rasgo revela ainda a dor das
famílias, os sentimentos de incerteza, de dúvidas, de angústia, de
ansiedade. Afigura, contudo, por
outro lado, a valentia dos que,
sem poderem olhar para trás, se
desprenderam do que conheciam
para encarar uma guerra, sabendo
eles à partida que nenhuma guerra
é justa.
Os soldados são, sem dúvida, a
peça deste puzzle, são eles a face
mais visível deste conflito. O rasgo que se abre não deixa dúvidas
que este foi um acontecimento que
acabou por marcar a própria identidade do País, trespassando-o em
todas as suas áreas, mas sobretudo não deixa esquecer a vida destes homens, à mercê de desenvolvimentos políticos.
E é a estes homens que deve
ser prestada homenagem. Aos que
perderam a vida e aos que regressaram, mas com a memória cravejada em recordações.
Na base, nos pilares da sociedade, como sustento, para que a
memória, essa, não se perca ou
definhe com o tempo, ficam todos
aqueles que perderam a vida, mas
que serão sempre parte integrante.
O todo de uma terra que se rasgou,
mas que não esquece.
Esta obra é da autoria do jovem
escultor Messejanense, João Daniel Assunção.
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desenvolvimento
Aljustrel recebeu 1ª edição da FIIM

Feira Ibérica
da Indústria
Mineira foi
um sucesso
O certame, que foi um
grande sucesso logo na primeira edição, contou com
a participação de empresas relacionadas direta ou
indiretamente com o sector
mineiro

>

Entre os dias 29 e 31 de maio,
no Parque de Exposições e
Feiras, o Município de Aljustrel promoveu a I Feira Ibérica da Indústria
Mineira (FIIM – Aljustrel’13).
O certame, que foi um grande
sucesso logo na primeira edição,
contou com a participação de
empresas relacionadas direta ou
indiretamente com o sector mineiro (representantes de marcas,
fabricantes, prestadores de serviços, empresas mineiras, entre
outros), que expuseram bens e
serviços, com o objetivo de promover a sua atividade e partilhar
experiências.
O evento contou ainda com vários seminários temáticos, na perspetiva de partilhar conhecimentos
e valorizar o sector, nomeadamen-

te sobre resgate mineiro, atividades complementares, e de apoio
à mineração, património mineiro e
ainda sobre explosivos.
Pela primeira vez, o sector da indústria mineira esteve concentrado
numa feira ibérica dedicada a esta
área de negócio que está em franco crescimento, tendo representado em 2012, no caso dos minérios
metálicos, perto de 470 milhões de
euros na balança das exportações,
quase o dobro dos valores registados pelo INE em 2009.
A importância do sector foi já
reconhecida pelo próprio Governo que promoveu, no final do ano
passado, através de uma resolução
do Conselho de Ministros (78/2012),
publicada a 11 de setembro de 2011,
a criação de uma Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos,
com incidência para já apenas nos
minérios metálicos.
O evento, que teve a Almina,
Minas do Alentejo, S.A. como principal patrocinador, foi apoiado pela
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e pela Associação
Nacional da Indústria Extrativa e
Transformadora (ANIET) e foi organizado pela Moxy Eventos.

Dezenas de visitantes passaram pela FIIM

Colóquio sobre património mineiro

Equipas de três nacionalidades em competição

Lançadas as bases para o “Parque Mineiro
de Aljustrel” e descida real à mina

>

No dia 31 de maio de 2013,
realizou-se o colóquio “Valorizar e Potenciar o Património
Mineiro de Aljustrel”, integrado
na 1ª Feira Ibérica da Indústria
Mineira (FIIM – Aljustrel’13). A
abertura dos trabalhos ficou a
cargo do Presidente da Câmara
Municipal de Aljustrel. O primeiro
painel, intitulado “Apresentação
do Centro de Estudos Geológicos
e Mineiros do Alentejo – CEGMA”
foi dinamizado por João Matos,
do Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG; ficando o
segundo painel a cargo do professor Gaspar Nero, em representação da Empresa de Desenvolvimento Mineiro – EDM, com
o tema Recuperação HidrológicoAmbiental da Área Mineira de Aljustrel.
Conforme frisou o presidente
da Câmara, 31 de maio de 2013

Momento da prova
Apresentação da EDM
fica para a posterioridade como
um dia histórico, que marca o lançamento de dois projetos fundamentais para o futuro de Aljustrel,
que potenciam o desenvolvimento
do ambiente, do património, do turismo e da investigação e ciência,
pelo que deixou agradecimentos
ao LNEG, à EDM e à Almina, Minas
do Alentejo, S.A. pela ação destas

entidades em prol do desenvolvimento do Concelho de Aljustrel.
Ficam assim lançadas várias
das condições necessárias à criação do futuro “Parque Mineiro
de Aljustrel”, que, entre outras
valências, poderá contemplar
uma descida real a uma galeria
da mina, com fins turísticos e pedagógicos.

2ª Edição do Troféu Ibérico
de Resgate Mineiro

>

No âmbito da Feira Ibérica da Indústria Mineira em
Aljustrel realizou-se a 2ª Edição
do Troféu Ibérico de Resgate Mineiro, com a participação de 5
equipas: de Portugal, o Grupo
de Intervenção da Somincor e o
Grupo de Intervenção da Almina.

Em representação de Espanha
estiveram a Brigada de Salvamento da Iberpotash e a Brigada
de Intervenção da Rio Narcea. A
equipa convidada foi o Grupo de
Resgate Lisheenmine da Irlanda.
A competição teve como vencedora a equipa da Somincor.
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número

36

social

mil euros

Verba angariada a favor da Liga Contra o
Cancro no âmbito da iniciativa “Um Dia
Pela Vida” no Concelho de Aljustrel

Um Dia Pela Vida

Mais de 5 mil pessoas participar
na iniciativa “Um Dia pela Vida”
Para marcar o final das
ações levadas a cabo, de
fevereiro até esta data,
com vista à mobilização
da sociedade civil para
a luta contra esta doença, foi apresentado um
programa diversificado
de atividades desportivas
e culturais

>

No dia 18 de maio realizouse a grande festa de encerramento do projeto “Um Dia Pela
Vida” da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, à qual a Câmara Municipal
de Aljustrel se associou.
Para marcar o final das ações levadas a cabo, de fevereiro até esta
data, com vista à mobilização da sociedade civil para a luta contra esta
doença, foi apresentado um programa diversificado de atividades
desportivas e culturais.
A população foi convidada a
participar numa caminhada que
partiu da Ermida de Nossa Senhora
do Castelo até ao Parque de Exposições e Feiras. Neste último local,
dezenas de artistas, centenas de
pessoas e entidades públicas e privadas que se envolveram nas diversas atividades promovidas ao longo
destes quatro meses, uma vez mais
associaram-se nas várias iniciativas
propostas ao longo do dia.
Animação musical, cante alentejano, música popular, fado, dança,
bailes, sessão de aeróbica, mostra
de artesanato local, exposição de
pintura de diversos artistas alentejanos, bem como artistas convidados, a par dos quiosques com
apetitosos petiscos trouxeram muita vida e calor a esta iniciativa que
pelo seu teor foi acolhida com entusiasmo pela população.
Por fim teve lugar a cerimónia
das luminárias, um dos momentos
de maior impacto do Dia Pela Vida,
numa homenagem aos que foram
vencidos pelo cancro e àqueles que

lutam contra esta doença que tem
vindo a vitimar cada vez mais pessoas. As velas acesas num saco de
cartão, com o nome de uma pessoa
que combateu o cancro, iluminaram o caminho percorrido pelos
participantes simbolizando assim o
caminho da esperança.
Com esta cerimónia terminou
este projeto que juntou, em todo

o Concelho de Aljustrel, centenas
de cidadãos, comércios, entidades
públicas ou privadas, constituídos
em 36 equipas, que se organizaram para promover eventos tão
diversificados como encontros
desportivos, jantares de angariação de fundos, palestras, feiras de
doces, culinária e de artesanato ou
qualquer outra atividade que per-

mitisse falar sobre o tema e educar para a prevenção e angariar
fundos para apoiar o trabalho desenvolvido por organizações como
as ligas que lutam contra o cancro.
Esta iniciativa junta-se a um movimento de solidariedade mundial
que envolve milhões de pessoas
em todo o mundo, das quais 250
mil em Portugal.

outros números

36 600
equipas
envolvidas

Pessoas envolvidas
nas equipas

Pais-Em-Rede

Juntos em prol de alguém muito especial
O Núcleo de Pais-em-Rede do Concelho de Aljustrel foi criado há cerca
de um ano, este movimento é dirigido a famílias com filhos portadores
de deficiência.
Neste sentido decorreu, no passado dia 5 de junho, no Auditório da
Biblioteca Municipal, um seminário
intitulado “A pessoa portadora de
deficiência-Pistas para a inclusão”.

