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É necessário que olhemos para a
educação com uma visão integrada e
multissetorial, de efetiva articulação entre
os parceiros // P4
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Projetos
avançam
Apesar do momento, o município continua com
as suas intervenções, quer ao nível das obras
em empreitada, quer ao nível da administração
direta // p14/15
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Cartão Jovem
Munícipe
A Câmara de Aljustrel
aprovou esta nova
medida, uma ambição de
há muito dos jovens do nosso concelho, que
traz grandes benefícios para esta camada da
população //p12/13
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ALJUSTREL

TURISMO

MESSEJANA

A Câmara, a Assembleia
Municipal e as Assembleias de
Freguesias deliberaram por
unanimidade rejeitar em absoluto a reorganização territorial
e administrativa que prevê a
extinção de freguesias

TODOS CONTRA
A EXTINÇÃO
DE FREGUESIAS

Oferta turística
em crescimento
Ponto de situação dos projetos das unidades
hoteleiras Hotel Prestige, Villa Aljustrel, Aguentinha do Campo, Casa da Estalagem e Monte
dos Poços // p16/17

AMBIENTE

Abastecimento
de água
no concelho
Desde setembro de 2009
que cabe às Águas Públicas do Alentejo gerir os
sistemas de captação, tratamento e a rede de
adução de água para consumo humano // p19

ECONOMIA

Fórum
Emprego
e Qualificação
Diagnosticar e encontrar respostas para os
desafios do emprego e da qualificação no concelho de Aljustrel foram os principais objetivos
deste espaço de partilha e reflexão // p7
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Município

Editorial

“
Nelson Brito
Presidente da Câmara

Apesar de não estarmos
imunes à crise e de estarmos
muito atentos às suas
consequências sociais, os
indicadores socioeconómicos
valorizam o esforço das forças
vivas do nosso concelho

Não nos verão nunca a baixar os braços

O

s tempos que vivemos são de enorme turbulência. O desemprego grassa no nosso
país, afetando principalmente os jovens
e as camadas mais vulneráveis da população. As respostas sociais escasseiam,
com a limitação no acesso a prestações
sociais, como o Rendimento Social de Inserção ou o Subsidio de Desemprego, perdendo-se um suporte para muitas e muitas pessoas e famílias em situações transitórias
de desemprego. A economia nacional está estrangulada,
por via das más opções deste Governo, que aniquilou o
poder de compra dos portugueses em nome de medidas
de austeridade que, já se percebeu, não produzem quaisquer efeitos positivos. As empresas fecham às centenas,
em particular as pequenas e médias empresas, que são a
base do nosso sistema económico. A situação é genericamente muito grave.

pos de vacas gordas”. Do pouco, temos que fazer muito,
pagando o que há para pagar do passado, garantindo o
funcionamento corrente do município e, ao mesmo tempo, não deixando de concretizar os grandes investimentos
que estão a decorrer no nosso concelho, como, por exemplo, o Centro Escolar Vipasca, as Obras de Regeneração
Urbana nas várias freguesias, a Ampliação da Piscina Municipal Coberta e a Requalificação do Cine Oriental, para
dar apenas alguns exemplos.
Esta difícil situação financeira, que não é nova, com a
aprovação da famigerada Lei dos Compromissos passou
a ser impossível de sustentar, visto que a nova legislação
obriga os municípios ao simples pagamento de dívidas e
despesas já realizadas, limitando a aquisição de qualquer
bem ou serviço, colocando em causa a autonomia do poder local, impedindo os Municípios de exercer as funções
e competências que são da sua responsabilidade.

Os municípios, que no passado conseguiam ser uma
“almofada” em situações de crise, não estão em melhor
situação que o resto do país. Bem pelo contrário: com uma
diminuição drástica dos dinheiros recebidos do Orçamento de Estado; sofrendo com o agravamento de impostos,
o aumento da luz e dos combustíveis; impossibilitados de
recorrer à banca para garantir novos investimentos e impedidos de contratar novos trabalhadores; estrangulados
por uma Lei dos Compromissos que limita a sua soberania, as Câmaras Municipais estão cada vez mais limitadas
no cumprimento da sua missão junto das populações.

Perante este cenário o Município de Aljustrel não teve
outra alternativa, de forma a garantir a sua sustentabilidade futura, se não a de avançar para o Programa de Apoio
à Economia Local (PAEL), iniciativa do Governo de Portugal, como resposta à situação financeira precária que se
arrastou desde 2009, garantindo a liquidação das dívidas
de curto prazo, contratando um empréstimo no valor de
1.562.248,24 €, a 14 anos, que permitirá transferir essas
dívidas para longo prazo, com condições de pagamento
que consideramos mais benéficas para o município.

Aljustrel não é uma exceção neste panorama. Aliada
à situação financeira do município que encontrámos no
final de 2009, já de si muito débil, fomos afetados pelas
circunstâncias atrás descritas, pelo que hoje fazemos uma
gestão municipal muito diferente do que se fazia em “tem-

Apesar das dificuldades enumeradas, não nos verão
nunca a baixar os braços e a perder tempo com lamentos
estéreis. Fomos eleitos para agir e não para nos lamentarmos e é isso que faremos, sabendo sempre responder às
situações difíceis com empenho e criatividade. É por isso

que trabalhamos todos os dias, na melhoria da educação
no nosso concelho, na criação de medidas sociais inovadoras que respondam aos novos e velhos problemas da
nossa sociedade e na prestação de um serviço municipal
mais moderno e com cada vez maior qualidade.
Ao nível do desenvolvimento económico, os números
do desemprego no nosso concelho não podem ser considerados desanimadores, visto que a nossa taxa de desemprego ronda os 7%, sensivelmente metade da média
regional e nacional. Somos igualmente dos poucos concelhos em Portugal que gerou postos de trabalho nos últimos anos. Para se ter uma ideia desta evolução, constatese que em Agosto de 2009 existiam 474 desempregados
no nosso concelho, sendo que em agosto de 2012 estavam inscritos 334 desempregados no Centro de Emprego
– menos 140 desempregados.
Apesar de não estarmos imunes à crise e de estarmos
muito atentos às suas consequências sociais, os indicadores socioeconómicos referidos atrás valorizam o esforço
das forças vivas do nosso concelho. Desde logo da empresa mineira Almina, principal entidade empregadora do
concelho, que já realizou um investimento de 74,5 milhões
de euros nas minas de Aljustrel, criando cerca de 700 postos de trabalho diretos e indiretos; mas também de todos
os outros agentes económicos e sociais, incluindo o município de Aljustrel e as pequenas e médias empresas aqui
sedeadas, que têm contribuído de forma generosa e empenhada para que o nosso concelho mantenha acesa a
chama do progresso e do desenvolvimento.

Bem hajam todos os que trabalham em prol da nossa
terra!
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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

Devemos delinear estratégias
para minimizar os problemas
O presente ano letivo iniciou-se com
grandes alterações face ao anterior. Que
avaliação faz desta nova realidade?
Começaria por dizer que o ano letivo arrancou com grandes alterações devido às medidas adotadas pelo Ministério da Educação
e pelas políticas economicistas deste governo. O que a escola pública conquistou nos
últimos anos está a ser colocado em causa,
numa lógica que deixa a vertente pedagógica
para segundo plano.
De que forma interpreta a agregação
de escolas que conduziu ao atual megaagrupamento de escolas?
Tal como aconteceu noutros concelhos, Aljustrel não fugiu à regra. Existia um agrupamento de escolas que englobava o pré-escolar ao
3º Ciclo do Ensino Básico e uma escola não
agrupada com 3º Ciclo e Secundário. Com as
novas medidas deixou de existir o Agrupamento Vertical de Escolas e a Escola de 3º Ciclo com Secundário, passando a existir uma
agregação de escolas que engloba desde o
Pré-escolar ao Secundário. Esta agregação
não foi aceite pela Câmara e nem pelos vários órgãos autárquicos, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, nem pelos
docentes, não docentes e restantes representantes da comunidade educativa. No entanto,
os protestos não foram ouvidos e o Ministério da Educação avançou com a medida.
Qual é a avaliação que faz desta medida?
Esta decisão trouxe desvantagens. O número de alunos por turma aumentou, a oferta
formativa diminuiu, as disciplinas e áreas
curriculares é mais reduzida, os projetos de
combate ao insucesso e abandono escolar
foram resumidos, os recursos humanos e
financeiros nas escolas decresceram, colocando em risco a qualidade do ensino. Para
além destas medidas foram cortados alguns
apoios pedagógicos, o que dificulta o trabalho dos professores quando se deparam
com crianças com necessidades educativas
especiais, situação que considero inaceitável
e demonstrativa de uma enorme falta de sensibilidade social.
Houve outras medidas penalizadoras?
Para além desta agregação de escolas, o concelho foi também penalizado com o encerramento da Escola Básica de Jungeiros, na
freguesia de S. João de Negrilhos. As escolas
nas aldeias rurais dão vida às comunidades,
uma vez que estas participam nas atividades
da escola e vice-versa. Com o encerramento
das escolas as populações ficam mais isoladas, levando a uma maior desertificação. No
entanto, não concordando com estas políticas que levam a um verdadeiro retrocesso
democrático na educação, temos que seguir
em frente, unir esforços, não deixar de ser
profissionais e trabalhar em prol dos alunos,
para que estes não sejam prejudicados no
seu percurso escolar.
E relativamente à ação social escolar
promovida pela Câmara?
O Município de Aljustrel no presente ano letivo constituiu o seu Programa de Ação Social

Escolar que se consubstanciou na atribuição
dos seguintes apoios aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo: alimentação, prolongamento
de horário, acolhimento e interrupções letivas. Para além destas medidas, a Câmara
atribuiu 113 auxílios económicos a alunos
carenciados, com escalão A e B. Este apoio
consiste na oferta de livros e material escolar
e permitiu apoiar fortemente quem mais precisa e assim contribuir para a promoção da
igualdade de oportunidades e para o sucesso
escolar. A Câmara também apoia alunos carenciados do ensino superior com bolsas de
estudo. No ano letivo 2011/2012 foram atribuídas 30 bolsas de estudo.
Tem alguma mensagem para a comunidade educativa no novo Ano Letivo que
acabou de começar?
A minha mensagem para a comunidade educativa é que tenham esperança, que não deixem de acreditar e lutar para que o futuro seja
cada vez melhor. É necessário que olhemos
para a educação com uma visão integrada e
multissetorial, de efetiva articulação entre os
parceiros, para que os resultados sejam realmente direcionados, em tempo útil, para os
destinatários da nossa intervenção.
Passou algum tempo desde o lançamento do Programa “Aljustrel, Concelho Solidário”. Já é possível fazer um balanço
da iniciativa?
Sim, já passou algum tempo e em meu entender acho que o balanço é bastante positivo
em todas as medidas que integram o programa, nomeadamente a Loja Social e o Banco
de Ajudas Técnicas, a Unidade Móvel de Pequenas Reparações Domésticas, o Núcleo de
Voluntariado, a Ação Social nas Freguesias, o
Apoio Social para Melhorias Habitacionais e
o Cartão Social.
É possível quantificar resultados?
Em relação à Loja Social apoiamos cerca de
192 agregados familiares com vestuário, calçado, acessórios e algum mobiliário. Deste
número de famílias, a loja apoia ainda, 90
com bens alimentares. Também o Banco de
Ajudas Técnicas apoiou 20 agregados familiares com algum material ortopédico: camas
articuladas, colchões antiescaras, cadeiras de
rodas, andarilhos, canadianas, entre outros.
Para além deste apoio, em maio de 2012, a
Câmara assinou um protocolo com as IPSS/
Misericórdias do concelho para a cedência de
ajudas técnicas. A Unidade Móvel de pequenas reparações apoiou cerca de 200 agregados familiares com 150 pequenas reparações
domésticas que se traduzem na substituição
de uma lâmpada, mudança de fechadura,
desempeno de portas e janelas, mudança de
autoclismo, desentupimento de canos, etc. O
Núcleo de Voluntariado é constituído por 141
voluntários com participação em atividades
pontuais (campanhas de recolha) e regulares
(apoio a instituições de solidariedade e na loja
social).
É possível quantificar a execução das
outras medidas?
No que diz respeito ao apoio social para me-

lhorias habitacionais, foram intervencionadas,
entre novembro de 2009 e 2012, 44 habitações. Estas intervenções significam a melhoria das condições de habitabilidade de 110
beneficiários. Relativamente ao cartão social,
este apoia atualmente cerca de 239 agregados
familiares, maioritariamente beneficiários de
escalão A. Estes beneficiam de melhorias habitacionais, descontos na fatura da água, no
desconto ao acesso a equipamentos culturais
e desportivos da autarquia de acordo com o
escalão atribuído. Com todas estas medidas
de apoio social, tentamos melhorar as condições de vida da população mais carenciada,
minimizar o isolamento, a exclusão social e
promover a qualidade de vida.
A Câmara Municipal de Aljustrel descentralizou recentemente os serviços
de ação social. De que forma?
A ação social é descentralizada em todas as
freguesias de 15 em 15 dias, funcionando o
atendimento nas juntas de freguesia do concelho. Este apoio é prestado por uma técnica
de serviço social que apoia as famílias em todos os assuntos de âmbito social. Os interessados poderão informar-se nas suas juntas
de freguesia ou contactando diretamente o
Gabinete de Ação Social do município.
E em relação a outros projetos de âmbito Social?
Para além destas medidas referidas anteriormente, a Câmara Municipal dispõe de outros
projetos de âmbito social, nomeadamente
o Programa Animasénior e a Universidade
Sénior. Temos ainda, um apoio para jovens
para aquisição de terrenos para habitação a
custos controlados e lançamos agora o Cartão Jovem Munícipe com alguns apoios para
os jovens. É importante referir ainda, que a
Câmara assinou protocolos com a Santa
Casa da Misericórdia de Aljustrel que visou
apoiar financeiramente a construção do novo
Lar de Idosos; com a
Misericórdia de
Messejana, que
permitiu apoiar
na compra de
uma
viatura
para
apoio
domiciliário;
e com a Associação
de So-

lidariedade de S. João de Negrilhos com a
doação de terreno com o objetivo de alargar
as instalações da mesma.
Também já arrancaram os programas
Animasénior e Universidade Sénior.
Como correu este início?
O programa Animasénior e a Universidade
Sénior iniciaram o seu ano letivo no dia 1
de Outubro. O início do ano foi positivo, na
medida em que temos a frequentar no Animasènior cerca de 200 seniores de todas as
freguesias do concelho. Este programa tem
como oferta a alfabetização, informática, oficinas temáticas atividade física e hidroginástica. Em relação à Universidade Sénior o seu
início também foi positivo, frequentam no
presente ano letivo 93 seniores, com a oferta
de 13 disciplinas.
Em relação a novos projetos no campo
social, há novidades?
Sim. Em outubro entrou em funcionamento
a Unidade Móvel de Saúde. Este projeto é
uma parceria entre o Município de Aljustrel
e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. A unidade móvel de saúde é constituída
por uma viatura equipada para a prestação
de cuidados de saúde primários e apoio social aos munícipes. A Unidade móvel de saúde tem como objetivo garantir um serviço
de proximidade em benefício da população
mais idosa do concelho e da sua qualidade
de vida. Também fizemos uma candidatura
ao PRODER para um Refeitório Comunitário
que está na fase de aprovação.
Sendo assim, o que no traz de novo o
Plano de Desenvolvimento Social recentemente aprovado?
No Plano de Desenvolvimento Social
2012/2014 foram aprovadas pelos parceiros
da Rede Social várias medidas de apoio social: Criar condições para adaptação física
para a sede de três instituições: Cruz Vermelha, APE e Pais em Rede; iniciar o projeto de
Eliminação de Barreiras Arquitetónicas nos
equipamentos públicos; garantir aos idosos
portadores de Cartão Social o apoio na comparticipação dos medicamentos e implementar o Programa Municipal de Apoio à integração profissional de jovens desempregados
entre os 18 e os 25 anos. São medidas muito
importantes num tempo que é complicado
para muitas pessoas e familias.
Como olha então a vereadora com o
pelouro da ação social para os tempos
difíceis que vivemos no país?
Olho com muita preocupação, mas ao mesmo tempo com uma grande vontade de
contribuir para melhorar a situação. Não podemos baixar os braços. Devemos delinear
estratégias para minimizar os problemas e
necessidades das pessoas. Se olharmos
os problemas com pessimismo, perdemos a coragem e, em vez de ajudar,
acabamos por desanimar quem nos
rodeia. Sei que o futuro não se afigura brilhante, ainda mais com
as medidas que estão a ser
anunciadas pelo governo,
mas não podemos perder a
esperança. Continuamos
num Portugal democrático e temos que continuar a lutar pelos valores
da liberdade e da justiça que o 25 de Abril
consagrou.
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MunicÍpio
Estado das estradas

Aposta no campo

1

Câmara de Aljustrel
reuniu com Estradas
de Portugal

>

2

3

4

5

6

7

O Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel reuniu a 08 de agosto de 2012, com a Direção da Delegação Regional de Beja da Estradas de
Portugal. Em análise estiveram questões relacionadas com a avaliação das estradas do concelho, da
responsabilidade desta instituição pública, nomeadamente: Estrada Regional (ER) n.º 2 – Aljustrel/
Castro Verde; Estrada Nacional (EN) n.º 2 Aljustrel/
Beja; EN 383; ER 261; EN 263 e EN 18.
Foi igualmente discutida a requalificação há
muito reclamada da Ponte do Roxo, no Km 611 da
EN 2; situação da recentemente reabilitada ponte
dos Louriçais no Carregueiro – ER 2; obras necessárias na estrada de acesso à Barragem do Roxo
em Ervidel - EN 2-8; intervenção prevista para o
cruzamento de Jungeiros, com eliminação das
falhas de segurança nesse local e ações previstas
para requalificação dos troços utilizados nas obras
da rede secundária de Alqueva/EDIA, que se encontram bastante danificados pelo grande fluxo
de pesados que recorrem a estas vias situadas no
concelho de Aljustrel.
Finalmente, o Presidente da Câmara aproveitou
a reunião para relançar um repto à Estradas de
Portugal visando a construção da variante à Vila de
Aljustrel, projeto que melhoraria em muito a segurança rodoviária em Aljustrel que é colocada todos
os dias em causa pelo enorme volume de tráfego,
principalmente de pesados, que cruza o centro da
vila.

