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Plano Diretor Municipal do Concelho
de Aljustrel

PDM está em
discussão pública
O PDM é o instrumento fundamental de ordenamento do
território municipal e do desenvolvimento económico e
sociocultural da população de um concelho
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GOP e Orçamento
2014 aprovados
A Câmara Municipal e a
Assembleia Municipal de
Aljustrel aprovaram por
maioria a proposta de
Grandes Opções do Plano
e Orçamento para o ano
2014
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União das Freguesias
de Aljustrel e Rio de
Moinhos

Câmara promove
concurso de
decoração natalícia

Cobertura do Parque
desportivo está a ser
instalada

Universidade Sénior
de Aljustrel tem
novas instalações

A nova freguesia tem
228,85 km² de área,
5878 habitantes (2011)
e densidade populacional
25,7 hab/km². Foi
constituída em 2013

A Iniciativa desenvolvida
em parceria com os
empresários locais
destina-se a promover
e a dinamizar as vendas
no comércio local

Esta estrutura permitirá
cobrir parcialmente
o campo de jogos e
bancadas deste recinto
desportivo, dotando-o
de maior conforto e
versatilidade

O edifício do Campo
Esperança foi adaptado
para novas funções. A
antiga escola deu lugar
à Universidade Sénior de
Aljustrel (USA)

02

Aljustrel | Boletim Municipal | dezembro 2013

12 de Dezembro
de 1976
Editorial

Ainda que alguns se esqueçam,
invoquemos o gigantesco contributo
do Poder Local Democrático para a
consolidação da Democracia no nosso
país, conquistas que começam a ser
cada vez mais colocadas em causa.

Nelson Brito

Presidente da Câmara

Caros cidadãos,

P

or vivermos uma altura festiva,
teria todo o gosto em vos trazer
apenas palavras de otimismo e esperança, no entanto, o contacto que tenho diariamente com as pessoas e com
os seus problemas reais – desemprego,
emigração forçada, baixos salários, etc. impede-me de embarcar no discurso oficial da “retoma” que começa a ecoar na
comunicação social.
No caso concreto das autarquias portuguesas, em 2014, irão receber menos
70 milhões de euros do que em 2013 por
via do Orçamento do Estado. Para o Município de Aljustrel este corte significa
cerca de menos 12 mil e 500 euros mensais (menos 80 mil euros mensais desde
2010), diminuindo-se, assim, mais uma
vez, a participação das autarquias nos recursos do Estado, num contexto de crise
em que têm sido precisamente os municípios a amenizar o esvaziamento progressivo de serviços descentralizados do
Estado, principalmente ao nível das suas
funções sociais.

Esta nova “machadada” vem também
reforçar a ingerência do Estado centralizador na gestão autárquica, aprofundando o ataque à autonomia do Poder Local,
que teve a sua face mais visível, por exemplo, com a aprovação da Lei dos Compromissos, que condicionou profundamente
a ação dos municípios, ou com a imposição do processo de reorganização administrativa do território das freguesias,
que, no caso concreto do nosso concelho,
conduziu ao erro grosseiro da extinção
da Freguesia de Rio de Moinhos.
É incompreensível e injusto! Em
vez de recompensar as autarquias pelos
seus bons serviços às populações, que
cada vez mais se substituem ao papel
do próprio Governo, os municípios são
atacados e espoliados de recursos fundamentais à concretização da sua ação de
proximidade.
Outro exemplo desta intromissão é a
obrigação legal que pende sobre os municípios, incluindo a Câmara de Aljustrel, de continuar a reduzir no próximo

ano o número de trabalhadores face aos
existentes em 2013. No caso concreto de
Aljustrel, essa obrigação é de reduzir em
2% o número de trabalhadores. Mas isto
faz algum sentido num momento dificilíssimo como o que vivemos, em que os
serviços de proximidade são mais necessários?
Mas que Governo é este que se intromete em assuntos que apenas deveriam
dizer respeito às autarquias? Onde fica o
respeito pela autonomia do Poder Local
eleito democraticamente pelos cidadãos?
Como podemos aceitar que se obriguem
as autarquias a fazer mais se, simultaneamente, lhe são disponibilizados menos
recursos? Como podemos aceitar um Orçamento do Estado que chantageia as autarquias, impedindo-as de contratarem
funcionários sem autorização do Governo, mesmo que estes sejam necessários
ao seu bom funcionamento, sob pena de
receberem menos verbas do Estado?
É urgente defendermos a autonomia
do Poder Local e o direito das autarquias

regulamentarem e gerirem os seus destinos, nos termos da lei, no interesse das
respetivas populações. Mais do que nunca, é tempo de olharmos para trás, recordando a data de 12 de Dezembro de 1976,
porque foi precisamente nesse dia, há
37 anos, que se realizaram as primeiras
Eleições Autárquicas em Portugal.
Ainda que alguns se esqueçam, invoquemos o gigantesco contributo do
poder local democrático para a consolidação da Democracia no nosso país, conquistas que começam a ser cada vez mais
colocadas em causa. 12 de Dezembro –
recorde-se e celebre-se esta data!
Um Feliz Natal e boas entradas.
O Presidente da Câmara