Neste evento, cujos objetivos visavam a promoção de um espaço de
encontro e de reflexão, psicólogos,
pais e técnicos uniram-se para partilhar as experiências e, assim, darem
um forte contributo para melhorar a
qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência.
Este encontro serviu ainda para
identificar linhas de ação facilitado-

ras da inclusão da pessoa portadora
de deficiência e divulgar o movimento Pais-em-Rede e o respetivo
núcleo de Aljustrel.
O projeto Pais-Em-Rede tem
como principal objetivo criar grupos
de apoio emocional, constituídos
por famílias com filhos com deficiência, com vista a uma gestão mais
eficaz de emoções e uma melhor

compreensão dos efeitos que pode
causar para os portadores de deficiência e suas famílias.

contactos

Núcleo Pais-em-Rede de Aljustrel:
e-mail: nucleoaljustrel@paisemrede.pt
Tel. 284 603 680
Tlm. 937 584 044
Morada:
Av. 25 de Abril, nº18 760-011 Aljustrel
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ENTREVISTA A...

30 –
Nome: Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira
Cargo: Vereadora da Câmara Municipal de Aljustrel
Pelouros: Educação, Ação Social, Saúde e Juventude
Profissão: Educadora de Infância

Vereadora Conceição Parreira

Recuso-me a fazer de conta
que os problemas não existem

“

P Enquanto vereadora com o pelouro da
Ação Social, que balanço faz da intervenção do município desde que tomou posse?
R O balanço que faço é bastante positivo, uma
vez que foram criadas várias medidas de apoio
social de combate à pobreza e exclusão social
para as famílias mais vulneráveis do concelho.
Estas medidas têm contribuído para minimizar
as dificuldades sentidas. Quando tomei posse
a atividade da câmara ao nível da ação social
limitava-se ao cartão social e ao apoio social para
melhorias habitacionais, ambas implementadas
em fevereiro de 2009.
P De que forma avalia os impactos da crise
no nosso concelho?
R O Concelho de Aljustrel, tal como outros, também tem sentido os impactos da crise, apesar
de a nível estatístico ser um dos concelhos com
menor taxa de desemprego. Existem famílias a
viver com grandes dificuldades económicas, algumas com situações de pobreza crónica que se
arrastam há décadas, e pouco foi feito no passado para minimizar as suas necessidades. Apesar
da antiguidade desta realidade que é inegável, e
que apenas agora começa a ter algumas respostas sociais do município, ainda existe quem acuse
a Câmara atual de praticar “caridadezinha”. Refuto completamente esta acusação. Simplesmente
recuso-me a fazer de conta que os problemas não
existem. Prefiro assumi-los e enfrentá-los, em vez
de “enfiar a cabeça na areia”.
P O que sente quando é confrontada com
estes problemas?
R A maior angústia que sinto é a de não ter meios
de resposta imediata para as pessoas - trabalho,
habitação, dinheiro para fazer face às despesas
do dia-a-dia. Vamos minorando estes pedidos
com as medidas de apoio social da autarquia e
os programas de inserção existentes a nível nacional.
P Que ações foram colocadas no terreno
para responder à crise?
R Para dar resposta às dificuldades das famílias
mais carenciadas do concelho foi criado, em
2010, o Programa “Aljustrel, Concelho Solidário”
que visa melhorar as condições de vida da população mais carenciada, minimizar o isolamento, a
exclusão social e promover a qualidade de vida.
P Em que consiste o “Aljustrel Concelho
Solidário”?
R Este programa desenvolve-se através de várias
ações articuladas e complementares: Loja Social,
Banco de Ajudas Técnicas, Unidade Móvel de Pequenas Reparações, Cartão social, Melhorias habitacionais, Atendimento social descentralizado,
Núcleo de Voluntariado, Animasénior, Universidade Sénior e Unidade Móvel de Saúde.
P Como se tem desenvolvido a Loja Social?
R A Loja Social foi criada em dezembro de 2010
e atualmente apoia 220 agregados familiares, na
vertente de vestuário, calçado, mobiliário, entre
outros. No que concerne aos beneficiários do
banco de alimentos, o número de agregados familiares carenciados ascende aos 97. Devido ao

FRASE-CHAVE

“Quando tomei posse a atividade da câmara ao nível da ação social limitava-se ao cartão social e ao apoio social para melhorias
habitacionais, ambas implementadas em fevereiro de 2009”.
número de famílias a necessitar de bens
alimentares, a autarquia, em junho de 2011,
celebrou uma parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome, de forma a distribuir
mensalmente cabazes de alimentos a estas
famílias.
P E o Banco de Ajudas técnicas?
R No banco de ajudas técnicas podem ser
requisitadas cadeiras de rodas, andarilhos,
camas articuladas, colchões antiescaras,
canadianas, almofadas, entre outros. Atualmente são apoiados pelo Banco de Ajudas
Técnicas cerca de 30 indivíduos.
P E quanto à Unidade Móvel de Pequenas Reparações?
R Este serviço destina-se a apoiar idosos
com poucos recursos, acamados, pessoas
com mobilidade condicionada ou portadores de deficiência. Contempla pequenos trabalhos de canalização, eletricidade, carpintaria, serralharia, entre outros. Desde o início
da sua atividade, em dezembro de 2010, fo
ram apoiados 250 munícipes ao realizar 200
pequenas reparações.
P O Núcleo de Voluntariado é um recurso muito importante, certo?
R Sim, é verdade. O Núcleo de Voluntariado
é composto por 194 voluntários, sendo que
109 estão integrados em atividades regulares nas Misericórdias e IPSS, nas escolas, na
Loja Social, na paróquia, no programa Animasénior, na Universidade Sénior e ainda
existe um grupo de visitadores de doentes.
É uma iniciativa que estimamos muito, porque os voluntários têm dado muito de si à
comunidade e devem ser valorizados por
isso.

P E quanto aos programas Animasénior
e Universidade Sénior, qual é o balanço?
R O balanço é excelente. O programa Animasénior foi criado em outubro de 2010
abrange cerca de 300 indivíduos, inscritos
nas atividades de informática, alfabetização, oficinas temáticas, atividade física e
hidroginástica. Já a Universidade Sénior é
frequentada por 91 alunos distribuídos pelas
disciplinas de psicologia, saúde, inglês, informática, música, artes decorativas, pintura,
património, língua portuguesa, atividade física, hidroginástica, teatro,Yoga e cidadania.
Sabemos da importância destas iniciativas e
queremos melhorá-las no futuro, fazendo-as
chegar a ainda mais pessoas.
P Relativamente ao projeto da Unidade Móvel de Saúde (UMS), como tem
decorrido no terreno este projeto?
R Este projeto não tem decorrido de acordo
com o previsto da melhor forma, na medida em que o nosso parceiro, neste caso a
ULSBA - Unidade Local de Saúde do Baixo
Alentejo, não tem cumprido com o estabelecido no acordo que fez connosco, que previa
a disponibilização de um enfermeiro para a
UMS. Relativamente aos serviços prestados
pelo município na UMS, nomeadamente
o atendimento social e o aconselhamento
alimentar, estes têm tido uma grande afluência, uma vez que já foram atendidos pela
assistente social cerca de 95 utentes e 135
pela nutricionista.
P Houve então algumas dificuldades
com a Unidade Móvel de Saúde?
R Sim. A UMS deveria ser ter sido vista
como mais um meio útil de proximidade