Ponte do Roxo

Ordenamento do território
1 Trabalhos junto a Vale Coelheiros 2 Monte Cerro, Aldeia dos Elvas 3 Caminho rural ao Monte Muralhas 4 Limpeza linha de água junto a uma
estrada municipal 5 Caminho rural, Monte do Revés 6 Caminho rural, Vale Coelheiros
7 Pontão a caminho do Monte da Bispa

Militares continuam
a melhorar Rede Viária Rural
do Concelho de Aljustrel
A Rede Viária Rural está a ser
beneficiada numa extensão de
mais de 30 km com a regularização e recarga da plataforma existente e execução de drenagem
longitudinal e transversal

>

A Câmara Municipal de Aljustrel
assinou, no início de 2012, um protocolo com o Regimento de Engenharia
do Exército. Este protocolo visa melhorar a Rede Viária Rural no Concelho de
Aljustrel através da beneficiação de itinerários e limpeza de linhas de água.
A Rede Viária Rural está a ser beneficiada numa extensão de mais de 30

km com a regularização e recarga da
plataforma existente e execução de
drenagem longitudinal e transversal. A
limpeza de 4 troços de cursos de água,
com uma extensão de 100 metros cada
com remoção de vegetação e outros
materiais junto a uma ponte e três pontões e respetivo transporte do material
a vazadouro.

Município de Aljustrel
apresentou a Proposta
de Revisão do PDM

>

O Município de Aljustrel apresentou, no passado dia 31 de julho, a Proposta de Revisão
do Plano Diretor Municipal (PDM) na Comissão de
Acompanhamento na CCDR - Alentejo.
O PDM é o mais importante instrumento municipal de ordenamento do território, ou seja, é um
documento fundamental na regulamentação do
planeamento e ordenamento do território do município, estabelecendo as regras e os compromissos com as diretivas de âmbito nacional e regional
articuladas com as opções da autarquia.
O PDM é elaborado pela Câmara Municipal, em
articulação com diversos organismos da Administração Central e Local. O Plano terá a sua aprovação final pela CCDR Alentejo e pela Assembleia
Municipal e entrará em vigor com a publicação no
Diário da República. Prevê-se a conclusão do processo para o 1º trimestre do próximo ano.
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sociedade
Um sucesso a repetir em 2012

Universidade Sénior de Aljustrel
voltou em outubro

>

A USA-Universidade Sénior
de Aljustrel recomeçou as
suas aulas no dia 1 de outubro,
data em que se assinalou o Dia Internacional do Idoso.
Até à data já estão inscritas,
neste segundo ano de USA, cerca
de uma centena de pessoas, um
número superior ao ano transato.
Para se inscrever nesta “universidade” basta reunir os requisitos
necessários, ou seja, ter pelo menos 50 anos e vontade de alargar
horizontes.
Após o sucesso do ano anterior,
será dada continuidade às disciplinas de Artes Decorativas, Atividade Física, Cidadania, História Local e Património, Hidroginástica,
Inglês, Informática, Língua Portuguesa, Música, Psicologia, Saúde
e Teatro. A novidade deste ano é
a introdução da disciplina de yoga
no plano curricular.
Um êxito a repetir
O sucesso desta iniciativa devese à necessidade que as pessoas
desta faixa etária têm de aprender e conviver, e isso, de facto,
não faltou. Ao longo do ano, os
alunos participaram em diversas

atividades
lúdico-pedagógicas,
tais como: concursos de música,
colóquios, visitas de estudo, intercâmbios, festas e convívios, o que
lhes proporcionou, certamente,
dias mais alegres e um aumento
significativo da autoestima.

O Dia Internacional do Idoso
foi instituído em 1991 pela
(ONU) Organização das Nações Unidas e tem como objetivo sensibilizar a sociedade
para as questões do envelhecimento e a necessidade de
proteger e cuidar a população
mais idosa.

Finalidades
As universidades seniores,
em geral, e a USA, em particular,
têm como público-alvo pessoas
com idade igual ou superior a 50
anos. A USA tem como objetivos
promover o ensino não-formal,
através da atualização de conhecimentos sobre diferentes matérias,
num contexto de formação ao longo da vida, bem como organizar
atividades complementares de carácter cultural, recreativo e de convívio. A USA pretende constituirse como um polo de informação e
divulgação de serviços, recursos,
direitos e deveres dos mais idosos
e fortalecer a participação social
dessas pessoas, como também
contribuir para reforçar o exercício
pleno dos seus direitos e deveres
enquanto se promove o envelhecimento saudável e a qualidade de
vida dos mais idosos.

Aula de cidadania

Atuação da tuna.

Aumento de competências e melhores relações interpessoais

Animasénior regressa
>

A Câmara Municipal de
Aljustrel apostada em proporcionar uma maior qualidade
de vida e contribuir para o bemestar físico e mental da população sénior do concelho criou em
2010 o programa Animasénior.
O projeto de ação social que
tem revelado ser uma mais-valia
para esta faixa populacional volta em força em 2012 com cerca
de 350 inscrições.

Este programa é dirigido a
todos os idosos, reformados
e pensionistas do concelho de
Aljustrel e visa essencialmente
a promoção de atividades que
proporcionem uma participação
mais ativa na sociedade onde estão inseridos.
Ao longo do tempo, ou seja,
nos últimos dois anos centenas
de idosos participaram em atividades de índole pedagógica

como a alfabetização, informática
e oficinas de expressões plásticas, mas também de cariz desportivo, no âmbito do Movisénior.
Para além do referido, mas não
menos importante, ganharam novas competências, como ler e escrever, recordaram outras competências, que já haviam esquecido,
ao mesmo tempo que usufruíram
do convívio interpessoal com os
colegas e professores.

Aljustrel “ganha” importante meio de socorro

INEM entregou nova ambulância aos Bombeiros de Aljustrel

Nova ambulância

O INEM-Instituto Nacional de
Emergência Médica procedeu recentemente à entrega de 12 novas ambulâncias de emergência a
várias corporações de bombeiros
do sul do país, entre os quais Aljustrel.
Esta nova ambulância equipada com importantes meios de socorro, como o desfibrilhador automático externo, vem melhorar,
significativamente, a prestação

de cuidados de emergência médica pré-hospitalar. Um grupo de
bombeiros está a receber formação em emergência médica, para
melhor auxiliar a população.
O investimento realizado pelo
INEM é de cerca de dois milhões
de euros, para a aquisição e equipamento das viaturas, e ainda
para a necessária formação dos
operacionais das corporações de
bombeiros.

A USA pertence à RUTIS- Associação Rede de Universidades da Terceira Idade. Trata- se
de uma Instituição de Utilidade Pública e é uma entidade
representativa das Universidades Seniores Portuguesas. A
referida associação é também
a entidade certificadora das
UTIS, através do Instituto
Português da Propriedade
Industrial, e a representante
nacional junto da Associação
Internacional de Universidades da Terceira Idade e da
UNESCO na II Assembleia
Mundial do Envelhecimento.
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desenvolvimento
Um sucesso renovado

Feira do Campo Alentejano 2012
A Feira do Campo Alentejano 2012 foi um sucesso
renovado, com o pão como
grande protagonista, houve
ainda tasquinhas, tourada,
gastronomia, mostra de
animais, feira da saúde,
equitação e muita animação.
Ficam as imagens de uma
grande Feira do Campo.

Messejana Real durante seis dias

Festas de Santa Maria, onde o religioso e o profano se uniram

>

Em agosto El Rei D. Sebastião, O Desejado, regressou
a Messejana, no âmbito das comemorações das Festas de Santa
Maria.
Depois do êxito do ano anterior
realizou-se, novamente, a recriação da visita de D. Sebastião, no
fim de semana de 11 e 12 de agosto. O programa foi mais ambicioso do que o costume e “ofereceu”
uma vasta panóplia de atividades
subjacentes tais como: o cortejo
real, o discurso do rei, baile de
época, jantar com nobres, folguedo, demonstrações de armas pela
Guarda Real e falcoaria, danças
da época, torneio de jogos tradicionais, entre outras recriações
do século XVI.
Para além dessas iniciativas

em torno da visita real, houve ainda muita festa com DJs, karaoke,
garraiada, torneio de paintball,
baile popular e, como não poderia
deixar de ser, a eucaristia solene e
a tradicional procissão em honra
de Nossa Senhora da Assunção.
A Vila de Messejana, no concelho de Aljustrel, possui e preserva
um magnífico património histórico e edificado, que por si só convida a ser visitado.
Esta iniciativa é organizada
pela Câmara Municipal de Aljustrel em parceria com a Junta de
Freguesia de Messejana; Ordem
de Cavalaria do Sagrado Portugal;
movimento associativo; comércio
local e conta também com a colaboração da GNR; Bombeiros de
Aljustrel e TLA Rádio.
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economia
Fórum Emprego e Qualificação

Serviço gratuito

Unir esforços e apostar
na qualificação para mais
e melhores empregos
Este 1º Fórum Emprego
e Qualificação contou
com cerca de 150
participantes

A Câmara Municipal de Aljustrel
lançou um desafio a todas as entidades públicas e privadas com
intervenção no território, no sentido de implementar em parceria
alargada uma plataforma concelhia para a qualificação e emprego - Fórum Emprego e Qualificação.
Este fórum teve como primeiro objetivo o desenvolvimento
de um diagnóstico que caracterize o perfil do desemprego, as
necessidades de mão-de-obra
e de qualificação específicas no
concelho de Aljustrel e a subsequente construção de respostas
estruturadas e adequadas às
prioridades identificadas.
A plataforma será alargada a
todas as instituições concelhias e
supraconcelhias que se queiram
associar aos objetivos centrais
do Fórum – a criação de emprego
e a melhoria das qualificações da
população.
Este 1º Fórum do Emprego e
Qualificação contou com cerca
de 150 participantes e, para além
da apresentação do filme “Aljustrel, terra Viva” e do Guia Empresarial e Comercial do concelho
de Aljustrel, abordou as politicas
públicas de emprego e qualificação em vigor no momento, bem
como as questões do emprego e
da qualificação no sector privado, no âmbito das várias iniciativas/projetos empresariais existentes e/ou programadas para o
concelho.
A finalizar os trabalhos e após
as considerações finais, foi apresentado o “exemplo de empreendedorismo”, do Comendador Leonel Cameirinha, empresário que
ao longo do tempo contribuiu
para a criação de emprego e para
o desenvolvimento económico
e social da região, que relatou a
sua experiência e a sua visão de
futuro.

Município
de Aljustrel cria
Guia Empresarial
e Comercial
do Concelho
Considerando
a necessidade de promover e divulgar
as empresas
e o comércio
local, o Município de Aljustrel, através
do Gabinete
de Desenvolvimento Económico (GDE) e do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), criou
o Guia Empresarial e Comercial
do Concelho.
Assim, com este novo suporte informativo a autarquia
pretende potenciar e estimular
uma cultura de aproximação
entre as empresas e a comunidade, dar maior visibilidade a
estas entidades e divulgar as
suas atividades, contribuindo,
assim, para a sua promoção e
valorização.
O Guia foi apresentado no dia
28 de Setembro no âmbito do
Fórum Emprego e Qualidade.

Apresentação da Almina

Principais conclusões:
Das várias comunicações efetuadas, e do
debate que se seguiu às mesmas, destacaram-se as seguintes conclusões/questões:
• Os níveis de desemprego no concelho de Aljustrel estão em contraciclo com os registados na
região e no país, representando o mesmo cerca
de 3,4% do desemprego registado no distrito
(inscritos nos Centro de Emprego);
• Verifica-se algum desencontro entre o mercado
de trabalho e as qualificações dos trabalhadores desempregados disponíveis em termos de
especialização;
• O desemprego afeta na sua maioria o género
feminino, com baixas qualificações, atingindo
igualmente de forma acentuada os jovens licenciados à procura do primeiro emprego;
• Importância e necessidade de continuidade das
formações modulares;

Conclusões a aplicar
no futuro:
No fórum, recolheram-se importantes informações e esclarecimentos sobre a questão
do emprego e formação profissional/qualificação, apontando pistas mais claras para
reflexão e para os desafios que o concelho
tem de enfrentar para combater esta problemática, nomeadamente:
• A necessidade da elaboração de um diagnóstico
relativo à área do emprego e qualificação;
• A necessidade de oferta formativa dirigida aos
mais jovens e às mulheres;
• A necessidade de desenvolvimento de formações
adequadas a novas oportunidades de emprego
decorrente da alteração da estrutura profissional,

resultante da evolução tecnológica e do aparecimento de novos perfis profissionais decorrentes
da reconversão de alguns sectores – indústria
mineira, turismo, agricultura,entre outros.

Identificação
da estratégia a seguir:
Foi igualmente identificada a necessidade
de reforço da concertação estratégica, no
âmbito da Rede Social, entre os decisoreschave sobre que opções são determinantes na empregabilidade do território com
a coordenação subsequente das políticas
e programas de formação e oferta educativa profissionalizante, definindo-se algumas
prioridades estratégicas:
• Elaboração de diagnósticos de formação;
• Definição das estratégias formativas comuns;
• Desenvolvimento de respostas de qualificação
ajustadas às necessidades do território;
• Gestão partilhada de oferta escolar profissionalizante;
• Construção de instrumentos integrados de divulgação das diferentes ofertas formativas, da
implementação das políticas ativas de emprego
já disponíveis e das iniciativas locais de criação
de empresas e emprego
• Partilha de informação útil à promoção da empregabilidade;
• Partilha de ofertas de emprego pelas entidades
empregadoras;
• Identificação de oportunidades no mercado de
trabalho mediante a evolução do mercado;
• Identificação e troca de práticas de excelência;
• Dar continuidade à iniciativa Fórum Emprego e
Qualificação.