(Nelson Brito)

Natal solidário

Câmara distribui cabazes de
Natal a munícipes carenciados

A

Câmara Municipal de
Aljustrel distribuiu 85
cabazes de Natal pelas famílias mais necessitadas do concelho de Aljustrel.
Os produtos que compõem
os cabazes foram adquiridos no
comércio local e destinam-se a
apoiar os agregados familiares
com parcos recursos, inscritos na
Loja Social.
É de salientar ainda, que no

passado dia 14, no âmbito do programa “Tempo Para Dar” criado
pela Associação Coração Delta
foram oferecidos 20 cabazes a
idosos carenciados com mais de
65 anos, sinalizados pelo município.
Com este gesto, a autarquia
espera que estes 105 cabazes possam trazer um pouco mais de
aconchego a estas pessoas e famílias, nesta quadra natalícia.
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Câmara e Assembleia Municipal

comunitários e outros dependerá, em
larga medida, o nível de execução do
orçamento, bem como a materialização
das ações nele contidas, estratégicas para o desenvolvimento do concelho.
O Concelho de Aljustrel, com as suas instituições, organizações e cidadania
ativa, deve assumir que o seu desígnio,
objetivo principal, será estancar a “sangria demográfica”, mantendo a população residente, qualificando globalmente
os recursos humanos e gerando uma
vida coletiva mais animada e ativa, com
qualidade de vida e coesão social. Este
desígnio, em contraciclo e “remando
contra a maré”, de grande complexidade e dificuldade, tem que mobilizar a
globalidade dos agentes locais e apelar à
inteligência, imaginação e inovação das
comunidades, particularmente das suas
lideranças.
Assim, em termos globais, pretende-se:
• Concluir a reestruturação dos serviços municipais, mobilizando todos os recursos humanos disponíveis ou disponibilizáveis, com vista a uma maior eficácia na resposta
às necessidades e anseios das populações e a permitir uma
governação global, moderna, justa e transparente do Município de Aljustrel;
• Continuar e aprofundar a nossa aposta na educação,
qualificação e apoio sociocultural à globalidade dos habitantes, das crianças aos seniores, que vão construindo
“Aljustrel – Terra Viva!”;
• Prosseguir e dinamizar, em cooperação com a sociedade
civil, atividades culturais e de lazer, que animem e enriqueçam a vida dos nossos munícipes;
• Implementar uma ação contínua, organizada, competente e interveniente de dinamização económica do concelho, quer apostando nos recursos e empresas locais,
quer promovendo as nossas mais-valias e especificidades
potenciáveis no exterior, do Alentejo à grande Lisboa e do
Algarve à Estremadura e Andaluzia, com vista a atrair novos e inovadores investimentos;
• Iniciar as obras programadas com cabimentação financeira
para todo o concelho, com vista à melhoria da qualidade de
vida dos munícipes e do reforço da atratividade de investimentos e novos recursos humanos;
• Prosseguir uma política de descentralização da atividade
municipal e de delegação de competências em cooperação
com todas as juntas de freguesia do concelho, prosseguindo o objetivo de promover a igualdade de oportunidades
no acesso à ação social, à cultura, à educação, ao emprego e
habitação, entre outras, garantindo o direito à qualidade de
vida de forma equitativa a todos os cidadãos do concelho, independentemente da freguesia ou aglomerado onde residam;
• Manter o empenho da manutenção e reforço dos serviços e direitos básicos consagrados constitucionalmente no
Concelho de Aljustrel, reforçando as ações em sua defesa
junto do Estado Central – juntas de freguesia, Saúde, Educação, Justiça, Serviços de Finanças, Serviços Agrícolas,
Emprego e Formação, Apoio Social, entre outros.
Esta estratégia irá operacionalizar-se nos próximos
anos, e em particular no ano de 2014, através de várias
ações que se integram em 5 Eixos fundamentais: Melhoria Contínua dos Serviços Municipais; Educação, Qualificação e Promoção da Cidadania e Identidade Cultural;
Solidariedade e Coesão Social nas Comunidades Locais;
Diversificação e Crescimento do Tecido Económico e Empresarial e Políticas Sustentáveis de Habitação e Serviços
Coletivos.

Município

Grandes Opções do Plano e
Orçamento 2014 aprovados

03

E

m conformidade com o estabelecido na Lei nº
169/99 de 18 de setembro, nomeadamente na alínea
b) do nº 2 do artigo 53º e alínea c) do artigo 64º, a
Câmara Municipal (reunida a 11/12/2013) e a Assembleia
Municipal de Aljustrel (reunida a 18/12/2013) aprovaram
por maioria, com os votos a favor dos eleitos do PS – Partido Socialista e com a abstenção dos eleitos da CDU – Coligação Democrática Unitária, a proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2014, que contém
o Plano de Investimentos e outras orientações estratégicas
que o Município de Aljustrel pretende implementar nos
próximos anos, bem como o plano das ações e iniciativas
a realizar em 2014.
O documento aprovado concretiza a continuidade de
uma estratégia de desenvolvimento para o Concelho de
Aljustrel, alicerçada em vetores fundamentais, como a melhoria contínua dos serviços municipais; a educação, qualificação e promoção da cidadania e identidade cultural; a solidariedade e coesão social nas comunidades locais; a diversificação e crescimento do tecido económico e empresarial
e as políticas sustentáveis de habitação e serviços coletivos.