à população, o que não aconteceu, daí ter
havido muitas falhas no serviço de enfermagem da responsabilidade da ULSBA. Desde
o início do seu funcionamento, em outubro
2012, o serviço de enfermagem devia ter
sido prestado 76 dias. No entanto, este serviço apenas aconteceu 24 dias. O município
lamenta esta situação, visto que considera a
UMS como um serviço importante para as
populações, mas não tem qualquer responsabilidade nestas falhas, para as quais tem
alertado a ULSBA.
P E em termos de novos projetos sociais para o futuro?
R Queremos dar continuidade a projetos
já em marcha, como a CPCJ - Comissão de
Proteção a Crianças e Jovens, ao recentemente criado VERA - Gabinete de atendimento a vitimas de violência doméstica,
entre outros.
Proximamente irá ser implementada mais
uma medida de apoio social, a comparticipação na aquisição de medicamentos para
os idosos do nosso concelho.
Para além desta medida, também já foi
aprovada a candidatura para o refeitório
comunitário, que irá iniciar as suas obras
em breve.
P Tem uma mensagem final para os cidadãos do concelho?
R Sim. Que tenhamos esperança no futuro,
que sejamos cada vez mais tolerantes, mais
solidários e sobretudo que acreditemos naqueles que trabalham para e com a comunidade. Todos juntos e unidos pela mesma
causa - o bem comum. Um bem-haja a todos os Aljustrelenses.
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desenvolvimento
Ponto de encontro dos Aljustrelenses

XIII edição da Feira
do Campo Alentejano
A Feira do Campo Alentejano, em 2013, realizase nos dias 7, 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 Feira do Campo Alentejano,
nesta XIII edição, continuará a prestar o seu tributo ao campo alentejano e aos seus “frutos”, quer sejam

de sequeiro, quer de regadio. Esta
nova realidade agrícola, que a ampliação da rede secundária de Alqueva veio permitir ao quintuplicar
as áreas de regadio no concelho,
mais de 20 mil hectares, e o empenho da Câmara Municipal em criar
parcerias com outros municípios
portugueses e espanhóis e suas
estruturas associativas ligadas à
agroindústria, vincam esta nova
realidade ligada ao regadio de Aljustrel.
Como é sobejamente conhecido, uma das sementes mais nobres
da planície é o trigo, e o seu pomo
mais generoso, o pão. Assim, como
forma de homenagear este produto
tão importante da nossa alimentação, durante o evento, no Espaço
do Pão, realizam-se diferentes atividades em torno deste produto

alentejano de qualidade.
A Feira do Campo Alentejano,
ao longo dos 13 anos de existência,
tem sido local privilegiado para encontro de novos e velhos amigos,
de convívio, festa e espetáculos
musicais de qualidade. Para além
da vertente lúdica, este certame
também brinda os visitantes com a
graciosidade das atividades equestres; a famosa gastronomia e seus
petiscos; os colóquios; a mostra
agropecuária e sobretudo a oportunidade de realizar negócios. É por
esta razão que este evento pretende também funcionar como uma
montra de todas as potencialidades
do concelho, quer seja potencial
económico como humano.
Feira do Campo Alentejano, a
grande “montra” do Concelho de
Aljustrel.
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empreendedorismo

Nome: Jorge Lopes
Idade: 35
Naturalidade: Aljustrel
Profissão: empresário

Jorge Lopes, o Empreendedor

A presente edição do Boletim Municipal de Aljustrel destaca a empresa Biquímicos, com sede no Polo
Industrial de Aljustrel, onde empreender, investir e crescer são as palavras de ordem que vão acrescentando
valor a esta PME líder.

Grupo BIQUIMICOS cresce
em tempo de crise

Lote onde será criado o Chash & Carry

>

Por ter um baixo salário e
alma de negociante, Jorge Lopes, depois do horário de trabalho
no emprego da altura, desenvolveu
atividade profissional em part-time
como vendedor de produtos químicos, para fazer face às despesas e
dar melhores condições de vida à
família. Até que em 2005, decidiu
montar um negócio próprio, no
mesmo ramo. Assim foi a génese
da Biquímicos, que começou com
o segmento de mercado industrial
de produtos de higiene e limpeza, e
depois foi evoluindo.
Entretanto a crise foi-se instalando e os seus clientes, maioritariamente restaurantes e cafés, foram
fechando e a Biquímicos começou
a ressentir-se. A estratégia implementada na ocasião assentou no
diversificar o tipo de produtos comercializados. Expandiu o negócio
com o segmento dos produtos de
limpeza e higiene na vertente doméstica, para equilibrar a quebra
sentida no sector de produtos industriais. Assim, a Biquímicos passou a deter o mercado industrial e
doméstico.
Logo no primeiro ano, em 2010,
o sucesso do novo segmento de
mercado confirmou-se com uma
faturação de cerca de 400 mil eu-

Vista da Biquimicos no Polo Industrial
ros. A Biquímicos “cresceu” no seu
raio de ação e em expansão territorial, uma vez que cobre todo o sul
do país, incluindo Algarve.
A determinada altura começou a
fazer sentido evoluir para o sector
alimentar. Atualmente a empresa
revende e distribui produtos alimentares de prestígio, como a Cuétara, a Nacional, entre tantas outras
marcas.
Para aumentar ainda mais o volume de negócios a empresa de Aljustrel criou, e lançou no mercado,
marcas próprias de detergentes e
de azeite de qualidade, a preços justos. Quando encontrar na prateleira
de um supermercado produtos de
limpeza da marca “Brilha” e azeite
“Marquês da Moira”, saiba que está
a comprar um produto com origem
numa empresa de Aljustrel.
O azeite Marquês da Moira é
produzido com azeitona do distrito
de Beja, transformada na Cooperativa de Beja e Brinches, e tem tido
bastante aceitação. Com passos
firmes e bem calculados, a Biquímicos continua a crescer dentro da
crise e prevê um crescimento, de
pelo menos, 15% para 2013.
Mas os sonhos não param e a
fábrica de embalagens já é uma realidade e deverá começar a laborar

ainda durante o verão de 2013 com
a designação de Berrapack. A fábrica de embalagens vem aumentar a
liquidez do Grupo Biquímicos, com
a diminuição da despesa com a importação de embalagens de Itália.
Este nicho de mercado em que a
empresa aposta em 2013 irá permitir cobrir o território nacional e exportar para Angola e Moçambique.
O empresário reconhece que
parte do seu êxito se deve à Esdime, que “tem sido fundamental
para o crescimento da Biquímicos”
e acrescenta que “tanto a Esdime
como os funcionários tem sido os
ingredientes de sucesso, pois a
empresa não sou só eu, são as pessoas que aqui trabalham e que se
dedicam”.
O Proder também tem sido bastante útil, já permitiu fazer uma ampliação do armazém e mais recentemente contribuiu com parte do
financiamento para a construção
da fábrica. Os sonhos do jovem empreendedor também geram riqueza
e criam emprego no concelho, um
fator de valor acrescentado, dada a
época em que vivemos. Este novo
projeto irá, numa fase inicial, empregar 10 a 12 pessoas e numa fase
mais avançada cerca de mais 30 ou
40, a estes somam-se mais 35 da

Biquímicos.
Mas o Grupo Biquímicos ainda
tem muito por onde crescer. Para
um futuro próximo está prevista a
implementação de um Cash&Carry
no Polo Industrial de Aljustrel. Este
novo projeto irá empregar perto
de três dezenas de pessoas e “vai
conseguir revitalizar o mercado

Nova fábrica de embalagens
tradicional, as pequenas lojas de
comércio a retalho, que ficam com
um distribuidor à porta de casa”.
Jorge Lopes reconhece e agradece a colaboração da Câmara
Municipal de Aljustrel para a concretização dos seus projetos, bem
como Esdime, clientes e todos os
funcionários da Biquímicos.

A equipa Jorge & Aida

O casal funciona como uma engrenagem bem oleada. Um idealiza, o outro concretiza e assim vão crescendo, lado a lado.
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sociedade
Pedido já foi endereçado a entidades competentes

Câmara quer devolver Tábuas
de Bronze a Aljustrel
É intenção da Câmara
Municipal expor em
Aljustrel os originais das
tábuas de bronze, designadas de VIP 1 e VIP 2,
que se encontram nos
acervos do Museu Geológico e do Museu Nacional de Arqueologia

>

A Rede de Museus do Distrito de Beja tem em curso
uma exposição itinerante denominada “Marcas do território – Testemunhos do Património do Baixo
Alentejo”, que irá percorrer todos
os concelhos do distrito de Beja,
incorporando diversas peças mais
representativas de cada Museu,
tendo o Museu Municipal de Aljustrel, inicialmente, optado pela exposição de uma réplica das Tábuas de
Bronze, encontradas nos escoriais
da mina de Algares em meados do

Campos do Roxo, Lda.

séc. XIX e estudada, ainda hoje, por
inúmeros investigadores nacionais
e estrangeiros.
Estando prevista a passagem da
exposição por Aljustrel para o período entre 22 de julho e 22 de agosto do corrente ano, é intenção desta
Câmara Municipal expor, em lugar
das atuais réplicas, os originais das
tábuas, designadas de VIP 1 e VIP
2, que se encontram nos acervos
do Museu Geológico e do Museu
Nacional de Arqueologia, respetivamente, devolvendo, passados

cento e trinta anos da sua descoberta, à população de Aljustrel parte importante do seu património
arqueológico.
Para este efeito a Câmara Municipal de Aljustrel solicitou o
empréstimo temporário das tábuas às entidades competentes,
nomeadamente ao LNEG – Laboratório Nacional de Energia e
Geologia e à Direcção Geral do
Património Cultural, aguardando-se para breve resposta destas
entidades.