Investimentos em análise

Câmara
de Aljustrel
reuniu com
o Diretor Regional
Economia
do Alentejo

>

O Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel reuniu a 08
de agosto de 2012, com o Diretor
Regional Economia do Alentejo,
João Gonçalves de Jesus. Os responsáveis discutiram a situação
socioeconómica da região e do
concelho de Aljustrel. Na ocasião o
autarca fez uma apresentação dos
vários projetos empresariais e investimento previsto e a decorrer no
concelho de Aljustrel, com enfoque
na exploração mineira, produção
industrial (explosivos civis, condutas de água, etc.), agricultura e
turismo, bem como de alguns projetos em que o município se encontra institucionalmente empenhado
– expansão das zonas empresariais
do concelho, no âmbito da revisão
do PDM e concretização do Parque
Mineiro de Aljustrel.
A reunião concluiu com um
convite endereçado ao Diretor Regional para a participação na iniciativa “Fórum Emprego e Qualificação”.
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Aljustrel

freguesias

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

Ervidel

Messejana

Rio de Moinhos

S. J. Negrilhos

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

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

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

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

jfmessejana@hotmail.com

Reorganização administrativa territorial autárquica

Todos contra
a extinção
de freguesias
Muito se tem ouvido falar, nos
meios de Comunicação Social, sobre
a indignação dos autarcas, de norte
a sul do país, relativamente à reorganização administrativa do território,
que pressuporá a extinção de freguesias. No Concelho de Aljustrel há
a indicação, por parte do governo, de
extinguir uma das cinco freguesias.
É verdade que as Juntas de
Freguesia são as unidades administrativas de menor dimensão a nível
territorial, porém não de menor importância. Ainda assim foi publicada
em 30 de maio a Lei nº 22/2012, que
aprova o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica. Vamos conhecê-la e tentar
entendê-la

>

Reorganização administrativa territorial autárquica - O que é?
A presente lei estabelece os objetivos, os
princípios e os parâmetros da reorganização
administrativa territorial autárquica e define e
enquadra os termos da participação das autarquias locais na concretização desse processo.
A dita lei consagra a obrigatoriedade da reorganização administrativa do território das freguesias e regula e incentiva a reorganização
administrativa do território dos municípios.
Ou melhor, esta reorganização administrativa incide sobre as freguesias, instituindo, de
forma obrigatória, a redução drástica do seu
número de juntas de freguesia, “diabolizando”
esta figura administrativa ao querer fazer parecer que estas são as principais responsáveis
pelas dificuldades que o país atravessa. A reorganização administrativa dos municípios também existe, mas não tem caráter vinculativo.
Parâmetros de agregação
O Concelho de Aljustrel situa-se no nível 3,
sem lugares urbanos. Ou seja, deverá ser obrigado a diminuir 25% do total de freguesias,
perdendo uma das cinco existentes.
Todos contra a extinção de freguesias
A Câmara Municipal e todas as Assembleias de Freguesia do Concelho de Aljustrel
mostraram o seu desacordo com esta matéria
e fizeram chegar as suas moções à Assembleia Municipal. Assim, as freguesias apresentaram os motivos do seu descontentamento:
“ Porque não respeita critérios de natureza
histórico-cultural que fazem do poder local
democrático o motor do desenvolvimento local; Porque não reconhece que as freguesias
assumem um papel interventivo e de proximi-

dade às populações, agindo diariamente junto delas, representando-as e sendo porta-voz
das suas preocupações, desejos e insatisfações; porque viola o princípio de autonomia
local; porque estas medidas emanam de uma
tremenda insensibilidade social, não reconhecendo que as populações do interior são as
que mais precisam das suas autarquias, em
particular das Juntas de Freguesia, e de outros
serviços como Finanças, CTT, GNR, extensões
de saúde, entre outros; porque o Governo se
limitou a simular que ouvia as populações e
os órgãos de Poder Local democraticamente
eleitos, decidindo de forma unilateral numa
matéria que deveria ser altamente alargada e
participada; tendo em conta que a população
das freguesias do concelho está bastante envelhecida e com dificuldades de mobilidade, e
dado que a rede de transportes públicos existentes é deficitária, o encerramento de qualquer uma das juntas de freguesia vem agravar
significativamente as dificuldades da população ao acesso dos serviços públicos prestados
por estas entidades.”
A Assembleia Municipal rejeita absolutamente esta reorganização territorial
Neste sentido a Assembleia Municipal de Aljustrel aprovou por unanimidade uma Moção
onde ficou expressamente claro a oposição
frontal e veemente em relação a esta matéria.
Face ao apresentado à Assembleia Municipal de Aljustrel reunida a 29 de junho de 2012,
esta deliberou por unanimidade: “Rejeitar em
absoluto a reorganização territorial e administrativa prevista na lei, que pressupõe a extinção de freguesias que iria perturbar a estabilidade e harmonia do concelho de Aljustrel, que
está perfeitamente estabilizado e harmonizado em termos territoriais e administrativos, e
corresponde funcionalmente às necessidades
das populações; rejeita de forma veemente
quaisquer decisões que conduzam ao encerramento de serviços públicos no Concelho de Aljustrel; apoia, por todos os meios, as legítimas
pretensões dos cidadãos e tomadas de posição públicas e deliberativas da Câmara Municipal, das Assembleias e juntas de freguesia
do município que contrariem as políticas que
conduzam ao enfraquecimento do órgão do
Poder Local eleitos democraticamente; reivindica ao Governo e à Assembleia da República
a revogação desta legislação”.

Aljustrel

Ervidel

Messejana

Rio de Moinhos

4259
número

Número de freguesia em Portugal. Deverão
ser extintas cerca de 1500, segundo afirmou recentemente o secretário de Estado
da Administração Local, Paulo Júlio.
S. João de Negrilhos
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em foco

social

Outubro fica marcado pela entrada em funcionamento da Unidade Móvel de Saúde do
Concelho de Aljustrel. Na próxima edição do
Boletim Municipal faremos o primeiro balanço
da implementação desta importante iniciativa
promovida pela município e financiada pelo
Programa InAlentejo.

Balanço extremamente positivo

Aljustrel Solidário
em todas as frentes
O Programa Concelho
Solidário visa melhorar as
condições de vida da população mais carenciada,
minimizar o isolamento, a
exclusão social e promover a qualidade de vida

Vereadora
Conceição Parreira
com grupo de pais

Núcleo de Aljustrel já está
constituído e em ação

>

>

No âmbito do Programa
“Concelho Solidário”, iniciativa que procura congregar e articular
todas as intervenções de âmbito social do município, a autarquia aljustrelense, durante o ano de 2011 e o
primeiro semestre de 2012, apoiou
várias causas sociais, designadamente várias famílias com carências
socioeconómicas.
Outro apoio social muito importante, que abrange uma grande
parte da população, é o Cartão Social. Este apoio social municipal auxilia 639 pessoas, com um impacto
junto de 239 agregados familiares,
maioritariamente beneficiários do
escalão A.
Os beneficiários do cartão social
conferem o direito à isenção parcial do pagamento das tarifas ou
taxas devidas na aquisição de bens
e serviços legalmente fornecidos
pelo município, bem como apoios
que preveem ainda a concessão
de apoios específicos, designadamente no acesso a equipamentos
municipais; faturação de água, saneamento e resíduos sólidos, entre
outros benefícios.
Em relação aos apoios sociais
para melhorias habitacionais, o mu-

Alimentos doados
nicípio interveio, desde novembro
de 2009 até à data, em 41 habitações, o que significou a melhoria
das condições de habitabilidade de
106 beneficiários desta medida.
A Unidade Móvel de Pequenas
Reparações, apoio destinado a idosos, acamados, pessoas com mobilidade condicionada ou portadoras
de deficiência física e/ou mental,
residentes no concelho de Aljustrel,
beneficiou, em ano e meio, duzentos munícipes ao realizar cento e
cinquenta pequenas reparações.
Este serviço contempla trabalhos de
canalização, eletricidade, serralharia, carpintaria, entre outros.
A Loja Social tem atualmente 192
famílias beneficiárias da Loja, na
vertente do vestuário e derivados. Já
no que toca ao banco de alimentos
da Loja Social, o número de agregados carenciados ascende aos noventa. Exatamente devido a este número de famílias carenciadas, este
verão realizou-se uma campanha
na Piscina Municipal que consistia
na entrega de bens- alimentares em
troca de uma entrada na piscina às

terças-feiras. No global foram recolhidos 1.100 produtos alimentares,
entre os mais representativos 160,5
quilos de massa, 194 litros de leite e
154 quilos de arroz.
Para além destes apoios disponíveis desde o ano anterior, existe
agora também um Banco de Ajudas
Técnicas, onde podem ser requisitadas cadeiras de rodas, camas articuladas, camas antiescaras, muletas
entre outros artigos. Até ao momento, em menos de meio ano, foram
efetuados, e concedidos, 20 pedidos deste material, para além dos
apoios prestados diretamente às
Instituições de Solidariedade Social
e Misericórdias do concelho.
O Programa Concelho Solidário
visa melhorar as condições de vida
da população mais carenciada, minimizar o isolamento, a exclusão social
e promover a qualidade de vida.
Para requerer qualquer dos
apoios sociais mencionados o Município dispõe do Gabinete de Ação
Social onde se realizam as candidaturas necessárias, mediante a documentação comprovativa.

Foi criado recentemente,
em Aljustrel, o núcleo local
de Pais-Em-Rede, dirigido a famílias com filhos portadores de
deficiência.
O movimento Pais-Em-Rede,
em parceira com a Câmara Municipal de Aljustrel, deu início, no
passado dia 2 de junho, em Aljustrel às Oficinas de Pais. Mais recentemente, dia 15 de setembro,
foi promovido em Benavente um
piquenique onde estiveram presentes várias pessoas, incluindo
o núcleo de Aljustrel, técnicas e a
vereadora Conceição Parreira. Este
momento de convívio e partilha de
experiências também serviu para a

entrega dos certificados referentes
às oficinas realizadas em junho,
em Aljustrel.
Este projeto 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 a uma melhor compreensão dos
efeitos que isso pode causar para si
próprios e para a família.
O Grupo de Apoio Emocional
de Aljustrel - GAE – Nível I contou
com a participação de doze pais
que receberam esta formação.
A divulgação do referido projeto
contou com o envolvimento dos
parceiros da Rede Social.

Parceiros discutem plano de desenvolvimento social

Plataforma supraconcelhia
do Distrito de Beja
reúne em Aljustrel

Aljustrel Solidário

Plano de Desenvolvimento Social aprovado
No passado dia 12 de setembro de
2012, o CLAS – Concelho Local de
Ação Social de Aljustrel da Rede
Social do Concelho de Aljustrel,
reuniu e aprovou o PDS- Plano de
Desenvolvimento Local – 2012/2014
e o Plano de Ação para 2012.
O PDS perspetiva e organiza a intervenção estratégica, em torno de
três grandes prioridades. A primeira
passa por combater a pobreza das
crianças, dos jovens, dos idosos e
das famílias, através de medidas
que assegurem os seus direitos básicos de cidadania. Nesta prioridade são identificadas necessidades
a um universo de problemas, que
apontam para o crescimento do
fenómeno da exclusão social e até
para o surgimento de novas formas
de exclusão. Esta é uma prioridade
que procura através dos seus ob-

jetivos, responder aos problemas
dos indivíduos e das famílias mais
vulneráveis, nomeadamente equacionando possíveis soluções para
melhorar a capacidade das respostas sociais existentes.
Como segunda prioridade surge a necessidade de corrigir as
desvantagens na educação/formação/qualificação/emprego e empreendedorismo. Na base desta
prioridade, o enfoque é determinado por um conjunto de tendências
mais desfavoráveis no que diz respeito aos baixos níveis de escolaridade, qualificação da população e
desemprego.

Por fim surge a Prioridade 3 que
assenta na promoção de Bem-estar
social/saúde/deficiência e minorias
étnicas. Esta prioridade é pensada
de uma forma abrangente, que integra a promoção de serviços de
saúde integrados, que assegurem
a implementação de respostas de
qualidade, articuladas e adequadas
às necessidades das famílias com
dependentes a cargo e indutoras
da integração pessoal e social de
pessoas com deficiência e ainda,
intervenções de carácter preventivo e educativo, suscetíveis de alterar hábitos instalados.
Quanto ao P.A. – Plano de Ação,
este centra-se na estratégia de
desenvolvimento social local do
concelho de Aljustrel, tem como
referência as prioridades de intervenção, definidas no PDS 2012/14.

>

No passado dia 13 de setembro a Vila de Aljustrel
foi anfitriã da reunião da Plataforma Supraconcelhia do Distrito
de Beja. Trata-se de uma instância
de âmbito territorial que funciona como um espaço de debate e
análise dos problemas sociais dos
concelhos que a compõem, procurando rentabilizar os recursos e
estabelecer uma articulação com
todos os instrumentos de planeamento a nível local e nacional,
para uma melhor intervenção.
Em cima da mesa esteve a
apresentação, discussão e aprovação do Plano de Desenvolvimento
Social para o Distrito de Beja.
O Presidente da Câmara de
Aljustrel, Dr. Nelson Brito, abriu a

Reunião da Plataforma
reunião agradecendo a participação de todas as entidades envolvidas e congratulando-se com a
realização da mesma. Seguiu-se
a apresentação de um filme sobre
as ações de cariz social, que estão
a ser desenvolvidas no Concelho
de Aljustrel.
Neste encontro, que decorreu
nas Oficinas de Formação e Animação Cultural, marcaram presença todas as Redes Sociais do
nosso distrito, Segurança Social,
União das Misericórdias, Confederação Nacional do Instituto da Solidariedade; ARSA, DREA, União
de Sindicatos do Distrito de Beja,
Nerbe, Rede Social Anti-Pobreza,
CCDR, entre outros igualmente
importantes.
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sociedade
Desenvolvimento dos projetos de Alqueva em análise

Qualidade dos serviços públicos de saúde em análise

Município de Aljustrel
reuniu com ARSA e ULSBA

>

Obras

Presidente da Câmara
de Aljustrel
reuniu com EDIA
O Presidente da Câmara
aproveitou o encontro para
expressar ao Presidente da
EDIA a sua preocupação
com a inscrição do projeto
“Bloco de Rega de Rio de
Moinhos”, obra que permitirá, só por si, alargar em
4 mil hectares as áreas
irrigáveis no concelho

>

O Presidente da Câmara
Municipal de Aljustrel, Nelson Brito, reuniu dia 18 de setembro de 2012, com o Presidente da
Empresa de Desenvolvimento
e Infraestruturas de Alqueva EDIA, João Basto.
Da ordem de trabalhos constou o ajuste de futuras ações
conjuntas visando a promoção
do concelho de Aljustrel enquanto território privilegiado para a
realização de investimentos no
sector da agricultura e agroindústria, por via do aumento dos

perímetros de rega dos atuais
5 mil hectares, para mais de 20
mil, na sequência da conclusão
das obras da rede secundária
de Alqueva, disponibilizando-se
o município para estudar novas
possibilidades, no âmbito da revisão do PDM em curso, visando
a instalação de novas empresas
ligadas ao agronegócio no concelho de Aljustrel.
Foi ainda acordada a marcação
de reuniões de caracter técnico,
visando estudar a reparação de
estradas e caminhos rurais danificadas por via da intensa movimentação de tráfego de pesados
das obras dos blocos de rega no
concelho. Estas reuniões permitirão igualmente analisar o destino
a dar aos caminhos rurais resultantes destas obras.
O Presidente da Câmara aproveitou o encontro para expressar ao Presidente da EDIA a sua
preocupação com a inscrição do
projeto “Bloco de Rega de Rio
de Moinhos”, obra que permitirá,
só por si, alargar em 4 mil hectares as áreas irrigáveis no conce-

lho de Aljustrel. Foi igualmente
transmitida a este responsável
a preocupação recolhida junto
das associações de regantes relativamente à não definição do
modelo de gestão da água, aspeto que é determinante no desenvolvimento da agricultura no
concelho.
Recorde-se que o executivo
da Câmara de Aljustrel assumiu
desde a sua tomada de posse a
agricultura e agroindústria como
vetores fundamentais de desenvolvimento. Esta aposta é reforçada pela ampliação da rede
secundária de Alqueva, que quintuplicará as áreas de regadio disponível no concelho, pelo que o
município não se tem poupado a
esforços na criação de parcerias
com os municípios portugueses
e espanhóis, estruturas associativas ligadas ao sector e restantes entidades envolvidas, como
é o caso da EDIA, do sentido de
viabilizar e potenciar as oportunidades criadas por este grande investimento público no concelho
de Aljustrel.