Importa referir que, muito por via das restrições emanadas do Orçamento do Estado para 2014, à semelhança
do que já havia acontecido em anos anteriores, a Câmara
Municipal de Aljustrel foi obrigada a reduzir o valor da
verba orçamentada, com um total geral de 15 170 575 €,
menos 1 162 328 € relativamente ao exercício orçamental
de 2013.
O documento reflete, igualmente, os resultados da iniciativa Orçamento Participativo 2013/2014 que o Município levou a efeito pelo quarto ano, sendo que do mesmo
resultaram a priorização de diversos projetos identificados
pela população, através das respostas aos questionários
disponibilizados para o efeito, que tem repercussão no orçamento ao nível do investimento.
Pretende-se, ainda, continuar o bom desempenho ao
nível da preparação técnica de projetos e, sempre que possível, à sua submissão aos programas previstos no novo
QEC - Quadro Estratégico Comum e outros programas
de apoio, em alinhamento com a estratégia de aproveitamento destes recursos que tem vindo a ser desenvolvida.
Do bom desempenho dos projetos apoiados por fundos

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2014
Receitas

Montante (€)

Despesas

Montante (€)

Correntes

8.881.083

Correntes

8.266.466

Capital

6.289.492

Capital

6.904.109

Total:

15.170.575

Serviços Municipalizados
Total Geral:

Total:

15.170.575

0 Serviços Municipalizados

0

15.170.575

Total Geral:

15.170.575
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Plano Diretor Municipal do Concelho
de Aljustrel

Desenvolvimento
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PDM de Aljustrel
está em fase
de discussão
pública
Esta iniciativa tem como finalidade dar a
conhecer as linhas gerais da proposta e
auxiliar na leitura da documentação, em
especial as principais cartas que integram
o plano – ordenamento, condicionantes,
perímetros urbanos, entre outras.

D

esde o dia 11 de dezembro até ao dia 23 de janeiro
de 2014, estará em discussão pública a proposta de
alteração do PDM. Os munícipes têm cerca de um
mês para poder consultar todo o processo e pronunciarem-se acerca do mesmo. A proposta de plano não se encontra
fechada, no entanto cabe agora aos interessados, expor as
suas ideias e preocupações ao nível do ordenamento do território do município de Aljustrel.
Dada a importância deste plano apela-se à população
que participe ativamente nesta fase decisiva para a conclusão deste instrumento de gestão territorial.
Toda a documentação está disponível para consulta na Divisão Técnica da Câmara Municipal de Aljustrel,

nas juntas de freguesia do concelho e no sítio da Internet
- http://www.mun-aljustrel.pt/menu/596/revisao-do-pdm-de-aljustrel---discussao-publica.aspx#02-elementos-que-acompanham-o-plano.
Os interessados podem formular, por escrito, reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento,
utilizando, para o efeito o formulário de participação, disponível igualmente no sítio do Município de Aljustrel.
Recorda-se que no passado dia 12 de novembro de
2013, no Auditório Municipal da Biblioteca, foi realizada
a primeira apresentação do documento aos eleitos da Assembleia Municipal. Durante o mês de novembro foram
realizadas mais oito apresentações do plano direcionadas

para diferentes áreas e públicos, nomeadamente, atividades
económicas, segurança, saúde, educação e população em
geral.
Esta iniciativa teve como finalidade dar a conhecer as
linhas gerais da proposta e auxiliar na leitura da documentação, em especial as principais cartas que integram o plano – ordenamento, condicionantes, perímetros urbanos,
entre outras.
O PDM é o instrumento básico de ordenamento do
território municipal e do desenvolvimento económico e
sociocultural da população de um concelho.

Faixa Piritosa Ibérica

Oficialização do agrupamento transfronteiriço AECT
em vias de conclusão

D

entro em breve, o Agrupamento Europeu de
Cooperação Territorial
(AECT) da Faixa Piritosa Ibérica adquirirá personalidade jurídica.
Esta nova entidade regional transfronteiriça engloba
cinco municípios portugueses
do Alentejo (Almodôvar, Aljustrel, Grândola, Castro Verde e
Mértola) e sete municípios espanhóis da província de Huelva
(Alosno, Almonaster la Real,
Cabezas Rubias, Calañas e Puebla de Guzmán e as entidades
autónomas locais de Tharsis e La
Zarza – Perrunal).O processo de
reconhecimento do AECT, que

agora parece estar a chegar ao
fim, remonta ao dia 21 de maio
de 2010, data em que foram assinados, em Almodôvar, o Convénio e os Estatutos, com vista à
criação deste agrupamento. Este
foi o primeiro passo na criação
do AECT, que tem como objetivo dar prioridade à cooperação
entre entidades de territórios
mineiros com necessidades comuns de desenvolvimento económico e social, e assegurar a
articulação de esforços e a gestão de competências em matéria de turismo, meio ambiente,
energia, desenvolvimento local,
entre outros, num desenvolvimento integrado e harmonioso.