Tábua de bronze

Tráfego de pesados e obras de Alqueva em análise

Presidentes da Câmara de Aljustrel
e da EDIA reuniram

>

O presidente da Câmara
Municipal de Aljustrel, Nelson Brito, reuniu, no dia 4 de junho, com o presidente da EDIA
- Empresa de Desenvolvimento
e Infraestruturas do Alqueva, SA.
Em análise esteve o volume excessivo de tráfego de pesados,
com origem nas obras de Alqueva, que diariamente atravessa a
artéria principal desta vila, situação que, no entendimento do
município, está a colocar em causa a conservação destas vias e a

segurança da população.
Em cima da mesa esteve também a situação de desgaste de
várias estradas do concelho que
têm sido utlizadas pelo trânsito
de camionagem das obras da
responsabilidade da EDIA, em
particular da Estrada Municipal
527, que liga Montes Velhos a Ervidel, pelo que foram analisadas
conjuntamente as perspetivas da
realização de obras de reparação
a efetuar pela EDIA.
A ocasião foi aproveitada para

analisar a evolução do Bloco de
Rega de Vale Zebro / Rio de Moinhos, tendo o presidente da EDIA
deixado a garantia da emissão do
concurso público desta obra durante os próximos meses. A EDIA
informou a autarquia, igualmente,
do prazo de início da obra de construção de uma nova estrada e do
traçado previsto, na envolvente de
Ervidel / Montes Velhos, que acompanhará a infraestrutura de rega
instalada, obra com valor aproximado de 1 milhão de euros.

Inauguração do Aproveitamento Hidroagrícola de Ervidel

Mais 5 mil hectares de Regadio
no Concelho de Aljustrel

>
Câmara “apadrinhou”
criação de nova
empresa do sector
agrícola

>

No passado dia 04 de junho,
o Presidente da Câmara de Aljustrel esteve presente na assinatura da escritura pública que deu origem à empresa Campos do Roxo,
Lda. Trata-se de uma sociedade por
cotas de responsabilidade limitada
que visa representar os agricultores

da região, potenciar as novas áreas
de regadio. Tem como objetivos a
comercialização da produção dos
acionistas, a introdução de novas
culturas na região, a concentração
da oferta, intervir no mercado de
produtos agrícolas, otimização dos
custos de produção.

O Presidente da Câmara
Municipal de Aljustrel esteve presente na inauguração
do Aproveitamento Hidroagrícola de Ervidel, do Empreendimento de Fins Múltiplos de
Alqueva. A empreitada teve um
custo de 40,9 milhões de euros,
comparticipados pelo PRODER
- Programa de Desenvolvimento Rural, em 39,67 milhões de
euros.
A inauguração realizou-se no
dia 5 de junho de 2013, na estação
elevatória do Penedrão e contou
com presença do Secretário de
Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque e do presidente
da EDIA- Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, João Basto. Na cerimónia
estiveram ainda presentes o Ministro da Agricultura e Pesca Ma-

rítima de Marrocos, Senhor Aziz
Akhannouch, a Embaixadora do
Reino de Marrocos em Portugal e
o Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Esta
é uma obra fundamental para

o Concelho de Aljustrel porque
acrescenta cerca de 5 mil hectares à área irrigável no Concelho
de Aljustrel, no total de 8 mil 228
hectares que compõem este bloco de rega.
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número

191

EDUCAção

Crianças e
jovens que
participaram
no programa
Viva Aljustrel
em 2012

Programa municipal de férias e tempos livres para crianças e jovens

VIVA
ALJUSTREL
Este programa de tempos livres é
seguramente a forma mais lúdica,
didática e saudável de ocupar os três
meses de interregno escolar
com atividades diversificadas

>

No início das férias escolares, o Município de Aljustrel apresenta, pelo
terceiro ano consecutivo, uma proposta didática aos jovens aljustrelenses. Assim, entre 17 de junho e 6 de setembro irá promover-se o programa de ocupação de tempos
livres, denominado Viva Aljustrel.
Este programa de tempos livres é seguramente a forma mais lúdica, didática e
saudável de ocupar os três meses de interregno escolar com atividades diversifica-

Balanço positivo

mencionados, de acordo com um horário,
levando a uma maior diversidade de ações
e maior articulação entre os vários serviços
municipais, nomeadamente, nas áreas do
desporto e cultura.
As inscrições podem ser efetuadas no
Gabinete de Desporto e Ginásio Municipal
ou através dos contactos:
284 600 074 e 917 604 621
ou para o seguinte endereço eletrónico:
desporto@mun-aljustrel.pt

USA e Animasénior

Avaliação do “projeto lancheiras”
em final de ano letivo

>

O Município de Aljustrel
desenvolve o projeto “Lancheiras Escolares” destinado aos
alunos do pré-escolar e 1º ciclo.
Trata-se de uma pequena mala
térmica que é distribuída no arranque do ano letivo, juntamente
com informações sobre lanches
saudáveis, com a colaboração da
nutricionista do Município de Aljustrel, em parceria com o programa “Mexe-te”.
Durante o ano letivo a especialista em alimentação saudável,
e a mascote Beringela, supervisionaram e sensibilizaram pais e
filhos para as boas regras da alimentação.
Em junho, 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.
De facto. constatou-se que os
lanches estão cada vez mais saudáveis, logo o balanço deste ano
é positivo. Apesar do relatório
continuar a sublinhar a importân-

das nos vários equipamentos municipais,
sobretudo na Piscina Municipal, Biblioteca
Municipal e CAIM – Centro de Animação
Infantil Municipal. Para além destes locais
o Viva desloca-se até à praia durante duas
semanas.
O programa surgiu pela primeira vez em
2011 e visa contribuir para o enriquecimento das atividades de verão oferecidas às
crianças e jovens do concelho. As iniciativas desenrolaram-se por todos os espaços

Seniores comemoram final de ano
letivo com mostra de trabalhos,
desporto e festa

>

mascote Beringela
cia da sensibilização e educação
alimentar nas escolas. Este documento refere ainda que o papel da
família, professores, autarquia em
cooperação com os serviços de
saúde é tão indispensável quanto
fundamental.

No dia 21 junho, no Pavilhão do Parque de Exposições e Feiras, a Câmara Municipal de Aljustrel irá realizar a festa
de final de ano da Universidade
Sénior de Aljustrel (USA) e do
Animasénior.
Do programa consta uma
mostra de trabalhos realizados,
ao longo do ano, pelas largas dezenas de pessoas que integram
estes projetos. Está previsto um
momento dedicado à atividade
física, um almoço e animação
musical.
Além disto, o programa da
festa deste final de ano tem ainda previsto um conjunto de atividades composto pela atuação do
Grupo de Teatro da USA, do Coro
da USA e declamação de poesia.
Por fim, haverá ainda um almoço partilhado num grande
ambiente de convívio e confraternização.

Animação garantida

Atuação do Coro da USA
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curiosidade

cultura

Os primeiros suportes utilizados
para a escrita foram tabuletas
de argila ou de pedra. A imagem
ilustra uma tabuleta de argila escrito em língua suméria datado
entre 2400-2200 a.C.