A qualidade dos serviços no
concelho de Aljustrel é um
tema que muito preocupa o município de Aljustrel. Neste sentido
tem vindo a solicitar reuniões periódicas às várias entidades, com
responsabilidades no sector, com o
objetivo de monitorizar a evolução
da qualidade de prestação de serviços de saúde públicos às populações, bem como de estudar estratégias que possam levar à melhoria
dos mesmos. A reunião realizada a
19 de junho, em Aljustrel, entre a
Câmara Municipal de Aljustrel, a
Administração Regional de Saúde
do Alentejo e a Unidade Local de
Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA)
insere-se nesta estratégia de acompanhamento permanente.
Em cima da mesa estiveram
vários temas de interesse para o
concelho de Aljustrel, tais como a
análise da possibilidade de requalificação das infraestruturas da extensão de saúde de Messejana e
análise da evolução da candidatura
para construção da Extensão de
Saúde de Rio de Moinhos.
Foram ainda estudadas as possibilidades de utilização de dois
imóveis, propriedade da ARSA,
designadamente as antigas instalações do Centro de Saúde de Aljustrel e logradouro remanescente

Aljustrel, Terra Viva

Vídeo
promocional
do concelho
já disponível

>

O novo vídeo promocional
do Concelho de Aljustrel
intitulado “Aljustrel, Terra Viva” já
está disponível no canal do Youtube do Município, com o endereço
http://www.youtube.com/user/
cmaljustrel.
Este pequeno filme mostra
o que este concelho alentejano
tem de melhor, as suas gentes,
património natural e edificado,
as bonitas paisagens alentejanas, os equipamentos municipais, entre outros motivos de
interesse.
O filme foi produzido pela produtora de vídeo aljustrelense “Ervilha Maravilha”, financiado pelo
Inalentejo, no âmbito da Agenda
Local 21 de Aljustrel.

da construção do atual Centro de
Saúde de Aljustrel, estando, neste
último, prevista a construção de
uma Unidade de Cuidados Continuados, projeto que também foi
objeto de análise por parte das entidades presentes.
Ficou igualmente assente o
compromisso de agendamento
de reunião subsequente, em que
serão abordados temas relacionados com a implementação do
projeto “Unidade Móvel de saúde
do Concelho de Aljustrel”, veículo que, entretanto, o município já
adquiriu e equipou por via de uma
candidatura realizada ao programa
InAlentejo. A mesma ocasião servirá ainda para realizar uma análise
e avaliação conjunta do modelo de
funcionamento do Centro de Saúde de Aljustrel.

Televisão Digital Terrestre

Levantamento
das anomalias
na receção
do sinal TDT
no Concelho
de Aljustrel

>

Na sequência das várias
diligencias tomadas no
sentido de manifestar o descontentamento pela forma deficitária
como está a ser prestado o serviço no âmbito da TDT, a Câmara
Municipal de Aljustrel está a proceder ao levantamento de situações concretas de anomalias detetadas na receção do sinal da TDT
no concelho.
Para identificar as situações
concretas de anomalias detetadas
deve dirigir-se à sua Junta de Freguesia ou à secretaria da Câmara
Municipal e preencher o impresso
próprio para o efeito.
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ÁREA DE SERVIÇOS

empreendedorismo

2 salas com 31,80 m2, cada
1 sala com 19,90 m2

ÁREA DE INDÚSTRIAS
3 pavilhões com 55,80m2, cada
2 pavilhões com 83,00 m2, cada
2 pavilhões com 114,30 m2, cada

CMAME

A procura deste espaço tem vindo a aumentar, sobretudo nos últimos anos. Uma tendência inversa
à orientação global, de sucessivos encerramentos de empresas

Centro de Microempresas
de Aljustrel com taxa
de ocupação elevada
>

O Centro Municipal de
Acolhimento de Micro
Empresas, inaugurado dia 29 de
junho de 2004, fica localizado no
Polo Industrial de Aljustrel. Tratase de um equipamento destinado, preferencialmente, a induzir
um primeiro impulso à criação
de novas empresas que visem
um nível de atividade de escala
superior.
A procura deste espaço tem
vindo a aumentar, sobretudo
nos últimos anos. Uma tendên-

cia inversa à orientação global,
de sucessivos encerramentos de
empresas. Em Aljustrel, contrariamente, tem havido um inequívoco crescimento do tecido empresarial, prova disso é a taxa de
ocupação neste Centro de Acolhimento de Microempresas.
Caracterização do espaço
Este equipamento que atualmente alberga 7 empresas dispõe de
salas e pavilhões para incubação
de microempresas industriais e

de serviços, bem como uma área
de serviços comuns.
O CMAME é composto por
uma área de serviços com 2 salas
de 31,80 m2, cada e uma terceira
com 19,9 m2. A área de indústrias
dispõe de 3 pavilhões com 55, 8
m2; outros 2 com 114,3 m2 e ainda dois outros com 83 m2.
Os serviços comuns dispõem
de uma receção, um Centro de
Documentação e Informação,
Serviço de Reprografia, Sala de
Formação e Reuniões.

Vista geral

relatório cmame

% ocupação cmame

O que é o FAME?

Gestão do CMAME
A gestão do CMAME é
realizada pelo Gabinete de
Desenvolvimento Económico do município em
parceria com a Esdime –
Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo
Sudoeste, através de
protocolo.
Assim, podemos afirmar
que o centro tem cumprido integralmente os seus
propósitos, ou seja, fomentar o aparecimento de
novas empresas na área
geográfica do Concelho de
Aljustrel, proporcionandolhes condições técnicas
e físicas para um desenvolvimento e crescimento
sustentados, tendo em
vista a criação de postos
de trabalho locais. Para
além deste grande objetivo, o Centro terá como
objetivo secundário o acolhimento de empresas que
já exerçam uma atividade
no Concelho de Aljustrel
cujo projeto se adeque
aos objetivos definidos
em regulamento.

DESTINATÁRIOS
Podem candidatar-se à ocupação dos espaços modulados,
quando disponíveis, pessoas
singulares, com idade igual
ou superior a 18 anos, e
entidades privadas com fins
lucrativos. As candidaturas
devem reunir, cumulativamente as seguintes condições: demonstrar viabilidade
económica, financeira e
técnica; garantir a criação de
emprego estável e qualificado e adequar o projeto aos
objetivos do CMAME.
APOIOS
Cedência de espaços
modulados cedidos por
prazo não superior a 3 anos,
mediante o pagamento
de uma renda mensal e
respetivos serviços de logística; utilização de serviços
logísticos comuns a preços
de custo; formação empresarial; acompanhamento
técnico; Serviços de apoio
à atividade empresarial e
FAME – Fundo de Apoio às
Microempresas.
Para além destes incentivos
existem outros mecanismos
de apoio ao empreendedorismo tais como o PRODER
e o FAME.

FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS NO CONCELHO DE ALJUSTREL
O Fame - Fundo de Apoio às Microempresas no Concelho de Aljustrel é o resultado
de uma parceria entre a Câmara Municipal,
o Banco Espírito Santo e a ADRAL-Agência
de Desenvolvimento Regional do Alentejo.
O FAME visa o apoio a microempresas
instaladas no Concelho, com investimento máximo elegível de 45 mil euros por
candidatura.
A taxa de apoio será de 85% para criação
de novas empresas e 100% para empresas
já instaladas no concelho sobre o investimento considerado elegível e reveste a
forma de um empréstimo com um período
de reembolso mínimo de 3 anos, e um
máximo de 6 anos, com o máximo de 1 ano
de carência de capital.
BENEFICIÁRIOS
O FAME aplica-se à área geográfica do
Concelho de Aljustrel e a projetos de investimento nas áreas da indústria, do comércio, do
turismo ou dos serviços, promovidos por microempresas instaladas no Concelho ou para a
instalação de novas empresas no Concelho.
Anualmente, consoante a dimensão do fundo e as estratégias municipais de desenvolvimento, a Câmara Municipal de Aljustrel
definirá, os sectores e subssectores de
atividade prioritários.

O que é o PRODER?

O PRODER é um instrumento estratégico
e financeiro de apoio ao desenvolvimento
rural do continente, para o período 20072013, sendo a Esdine a entidade gestora do
programa no nosso concelho.
Cofinanciado pelo FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
aproximadamente em 3,5 mil milhões de
euros, envolve uma despesa pública de
mais de 4,4 mil milhões de euros.
Decorrente do Plano Estratégico Nacional –
PEN, que define as orientações fundamentais para a utilização nacional do FEADER, a
estratégia nacional para o desenvolvimento
rural escolhida em função das orientações
estratégicas comunitárias, visa a concretização dos seguintes objetivos:
• Aumentar a competitividade dos sectores
agrícola e florestal;
• Promover a sustentabilidade dos espaços
rurais e dos recursos naturais;
• Revitalizar económica e socialmente as
zonas rurais.
A estes objetivos estratégicos acrescem
ainda objetivos de carácter transversal,
como sejam, o reforço da coesão territorial e social, e a promoção da eficácia da
intervenção dos agentes públicos, privados
e associativos na gestão sectorial e territorial. As ações a levar a cabo no PRODER
encontram-se agrupadas por Subprogramas
e estes por medidas.
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juventude
Aljustrel Jovem

Município apoia juventude do concelho
O Programa Municipal
“Aljustrel Jovem” conta
com a parceria das forças
vivas do concelho – empresas, coletividades, escolas,
etc. – e desenvolve-se
durante todo o ano, permitindo aos jovens ocupar
os seus tempos livres em
áreas diversificadas como
ambiente, cultura, desporto, turismo, saúde, bem
como beneficiar do “Cartão
Jovem Munícipe”.
200 inscrições numa noite
Cartão Jovem Munícipe
um sucesso desde
o primeiro dia
A Noite Branca-Pool Party foi o
momento escolhido para a divulgação do Cartão Jovem Munícipe,
o qual, na noite da apresentação
obteve 200 inscrições. Com este
cartão os jovens, dos 12 aos 35
anos, poderão beneficiar de um
conjunto de benefícios e descontos nomeadamente nas taxas relativas à habitação, à aquisição
de lotes, instalação de atividades
económicas e atividades promovidas pela autarquia e, ainda, em
estabelecimentos comerciais e
outras entidades aderentes a este
cartão.

Mas o que é o Cartão
Jovem Munícipe?
Este cartão confere benefícios aos
jovens do concelho em várias áreas,
tais como habitação, empreendedorismo, ambiente, compras no
comércio local, desporto, cultura,
entre outras. Tendo em conta a realidade demográfica deste concelho,
pretende-se também fomentar a
fixação de jovens que venham dinamizar a realidade socioeconómica do
Município de Aljustrel.
Qual é o objetivo deste cartão?
O Cartão do Jovem Munícipe tem
como objetivo geral a atração e
fixação dos jovens do concelho de
Aljustrel, contribuindo para o seu
desenvolvimento social, económico
e cultural.

b) Desconto de 20% na aquisição de lotes nos loteamentos
municipais para habitação própria
e permanente, de acordo com o
regulamento de venda de lotes
habitacionais para jovens;
c) Desconto de 10% na aquisição de
lotes para a instalação de atividades económicas;
d) Desconto até 20% no acesso a
atividades promovidas pela autarquia;
e) Desconto em estabelecimentos
comerciais e outras entidades
aderentes ao Cartão do Jovem
Munícipe, devidamente identificados pela Câmara Municipal de
Aljustrel;
f) 	Os descontos acima referidos
poderão ser revistos e atualizados
anualmente pela tabela de taxas e
preços do município.

Quem pode beneficiar deste
cartão?
Podem beneficiar do Cartão do Jovem Munícipe todos os jovens com
idades compreendidas entre os 12 e
os 35 anos, residentes e recenseados, quando maiores de 18 anos, no
concelho de Aljustrel.

Onde posso aderir a este cartão?
A adesão ao Cartão do Jovem Munícipe realiza-se na secretaria da Câmara Municipal de Aljustrel, mediante
o preenchimento de requerimento
próprio para o efeito, disponibilizado
no portal Aljustrel Jovem.

Quais os principais benefícios do
Cartão?
O Cartão do Jovem Munícipe
confere ao seu titular os seguintes
benefícios:
a) Desconto de 20% nas taxas relativas à construção, reconstrução,
reabilitação, alteração, ampliação
ou demolição de imóveis, com
exceção das taxas devidas pelas
operações de loteamentos e
obras de urbanização;

O que é necessário para aderir ao
cartão?
Para emissão do Cartão Jovem Munícipe, o requerimento devidamente
preenchido é acompanhado dos
seguintes documentos:
a) 	Uma fotografia tipo passe;
b) Fotocópia do bilhete de identidade
ou cartão do cidadão;
c) Documento emitido pela Junta
de Freguesia, atestando a sua
residência.

Para mais informações basta ir ao site da Câmara Municipal
de Aljustrel através do endereço http://www.mun-aljustrel.pt/
menu/318/cartao-jovem-municipe.aspx; as inscrições podem
ser efetuadas ao balcão da Secretaria na Câmara Municipal de
Aljustrel.

1300 pessoas na Noite Branca - Pool Party

Noite Branca superou expetativas

>

A festa Noite Branca-Pool Party, realizada a 17 de agosto, ultrapassou as
expetativas e foi já considerada um enorme sucesso. Promovida pelo segundo ano
consecutivo, pela Câmara Municipal de Aljustrel, esta iniciativa reuniu 1300 pessoas
junto à piscina municipal, num ambiente
“glamoroso” e descontraído, animado pelos DJ Rui Miguel e DJ Dual X e com a exploração dos bares a cargo do Sport Clube
Mineiro Aljustrelense.
A Noite Branca-Pool Party também faz
parte de um novo programa municipal
denominado “Aljustrel Jovem” que irá,
ao longo do ano, apresentar várias iniciativas para ocupação dos tempos livres
dos jovens, em áreas como ambiente,
empreendedorismo, cultura, desporto e
turismo, no sentido de poder atrair e fixar os jovens no concelho de Aljustrel,
contribuindo para o seu desenvolvimento
social, económico e cultural.

Dia da Juventude

Sunset party,
DJs, insufláveis,
jogos e muita
diversão

>

Vista da piscina

No dia que se assinalou o Dia
Internacional da Juventude,
a 12 de agosto, o Município de Aljustrel preparou um programa dedicado aos jovens do concelho.
Assim, nesse domingo, a Piscina
Municipal recebeu as comemorações da efeméride com a realização de jogos, insufláveis, oferta de
brindes e, mais ao fim da tarde, uma
Sunset Party com o Dj Xedjah.
A par do programa recreativo,
a organização irá promoveu o lançamento do programa Aljustrel Jovem.Trata-se de um novo programa,
que se desenvolve ao longo do ano,
com atividades de várias índoles, dirigidas à camada jovem do concelho
de Aljustrel.
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número

2000

juventude

pessoas participaram nas
várias atividades do Roxo
Summer Feast

Aljustrel é juventude

Roxo Summer Feast, um êxito a repetir
Roxo Summer Feast foi mais
uma iniciativa integrada no novo
programa municipal “Aljustrel
Jovem”e contou com a participação de cerca de 2 mil pessoas

>

Nos dias 7, 8 e 9 de setembro, a Barragem do Roxo,
em Ervidel, foi palco da Roxo Summer Feast, iniciativa direcionada à população mais jovem que contou com
acampamento, atividades radicais, música e noite non stop,
com os DJ Christian F, DJ Peter Lewis, DJ Holly, DJ Bruno
Lopez, DJ Tape, Dj Paulo Vaz, DJ Rui Miguel, Dj Jesus del
Souza, Dj Philip Deepe DJ Escravo.
O evento contou ainda com a participação da JuveBombeiro, que trouxe à Barragem do Roxo cerca de 150 jovens
bombeiros de todo o país, que acamparam durante todo
o fim de semana no local, na sequência de uma parceria
estabelecida entre o município e a Liga dos Bombeiros Portugueses, procurando-se, por esta via, estimular os jovens
do concelho de Aljustrel para o voluntariado e para o envolvimento em causas humanitárias.
A Roxo Summer Feast, mais uma iniciativa integrada no
novo programa municipal “Aljustrel Jovem”, contou com a
participação de cerca de 2 mil pessoas e assim com este
festival, encerraram as festividades de verão no Concelho
de Aljustrel.

Juventude aderiu em massa

O que achas do Cartão Jovem Munícipe? Vais inscrever-te?
Patrícia Pereira

• Professora
• Aljustrel
• 34 anos

Acho que é uma boa iniciativa da
câmara. Ainda não decidi se me
vou inscrever, mas talvez me venha a inscrever porque é dirigido
para jovens até aos 35 anos.

Milene Cavaco

Gabriel Curtinha

• Trabalha num posto de

• Estudante
• Aljustrel
• 14 anos

combustível
• Aljustrel
• 30 anos

Sim sei o que é, estava
presente na apresentação
do cartão. Sim, em princípio vou-me inscrever.

Sim, sei o que é porque vi a
informação no site da Câmara.
Sim, penso inscrever-me porque tem muitas vantagens.