Estes foram os assuntos que o
presidente da Câmara Municipal
de Aljustrel e também presidente do AECT apresentou, no dia 5
de novembro, numa reunião que
juntou autarcas, recentemente
eleitos, e técnicos dos cinco municípios alentejanos.Recorda-se
que este (AECT) reveste-se de
grande importância para as populações deste território da Faixa Piritosa Ibérica, que abrange
uma área com cerca de 4500
km2, e no qual estão englobados
municípios que têm em comum
espaços mineiros desativados ou
ainda em atividade na Faixa Piritosa Ibérica.

Orçamento Participativo 2013/2014

Construir um Concelho melhor

A

Câmara Municipal de
Aljustrel promoveu durante o mês de novembro,
mais uma edição do Orçamento
Participativo (OP). Esta iniciativa
pretende dar oportunidade aos
munícipes de expressarem a sua
opinião sobre as obras e inicia-

tivas que consideraram fundamentais para a construção de um
concelho ainda melhor.
Assim, realizaram-se, durante uma semana, sessões públicas
em todas as freguesias do concelho.
Para além das sessões junto

da população, foi disponibilizado um questionário (em papel
e on-line) através do qual todos
os munícipes puderam dar a
sua opinião e ajudar a construir,
juntamente com o município, as
principais linhas orientadoras
para o Orçamento Municipal do

próximo ano.
Nas próximas semanas será
apresentado um relatório com a
análise das necessidades e sugestões apresentadas pelos munícipes a ter em conta num futuro
próximo.
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Vin&Cultura

Tradições locais, vinho
e cultura juntos numa
grande festa

TVI novamente
presente

E

ste ano, a feira esteve uma vez mais muito animada, pois
a TVI voltou a marcar presença com a transmissão do
programa “Somos Portugal”, para o país inteiro e também para o estrangeiro. Iva Domingues, Nuno Eiró e Mónica
Jardim foram os apresentadores de serviço que, durante 6 horas de emissão em direto, entre as 14h00 e as 20h00, deram
mais vida ainda a esta grande festa do vinho e da cultura popular. Entre os convidados contaram-se os artistas Leandro,
Romana, Santa Maria, Augusto Canário, Rosinha e o grupo
Chave d’Ouro.
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Desenvolvimento

XII edição da Vin&Cultura, que se realizou
no fim de semana de 23 e 24 de novembro,
em Ervidel, foi uma vez mais um êxito.
Milhares de pessoas deslocaram-se a esta aldeia
do Concelho de Aljustrel para conviver e participar
nesta grande festa do vinho e dos produtos locais que
se caracteriza também pela diversidade da sua oferta
cultural.
Durante estes dois dias, os viticultores deram a
provar o seu vinho, na sua maioria ainda concebido
de forma artesanal, em talha de barro.
Esta iniciativa foi especialmente apreciada pelos
amantes deste néctar, que a cantar, acompanhados
pelos grupos de música popular, Nova Aurora e Moda Mãe & Os Bubedanas, percorreram as ruas da aldeia numa rota pelas adegas.
A Vin&Cultura é também uma mostra de produtos locais e regionais, como doçaria, pastelaria,
leguminosas, azeite, enchidos, vinho, e ainda artesanato. Estes produtos de grande qualidade podiam ser
adquiridos nos diversos stands instalados da Praça
da Liberdade.
Enquanto que a gastronomia local esteve também presente no
workshop “Grão à mesa”, na prova de doçaria e na confeção e prova de
tibornas, a adega coletiva, entre vinho e petiscos, acolheu os artistas
CC Zé Liaça, o DJ Brazoff com música dos anos 70 a 90, e os grupos
Nova Aurora e Moda Mãe & Os Bubedanas.
No Núcleo Rural do Museu, situado junto à adega, os visitantes puderam apreciar a coleção de alfaias agrícolas e ver a reprodução de uma
antiga casa típica alentejana. Bem perto deste local, um antigo lagar foi
posto a trabalhar, mostrando assim aos interessados o modo artesanal
de produção de azeite.
Centrada na temática da vinha e do vinho, a Vin&Cultura, como o
nome indica, também é cultura. Assim não faltaram os momentos de
poesia popular, cante alentejano e dança folclórica.
Promovida pela Câmara Municipal de Aljustrel, em colaboração
com a Junta de Freguesia de Ervidel, os produtores de vinho locais e o
movimento associativo, a Vin&Cultura é já um evento com presença
de relevo no calendário regional.
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Freguesias
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Reorganização Administrativa das Freguesias