Dia Mundial do Livro

Semana do Museu

Museu Municipal
apresenta programa
diversificado e gratuito

>

Cordão humano

O Museu Municipal de Aljustrel recebeu gratuitamente
amigos e visitantes, entre os dias
16 e 18 de maio, para assinalar a
iniciativa denominada Semana do
Museu.
O principal objetivo foi “atrair”
pessoas com um programa com
diversas atividades dirigidas ao
público em geral. Assim, no primeiro dia foi promovida uma
Feira de Ervas Aromáticas e Medicinais, que contou com a participação de produtores regionais.
No mesmo dia, o grupo de música popular, “Os Desenrascados”
animaram este espaço e foi ainda
inaugurada a Horta de Aromáticas do Museu.
No segundo dia da Semana do
Museu foi realizada uma degustação de pratos confecionados com
ervas aromáticas e apresentado o
filme-documentário “Criaturas do
Sobral”, da BBC-Mundo Natural
que mostra o Alentejo, ou melhor,
os seus famosos montados, aliados a toda a sua riqueza, flora e
fauna, bem como a importância da
preservação da cortiça e do papel
que eles desempenham no ecossistema.
No sábado 18, dia em que se
celebra o Dia Internacional dos
Museus / Noite dos Museus, este
ano sob o tema: “Memória + Criatividade = Mudança Social”, o mu-

seu esteve de portas abertas aos
visitantes das 10h00 às 21h00. A
partir, dessa hora realizou-se a já
habitual atividade noturna dirigida
crianças e jovens “Uma Noite no
Museu”, onde além de dormirem
no museu, os 20 inscritos puderam participar em atividades lúdicas, incluindo a projeção do filme
infantil “Zambézia”.
Assim, durante estes três dias,
o Museu Municipal de Aljustrel
associou-se a todos os museus
dos países membros do Conselho
da Europa para participar neste
encontro anual dos museus da Europa com os seus públicos.

Marchas populares

Jovens e menos jovens aderiram

Cordão humano percorre
as ruas de Aljustrel
a ler em voz alta
Nesta ação estiveram
envolvidas as escolas do
ensino secundário, E,B,
2,3, do 1.º ciclo, pré-escolar
e infantário da sede de
Concelho.

>

No passado dia 23 de abril,
cerca de 700 crianças, jovens
e adultos, no sentido de assinalar o
Dia Mundial do Livro, percorreram
as ruas da vila de Aljustrel lendo
em voz alta alguns excertos de li-

vros de escritores portugueses.
Este cordão humano de Aljustrelenses “Unidos pela Leitura” partiu
da biblioteca da Escola Secundária,
passando pelas diversas escolas da
sede de concelho, em direção à Biblioteca Municipal de Aljustrel.
Cada turma escolheu um livro
que, de mão em mão, foi lido de
pessoa em pessoa. Um livro de
maior dimensão serviu de estafeta
entre os vários grupos. Além disso,
em cada biblioteca foram expostos
poemas de poetas portugueses alusivos à Revolução de 25 de Abril.

Esta iniciativa conjunta da rede
concelhia de bibliotecas pretendeu
demonstrar a importância do livro
e incentivar o gosto pela leitura.
Nesta ação estiveram envolvidas
as escolas do ensino secundário,
E,B, 2,3, do 1.º ciclo, pré-escolar e
infantário da sede de Concelho de
Aljustrel.
Ainda nesse dia, o Auditório
da Biblioteca Municipal recebeu
a peça “Camões é um Poeta Rap”
pelo grupo de teatro Arte Pública
destinada aos alunos do 3.º ciclo do
ensino básico.

Noite de Santo António
em Aljustrel
com muita animação

>

A Vila de Aljustrel assinala,
com pompa e circunstância,
a Noite de Santo António, a 12 de
junho, na Avenida 1º de Maio, com
uma grande noite de marchas. A
festa, em véspera de feriado municipal, conta com a atuação de marchas populares e um desfile entre
a Avenida 1º de Maio e a Praça da
Resistência.
Irão participar neste cortejo repleto de cor, música e alegria, as
marchas populares do Centro de
Animação Infantil Municipal local;
Messejana; Montes Velhos; USA Universidade Sénior de Aljustrel,
Marcha Popular de Aljustrel e a
novidade deste ano: a Marcha de
Rio de Moinhos
Uma noite de cultura popular
e de diversão que vai ganhando
cada vez mais admiradores, quer

Marchas de 2012
os que participam nas marchas,
quer os que aplaudem.
Esta iniciativa é promovida
pela Câmara Municipal de Aljustrel com o apoio do Movimento
Associativo e população do Concelho de Aljustrel.
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perfil

perfil

Francisco António
Visita Franco
Presidente da Comissão
de gestão do GDJ
Idade: 64 anos
Profissão: Reformado

Hugo Pancada
Vice-Presidente e jogador
do GDJ
Idade: 37 anos
Profissão: Gestor de posto
de combustível

O associativismo ao serviço das pessoas e do desporto rei

Grupo Desportivo de Jungeiros
Ao longo das várias
edições do Boletim Municipal falámos de desporto, nomeadamente
de futebol. O desporto
rei é uma das modalidades mais difundidas no
mundo, dado o enorme
número de praticantes e
simpatizantes.

>

A existência de grupos
desportivos
tem
uma
grande importância, visto que
dão um enorme contributo, a
nível desportivo e social, às pequenas localidades onde estão
inseridos. O GDJ-Grupo Desportivo de Jungeiros gostaria
de ser tudo isso, mas para tal
precisa do apoio da população
e de ganhar simbiose com a Sociedade Recreativa Jungeirense, de onde nasceu o GDJ.
Neste momento, e desde há
já 4 anos, que o GDJ é dirigido
por uma comissão de gestão
por não se conseguir reunir sócios suficientes para eleger uma
direção. Porém, esta comissão
de quatro pessoas, encabeçada
por Francisco António Franco e
Hugo Pancada, leva, ano após
ano, o barco a “bom porto”. Os
resultados, que cumprem os
objetivos, são a mais evidente
prova disso. A cada início de
época são traçados os objetivos
que passam pelo apuramento à
2ª fase do Campeonato da Inatel. Este ano cumpriram o objetivo mais uma vez!
Francisco António que acompanha o GDJ desde a sua génese afirma que “para a pequena
dimensão que o clube tem e
para a dimensão da terra em
questão, o campeonato correu
bem”. Francisco António “respira” GDJ, trabalha por amor
à camisola e é uma espécie de
“faz-tudo” no clube. Ele marca
o campo, lava a roupa, acompa-

nha os jogos e até se emociona
ao falar da paixão que tem pelo
grupo desportivo da terra.
Hugo Pancada, filho da terra por afinidade, e simultaneamente vice-presidente e jogador acrescenta “jogamos pelo
desporto, pelo convívio, e um
pouco até por carolice”. O convívio e a amizade entre as pessoas é algo que Hugo Pancada
valoriza, admitindo que se esforçam para obter resultados
até porque “a cara de quem
perde não é igual à de quem
ganha”, mas vençam ou não, a
camaradagem e o convívio é
uma mais-valia. Hugo, jogador
e gestor das contas do clube,
confessa que, por vezes, para
dar mais um apoio, compra ele
próprio as bolas ou toalhas e,
tanto ele como Francisco, compram, do próprio bolso, até os
detergentes da roupa. Motivo?
Amor à camisola!
Esta dupla de elementos da
comissão, lamenta o facto de
os poucos jovens da terra não
mostrarem interesse pelo futebol e da população não participar e não dar apoio nos jogos
em casa. Porém, reconhecem
que o facto de a maioria dos jogadores, exceto um, ser de fora
da terra não “puxa as pessoas a
ver o futebol”.
Cada início de temporada é
como se fosse a primeira vez e
“é sempre uma incógnita”. Francisco António evoca, de voz embargada e lágrimas teimosas,
os tempos áureos do clube e recorda que “nessa altura o plantel era composto por jovens de
Jungeiros” e o apoio da população era diferente. Realmente os
tempos mudaram, a realidade é
outra, mas para que o clube não
desapareça e ganhe nova força
anímica, em breve será criada
uma secção de cicloturismo
para dinamizar o clube e a terra.
Também pretendem impulsionar o tradicional jogo da malha
para animar e tornar a população idosa mais ativa.
Contudo, nada cresce sem
investimento, nada se faz sem
dinheiro. Para que seja possível
tudo isto é fundamental o apoio
monetário da Câmara Municipal
de Aljustrel, que atribui um subsídio anual que torna possível a
sobrevivência do grupo desportivo. Para além do subsídio vão
gerando mais alguma receita
com bailes pontuais ao longo
do ano. Lamentam que não
possam tirar mais partido da
“Sociedade Recreativa Jungeirense” onde gostariam de promover atividades de lazer para
os sócios como dominó, cartas,
ler uns jornais ou até ver TV.