“Aljustrel Moda Jovem” anima noite de verão

Fantástico evento de moda
promoveu comércio local
>

O Anfiteatro da Piscina Municipal foi o palanque escolhido para a realização da I edição do
evento “Aljustrel Moda Jovem”.Este
evento de moda que teve como propósito promover os jovens aljustrelenses e o comércio local, teve uma
primeira fase de preparação com a
realização de workshops e seleção.
A fase final do concurso realizou-se
dia 11 de julho, sob o olhar atento
de centenas de munícipes e profissionais da moda.
A apresentação do “Aljustrel
Moda Jovem” ficou muito bem
entregue ao modelo Valter Carvalho. Este conhecido profissional das passerelles é simultane-

amente diretor da agência Glam
Models. Valter iniciou a carreira de
modelo aos 18 anos e, é “dono”
de um percurso notável no mundo
da moda a nível nacional e internacional, onde teve o privilégio
de fotografar e desfilar para marcas e nomes tão sonantes como
Jean Paul Gaultier, Roberto Verino,
Francisco Esmalto, Guess, Diesel e
Lévis.
Não menos profissionais foram os jovens aljustrelenses que
participaram no desfile, que “absorveram” com entusiamo e talento os ensinamentos da modelo
Izilda Mussuela que ministrou os
workshops iniciais.

Casa cheia

Valter Carvalho
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obras
22

Administração direta

Uma Câmara com rostos

>

As intervenções da Câmara Municipal no modelo de
administração direta são da responsabilidade da divisão técnica
do município. As obras realizadas
são executadas pela própria autarquia, pelos seus trabalhadores,
sendo considerados os trabalhos
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, entre outras, bem como obras de
maior envergadura, como, por
exemplo, a requalificação da zona
dos prédios no Bairro de S. Pedro,
que decorre neste momento.

1 Asfalto nalgumas artérias da Vila
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2 Colocação de corrimão em

Aljustrel

3 Colocação de massas frias na

Estrada da Corte Vicente Anes

4 Trabalhos de escavação em

Aljustrel

5 Início da obra de construção de

parque de lazer em Jungeiros

6 Limpeza de árvore doente da Av.

1º de Maio

7 Limpeza de viaturas no Estaleiro

Municipal

8 Limpeza do Armazém Municipal
9 Limpeza do campo de futebol da

Corte Vicente Anes

10 Limpeza do lago do Jardim do

Coreto

11 Limpeza e Desinfeção de sargetas
12 Montagem do palco em frente ao

Sindicato Mineiro

13 Obras no Bairro de São Pedro
14 Pintura de gradeamentos

em Vale D’Oca

15 Desinfeção e desbaratização de

esgotos

16 Limpeza do campo de futebol de

Vale D’Oca

17 Pintura de Moinho
18 Pintura do corrimão junto à Igreja

Matriz – Aljustrel

19 Pintura do edificio da antiga esta-

ção do comboios

20 Pintura do Jardim de Infância da

Avenida

21 Pintura do parque infantil do

Malpique

22 Reparação de rotura em frente à

Sociedade Columbofila

23 Reparação de rotura junto à Rua 5

de Outubro

24 Reparação e pintura dos bancos

do parque do Carregueiro

25 Reposição de relva na Escola da

Avenida

26 Requalificação do apeadeiro da

Rua de Messejana

27 Colocação de passeios em Ervidel
28 Intervenção na sala do pré-escolar

em Ervidel

29 Colocação de vedação e portões

na Escola de Ervidel
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Centro Escolar Vipasca

Cine Oriental

Novo empreendimento
abre portas no próximo
ano letivo

Novo espaço estará
concluído em breve
A estrutura está praticamente terminada e segue-se a colocação da cobertura e assentamento de caixas e tubagens das infraestruturas.
O projeto do Cine Oriental foi criado no
sentido de proporcionar condições de funcionamento e segurança adequadas, de modo
a cumprir o exigido na legislação em vigor e

dotar o edifício de um leque alargado de valências: teatro, dança, variedades ou conferências,
rentabilizando assim o equipamento atualmente dedicado apenas a cinema. Recorde-se que o
edifício foi ampliado pela integração de um lote
adjacente permitindo melhorar a funcionalidade do edifício.

Messejana em fase de conclusão

Regeneração urbana nas freguesias

>
Centro Escolar

A estrutura do edifício está
praticamente terminada e
iniciou-se a construção de
alvenarias. Os muros exteriores estão construídos e
colocados os gradeamentos.

>

As crianças de Aljustrel, que
frequentam o ensino Préescolar e o 1º ciclo, vão ter à sua
disposição no ano letivo de 2013/14
uma nova escola.Trata-se do Centro
Escolar Vipasca que representa uma
escola de melhor qualidade, mais
inovadora e abrangente.

À data em que publicamos esta
informação a estrutura do edifício
está praticamente terminada e iniciou-se a construção de alvenarias.
Os muros exteriores estão construídos e colocados os gradeamentos.
Este novo equipamento irá garantir a igualdade e qualidade de
acesso a espaços educativos, possibilitando o enquadramento das exigências, transformações e expectativas de qualidade que existem hoje
no sistema educativo.
Este Centro Escolar, que se encontra numa fase de construção
dentro dos prazos estipulados e que
deverá estar concluído em julho de
2013, é apoiado pelo Programa INAlentejo, pressupõe um investimento
total de 2.2 milhões de euros

O Município de Aljustrel, como é do conhecimento
público, tem estado profundamente empenhado em
regenerar a sede de concelho, mas também em estender
essa reabilitação às freguesias do concelho e aos pequenos
aglomerados.
Assim, iniciou há alguns meses atras a regeneração urbana de Messejana que está em fase de conclusão. Regenerouse a área central de Messejana e a da sua Zona Histórica, que
é também o ex-libris desta bonita vila alentejana.
Assim, no âmbito do projeto da regeneração urbana previsto, foi ainda realizada uma alteração no perfil transversal
dos arruamentos, através da criação de passeios, procurando
evidenciar a área de circulação e salvaguardar a circulação de
peões. Foram também inseridas passadeiras sobrelevadas
em alguns locais.
Para dar esta obra completamente por concluída falta apenas terminar a Rua de Alvalade, que será concluída até finais
de outubro.

Equipamento desportivo

Obra decorre a bom ritmo

Piscina Municipal Coberta
avança a passos largos

>

A Piscina Municipal Coberta
encontra-se numa fase avançada. Neste momento a estrutura
encontra-se terminada, a cobertura
em execução, tal como as tubagens
e caixas das infraestruturas.
Com este projeto pretende-se
ampliar a Piscina de 20,00 x 10,00
metros para 25,00 x 10,00 metros,
assim como introduzir um novo
chapinheiro para crianças e idosos
com a dimensão de 10,00 x 5,00
metros. Este tanque está integrado
numa nova nave a construir a norte

do edifício. Pretende-se com esta
remodelação e ampliação munir o
edifício de melhores performances
energéticas. O edifício está a ser 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.
A requalificação prevê ainda uma
sala de público, junto à entrada, de
modo a permitir um melhor visionamento das piscinas sem a necessidade de estar dentro da nave.

Praça 1º de Julho
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milhões

hospedes recebidos pela
hotelaria nacional em
2011, de acordo com o
Instituto Nacional de Estatística -INE

Presidente da Comissão Nacional do Centenário do Turismo em Portugal

Entrevista a Jorge Mangorrinha
Jorge Mangorrinha
é Presidente da
Comissão Nacional
do Centenário do
Turismo em Portugal, missão que
teve o Alto
Patrocínio do Presidente da República e o enquadramento oficial do
Governo de Portugal. Vive na cidade de Lisboa, onde, entre
outras funções, exerce como Professor
Universitário, nas áreas do Turismo e da
Arquitetura, na Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias. É doutorado
em Urbanismo,
pela Universidade Técnica de Lisboa.
Nasceu nas Caldas da Rainha, mas a sua
ascendência é proveniente do concelho
de Aljustrel, pelos dois ramos familiares,
de Montes Velhos, onde nasceram seus
pais e avós.

>

O que é que pensa dos
projetos turísticos em
execução, que teve oportunidade de conhecer durante o
Encerramento das Comemorações do Centenário Turismo
em Portugal, a implementar no
Concelho de Aljustrel?
Os projetos que conheci são
uma novidade relativamente ao
passado. Aljustrel sempre teve
carência de alojamento turístico, sem o qual não há turismo. É
importante que essa nova oferta
seja diversificada e adequada a
diferentes tipologias de turistas,
para além de que também são de
sublinhar as apostas na reabilitação arquitetónica, pois há casas
nobres e quintas que têm condições para o turismo. Espero que
os investimentos futuros apostem
na sua arquitetura, que esta seja a
expressão do confronto entre os
valores tradicionais alentejanos e
a imaginação criativa. Os turistas
são cada vez mais sensíveis a estas questões, para além da arte de
bem receber própria dos alentejanos. E estes devem ter orgulho nas
novidades turísticas da sua terra. O
turismo, quando existe, deve também servir os residentes, desde
logo fomentando o emprego, bem
como melhorando as paisagens e
o afeto de cada aljustrelense, neste caso, por esta sua e nossa terra.

Dada esta nova realidade,
em sua opinião, qual é o potencial turístico do Concelho de
Aljustrel?
A vila e o concelho de Aljustrel
estão no bom caminho. Potenciar
as minas como identidade própria
e cenário de manifestações culturais, aproveitar o lindíssimo espelho de água da barragem do Roxo,
estimular a manutenção da agricultura e da qualidade paisagística dos
campos, valorizar as aldeias e o casario tão singular, manter e melhorar a gastronomia alentejana nos
restaurantes locais e salvaguardar
os grupos de cante alentejano que
este concelho tem são caminhos
pelos quais Aljustrel se afirmará no
País. Dado que, por coincidência,
as raízes da minha família estão
neste concelho, é para mim gratificante saber que o mesmo está
a ser gerido com estratégias adequadas para a valorização das suas
pessoas, que são genuínas, do seu
património histórico e cultural e da
sua contemporaneidade criativa.
O encerramento do Centenário do
Turismo deve o seu sucesso, em
parte, a essa realidade, mas temos
consciência de que a nossa aposta
em Aljustrel reforçou esse caminho e honrou a memória de Brito
Camacho, o ministro que teve a primeira pasta do Turismo na história
de Portugal.

Aguentinha do Campo, mesmo aqui ao lado
>

Arquitetura típica

O Monte
A Aguentinha do Campo pretende especializar-se como unidade
de turismo rural equestre, representando assim uma alternativa
diferente aos projetos turísticos do
Concelho de Aljustrel.
Situada a escassos quilómetros
da sede do concelho, perto da Vila
de Messejana, a sua situação geográfica, no meio da vasta planície
alentejana, mostra aos visitantes a
vida campestre, o ar puro que aqui
se respira, as tradições locais e a
melhor da gastronomia e doçaria
alentejanas.
Neste aprazível local pode ainda
desfrutar de outras atividades de
animação e lazer como passeios
equestres, de charrete, caminhadas,
BTT, tiro com arco, canoagem, paintball, jogos tradicionais, caça, pesca,
visitas à éguada e às ganadarias.
Pode conhecer a emoção de
observar ao vivo árvores centenárias, os cheiros típicos da região, os
sons da natureza e as cores primorosas das searas, do campo, das
papoilas, emoções e experiências
por muitos nunca sentidos.
Para poder ficar alojado apreciar

tudo isto, o Monte da Aguentinha
dispõe de 8 quartos duplos com
wc privativo, dois apartamentos
T1 com quarto duplo, kitchenette
e sala de estar. O serviço de restaurante também está disponível
nesta unidade hoteleira, sendo que
apresenta na sua ementa o melhor
da gastronomia regional alentejana, ainda mais quando os produtos
que nos chegam à mesa são produzidos na própria herdade, como por
exemplo, a prestigiada carne alentejana, porco preto, fruta, legumes,
ervas aromáticas, entre outros.
Para além da sala de estar dos
apartamentos existe uma outra
comum, com capacidade para 20
pessoas, equipada com lareira, TV,
entre outros confortos.
Infrastruturas-Picadeiro
É no picadeiro que se desenvolve, com disciplina e rigor, o
trabalho diário com os equestres.
Ministram-se aulas de equitação,
estágios ou competições. O picadeiro coberto do Monte da Aguentinha do Campo tem uma área de
40x20, uma carriére de 70x30, boxes e sala de arreios.
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Prestige Hotel & SPA

Projeto em fase
de remodelação

>

Apesar do projeto da empresa
MAJOGAB – Investimentos
Unipessoal Lda, promotora do projeto “Prestige Hotel & Spa Aljustrel”,
não ter sido considerada ilegível, no
que toca à sua candidatura ao QREN,
o projeto avança com a reformulação
da referida candidatura alterando o
projeto inicial de 57 para 79 unidades
de alojamento, de forma a obter um
rácio positivo na análise efetuada por
parte doTurismo de Portugal.
Porém, este crescimento do número de quartos só será possível se
forem anexados o antigo Posto da
GNR ao edifício da “Casa da Horta”,
mas que se encontram separados
pela Travessa dos Moinhos.
Uma vez que o dito projeto mereceu a Declaração de Interesse
Público, emitida pela Assembleia
Municipal em sessão ordinária re-

alizada em 29 de Abril de 2011, o
Município de Aljustrel irá ceder a referida parcela de terreno, mediante
uma permuta, já que a mesma em
nada irá prejudicar a Câmara Municipal, uma vez que fica garantida a
utilização pedonal por parte da população, bem como a manutenção
das infraestruturas ao nível do solo
e subsolo existentes, e ainda a de
terreno que se recebe em troca irá
permitir o alargamento da Travessa
da Quadra, melhorando a sua acessibilidade e circulação rodoviária.
A Câmara reunida deliberou por
unanimidade desafetar do domínio público a parcela de terreno e
integrar no domínio privado municipal, agora irá ser submetida à Assembleia Municipal, para que esta
a possa apreciar, votar e viabilizar
este empreendimento turístico.

Prestige

Turismo de qualidade

Fachada do Hotel

Hotel Villa abre no primeiro trimestre de 2013

Cerca de 1 ano depois do lançamento
da 1ª pedra, o ponto de situação

>

Caraterização
O Hotel Villa Aljustrel,
a primeira unidade hoteleira de
três estrelas a instalar-se no concelho, e ainda em fase de construção, deverá abrir as portas no
primeiro trimestre de 2013. Este
empreendimento tem como públicos-alvo tanto o turista de lazer, como o viajante ou o homem
de negócios e como prioridades
o conforto, higiene, segurança e
o bem-estar.
Instalado no coração de Aljustrel, nas antigas instalações da
Rodoviária, o novo hotel de três
estrelas é composto por quatro
pisos, 33 quartos, piano bar, sala
polivalente, área de internet, bar

e restaurante, solarium e esplanada com bar estival, ginásio com
sauna e banho turco. Para grande comodidade dos clientes este
empreendimento situa-se perto
de um parque de estacionamento
com capacidade para oitenta viaturas.
Ponto De Situação
Recorde-se que a construção
do Hotel Villa Aljustrel começou
em Outubro de 2011, sendo este
um dos vários investimentos turísticos em curso em Aljustrel. Este
empreendimento orça num valor
de cerca de 1,8 milhões de euros
com que, a Alentrel S.A, pretende
com o empenho e apoio da autar-

quia, reforçar a oferta hoteleira no
concelho.
Como é do conhecimento público este executivo aposta no
sector turístico como um dos caminhos de desenvolvimento deste
concelho alentejano, situado perto
do Aeroporto de Beja e a apenas
escassos seis quilómetros da A2Autoestrada do Sul.
Pode conhecer o Hotel por dentro e por fora com um simples
gesto, basta aceder ao website do
hotel, apresentado recentemente
em Aljustrel, por ocasião do encerramento do Centenário doTurismo
em Portugal, através do endereço
eletrónico http://www.hotelaljustrel.com.