União das Freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos

C

ontra a vontade de todos
os órgãos autárquicos
do Concelho de Aljustrel – Assembleia Municipal,
Câmara Municipal e Juntas de
Freguesia a Lei 11/A 2013 de
28 de Janeiro aprovou a Reorganização Administrativa das
Freguesias, dando cumprimento à obrigação estabelecida na
Lei 22/2012 de 30 de Maio que
iniciou o processo de reorganização administrativa territorial
autárquica que deu origem a
um novo mapa administrativo

no Concelho de Aljustrel, dando origem a uma nova freguesia
do Concelho de Aljustrel, denominada União das Freguesias
de Aljustrel e Rio de Moinhos,
que resultou da agregação das
extintas Freguesias de Aljustrel
e de Rio de Moinhos.
A nova freguesia, União das
Freguesias de Aljustrel e Rio de
Moinhos, tem 228,85 km² de
área, 5 878 habitantes (2011) e
densidade populacional 25,7
hab/km². Foi constituída em
2013, no âmbito de uma refor-

ma administrativa nacional, As
instalações da antiga Junta de
Freguesia de Rio de Moinhos
permanecem em funcionamento, garantindo que os munícipes
desta localidade possam aceder
à larga maioria dos serviços da
nova junta de freguesia em proximidade, sem os transtornos
inerentes às deslocações à sede,
situada em Aljustrel.
A Sede da nova junta de freguesia situa-se em Aljustrel nas
instalações da antiga junta de
freguesia.

Reorganização administrativa em Portugal

N

um total de 308 municípios, em 232 registam-se
situações de agregação de freguesias e/ou alteração dos limites territoriais. Os restantes 46 municípios do território continental permanecem inalterados.
Dos 232 municípios afetados por aquelas alterações, existem 11 municípios que registam alteração dos limites territoriais das respetivas freguesias. As freguesias das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira não foram objeto de
reorganização administrativa.

Os rostos “ao leme” das nossas juntas de freguesia

A

s eleições autárquicas
do passado dia 29 de
setembro
consagraram três novos presidentes de
junta de freguesia e a reeleição de uma presidente, entre
as atuais quatro freguesias do
Concelho de Aljustrel. Na recentemente criada União das
Freguesias de Aljustrel e Rio
de Moinhos, o novo presidente é Pedro Formoso (eleito pelo PS – Partido Socialista), em
S. João de Negrilhos, o novo
presidente é Rui Faustino (PS)
e em Ervidel, Ildefonso Godinho (CDU – Coligação Democrática Unitária). Na Freguesia de Messejana manteve-se
como presidente Ercília Diogo (PS).

BI

Nome: Pedro Formoso
Cargo: P
 residente da
União das Freguesias de Aljustrel e
Rio de Moinhos
Idade: 33 anos
Profissão: Engenheiro
Topógrafo
Partido: PS

BI

Nome: Ercília Diogo
Cargo: Presidente da
Junta de Freguesia
de Messejana
Idade: 45 anos
Profissão: Técnica
Administrativa
Partido: PS

BI

Nome: Rui Faustino
Cargo: Presidente da
Junta de Fraguesia
de São João de
Negrilhos
Idade: 27 anos
Profissão: Animador
Sociocultural
Partido: PS

BI

Nome: Ildefonso Godinho
Cargo: Presidente da
Junta de Freguesia
de Ervidel
Idade: 45 anos
Profissão: Professor
Partido: CDU

Comércio Local

Câmara promove concurso
de montras com decoração
natalícia
Paralelamente, e à semelhança do ano anterior, a Câmara Municipal de Aljustrel
realiza, de 2 a 31 de dezembro, a campanha “Compras de Natal é no Comércio
Local”.

À

semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Aljustrel voltou a
lançar, em dezembro, o Concurso de Montras alusivas à época
natalícia.
Esta iniciativa, que se destina a promover e a dinamizar o
comércio local, pretende apoiar

a economia local incutindo um
ar mais natalício às artérias do
concelho, com decorações personalizadas e comemorativas da
época.
Os comerciantes que possuem estabelecimentos em atividade no Concelho de Aljustrel,
e que aderiram a este concurso,

comprometeram-se a ter desde o passado dia 6 até ao dia 6
de janeiro, as montras das lojas
decoradas com temas alusivos à
época natalícia. A originalidade
e criatividade, a harmonia e estética do conjunto, a iluminação,
as cores, formas e materiais da
decoração serão os critérios que
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irão orientar o júri na avaliação
dos concorrentes.
Os resultados finais do concurso serão divulgados no dia
13 de janeiro no sítio da Câmara Municipal, acessível em www.
mun-aljustrel.pt. A entrega dos
prémios decorrerá em data e local a informar. Os vencedores do
primeiro prémio serão galardoados com um fim de semana num
hotel, com pensão completa, e
vales para refeição em restaurante do concelho.
As normas de participação de
todos estes concursos podem ser
consultadas no sítio da Câmara
Municipal de Aljustrel em www.

mun-aljustrel.pt. Para mais informações, contatar: gip@mun-aljustrel.pt (tel.: 284 602 921) ou
oficinas2@mun-aljustrel.pt (tel.:
284 600 070).
Paralelamente, e à semelhança do ano anterior, a Câmara
Municipal de Aljustrel realiza,
de 2 a 31 de dezembro, a campanha “Compras de Natal é no
Comércio Local”. Esta iniciativa,
que se destina também a dinamizar o comércio tradicional, está
aberta aos estabelecimentos que
tenham aderido a este concurso,
bem como a todas as pessoas singulares com idade igual ou superior a 18 anos.