Plantel 2012-2013

Historial Grupo Desportivo de Jungeiros
O GDJ foi fundado a 20 de abril de 1975 com
a colaboração de alguns elementos da população de Jungeiros e a Delegação da Direção Geral dos Desportos de Beja, com o objetivo de
movimentar desportivamente as classes jovens
de idade escolar, nas modalidades de atletismo,
minibasket e minifutebol.
O grupo obteve apoio financeiro da Direção
Geral de Desportos de Beja, apoio esse destinado à construção de instalações desportivas e
sanitárias, e dispõe hoje de um campo de jogos
e de balneários, que são utilizados regularmente pelos seus atletas e associados. O campo de
jogos, na altura propriedade de José António
Soares, entretanto adquirido pela Câmara Mu-

nicipal de Aljustrel, que ampliou e construiu as
infraestruturas que faltavam, veio satisfazer as
necessidades de cariz social e desportivo das
populações da freguesia de São João de Negrilhos.
A localização do recinto desportivo e seus
balneários tem sido uma mais-valia ao longo
dos anos para a Escola Primária nos seus convívios de carácter desportivo, para além de ter
servido, quase diariamente todos os jovens e
adultos na sua prática desportiva.
Ainda hoje o Campo de Jogos serve de palanque ao Grupo Desportivo de Jungeiros nas
suas participações no Campeonato Distrital de
Futebol de 11 da Inatel de Beja.
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social
Projeto VERA

Aljustrel já têm Gabinete de Atendimento
a Vítimas de Violência Doméstica
A iniciativa insere-se no
Projeto VERA – Vítimas
Em Rede de Apoio, a
decorrer no Concelho de
Aljustrel desde Novembro de 2012

>

No passado dia 4 de junho,
decorreu a sessão pública de
abertura do Gabinete VERA - Gabinete de Atendimento a Vítimas de
Violência Doméstica no Concelho
de Aljustrel.
Este gabinete tem como principal objetivo garantir o atendimento a vítimas de violência doméstica e o seu acompanhamento, ao
longo do tempo, por forma a promover a sua afirmação pessoal,
profissional e social.
A iniciativa insere-se no Projeto
VERA – Vítimas Em Rede de Apoio,

a decorrer no Concelho de Aljustrel
desde Novembro de 2012. Este é
um projeto com um carácter mais
abrangente, sustentado na rede
de entidades parceiras do Concelho de Aljustrel, que englobou na
sua fase inicial um conjunto de
ações de formação sobre a violência doméstica, dirigida às/aos
técnicas/os destas. Paralelamente
tem vindo a ser trabalhada uma
resposta integrada que assegure
uma deteção atempada das situações de violência e seu adequado
encaminhamento e intervenção
especializada.
Este é um projeto promovido
pela Esdime em parceria com o
Município de Aljustrel, financiado
pelo Eixo 7 do POPH, tipologia 7.7
– Projectos de Intervenção no combate à violência de género, gerido
pela Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género.

Sessão de abertura

Funcionamento
O Gabinete VERA está
localizado no edifício do
Município de Aljustrel, com
o horário de funcionamento
09h30-12h30 e 14h-17h30.
O contacto telefónico é
932950015 e o e-mail é
gabinete.vera@esdime.pt
Gabinete VERA

Obra da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel

CLAS

Município está a apoiar a construção do Lar
de 3ª idade com 17 mil e quinhentos euros mensais

>

O Município continua a
apoiar a construção do Lar
de 3ª idade de Aljustrel, num valor que perfaz 17 mil 500 euros
mensais, que atestam bem a importância que a autarquia atribui
a este projeto social.

Recorde-se que, desde 2012,
a Camara Municipal de Aljustrel, decorrente do acordo que
inclui a concessão de subsídios
e a compra do jardim Púbico 25
de Abril, já transferiu para a Misericórdia perto de 200 mil eu-

ros destinados a construção do
novo lar.
Para além dos valores atrás
descritos, o apoio da Câmara
Municipal à Misericórdia de Aljustrel viabilizou um
acréscimo de mais 250

mil euros no apoio efetuado pelo
QREN, viabilizando-se, assim,
através desta importante parceria, a construção de uma infraestrutura social que irÁ preencher
uma grande lacuna no Concelho de Aljustrel.

Obra do lar

Plano de Ação
Social 2013
aprovado

>

A 28 de maio passado, o
CLAS - Conselho Local de
Ação Social de Aljustrel reuniu
com o objetivo de monitorizar
o Plano de Ação Social do ano
de 2012, bem como de realizar a
aprovação do mesmo Plano para
o ano de 2013, que operacionalizam o Plano de Desenvolvimento
Social 2012/2014.
Da ordem de trabalhos constou igualmente a ratificação da
adesão do Núcleo Local dos Pais
em Rede ao CLAS de Aljustrel,
bem como a ratificação das obras
de requalificação do Quartel de
Bombeiros de Aljustrel e entre
outros assuntos de interesse.
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juventude
Muita juventude e animação

Festival de verão cresce na Barragem do Roxo

Espaço Jovem da Feira
do Campo Alentejano 2013

>

O Espaço Jovem da Feira do
Campo Alentejano voltará a
contar em 2013 com um programa
musical animado por DJ´s conceituados. Muita alegria e animação
são as propostas deste espaço
que já se tornou um dos pontos de
maior interesse do certame. Esperamos por ti...

PROGRAMA
Sex.7
Dj Vaz
Dj Peter Lewis
Sab .8
Pacifism
Filipe Deep
Dj Marley e Zacy Man
- Live act

00h00
02h30

Dj Peter Lewis

Christian F

Marley
e ZacY Man

21h00
00h00
02h30

Dom.9
Banda Disarma
21h00
Dj .Bruno Lopez
00h00
Dj Christian F - WARM- UP
Roxo Summer Fest
02h30
Seg. 10
Dj Niko

16h00

Agosto em Aljustrel

Pool Party-Noite Branca
na Piscina de Aljustrel

Roxo Summer Fest
regressa maior e melhor

>

Agosto, em Aljustrel, começa a ser sinónimo de
Pool Party - Noite Branca. Em
2013 o evento realiza-se, sextafeira, dia 9 de agosto, a partir das
22 horas, na Piscina Municipal de
Aljustrel.
Este evento, que se realiza

pelo terceiro ano consecutivo,
reuniu 1300 pessoas na sua última edição. Assim, este ano não
será exceção e o município de
Aljustrel vai voltar a promover a
iniciativa. Esta festa com muita
alegria, música e gente bonita,
conta com a participação de DJs,

como é habitual.
O evento integra-se no do
programa “Aljustrel Jovem”, que
funciona durante todo o ano, e
que permite aos jovens ocupar
os seus tempos livres em áreas
diversificadas, bem como beneficiar do Cartão Jovem Munícipe.

A Barragem do Roxo, e Ervidel,
será palco do festival de verão
Roxo Summer Fest, entre os dias
6 e 8 de setembro. Esta iniciativa
direcionada para a juventude, mas
não só, contará com a participação
de vários DJs, atividades radicais,
aquáticas, acampamento gratuito,

entre muita outra animação.
O evento, que este ano terá
mais um dia de duração, espera a
adesão de milhares de pessoas. O
Roxo Summer Fest, uma iniciativa
integrada no programa municipal “Aljustrel Jovem”, contou, em
2012, com a participação de cerca
de 2 mil pessoas.
Este festival de preço justo,
com entradas a baixo custo, encerra as festividades de verão no
Concelho de Aljustrel.
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curiosidade

desporto

A natação fazia parte do
treino dos soldados nas antigas Grécia e Roma. Platão
afirmava que o homem que
não sabia nadar não era
educado.

Reabertura agendada

Piscina Municipal
de Aljustrel
abre portas
a 15 de junho
A Piscina Municipal, localizada num local privilegiado da vila mineira, é
um dos locais mais aprazíveis durante os verões
tórridos que caracterizam
a região Alentejo

>

Com o mês de Junho chega
o sol, o tempo quente e as férias. Com esta trilogia nada melhor
do que ir até à Piscina Municipal de
Aljustrel, que reabre sábado, dia
15 de junho, para um mergulho
refrescante.

A Piscina Municipal, localizada
num local privilegiado da vila mineira, é um dos locais mais aprazíveis
durante os verões tórridos que caracterizam a região Alentejo. Com as
águas refrescantes, o extenso manto de relva e as sombras frescas, a
piscina é um verdadeiro oásis em
dias de elevadas temperaturas.
Os utentes deste equipamento
municipal podem ainda usufruir
das diversas atividades permanentes disponíveis, tais como:
ténis de mesa, xadrez, minigolf,
entre outros.
A Piscina Municipal de Aljustrel
funciona de terça a domingo, das 10
às 20h.