Ervidel

“A Casa da Estalagem”
avança a bom ritmo

Pormenor da piscina

Agroturismo do Monte dos Poços
em plena atividade

>

Monte dos Poços Agroturismo & Eventos, outro projeto
turístico, do qual já falamos noutras
edições do Boletim Municipal, está
em plena atividade e tem sido um
sucesso com uma taxa de ocupação
muito satisfatória.
Este empreendimento de agroturismo, recentemente no mercado
turístico rural, dispõe de 8 quartos
com cama de casal e 1 com duas
camas. Dispõe de um salão com
cozinha industrial e espaço para
festas de tamanho médio, para a realização de grandes eventos, como
casamentos e batizados, dispõe de
uma estrutura amovível.
Para além da vertente do alojamento, o Monte dos Poços tem

ainda para oferecer como complementaridade passeios campestres
na quinta pedagógica, onde se podem ver vários animais autóctones;
observação da avifauna; passeios
pedestres; passeios de balão de ar
quente; contacto com a agricultura
através da horta biológica ou simplesmente relaxar à beira da piscina
a ouvir os sons da planície.
Para além dos pequenos-almoços à beira da piscina e as tapas ao
sol-posto, são servidas refeições a
grupos mediante marcação prévia,
onde a gastronomia alentejana é
rainha e senhora.
Este projeto foi financiado pelo
programa de desenvolvimento rural-PRODER.

A Casa da Estalagem, o novo empreendimento de turismo rural em Ervidel, já iniciou as obras de remodelação e construção.
Como já divulgamos numa edição anterior,
este novo projeto pretende remodelar e
adaptar uma antiga estalagem desta localidade, para colmatar a falta de “dormidas”
no nosso concelho.
Interior da Estalagem
Esta nova estalagem, irá disponibilizar
aos clientes 4 quatros, com wc privativo,
num total de três camas de casal e três individuais; um dos quartos estará preparado
para receber pessoas com mobilidade condicionada. A “Casa da Estalagem”, composta por dois pisos, terá, no piso inferior, um
átrio coberto, onde será instalada a receção;
dispõe também de uma sala onde serão
servidas as refeições, designadamente os
pequenos-almoços. No piso de cima localizar-se-ão alguns compartimentos de uso comum, nomeadamente uma cozinha, sala e
escritório. O empreendimento tem área total
de cerca 580 metros quadrados.
Esta nova atividade de turismo rural que
se pretende desenvolver em Ervidel, situa-se
na Rua de S. Pedro nº3, mas também terá
acesso pela Rua do Poço Frade.

Casa da Estalagem já em obras
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Serões culturais em cenário edílico

4ªs à noite ofereceram cultura
e bons momentos
A iniciativa 4ªs à Noite teve
início em Julho e prolongou-se até ao início de
agosto no aprazível Anfiteatro da Piscina Municipal
de Aljustrel, local por onde
passaram muitos
espetáculos culturais.

>

A abrir estes serões tivemos
a atuação infantil das crianças do CAIM- Centro de Animação
Infantil Municipal, com uma apresentação cheia de pequenos-grandes talentos. Seguiu-se na quartafeira posterior, um dos eventos
do ano, ou seja, a passagem de
modelos “Aljustrel Moda Jovem”.
Este evento cheio de glamour
trouxe ainda mais brilho aos se-

rões de verão em Aljustrel, onde
marcou presença um dos nomes
mais proeminentes das passerelles nacionais e internacionais, Valter Carvalho.
Ainda durante o mês de Julho
pudemos assistir ao espetáculo
de música africana “Sementinha”
e, na última quarta-feira do mês, o
serão foi animado com danças de
salão, com as classes de Aljustrel
e da Capricho Bejense.
Em agosto, o grupo aljustrelense Nova Aurora trouxe a emoção
da música tradicional ao evento
e, como sempre atraiu dezenas de
pessoas; seguiu-se a noite dedicada ao fado com a jovem intérprete
Sara Gonçalves, que encerrou a
iniciativa enaltecendo a “canção
nacional” da melhor forma.
A iniciativa 4ªs à Noite regressa
em julho de 2013 com mais e melhores espetáculos.

Caleidoscópio 11211 apresentado em Aljustrel

>

O Auditório da Biblioteca
Municipal de Aljustrel recebeu, dia 20 de junho, a autora bejense Ana Paula Figueira para apresentar o seu último livro intitulado
“Caleidoscópio 11211- coletânea
ilustrada de colunas de opinião”.
Trata-se de um conjunto de textos, escritos por Ana Paula Figueira,
e publicados no semanário “Diário
do Alentejo”, durante o ano de 2011,
onde são abordados temas transversais a toda a sociedade como a
educação, a cultura, a política, entre
muitos outros.
Ana Paula Pires Figueira nasceu
em Beja no ano de 1965. Em termos
académicos completou a sua licenciatura em Comunicação Social

com especialização em Relações
Públicas, Publicidade e Marketing,
no Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da Universidade
Técnica de Lisboa. Começou a lecionar no ensino profissional e desde
1992 é docente no ensino superior
no Instituto Politécnico de Beja.
Paralelamente à atividade académica tem, desde sempre e na
prossecução da missão do ensino
politécnico, tendo estado estritamente ligada a projetos externos e
de intervenção social e comunitária.
É membro de diversas associações
profissionais, nacionais e estrangeiras na área das Relações Públicas,
Marketing e Desenvolvimento Regional.

PIM PAM PUM

Grupo Contador de Histórias
apresenta “Um dia na TV”

Os Pim Pam Pum subiram ao
palco para apresentar a mais
recente peça, intitulada “Um dia na
TV”. Mais uma peça, outro sucesso!
A ideia deste espetáculo, como
nos contou a encenadora, surgiu
após uma reunião com os artistas
para descortinar o que fazer para o
encerramento do ano letivo, e sobretudo o que fazer após o sucesso
da “trilogia” dos “Des’artistas”?!
De acordo com a sinopse, depois

de inúmeras ideias que ficaram em
“águas de bacalhau” ou simplesmente “morreram na praia”, eis que
com o ar mais natural do mundo
um deles sugere, “E se fosse uma
peça sobre um dia na televisão?”
“Um dia na TV? Não estou a
perceber!”. E eles insistem “Com
tudo a que temos direito: novelas,
telejornal, concursos” e a ensaiadora arrematou a conversa ironicamente “E também a informação do

King Mokadi
agitam Aljustrel
neste fim
de verão

>

Livro de Ana Paula Figueira

>

Animação do Pátio

tempo”, resposta imediata: “Sim,
isso também!”, responderam eles
com o ar mais divertido do mun-

do! E assim foi, uma peça repleta
de humor, imaginação e de artistas
talentosos.

O espaço Oficinas recebeu,
dia 31 de agosto, um espetáculo musical com a banda King
Mokadi. As sonoridades desta
banda refletem não só a diversidade musical e instrumental, mas
também a pluralidade de nacionalidades dos seus elementos.
Apesar do grupo ter nascido no
seio da capital lisboeta, os sons de
África, América e da vasta Europa
fazem parte do repertório, que também inclui, naturalmente, a música portuguesa. Esta, sobretudo a
mais tradicional, surge com uma
nova roupagem dada por arranjos
europeus, árabes, africanos, que a
banda designa por turbo-trad.
Os King Mokadi dominam a arte
dos tambores, cornetas, percussão e instrumentos elétricos pelos
quais flui desde stomp; ska; polcas;
funk; jazz; mazukas; salseros; afrobeat. Um espetáculo muito animado, que registou “casa-cheia”.

Grande Noite

Noite de Santo
António em
Aljustrel com
muita animação

>

A Vila de Aljustrel assinalou a
Noite de Santo António, a 12
de junho, na Avenida 1º de Maio. A
festa, em véspera de feriado municipal, contou com a atuação de marchas populares e um desfile entre a
Avenida 1º de Maio e a Praça da Resistência. Participaram neste cortejo
as marchas populares do Centro de
Animação Infantil Municipal local;
Zambujeira do Mar; Messejana;
Montes Velhos, USA- Universidade
Sénior de Aljustrel e ainda a Marcha
Popular de Aljustrel.
Esta iniciativa é promovida pela
Câmara Municipal de Aljustrel com
o apoio do Movimento Associativo
e população do Concelho de Aljustrel. Assim, reeditou-se o grande
sucesso que foram as marchas do
ano passado e, mais uma vez, a
Avenida 1º de Maio e a Praça da Resistência encheram-se com cores,
música e pessoas.
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Dia Europeu sem carros. Aljustrel associou-se com
uma larga panóplia de atividades num troço da Av. da
Liberdade fechado propositadamente ao trânsito. Houve lugar a uma ação de sensibilização com inquéritos
de setembro aos participantes e distribuição de flyers informativos,
rastreio de saúde, flash mob e distribuição de brindes.

desc

Competências e gestão da água

Abastecimento de água
no concelho de Aljustrel

>

Em agosto de 2009 foi celebrado um contrato de parceria entre o Estado Português e um
conjunto de Municípios, Aljustrel
incluído, para a exploração e gestão
dos sistemas municipais de abastecimento público de água para consumo humano e de saneamento de
águas residuais urbanas.
Posteriormente, em setembro do
mesmo ano, celebrou-se o contrato
de gestão entre o Estado Português,
os Municípios que integram a parceria e as Águas Públicas do Alentejo,
S.A para exploração e a gestão dos
serviços públicos de abastecimento
de água para consumo público e de
saneamento de águas residuais urbanas.
Sendo assim, o abastecimento
domiciliário de água ao Concelho
de Aljustrel é efetuado maioritariamente pelo Sistema do Roxo que
abastece a sede de concelho e parte das freguesias circundantes. Este
sistema tem origem numa captação
de água superficial localizada na albufeira do Roxo.
Para completar o abastecimento
ao concelho existe ainda um sistema
autónomo com origem numa captação subterrânea, situado no sistema
aquífero descontinuo e/ou de pequena extensão. Este sistema efetua o
abastecimento de água à localidade
do Carregueiro.
Até então o município de Aljustrel
comprava a água à EMAS (Empresa
Municipal de Águas e Saneamento
de Beja) a qual era responsável pela
captação e tratamento da mesma.
Ao município cabia a responsabilidade do sistema a partir do ponto de
entrega (saída da ETA) até à torneira
do consumidor. Quanto ao sistema

do Carregueiro a responsabilidade
da sua gestão era, e continua a ser,
inteiramente do Município.
Com a celebração do contrato de
gestão as Águas Públicas do Alentejo, S.A ficaram responsáveis em
regime exclusivo, pela exploração
e a gestão dos serviços públicos de
abastecimento de água para consumo humano público e de saneamento de águas residuais urbanas deste
município.
A quem cabe a gestão da água?
Cabe agora, no âmbito do contrato de gestão celebrado, às Águas
Públicas do Alentejo, S.A gerir os sistemas de captação, as estações de
tratamento de água e a rede de adução de água para consumo humano.
O município é atualmente responsável apenas pela rede de distribuição
de água, ou seja, desde a saída dos
reservatórios até à torneira do consumidor (Sistema em Baixa) e pela
gestão do sistema de abastecimento
de água do Carregueiro.
Quais são as competências da
Câmara Municipal?
No âmbito das suas competências o município, ao nível do sistema
de abastecimento de água para consumo humano é responsável pela
manutenção e controlo das redes de
distribuição de água; reparação e/ou
substituição de ramais com deficientes condições de funcionamento; verificação e substituição de contadores
de água; controlo de ruturas na rede
de distribuição; controlo de perdas de
água na rede; controlo de qualidade
da água distribuída (desde a saída
dos depósitos até à torneira do consumidor); renovação de redes.

Ratos e baratas, não!

Controlo da qualidade da água
O percurso que a água realiza desde a saída dos reservatórios até à
chegada à torneira do consumidor é da total responsabilidade da Câmara Municipal, que garante a sua qualidade para abastecimento, através
de um Programa de Controlo de Qualidade.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, o Município de Aljustrel, como entidade gestora, é responsável por controlar a
qualidade da água para consumo humano na torneira do consumidor.
O Município realiza análises à água de consumo humano, no âmbito de um programa de controlo da qualidade da água, aprovado pela
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), com
base no disposto no Decreto-Lei referido, que incide sobre o sistema de
distribuição do concelho de Aljustrel, com colheitas regulares em pontos
estratégicos do sistema de abastecimento de água.
A Câmara Municipal executa, por sua iniciativa, um Programa de Controlo Operacional (PCO) que reforça o controlo da qualidade da água que
é introduzida na rede de distribuição pública. São também realizadas
análises extra em pontos de amostragem diversos da rede de distribuição, no âmbito desse Controlo Operacional.

O Município não é responsável
pela alteração da qualidade da
água devido à falta de manutenção das redes prediais.
Como tal, são aqui enunciadas
algumas recomendações aos
munícipes com vista a preservar a qualidade da água na sua
própria casa:
• Não introduza água não tratada na rede pública uma vez
que é proibida pelo Decreto
Regulamentar n.º 23/95, de
23 de Agosto.
• Não introduza água não tratada (água de poços, minas,
furos, etc.) na rede predial da
sua habitação;
• Para evitar a entrada de água
não tratada na rede pública
deve instalar dispositivos
antirretorno na rede privada;
• Certifique-se que os
materiais utilizados na rede
predial, que estejam em
contacto com a água, são os
mais indicados, de modo a
não provocarem alterações
na qualidade da água;
• Informe a Divisão de Águas
da Câmara, se fizer alterações na rede predial;
• Caso tenha reservatório/depósito particular:
• Instale-o sempre em local
de fácil acesso, limpo e
arejado;
• Nunca o deixe sem tampa
ou devidamente protegido;
• Garanta um consumo
mínimo de forma a manter a
renovação de água;
• Lave-o e desinfete-o pelo
menos uma vez por ano
(incluindo a cobertura); as
substâncias e os produtos
utilizados não podem
originar direta ou indiretamente riscos para a saúde
humana, pelo que deve
recorrer a empresas da
especialidade.

ecoaljustrel – Município sustentável

5 velocípedes ao dispor dos funcionários

>

Câmara realiza trabalhos
de desinfeção e desbaratização

>

O município de Aljustrel informa que foram concluídos os trabalhos
de desinfeção e desbaratização na vila de Aljustrel e Bairros de Vale
D’Oca, Plano e São João. Agradecemos a compreensão dos munícipes face
a algum incómodo que possa ter sido causado por esta intervenção, que foi
maioritariamente realizada durante a madrugada.

O Município de Aljustrel no
âmbito do projeto ECOALJUSTREL, ação MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL, tem agora ao dispor
dos funcionários 5 velocípedes
para pequenos trajetos, facilitando assim a mobilidade dos trabalhadores.
O uso da bicicleta enquadrase numa política de mobilidade
sustentável em que o município
está a apostar, dando o exemplo
com vista a adoção de comportamentos mais ecológicos e redução das emissões dos gases
com efeito de estufa, responsáveis pelas alterações climáticas. Pretende-se com o projeto
ECOALJUSTREL apostar na mudança de comportamentos e na

reeducação ambiental da população, preservar a integridade
física dos cidadãos, fomentar

um serviço de qualidade e promover a qualidade de vida no
Município.
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número

desporto

20.000

Entradas na Piscina Municipal esta temporada de
verão, de 15 Junho a 23 setembro de 2012

Férias Desportivas Verão

Monte Gordo recebeu crianças
de Aljustrel para férias desportivas
Durante cada período de
férias, uma semana cada
grupo de 24, a autarquia
facultou a estes jovens e
crianças várias diversões

DESPORTO
EM NÚMEROS
Férias Desportivas Verão
Local: Monte Gordo
Participantes: 48 crianças e
jovens com idades entre os 6 e os
17 anos.
Programa “Viva Aljustrel”
Local: Aljustrel - Piscina Municipal,
Biblioteca Municipal e CAIM
Participantes: 191 crianças e
jovens com idades entre 3 e 17
anos.

>

A Câmara Municipal de Aljustrel levou a cabo, mais uma
vez, as Férias Desportivas de verão,
em Monte Gordo. Esta iniciativa permitiu que 48 crianças do Concelho
de Aljustrel, com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, pudessem gozar de férias balneares no
Algarve, durante o mês de julho.
Durante cada período de férias,
uma semana cada grupo de 24, a
autarquia facultou a estes jovens e
crianças várias diversões, para além
da diversão na praia com muitos
mergulhos no mar, jogos de praia,
esculturas na areia, houve ainda a
possibilidade de passar um dia em
cheio no Parque de diversões aquáticas Slide&Splash e de visitar o festival de esculturas de areia, Fiesa.
As crianças e jovens foram acompanhados por técnicos superiores da
autarquia e ficaram alojados no Parque de Campismo de Monte Gordo.

Maratona de Natação
Local: Aljustrel – Piscina Municipal
Participantes: 120 pessoas com
idades entre 5 e 80 anos.
Festival Aquático
Local: Aljustrel – Piscina Municipal
- Insufláveis aquáticos, música e
muita animação.
Participantes: 500 pessoas
Fitness e musculação
Local: Ginásio Municipal
Participantes: Média mensal de
200 pessoas.