Festas de Santa Bárbara

Padroeira dos
mineiros
homenageada
em Aljustrel
Festas de Natal

Idosos e pensionistas
celebram época natalícia em
almoços de grande convívio

O

s alunos da Universidade Sénior de Aljustrel e os participantes do programa
Animasénior do concelho juntaram-se no passado dia 12 de dezembro para festejar o Natal num grande almoço que decorreu no Pavilhão do Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel.
A refeição foi partilhada entre as cerca de 230 pessoas que trouxeram de sua casa
deliciosas iguarias bem à moda da gastronomia alentejana. Nas mesas não faltaram os
pastéis, empadas, saladas, petiscos diversos e os tradicionais doces, sempre primorosamente apresentados.
Para dar um ar mais festivo, houve animação musical, e como habitualmente, a tarde
terminou com todos os participantes a dar o seu pezinho de dança.
Se esta festa foi dedicada aos participantes da USA e Animasénior, os idosos e pensionistas do concelho não foram por isso esquecidos. A Câmara Municipal de Aljustrel,
à semelhança, dos anos anteriores, ofereceu no dia 18 de dezembro, um grande almoço
de Natal destinado a esta faixa etária.
Como sempre, o convívio, que contou com a presença de cerca 700 idosos de todas as
freguesias, teve lugar no Pavilhão do Parque de Exposições e Feiras. Durante a tarde, a
animação musical criou um grande clima de convívio e de amizade para terminar o ano
de uma forma mais fraterna e alegre.

A

s festividades em honra de Santa
Bárbara decorreram este ano de
4 a 7 de dezembro em Aljustrel.
Para homenagear esta santa, padroeira dos mineiros, que se celebra a 4 de
dezembro, foram realizadas diversas
iniciativas culturais, desportivas e religiosas.
Do programa constaram visitas ao
património mineiro, missas em honra
de Santa Bárbara, canto litúrgico pelo
Coro Paroquial de Aljustrel e pelo Grupo Coral “Os Mineiros” de Aljustrel,
mas também uma Noite de Kizomba,
com Ricardo Glória. Além disso, o Museu Municipal manteve as suas portas
abertas gratuitamente ao público.
Um dos momentos mais esperado foi, sem dúvida, o 4.º Grande Prémio Santa Bárbara, que se realizou no dia 7. Esta prova de atletismo entre Bairros Mineiros recebeu
cerca de centena e meia de atletas, oriundos de vários pontos do país, para disputar
esta corrida que já marca presença assinalável no panorama desportivo nacional.
Estas celebrações são organizadas anulmente, pela Comissão de Festas de Santa
Bárbara, constituída pela Paróquia de Aljustrel, a Câmara Municipal, a União das
Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos e a Sociedade Musical de Instrução e Recreio
Aljustrelense, e contam com o apoio do Núcleo de Atletismo e Recreio de Messejana
(NARM), da Associação de Atletismo de Beja, dos Bombeiros e da GNR e com a divulgação da TLA-Rádio.
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Refeitório Comunitário

Obras

Obras de remodelação
chegam ao fim
O Refeitório Comunitário, equipamento de cariz social, irá brevemente servir os trabalhadores da autarquia, trabalhadores de outras
entidades ou instituições que se encontrem deslocados, beneficiários de prestações sociais que estejam integrados em programas de
emprego/inserção e indivíduos em situação de carência económica.

D

entro em breve deverá entrar em funcionamento o Refeitório
Comunitário de Aljustrel.
As obras deste equipamento de cariz social consistiram na
remodelação e alteração de parte do edifício da antiga Delegação Escolar de Aljustrel.
O edifício, que esteve a ser utilizado até recentemente pela escola E.B 1 da Avenida,
apresentava um estado de conservação razoável, contudo face às novas exigências foi necessário proceder a algumas alterações interiores a fim de adaptar o espaço à sua nova
funcionalidade e de dotar o espaço de acessibilidade completa para todos os utentes, nomeadamente para os de mobilidade condicionada.
A área de intervenção teve por base a remodelação de parte do piso inferior, numa
sala onde funcionava a cantina escolar, continuando no piso superior a manter-se a Casa
do Professor.
Assim, as obras consistiram na adaptação e construção de uma sala de refeição, de uma
cozinha e de instalações sanitárias para homens e mulheres e de duas rampas de acesso.
Entidade
Promotora
Câmara Municipal
de Aljustrel

Data de início

Data de conclusão

01-09-2012

31-12-2013

Para a execução e financiamento desta obra, foi apresentada uma candidatura ao
PRODER que foi aprovada, o que permitiu ao Município de Aljustrel e parceiros sociais
avançarem para a criação de um serviço no apoio à comunidade, que, devido à crise, regista cada vez mais situações de carência e de pobreza.
O Refeitório Comunitário é um equipamento de cariz social que visa servir os trabalhadores da autarquia, trabalhadores de outras entidades ou instituições que se encontrem deslocados, beneficiários de prestações sociais que estejam integrados em programas de emprego/inserção e indivíduos em situação de carência económica, caso as IPSS e
Misericórdias do concelho ultrapassem a sua capacidade de resposta. O espaço cumprirá
todas as condições de higiene e segurança alimentar, privilegiará a utilização de equipamentos energeticamente eficientes.
Esta obra assenta no trabalho desenvolvido pelos parceiros institucionais no terreno:
as IPSS, Misericórdias e as Escolas. Conta ainda com a colaboração do Núcleo de Voluntariado de Aljustrel e restantes parceiros da Rede Social.