Piscina Municipal de Aljustrel

Caminhada da Liberdade

Festival aquático

Juntos a caminhar pela saúde,
convívio e pelo convívio

>

A Câmara Municipal de Aljustrel promoveu, no passado dia 21 de abril, a habitual “Caminhada da Liberdade”. O trajeto,
com uma extensão de cerca de 9
quilómetros, juntou dezenas de
participantes.
A maioria do passeio efetuado
em ambiente rural, pela planície
verdejante, vestida de primavera,

foi um dos principais atrativos, para
além dos benefícios para a saúde.
Esta iniciativa da Câmara, coordenada pelos Serviços de Desporto,
tem por objetivo levar os munícipes, e todos os outros participantes
vindos dos mais diversos locais do
distrito e do país, a praticar desporto e a descobrir os encantos das
paisagens do Concelho de Aljus-

trel. Depois do passeio realizou-se
um almoço convívio no Parque de
Exposições e Feiras de Aljustrel.
Esta atividade desportiva, inserida no âmbito das comemorações do 25 de Abril, contou com
a colaboração dos Bombeiros de
Aljustrel, Guarda Nacional Republicana e Juntas de Freguesia do
concelho.

Diversão garantida

Piscina Municipal de Aljustrel
com muita animação
para receber o verão

>

Participação foi significativa

Uma semana após a reabertura da Piscina Municipal de
Aljustrel, o município promove no
referido local o Festival Aquático,
sábado dia 22 de junho, para dar
as boas-vindas ao verão.
O festival, que vai decorrer
a partir das 10 horas da manhã,
terá entradas livres e será como
habitualmente, uma grande festa
aquática com insufláveis gigantes

e animação musical.
A Piscina Municipal de Aljustrel
dispõe de um tanque de aprendizagem e outro para bebés, posto
médico, biblioteca, balneários, áreas para deficientes, área de espectadores com bancada descoberta
para 200 lugares sentados, bar,
restaurante e centenas de metros
quadrados de relva e sombras.
Um verdadeiro oásis na planície.
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desporto

Mineiro foi
fundado 25 de
maio de 1933

Labor, esforço, paixão e glória

Sport Clube Mineiro Aljustrelense
comemora 80 anos de existência
Em 2013 o Sport Clube Mineiro
Aljustrelense comemora 80 anos de muitas
alegrias, suor e dedicação
O Sport Clube Mineiro Aljustrelense “nasceu” da vontade
e empenho de um grupo de
amigos, na década de vinte.
Este grupo de rapazes, após
disputados torneios populares
de futebol, resolveram unir
esforços e fundar um clube, o
Sport Mineiro. Porém, só no dia
25 de maio de 1933, uma comissão composta por várias
pessoas aprovaram os primeiros estatutos e trataram de
todo o processo de legalização.
Não havendo sede fixa, a dita comissão reunia no
“Café do Espanhol”, onde posteriormente foi a mercearia
do senhor Eduardo Pinto, no Largo Dr. Brito Camacho,
local que também servia para angariar algum dinheiro para aquisição de material desportivo. Entretanto,
transferiram-se para umas instalações exíguas, na Rua
de Santo António, onde passou a funcionar a primeira
sede do clube. A partir de 1938 verificou- se a mudança
para a Rua 25 de Abril, onde ainda hoje funciona a sede
do clube.
Mas o mineiro não é só futebol, a patinagem e o hóquei em patins têm, desde há longos anos, um papel
fundamental no clube. O aparecimento do hóquei patinado em Aljustrel remonta aos princípios dos anos 50
com Armindo Peneque, numa época em que a modalidade não estava muito desenvolvida. Porém, a partir de
1973 surge uma forte de onda de entusiasmo, acrescida
com a construção de um novo ringue no Torito. Iniciouse assim uma nova fase desportiva em Aljustrel, com a
prática do hóquei em patins. O trabalho de formação de
jovens nesta modalidade culminou na criação da Secção
de Patinagem do Clube.
Em 2013 o Sport Clube Mineiro Aljustrelense comemora 80 anos de muitas alegrias, suor e dedicação. A
Câmara Municipal de Aljustrel parabeniza esta grande
instituição, que é motivo de Orgulho para todos os Aljustrelenses.

Jantar de comemoração
dos 80 anos do Mineiro
Foi uma grande noite de convívio, orgulho, paixão, recordações e homenagens a que tiveram
o privilégio de presenciar praticamente 500
pessoas, que encheram na totalidade o Pavilhão do Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel no passado sábado, 25 de maio, dia em que
o nosso Mineiro comemorou os seus 80 anos
de existência.
Vários foram os momentos que perdurarão
com toda a certeza por muitos e bons anos na
lembrança de todos, entre muitos outros, o vídeo comemorativo dos 80 anos de orgulho. Vários sócios e entidades foram homenageados
e distinguidos, bem como todos os atletas do
clube, numa noite com muita animação musical
a cargo de Gilberto Godinho, de Hilário Mata e
sua banda e do nosso fadista Luís Saturnino.
Agradecemos mais uma vez a todos os que
de alguma forma contribuíram para o enorme
sucesso desta grandiosa noite bem como a presença de todos, demonstrando a grande paixão
e carinho que nutrem pelo nosso Mineiro e a
grande vivacidade e grandiosidade que o distingue dos outros. VIVA O MINEIRO
In www.mineiroaljustrelense.com

Cerca de 500 pessoas estiveram no
jantar dos 80 anos do Mineiro

Desporto e as artes marciais
Shorinji Kempo evolui em Aljustrel

>

Uma pequena abordagem
ao Shorinji Kempo numa
aula de educação física na Escola
Secundária de Aljustrel, despertou
o interesse dos alunos pela modalidade. Assim, e após o primeiro
contacto com esta arte marcial japonesa, realizou-se dia 7 fevereiro
de 2006, o primeiro treino de Shorinji Kempo na sede do sindicato
dos mineiros.
No ano seguinte a associação
de Aljustrel de Shorinji Kempo levou ao campeonato da Europa 8
pessoas, 7 alunos e a mestre da
associação, a qual se sagrou, com
o seu parceiro, campeã da europa pela Vila de Aljustrel. Em 2010
Aljustrel volta a estar presente no
campeonato Europeu, no Mónaco, onde conquistou o 2º lugar no
pódio.
A escola de Aljustrel Shorinji
Kempo tem participado em todos os campeonatos nacionais,
tendo conquistado títulos de

“Desporto é vida para todos”

campeões nacionais, em diversas categorias. Os alunos participam em diversos estágios
nacionais e internacionais, onde
representaram condignamente
o Concelho de Aljustrel. A associação já organizou o campeonato nacional por duas vezes
e treinos interescolares, tendo
trazido mais de 1000 pessoas ao
concelho.
Atualmente este núcleo de Aljustrel tem cerca de trinta alunos,
tendo já passado pelo dojo mais
de três centenas de alunos.

Piscina coberta

Câmara apresenta candidatura ao Proder para compra
de equipamentos desportivos em rede

>

A Câmara Municipal de Aljustrel em parceria com o Sport Clube Mineiro Aljustrelense – SCMA e a Associação Equestre Aljustrelense
– AEA com o objetivo de promover o aumento do
nível de vida, estimular a prática de atividade física regular e sensibilizar os cidadãos para a aquisição de hábitos de vida saudável vão apresentar
uma candidatura intitulada “Desporto é vida para
todos” ao PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural 2007/2013.
Esta candidatura visa a aquisição de equipamento/aparelhos de fitness e desportivos infantis, a realização de pequenas obras de adaptação
e aquisição de equipamentos para o Parque de
Exposições e Feiras (Pavilhão do gado, zona do
picadeiro e envolvente) que permitam a melhoria
das condições para a prática e/ou de desenvolvimento de atividades equestres (aulas, espetácu-

Novo Gabinete
de Desporto

>

los, provas, etc).
O financiamento através do PRODER apresenta-se como uma oportunidade para transformar as
áreas de intervenção em espaços de lazer, recreação, desportivos e terapêuticos abrangendo todas
as faixas etárias. Permite também valorizar o es-

paço de vivência na comunidade, a qualidade de
vida dos cidadãos e criar melhores condições de
acolhimento para quem vem do exterior.
Projeto contempla todas as freguesias do concelho, que irão assim receber equipamentos desportivos.