Outubro mês de recomeços

Festival de esculturas de areia, Fiesa

VIVA ALJUSTREL com dezenas de participantes

Programa municipal de férias
e tempos livres para crianças e jovens

No início das férias escolares, o
Município de Aljustrel apresentou,
pelo segundo ano consecutivo,
uma proposta didática aos jovens

aljustrelenses. Assim, entre os meses de junho e setembro, promoveu-se o Viva Aljustrel, articulado
entre todos os serviços municipais,
de modo a que as crianças e jovens
do concelho tivessem uma maneira diferente de ocupar o verão.
Este programa de tempos livres é seguramente a forma mais
lúdica, didática e saudável de
ocuparem os três meses de inter-

regno escolar. Assim, decorreram
atividades diversificadas nos vários equipamentos municipais,
sobretudo na Piscina Municipal,
Biblioteca Municipal e CAIM – Centro de Animação Infantil Municipal.
Participaram nesta nova atividade
cento e vinte crianças com idades
compreendidas entre os 3 e os 17
anos.
Este programa surgiu pela pri-

Atividade
desportiva

meira vez em 2011 e visa contribuir
para o enriquecimento das atividades de verão oferecidas às crianças
e jovens do nosso Concelho. As iniciativas desenrolaram-se por todos
os espaços 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.

A pedalar noite dentro

Passeio de BTT
noturno
Em Aljustrel a atividade desportiva não foi de
férias. A Câmara de Aljustrel promoveu, à semelhança do resto do ano, dia 7 de julho, um
passeio de BTT noturno pelo interior do concelho, com um percurso rural de cerca de 25
quilómetros e aberto a todos os amantes da
modalidade com mais de 12 anos.
O passeio, que habitualmente se realiza nas
manhãs do primeiro domingo de cada mês,
em julho decorreu à noite, quando as temperaturas são mais apelativas para a prática desportiva.

Um passeio diferente

Classes
Municipais
Desportivas
de regresso
ao ativo

>

O projeto “Classes Municipais Desportivas” surgiu
em 2011 após o encerramento
temporário da Piscina Coberta de
Aprendizagem. Como entretanto
as obras de requalificação continuam as classes municipais desportivas regressam em outubro.
As modalidades das Multiatividades são dirigidas a crianças
entre os 3 e os 6 anos, o voleibol,
miniandebol e ténis são dirigidas
às crianças e jovens com idades
compreendidas entre os 6 e os 18.
As aulas têm início a 1 de outubro e terminam em finais de dezembro, ocasião em que a Piscina
Coberta deverá estar concluída.
Estas atividades visam promover a oferta, a crianças e jovens,
de atividades desportivas de iniciação e formação base em algumas modalidades que, atualmente, não se encontram dinamizadas
no nosso concelho.
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educação
Edilidade Aljustrelense apoia famílias

Câmara oferece material e livros
escolares a alunos carenciados

>

Cada vez mais, o início do ano escolar pode tornar-se
um verdadeiro “desafio” para muitas famílias portuguesas, devido ao encargo financeiro que isso representa.
Para minimizar esse impacto na economia das famílias mais carenciadas do Concelho de Aljustrel, a Câmara Municipal de Aljustrel apoia a educação com a
oferta de manuais escolares e material de desgaste.
Assim, depois de analisadas as candidaturas e respetivos comprovativos, foram atribuídos 105 auxílios económicos.
Para além dos já referidos, a autarquia presta
ainda auxílios ao nível da ação social, na componente de apoio à família, com o fornecimento
do almoço e do prolongamento do horário escolar. A Câmara Municipal assume a despesa
das refeições na totalidade aos alunos do escalão A, e em 50% aos do escalão B. Os restantes, a quem não foi atribuído subsídio, deverão pagar o próprio almoço. Já o prolongamento
de horário, com as denominadas AECS-atividades
extracurriculares, é gratuito para todos, sendo os
custos suportados exclusivamente pela autarquia.

Novo Ano Letivo

Município
dá boas-vindas
à comunidade
educativa

>

No arranque do novo Ano
Letivo, o município convidou toda a comunidade educativa para uma cerimónia de
boas-vindas. Este convite foi extensível a todo o pessoal docente e não docente afeto ao Agrupamento de Escolas de Aljustrel,
aos docentes das Atividades de
Enriquecimento Curricular e aos
professores da Universidade
Sénior de Aljustrel. A cerimónia
decorreu no dia 25 de setembro,
nas Oficinas de Formação e Animação Cultural em Aljustrel e
constou de um porto de honra
oferecido pelo município à comunidade educativa do nosso
concelho seguido de convívio.

Solidariedade
Câmara combate obesidade infantil

Casa
do professor
promove troca
de manuais
escolares

>
Crianças do 1º ciclo recebem
lancheira no início do ano letivo
>
O início do ano escolar é sempre uma
boa altura para a implementação de novas medidas e iniciativas para levar a cabo durante o ano letivo. Assim, a Câmara Municipal
de Aljustrel, em conjunto com o Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho (AVECA),
os coordenadores do programa “Mexe-te” e,
“Educação para a Saúde” do Centro de Saúde,
preocupados com o crescimento e desenvolvimento saudável dos jovens irão distribuir, à semelhança dos outros anos, lancheiras térmicas
aos alunos 1.º ciclo das escolas do concelho.
Esta pequena mala térmica, onde os pais colocam o lanche diário dos filhos e educandos,

tem como principal objetivo contribuir para
a aquisição de hábitos alimentares saudáveis.
Esta iniciativa foi lançada há cinco anos atrás quando se constatou,
através de um estudo, que 23,2 %
dos jovens encontravam-se acima do
percentil 85, ou seja, em excesso de peso ou
já mesmo em obesidade. Portanto, este projeto
tem toda a pertinência em continuar a ser aplicado nas escolas, uma vez que se verificou que
a lancheira, e a sensibilização inerente à mesma
junto das crianças, pais e comunidade educativa, têm surtido impactos positivos.

A Casa do Professor do
Concelho de Aljustrel,
com o apoio da Câmara Municipal e a colaboração das juntas de freguesia, vai promover
pelo terceiro ano consecutivo a
troca de manuais escolares.
Esta iniciativa, que foi recebida, nos anos anteriores,
com grande sucesso junto da
população, permitiu, recolher e
redistribuir um grande número
de manuais. Assim, este ano os
organizadores apelam novamente à participação de todos
para que se possa ajudar e servir o maior número de alunos
do concelho, independentemente da sua condição socioeconómica.
Todos os manuais deverão
estar em boas condições pois
servirão de instrumentos de
trabalho e de estudo para outros alunos. Prolongar a vida
de cada manual é, não só um
dever solidário, como também
um dever cívico!
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deliberações

REUNIÃO DE 21-03-12
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar as Normas de Venda de Terrenos no Loteamento do Monte Branco.
• A Câmara deliberou por unanimidade
receber a obra “REPARAÇÃO DA
E.M.527 (MONTES VELHOS E ERVIDEL) a título definitivo.

• A Câmara deliberou por unanimidade
abrir inscrições, para a venda em hasta
pública dos lotes livres no loteamento
da Zona Industrial de Messejana, até às
17h30 do dia 26 de abril para a venda de
lotes, em hasta pública, a realizar no dia
02 de maio pelas 11,30 horas.

REUNIÃO DE 04-04-12

• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar o Regulamento da Feira do
Campo Alentejano.

• A Câmara ratificou o despacho relativo
ao Concurso Público– Concessão do
direito de exploração do restaurante e
Bar da Piscina Municipal de Aljustrel.

• A Câmara deliberou por unanimidade
reconhecer o interesse público municipal do Projeto de Expansão - Paiol do
Azinhal

• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o despacho do Sr. Vereador.
AJUSTE DIRETO – ESPETÁCULO 
MUSICAL PARA O 25 DE ABRIL

• A Câmara deliberou por unanimidade
emitir parecer favorável à criação dos
cursos de nível 4 a pedido da Escola
Profissional de Alvito – NOVALVITO

• A Câmara deliberou por unanimidade
conceder a aprovação final, ao requerimento da ORICA – Mining Services
Portugal, S.A para alteração/ampliação
de edifício em Val D’Oca, Aljustrel

• Por proposta do Sr. Presidente, a
Câmara deliberou por unanimidade fixar
a estiva camarária para vigorar no ano
de 2012 - Trigo – por decalitro – 2,00 €,
Cevada - por decalitro – 1,76 €, Aveia
- por decalitro – 1,84 €, Milho - por decalitro – 2,16 €, Fava - por decalitro – 2,00
€, Vinho - (5 litros) - 7,40 €, Azeite - (5
litros) - 16,15 €, Carne de Porco - (15 kg)
- 49,00 €, Galinha (cada uma) – 15,00 €
• A Câmara deliberou por unanimidade
abrir inscrições para a hasta pública
referente aos lotes livres no loteamento
Coronel Mourão até às 17h30 dos dias
26 de abril, 25 de maio, 22 de junho, 20
de julho, 17 de agosto, 14 de setembro, 12 de outubro, 9 de novembro e
7 de dezembro para a venda de lotes,
em hasta pública, a realizar nos dias
02/02/2012, 16/05/2012, 30/05/2012,
12/06/2012, 27/06/2012, 11/07/2012,
25/07/2012, 08/08/2012, 22/08/2012,
05/09/2012, 19/09/2012, 03/10/2012,
17/10/2012, 31/10/2012, 14/11/2012,
28/11/2012,12/12/2012 e 26/12/2012
pelas 10 horas.
• A Câmara deliberou por unanimidade
abrir inscrições para a venda em hasta
pública dos lotes livres no loteamento
da Rua de Aljustrel em Messejana até
às 17h30 dos dias 26 de abril, 25 de
maio, 22 de junho, 20 de julho, 17 de
agosto, 14 de setembro, 12 de outubro,
9 de novembro e 7 de dezembro para
a venda de lotes, em hasta pública, a
realizar nos dias 02/02/2012, 16/05/2012,
30/05/2012, 12/06/2012, 27/06/2012,
11/07/2012, 25/07/2012, 08/08/2012,
22/08/2012, 05/09/2012, 19/09/2012,
03/10/2012, 17/10/2012, 31/10/2012,
14/11/2012, 28/11/2012,12/12/2012 e
26/12/2012 pelas 10h30.
• A Câmara deliberou por unanimidade
abrir inscrições para a venda em hasta
pública dos lotes livres no loteamento
do Monte Branco em Montes Velhos
até às 17h30 dos dias 26 de abril, 25 de
maio, 22 de junho, 20 de julho, 17 de
agosto, 14 de setembro, 12 de outubro,
9 de novembro e 7 de dezembro para
a venda de lotes, em hasta pública, a
realizar nos dias 02/02/2012, 16/05/2012,
30/05/2012, 12/06/2012, 27/06/2012,
11/07/2012, 25/07/2012, 08/08/2012,
22/08/2012, 05/09/2012, 19/09/2012,
03/10/2012, 17/10/2012, 31/10/2012,
14/11/2012 28/11/2012,12/12/2012 e
26/12/2012 pelas 11h00.

• À hora indicada deu-se início à hasta pública para venda de lotes do loteamento
do Rossio da Feira, tendo a Câmara
deliberado por unanimidade adjudicar
o lote n.º 3 a Alice Frederico Bernardo
Conduto pelo valor de 14.225,00 € e
o lote n.º 4 a André Rosa Ramos pelo
valor de 14.225,00 €
• A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir o cartão social escalão A e B oito
munícipes, com validade de um e dois
anos.
• A Câmara tomou conhecimento acerca
da informação dos serviços comunicando a listagem de todos os contratos
de prestação de serviços, os quais não
ultrapassam o montante de 5.000,00
€, celebrados no mês de março do
corrente ano, conforme o disposto no
n.º 2 do art.º 4.º da Portaria n.º 4-A/2011,
de 3 de janeiro.
• A Câmara deliberou por unanimidade
autorizar a venda dos lotes 32 e 33 da
Zona Industrial de Aljustrel a empresa
Berrapack, Lda.
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar o Programa de Alienação de Património Municipal para venda em hasta
pública de duas parcelas de terreno e abrir
inscrições até ao dia 15 de abril de 2012.
• A Câmara deliberou por unanimidade
abrir inscrições para o Loteamento
do Rossio da Feira até às 17,30 horas
dos dias 26 de abril, 25 de maio, 22
de junho, 20 de julho, 17 de agosto,
14 de setembro, 12 de outubro, 9 de
novembro e 7 de dezembro para a venda
de lotes, em hasta pública, a realizar nos
dias 02/02/2012, 16/05/2012, 30/05/2012,
12/06/2012, 27/06/2012, 11/07/2012,
25/07/2012, 08/08/2012, 22/08/2012,
05/09/2012, 19/09/2012, 03/10/2012,
17/10/2012, 31/10/2012, 14/11/2012,
28/11/2012,12/12/2012 e 26/12/2012
respetivamente pelas 11,15 horas.

aprovar os documentos de prestação de
contas do exercício de 2011 e remetê-los
à Assembleia Municipal, para que esta os
possa apreciar e votar.
• A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir o cartão social escalão A a nove
munícipes, com validade de um ano.
• Foi presente e-mail datado de 05 de
abril do Grupo Parlamentar do PCP a
enviar cópia da pergunta efetuada pelo
deputado João Ramos, ao Ministério do
Estado e das Finanças, sobre o “Processo de extinção da EDAB”. A Câmara
tomou conhecimento.
• O Sr. Presidente fez a entrega do Relatório da Oposição referente ao ano de
2011. A Câmara tomou conhecimento
• Foi presente informação interna referente à empreitada REQUALIFICAÇÃO
URBANA E AMBIENTAL DO CARREGUEIRO a referir o reinício dos trabalhos
• A Câmara tomou conhecimento da carta
datada de 13/04/2012 do deputado Luis
Pita Ameixa a informar que votou contra
a proposta de lei do Governo da maioria
PSD+CDS que visa extinguir obrigatoriamente muitas freguesias e envolve as
Assembleias Municipais a participarem
forçadamente nesse processo.
• A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente
com o seguinte teor: “Aprovo a 3.ª
Alteração ao Orçamento e às Grandes
Opções do Plano.
• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o Acordo de Cedência de Informação, celebrado entre o Município de
Aljustrel e a EDP Distribuição – Energia,
S.A.
• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o Contrato de Cedência de
Infraestruturas (Remodelação da ETAR
de Messejana) entre o Município de
Aljustrel e a AgdA Águas Públicas do
Alentejo, S.A..
• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o protocolo CEDÊNCIA DE
EQUIPAMENTO TÉCNICO – BANCO
DE AJUDAS TÉCNICAS DO MUNICÍPIO DE ALJUSTREL – MUNICÍPIO
DE ALJUSTREL E SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE ALJUSTREL.
• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o protocolo CEDÊNCIA DE
EQUIPAMENTO TÉCNICO – BANCO
DE AJUDAS TÉCNICAS DO MUNICÍPIO DE ALJUSTREL – MUNICÍPIO
DE ALJUSTREL E ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SÃO
JOÃO DE NEGRILHOS
• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o protocolo CEDÊNCIA DE
EQUIPAMENTO TÉCNICO – BANCO
DE AJUDAS TÉCNICAS DO MUNICÍPIO DE ALJUSTREL – MUNICÍPIO DE
ALJUSTREL E ASSOCIAÇÃO DE BEM
ESTAR SOCIAL DE ERVIDEL.

REUNIÃO DE 18-04-2012
• Colocados os documentos PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO
DE 2011à apreciação dos membros da
Câmara e após a prestação de alguns
esclarecimentos, a Câmara deliberou por
maioria, com a abstenção dos Vereadores
Manuel Camacho e Martins Frederico,
que apresentaram declaração de voto,

• A Câmara tomou conhecimento da comunicação prévia referente ao projeto
de obras Casa da Estalagem – Turismo
Rural, Lda.
• A Câmara tomou conhecimento da comunicação prévia referente ao projeto de
obras nº 5/2012, de que é titular Finicialis
– Investimentos Imobiliários, Lda.