Fontes
de Financiamento

Contrapartida
Nacional

Investimento

Orçamento
Municipal

FEADER
38.872,55 € (75%)

12.957,52 € (25%)

51.830,07 €

57.643,39 €

Desenvolvimento local

Casa Social do Concelho de Aljustrel

Delegação da Cruz Vermelha e APE vão
ter brevemente espaço próprio

A

s obras para a construção
da “Casa Social” do Concelho de Aljustrel seguem
a bom ritmo.
Os trabalhos foram iniciados,
no passado mês de outubro, e visam alterar e conservar parte do
edifício situado na antiga Extensão do Centro de Saúde.
Assim, foi procedido a alterações interiores a fim de dotar
o espaço de todas as condições
para garantir uma acessibilidade
completa, possibilitando o acesso
a utentes com mobilidade condicionada. As obras incidiram na
remodelação de algumas salas e
das instalações sanitárias, bem
como na construção de uma sala
de tratamentos e de uma rampa de
acesso.
Recorda-se que, em 2009, após

se encontrar sem utilização durante algum tempo, parte do edifício foi adaptado para dar lugar
ao Julgado de Paz do Concelho
de Aljustrel. E, em 2010, foi a vez
de outro espaço do edifício sofrer
obras com vista a ali instalar a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ).
A parte restante do edifício
destina-se, agora, à instalação da
denominada “Casa Social”, e irá
servir de local para o desenvolvimento das atividades da Delegação da Cruz Vermelha de Beja e da
Associação de Pessoas Especiais
(APE), que careciam de espaço
físico.
A criação desta “Casa Social”
resulta do protocolo estabelecido,
em março deste ano, entre estas
duas entidades e a Câmara Mu-

nicipal de Aljustrel, que se prontificou a realizar uma candidatura ao PRODER – Programa de
Desenvolvimento Rural, Medida
3.2., promovido pelo GAL AL/
SUD Esdime, visando a edificação
da designada infraestrutura. As
obras terão um custo total de cerca de 67.200,00 euros, sendo comparticipadas em aproximadamente 47,500,00 euros pelo FEADER,
e o remanescente pelo Município
de Aljustrel, entidade promotora.
Depois de concluídos estes
trabalhos de remodelação, todo
o edifício ficará, assim, munido
de serviços sociais que poderão ir
mais ao encontro das necessidades das pessoas, atenuar a exclusão social e contribuir para uma
melhor integração social da população do Concelho de Aljustrel.

Câmara cria
Centro de
interpretação de
produtos hortícolas
e ervas aromáticas

N

o âmbito do projeto de regeneração urbana e ambiental do
Carregueiro, financiado pelo INAlentejo, a Câmara Municipal de Aljustrel iniciou, recentemente, as obras para a criação
de um “Centro de interpretação de produtos hortícolas e ervas aromáticas e de apoio às hortas comunitárias”.
Estas obras estão a ser levadas a cabo numa antiga casa, adjacente
às hortas comunitárias, entretanto ali construídas. Irá também surgir
uma horta pedagógica que permitirá ao centro de investigação apoiar
os agricultores, através de atividades que conciliam a produção com a
sustentabilidade ambiental.
Promover o desenvolvimento de ações de sensibilização e de formação destinadas a diferentes públicos; valorizar a produção das ervas aromáticas com o intuito de gerar valor económico e revitalizar
a economia; contribuir para a sustentabilidade económica do projeto,
através da dinamização de diversas atividades; desenvolver e executar projetos de investigação científica, cooperando com entidades que
promovam estudos de doutoramento, mestrado e outros projetos de
pós-graduação desenvolvidos no seu âmbito disciplinar e interdisciplinar; investigar modos de produção agrícola ecológicos que promovam
a utilização sustentável do meio ambiente e criar emprego dirigido essencialmente à população local, são outros dos objetivos deste centro,
que pretende promover e incentivar o desenvolvimento ambiental, social, económico e cultural da aldeia.
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1 milhão de euros

Valor aproximado que a Câmara Municipal de Aljustrel vai investir na construção do Parque da Vila.

Projeto Parque da Vila

Cobertura do Parque Desportivo
está a ser instalada
Esta intervenção integra-se no projeto Parque da Vila que terá um conjunto alargado de equipamentos desportivos enquadrados por um amplo espaço verde.

Obras

E

stá a decorrer a instalação da cobertura do
Parque Desportivo de Aljustrel. Esta estrutura permitirá cobrir parcialmente o campo de
jogos e bancadas deste recinto desportivo, dotando-o de maior conforto e versatilidade.
Esta intervenção integra-se no projeto Parque
da Vila que terá um conjunto alargado de equipamentos desportivos enquadrados por um amplo
espaço verde. Com uma área de intervenção de
11.525 m2 o Parque da Vila oferece distintos ambientes com variadíssimos equipamentos com instalações de apoio, ou seja, o novo espaço integrará
os dois campos de ténis, as bancadas envolventes,
balneários, vestiários e instalações sanitárias. Faz
ainda parte deste parque um campo de minigolfe;
um parque infantil com duas zonas para diferentes
usos, uma com equipamento de diversão com baloiços e escorregas e uma outra para pequenos jogos;
terá ainda um parque de fitness com condições para
a atividade física e uma utilização terapêutica pela
população sénior.
Cerca de 1 milhão de euros, com comparticipação do QREN, é quanto a Câmara Municipal de Aljustrel vai investir na construção do Parque da Vila.