A requalificação da Piscina Municipal Coberta
possibilitou a criação de um
novo espaço destinado à instalação do Gabinete de Desporto,
que assim deixa de funcionar
nas instalações do edifício da
Câmara Municipal de Aljustrel,
ficando mais próximo das várias infraestruturas desportivas
municipais: Piscinas Cobertas,
Pavilhão e Estádio Municipal.
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Programa da Feira do Campo Alentejano
Dia 7 - sexta-feira
10h00 – Abertura do Espaço Criança
Insufláveis, pinturas faciais, criação de
fantoches, decoração de bonés e pinturas
de luvas (tenda do CAIM)
10h00 – Picadeiro Aberto (Batismo equestre)
Apresentação dos alunos da Associação
Equestre Aljustrelense
10h00 - Mãos na Massa
Workshop de confeção de pão alentejano
(espaço do pão)
11h00 – O Pão e a Nossa Saúde
	Jogo e conversa com a nutricionista Paula
Barão (espaço do pão)
14h00 – Mãos na Massa
Workshop de confeção de pão - passas e
sementes (espaço do pão)
14h15 – 3º Encontro Ibérico “Regadio e Sustentabilidade”
“De Culturas Tradicionais a Novas Culturas
de Regadio - Nogueira/Romã/Figueira”
(edifício da Zona Agrária de Aljustrel)
15h00 – O Pão e a Nossa Saúde
	Jogo e conversa com a nutricionista Paula
Barão (espaço do pão)
16h00 – Demonstração do serviço de Teleassistência – Cruz Vermelha Portuguesa
(stand do Município de Aljustrel)
16h30 – “Na Companhia do Pão IV”
Workshop de confeção de pratos e
sobremesas à base de pão. Colaboração:
ESDIME (espaço do pão)
18h00 – Inauguração Oficial da 13ª Edição da
Feira
- Banda da SMIRA
- Grupo Coral do Sindicato Mineiro
(pavilhão principal)
18h30 – Demonstração de aulas de equitação
terapêutica (picadeiro exterior)
19h00 – Demonstração de aulas de equitação
(picadeiro exterior)
19h00 – Grupo Coral do Sindicato Mineiro
(palco 2)
19h30 – Maravilhas do Alentejo (palco 2)
20h00 – Entrega de diplomas aos alunos da
Escola de Equitação (picadeiro exterior)
21h00 – Estrelas do Covil (palco 2)
21h30 – Espetáculo equestre
Associação Equestre Aljustrelense/Monte
da Aguentinha do Campo e Escola de Sevilhanas Silvina Candeias (picadeiro exterior)
22h30 - Cais Sodré Funk Conection (palco 1)
23h00 – DJ Niko (espaço jovem)
00h00 – DJ Vaz (espaço jovem)
00h30 – David Antunes & Midnigth Band
(palco 2)
02h00 – DJ Brazoff (palco 2)
02h30 – DJ Peter Lewis (espaço jovem)

Dia 8 - sábado
09h00 – Passeio Equestre / concurso de traje
à portuguesa - masculino/feminino
Inscrições: Contactos 967035929/966114787 (concentração
junto ao largo da Feira)
10h00 – Abertura do Espaço Criança
Insufláveis, pinturas faciais, criação de
fantoches, decoração de bonés e pinturas
de luvas (tenda do CAIM)
11h00 às 13h: Medição da tensão arterial e
glicemia (tenda da Cruz Vermelha Portuguesa)
11h30 – “Sabores da nossa Terra”
Workshop de confeção de prato e sobremesa à base de pão, pelo chefe aljustrelense João Francisco e pelos chefes Rui

Ramos e Fernando Pena (espaço do pão)
14h30 – “Pão do Mundo”
Workshop de confeção de pão – França - Baguettes (espaço do pão)
15h30 – Grupo de Cantares Feminino de
Aljustrel (palco 2)
16h00 – Bolinhos da Avó
Workshop de confeção de bolos tradicionais,
pelas avós convidadas (espaço do pão)
17h30 – Tiborna no Verão (espaço do pão)
17h30 – Grupo Coral “Os Cigarras” (palco 2)
17h30 – 11ª Grande Corrida de Toiros
	Cartel: Tito Semedo,Tiago Carreiras, Joana
Andrade, Mateus Prieto e Alexandre
Gomes
Forcados: Amadores do Ribatejo, T.T Terceirence e Cascais.
(Praça de Toiros Manuel António Lampreia
- Aljustrel)
18h00 – Grupo Coral Rosas de Abril (palco 2)
19h00 – Fado com o Aljustrelense Luis Saturnino (palco 2)
- Guitarra portuguesa: António Barros
- Viola: António José Caeiro
21h00 – MarROCKhino & companhia, lda
(palco 2)
21h30 – Pacifism (espaço jovem)
22h00 - Demonstração “concurso completo
de equitação com o cavaleiro Heinz” (picadeiro exterior)
22h30 – Paulo Gonzo (palco 1)
00h00 – DJ Philip Deep (espaço jovem)
00h00 – Garraiada à Alentejana (picadeiro
exterior)
00h30 - Voodoo Marmalade (palco 2)
02h00 – DJ Rui Miguel (palco 2)
02h30 – DJ Marley & Zacky Man - Live act
(espaço jovem)

Dia 9 - domingo
07h00 – Prova de Caça a Pares
(Concentração: sede da Associação de
Caçadores – Escola de S. João do Deserto)
09h00 – Equitação – Concurso de Endurance
Promoção – Iniciação - Raid 20 km
Inscrições: Contactos 967035929/966114787 (picadeiro exterior)
10h00 – Abertura do Espaço Criança
Insufláveis, pinturas faciais, criação de
fantoches, decoração de bonés e pinturas
de luvas (tenda do CAIM)
11h30 – “Sabores da nossa Terra”
Workshop de confeção de prato e sobremesa à base de pão, pela chefe Filipa
Vacondeus - participação de doceiras do
concelho (espaço do pão)
14h30 – Mostra e prova de doçaria à base de
pão
Doceiras do concelho, com a presença da
chefe Filipa Vacondeus (espaço do pão)
15h30 – Trio de Acordeonistas “Os Desenrascados” (palco 2)
16h00 - “Pão do Mundo”
Workshop de confeção de pão – Pão Árabe/Sírio – Pita (espaço do pão)
16h30 – Colóquio “O Cavalo Lusitano e o seu
bem-estar “
	Oradores das Coudelarias: Brito Paes
“Toureio”; Santa Margarida “Ensino”;
Aguentinha do Campo “Turismo Equestre”; veterinário Dr. Bernardo Marujo
“Bem-estar” (picadeiro coberto)
17h30 – Mãos na Massa
Workshop de confeção de pão (espaço do
pão)
18h00 – Grupo Coral “Margens do Roxo”
(palco 2)

18h30 – Demonstração de Dressage com
acompanhamento do Grupo Coral do Sindicato Mineiro (picadeiro coberto)
19h00 – Arlindo Costa “Música de Tradição
com o Grupo Terra Branca” (palco 2)
21h00 – Estamos cá Hoje (palco 2)
21h30 – Banda Disarma (espaço jovem)
22h00 – Cavalhadas (picadeiro exterior)
22h30 – GNR (palco 1)
00h00 – DJ Bruno Lopez (espaço jovem)
00h00 – Garraiada à Alentejana (picadeiro
exterior)
00h30 – Berg Live Music (palco 2)
02h00 – KantAgora (palco 2)
02h30 – DJ Christian F – Warm Up Roxo
Summer Fest (espaço jovem)

Dia 10 - segunda
10h00 – Abertura do Espaço Criança
Insufláveis, pinturas faciais, criação de
fantoches, decoração de bonés e pinturas
de luvas (tenda do CAIM)
10h00 – Picadeiro Aberto - Batismo equestre
Apresentação dos alunos da Associação
Equestre Aljustrelense (picadeiro exterior)
10h30 - Mãos na Massa

Workshop de confeção de pão (espaço do
pão)
12h00 – Gaspacho coletivo (espaço do pão)
15h30 – “Pão do Mundo”
Workshop de confeção de pão português pão alentejano e broa de milho (espaço
do pão)
16h00 – Bolinhos da Avó
Workshop de confeção de bolos tradicionais,
pelas avós convidadas (espaço do pão)
16h00 – Grupo Coral Freguesia de S. J. Negrilhos (palco 2)
16h30 - Grupo Coral Flores da Primavera
(palco 2)
17h00 – Grupo Etnográfico de Danças e
Cantares “Planície Alentejana” de Montes
Velhos (palco2)
18h00 – Moda Mãe (palco 2)
17h00 – Equitação - Prova de Potência – Saltos de Obstáculos
Inscrições no local (picadeiro exterior)
18h00 – Sorteio da Poldra - Rifa (picadeiro
exterior)