•A Câmara deliberou por unanimidade
autorizar a candidatura da operação
designada “Refeitório Comunitário” ao
PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural 2007/2013, no Subprograma 3, Medida 3.2..
• A Câmara deliberou por unanimidade
autorizar a redução de 50% do valor
do ingresso no Museu Municipal de
Aljustrel
• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o despacho do Sr. Presidente
com seguinte teor: “Adjudico o procedimento por Concurso Público para “Concessão do Direito de Exploração do
Restaurante e Bar da Piscina Municipal
de Aljustrel” a Cave e Antiga Restauração, Unipessoal, Lda. pelo valor de
7.680,00 € mais IVA
• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o despacho do Sr. Presidente
relativo ao LOTEAMENTO URBANO
– SITO NO BAIRRO DO PLANO, ALGARES DE CIMA E ALGARES DE BAIXO,
EM ALJUSTREL
• A câmara deliberou por unanimidade
ratificar o protocolo de parceria para a
execução da atividade ESPETÁCULO 
DAS MINAS NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO ALENTEJO EVENTOS
• A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social escalão A e B a quatro
munícipes, com validade de um ano.

• A Câmara deliberou por unanimidade
receber a empreitada REGENERAÇÃO
URBANA DE MONTES VELHOS/
ALDEIA NOVA – ARRANJOS URBANÍSTICOS NA E.M. 527 a título provisório
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a proposta de Regulamento
da Comissão Municipal de Saúde e
submetê-lo à Assembleia Municipal
para que esta o possa apreciar e votar.
• A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir e renovar o cartão social escalão
A e B a catorze munícipes, com validade de um ano e dois anos
• A Câmara deliberou por unanimidade
indeferir um pedido de atribuição de
cartão social
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar as Normas das Férias Desportivas (Verão 2012)
• A Câmara deliberou por unanimidade
dar início ao processo de reversão dos
lotes 32 e 33 da zona Industrial de Aljustrel, com a consequente devolução das
quantias pagas, autorizar o Sr. Presidente a outorgar a respetiva escritura de
reversão, e determinar o agendamento
de hasta pública para a venda posterior
dos referidos lotes.
• A Câmara deliberou por unanimidade
abrir inscrições até às 17,30 horas do
dia 10 de julho para a venda de lotes,
em hasta pública, a realizar no dia 11 de
pelas 11,00 horas

REUNIÃO DE 12-06-12
• A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente relativo
a TRABALHOS COMPLEMENTARES DO
CENTRO ESCOLAR EB1/JI – VIPASCA
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar os trabalhos a menos NA
EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO
URBANA DE RIO DE MOINHOS – ARRANJOS URBANÍSTICOS NA RUA DAS
ESCOLAS no valor de 350,00 €
• A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir um subsídio no valor de 200,00€
a cada grupo participante nas Marchas
Populares do concelho com o objetivo
de promover o convívio entre gerações
e a dinamização de todas as freguesias
e lugares do concelho, nas comemorações do Feriado Municipal
• A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de
25.000,00 € à SMIRA, a pagar em 5
prestações anuais no valor de 5.000,00
€ cada, e submeter o mesmo à Assembleia Municipal
• A Câmara deliberou por unanimidade
autorizar a abertura de uma conta específica para pagamentos e recebimentos
do Fundo de Coesão
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS
COMPROMISSOS e submete-la à
Assembleia Municipal para que esta a
possa apreciar e votar.
• A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente
quanto à 4ª alteração ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano

REUNIÃO DE 11-07-12
• A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente
com o seguinte teor: “Aprovo a 5.ª
Alteração ao Orçamento e às Grandes
Opções do Plano
• A Câmara deliberou por unanimidade
conceder um subsídio ao Sport Clube
Mineiro Aljustrelense – Secção de Patinagem Artística no valor de 250,00 € para
fazer face às despesas de deslocação
• A Câmara deliberou por unanimidade
adjudicar a empreitada de “Trabalhos Complementares do Centro
Escolar EB1/JI Vipasca”, pelo valor de
303.981,19 + IVA, à firma Vidal, Pereira
e Gomes, Lda.
• A Câmara deliberado por unanimidade
adjudicar lotes na ZONA INDUSTRIAL DE
ALJUSTREL tendo o lote n.º 32 e 33 sido
adjudicados à Berrapack, Lda. pelo valor
de 10.775,00 €, sujeitando-se a mesmo
às condições e indicações fixadas no
Regulamento de Venda dos Lotes
• A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir o cartão social escalão A e B a
sete munícipes, com validade de um ano.

REUNIÃO DE 25-07-12
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar o Contrato para Planeamento Plano de Intervenção em Espaço Rural
da Herdade Vale de Coelheiros.
• A Câmara deliberou por unanimidade
renovar o cartão social, escalão A, a um
munícipe, com a validade de 1 ano.
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Associativismo
Nova direção, novos projetos

Alvorada a “cantar”
desde a década de 50

>

Quisemos conhecer o atual
presidente da direção, Joaquim Gonçalves, para saber quais
os novos desafios que o clube irá
abraçar. Com os pés bem assentes
na terra e o pensamento bem estruturado delineou para os próximos
três anos de gestão, seis grandes
objetivos: Promover e apostar fortemente no futebol dos escalões
infantil e juvenil; cativar novos sócios; melhorar as condições físicas
dos balneários e do campo; registar em conservatória o campo de
futebol da Baiôa e apoiar as outras
seções do Alvorada, como o cicloturismo, BTT, fitness e implementar
uma nova seção de desportos de
natureza, no Roxo.
Para concretizar, desde logo, o
primeiro objetivo a nova direção já
inscreveu o escalão de infantis na
Associação de Futebol de Beja e
pretende retomar brevemente o futebol juvenil. Esta nova direção tem
diferentes gerações, mas todas elas,
incluindo a de Joaquim Gonçalves,
jogaram futebol na Baiôa, por essa
razão ambicionam dar aos jovens
de Ervidel oportunidade de jogar à
bola, em casa.
Este ano servirá também para ver
“apalpar terreno” e colocar objetivos para o campeonato de 2013/14.
Campeonato 2012/13
No que toca à equipa sénior também há novidades este ano. O futebol é como todos sabemos o desporto Rei, o mais praticado e mais
amado. Seja futebol profissional ou
amador o importante é jogar, seja

no campeonato da federação, seja
no da INATEL.
Desde sempre, até ao ano anterior, o Alvorada militou no campeonato distrital da 2ª divisão, porém
este ano resolveu não participar
devido a questões financeiras. O Alvorada Futebol Clube em 2012/13 irá
participar no campeonato distrital
da INATEL de Beja, o que não diminui em nada esta grande “casa” que
é o Alvorada. Antes pelo contrário,
o “clube do galo” vai, pela primeira
vez, estar de uma forma diferente no
futebol, talvez com outro empenho
e mais apego à camisola, até porque
o plantel vai ter maioritariamente jogadores da terra.
O atual presidente considera que
na INATEL a competição é mais sadia
e este campeonato, neste momento,
serve melhor os intentos da equipa
do que propriamente o da Associação de Futebol de Beja. Esta opinião
parece ser unânime aos clubes deste escalão o que levou à suspensão
do campeonato da 2ª divisão distrital para esta época. Joaquim Gonçalves não estranha este facto uma
vez que na INATEL não deixa de haver o fundamental, ou seja, a prática
do futebol, a custos muito mais baixos. Assim, com esta visão pretende
criar uma equipa coesa, com gente
da terra sejam eles mineiros, agricultores, pais de família ou qualquer
outra coisa. O importante é haver
gosto pelo futebol, e pela camisola
que representam. Não quer isto dizer que não tenham que cumprir as
suas obrigações, mas duma forma
muito mais flexível.

Com estas ideias inovadoras pretende-se cumprir um outro objetivo
fundamental, designadamente que
a massa associativa, que segundo
consta tem estado de costas voltadas para a bola, regresse a este reduto para apoiar a equipa, de modo
a potenciar os resultados e a coesão
da equipa. Faz falta calor humano na
Baiôa…
Mas o Alvorada não é só futebol,
como já referimos. O BTT e o cicloturismo têm vindo a ganhar cada
vez mais expressão em Ervidel, de
modo que o Alvorada abraçou estas modalidades para poder chegar
mais além.
Porém, é necessário estabelecer
prioridades, e neste caso em concreto esta direção coloca as crianças à frente. Assim, a prioridade
será a angariação de verbas para a
requalificação dos balneários que,
para além de obsoletos carecem de
obras, pois têm três décadas de uso
e de deterioração. Para além disso é
ainda necessária a requalificação do
próprio pelado e o registo notarial
do mesmo.
Os tempos são difíceis, as verbas são escassas e para além do
subsídio que a Câmara oferece ao
clube anualmente, a restante receita provém apenas de alguns bailes
organizados pelo clube e da Adega
Coletiva que o clube explora durante a Vin&Cultura. Contudo, aos poucos e com vontade, apelando às entidades certas faz-se o impossível.
Ainda recentemente a Câmara Municipal de Aljustrel fez uma intervenção na sede do clube, mesmo

Génese

Joaquim Gonçalves,
presidente da direção
no centro da freguesia. A autarquia
colocou um telheiro que há muito
era reivindicado e numa segunda
fase irá colocar um pavimento na
parte exterior da sede.
Mas o “sonho” mais entusiasta
desta direção, e pelo qual pretende
lutar, é pela secção de desportos de
natureza, como nos referiu o responsável pelo clube. Como se sabe
todos os ervidelenses têm uma ligação especial à Barragem do Roxo, é
quase um local de culto, transversal
a várias gerações. Este sentimento
de pertença de Joaquim Gonçalves
é muito natural, uma vez que passou grande parte da sua vida no
Roxo. Por essa razão, mas sobretudo pelas grandes potencialidades
que a barragem dispõe, o Alvorada
ambiciona estender as suas atividades até lá através de desportos
como a canoagem, rapel, slide ou
até mesmo birdwatching, entre
tantos outros que o local permite
e apela. Assim, concretizado este
desejo, a Baiôa e o Roxo, apesar
de separados, estão cada vez mais
próximos.

O Alvorada Futebol Clube de Ervidel é uma associação desportiva
e cultural, constituída oficialmente
no pós 25 de Abril, mais precisamente no dia 28 de Setembro de
1979. Porém, afirma quem sabe,
que o Alvorada remonta à década
de 50, altura em que o clube era
dinamizado pelo saudoso Mestre
João Severino, conhecido e
respeitado por várias gerações de
Ervidelenses.

Símbolo

O primeiro símbolo do Alvorada
era a representação gráfica de
um galo no cimo de uma bola de
futebol concebido por um artista
de Santiago do Cacém. Atualmente o galo mantêm-se na metade
superior de um círculo, simbolizando um novo dia, o recomeço, o
romper da aurora. A parte inferior
do círculo é preenchido por um
padrão quadriculado a preto e
branco.

Campo da Baiôa
O campo do Alvorada, um pelado sereno mesmo à beira da Estrada Nacional nº2, espreita discretamente as águas do Roxo lá ao fundo, quase
a confundirem-se com a linha do horizonte. Dentro das quatro linhas, na
Baiôa, vive-se o futebol da forma mais pura e dura, ou seja, não se joga
pelos tostões ao final do mês, joga-se porque se adora futebol.

A Sede
do Clube
Este é um local onde se pode conviver, falar de futebol e saborear
os bons sabores que o Alentejo
oferece, servidos pelo casal
Tampinho, que explora o bar da
coletividade
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Regularização de dívidas vencidas há mais de 90 dias

Município de Aljustrel adere ao PAEL

>

Como tem sido referenciado
em diversas ocasiões pelo
Executivo, a Câmara Municipal de
Aljustrel vive uma situação financeira muito delicada, pelo que se
viu obrigada a aderir ao Programa
de Apoio à Economia Local (PAEL),
lançado pelo Governo de Portugal,
que visa precisamente permitir a
revitalização das economias locais
e facilitar a regularização do pagamento de dívidas dos municípios
vencidas há mais de 90 dias à data
de 31 de Março de 2012. Este programa tem igualmente como objetivo contribuir para o reforço da
sua liquidez e para a manutenção e
recuperação de emprego nos territórios.

Por via das restrições emanadas
do Orçamento do Estado concretizadas em 2012, à semelhança do
que já havia acontecido em 2010 e
2011, as transferências para a Câmara de Aljustrel sofreram um corte de
300.000 €, relativamente ao exercício orçamental transato. O aumento
brutal da carga fiscal, especialmente
do IVA, e os sucessivos cortes nas
transferências para as autarquias
provenientes do Orçamento de Estado vieram agravar a já débil situação das tesourarias do município e
fomentar o aumento do seu endividamento. No caso do Município de
Aljustrel, tomando como referência
o período decorrente entre Janeiro
de 2010 e setembro de 2012, os cor-

Câmara garante o transporte dos alunos

tes nas transferências ascendem já
a 1.420.063 €.
Para agravar ainda mais esta
situação, o acesso ao crédito foi
vedado, privando os municípios de
um instrumento importantíssimo
para o seu financiamento. Para se
ter uma ideia da importância deste instrumento no financiamento
da atividade municipal, recorde-se
que o próprio Município de Aljustrel, durante o período decorrente
entre 2005 e 2009, teve a necessidade de contratar empréstimos no
valor de 3.029.951,78 €.
Este contexto adverso, aliado à
publicação da Lei dos Compromissos e ao avolumar de pagamentos
em atraso, veio condicionar forte-

mente a atividade autárquica, visto
que a nova lei limita os municípios
ao simples pagamento de dívidas
e despesas já realizadas, limitando a aquisição de qualquer bem
ou serviço, colocando em causa a
autonomia do poder local, impedindo os Municípios de exercer as
funções e competências que são da
sua responsabilidade.
Perante o cenário acima descrito, o Município de Aljustrel não
teve outra alternativa se não a de
avançar para o PAEL, como resposta à sua situação financeira
delicada, garantindo a liquidação
das dívidas de curto prazo, o cumprimento da legislação em vigor, o
respeito pelas suas competências e

a sustentabilidade financeira futura
do município, possibilitando, igualmente, que se possa avançar com
alguns projetos novos e honrar
compromissos já assumidos, que
de outra forma seriam impossíveis
concretizar. Propõe-se, assim, que
a Câmara solicite à Assembleia Municipal a autorização para contratação do empréstimo no valor de
1.562.248,24 €, nas condições acima
descritas.
A adesão ao PAEL foi aprovada
por maioria em Assembleia Municipal extraordinária realizada a 3 de
outubro de 2012 em Aljustrel, com
os votos a favor dos eleitos do Partido Socialista e contra dos eleitos
pela CDU.

Evento dedicado à vinha

Contra o fecho
da escola do 1º Ciclo
em Jungeiros

>

A Câmara Municipal de Aljustrel tomou conhecimento
do encerramento da escola do 1º
Ciclo situada em Jungeiros, Freguesia de S. João de Negrilhos.
Consumada esta decisão do Ministério da Educação, de que o
Município discorda e sempre discordou, várias dúvidas se levantaram: como iria este Ministério
transportar os alunos de Jungeiros para Montes Velhos neste Ano
Letivo? Quem pagaria as despesas? Quem explicaria às famílias
em causa como deveriam proceder no início das aulas? Qual seria
o papel da Câmara e da Junta de
Freguesia neste processo?
O Município de Aljustrel entende que o acesso a uma educação

pública de qualidade é o principal
fator de promoção de igualdade
de oportunidades, por este motivo decidiu assumir o transporte
diário de 7 dos 9 alunos de Jungeiros matriculados este ano em
Montes Velhos, adotando, desta
forma, mais uma vez, uma atitude
ativa na promoção das condições
de acesso a uma educação pública
de qualidade no concelho de Aljustrel, substituindo-se ao Estado
Central nas suas competências.
Importa ainda referir que em
2012/2013 Jungeiros tem oferta de
Pré-escolar a tempo inteiro, com 6
alunos matriculados, suprimindose a situação de itinerância que
se verificou em anteriores Anos
Letivos.

Adega

Vin&Cultura a 24 e 25
de novembro em Ervidel
>
Dada a cultura vitivinícola
que resiste em Ervidel há
gerações e gerações, a Câmara Municipal de Aljustrel, com o
objetivo de promover, valorizar
e divulgar os produtos da terra,
particularmente o vinho, realiza
nos dias 24 e 25 de novembro a

Vin&Cultura, em Ervidel.
O objetivo central é valorizar, fomentar e sedimentar esta
cultura e fazer uma festa anual
à volta do vinho e da vinha, da
gastronomia, da música e da cultura alentejanas, aproveitando as
potencialidades da freguesia em

questão e a heterogeneidade cultural do concelho, em geral, para
atrair visitantes.
Em 2012 não se abrem as pipas no São Martinho dado a circunstâncias inerentes à própria
produção, que se atrasou, devido
a questões climatéricas.