Desporto

Centro Escolar Vipasca com
campo multiusos sintético

N

o âmbito do projeto do Centro Escolar Vipasca foi recentemente criado um novo espaço destinado à prática desportiva.
Trata-se de um campo multiusos com relva sintética, que irá
servir, para além da população escolar, as coletividades do concelho.
A referida infraestrutura divide-se em dois campos de relva sintética, com uma dimensão total de 12x22,8 m. Inicialmente o município
tinha previsto a colocação do sintético num outro campo, já existente, porém decidiu-se criar uma nova estrutura, numa zona adjacente,
dilatando a oferta de infraestruturas para a prática desportiva.

Administração direta

Uma Câmara
com rostos

A

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

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Legenda das imagens
01. Instalação de sarjeta de
águas pluvias na Rua do
Saco em Montes Velhos.

06. 
Rebaixamento das caixas
de visita no Polo Industrial
de Aljustrel.

02. C
 olocação de passeio na
Corte Vicente Anes.

07. L
impeza do parque de
matérias da Junta de Freguesia de S. J. Negrilhos.

03. C
olocação de aparelhos
de ginástica junto ao
Campo de Futebol de
Jungeiros.
04. R
 eparação de passeio no
Polo Industrial de Aljustrel.
05. Instalação de mesas de
jardim em Jungeiros.

08. L
 impeza de bermas na Estrada Municipal 526.
09.Corte de arbustos na Av.
25 de Abril em Montes
Velhos.
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Centro do comércio tradicional

Mercado Municipal
de Aljustrel
- aberto há 85 anos
O mercado foi inaugurado em 1929, compreendendo
um edifício de tijolo e alvenaria de pedra, com diversas
lojas em torno de uma área central onde se encontravam os “tabuleiros” de venda.

D

esconhecemos a existência de mercados em
Aljustrel anteriores ao
séc. XIX. De todos os séculos
anteriores apenas conhecemos as
referências ao comércio de produtos mencionados no foral do
séc. XIII (1235) e no de 1510. Sabemos também da realização de
uma das maiores feiras de gado
do Baixo Alentejo, que tinha lugar em Aljustrel no dia de Santo
António e que veio, posteriormente, a ser referenciada como
feriado municipal. É provável
que, como muitas outras terras
deste país, Aljustrel possuísse
um mercado mensal, que ainda
hoje existe em muitas localidades
portuguesas, apesar do mercado
diário, e que em Aljustrel se realiza na primeira terça-feira de
cada mês. Mesmo depois do estabelecimento dos mercados semanais, estes mercados mensais
tinham muito mais importância
porque era a única altura, devido às dificuldades existentes no
transporte e nas vias de comunicação, em que vinham mercadores e comerciantes de outros
pontos do país, fazendo um circuito por várias localidades que

tinham os seus mercados mensais em dias diferentes da semana justamente para permitir essa
mobilidade.
Contudo, em 1859, o presidente da Câmara, na sua sessão
de 15 de fevereiro, em que estiveram presentes inúmeros agricultores e proprietários, propõe,
e é aceite, a criação de um mercado franco semanal, a ter lugar
ao domingo, e que se situaria na
Praça da Vila, local onde é hoje
a Praça 13 de janeiro. Este mercado não possuía, como é óbvio,
instalações físicas, tendo lugar
num terreiro, em que os produtos estavam expostos ao pó e ao
calor durante os meses de verão e
à chuva e à lama durante os meses de inverno. Seria um mercado mais direcionado para os produtores locais e de municípios
vizinhos.
Com o desenvolvimento da
exploração mineira a vila foi
crescendo em termos demográficos e a sua câmara municipal
sentiu a necessidade de passar
o mercado de semanal para bissemanal. Passou então a haver
mercado à quinta-feira e domingo. Este mercado, de acordo com

o regulamento então aprovado,
tinha início ao nascer do sol e
terminava às 9 horas da manhã
nos meses de maio a agosto, e às
10 horas nos meses de setembro
a abril. Continuava a ter lugar
num terreiro sem instalações e
com condições muito precárias.
Pouco tempo depois, em
1901, o mercado “de hortaliças e
mais géneros de consumo” passa a diário, com novas posturas,
mas mantendo sempre o mesmo
local e o mesmo figurino. A população e os comerciantes começam então a queixar-se das inexistentes condições para a venda
dos seus produtos, trabalhando
diariamente ao frio e à chuva durante os meses de inverno e sob
um sol abrasador nos meses de
verão, em que só a necessidade
imperiosa de vender os produtos
para sobreviver fazia com que os
vendedores suportassem tais inclemências.
Em 1906, face ao aumento
das receitas municipais proveniente da exploração mineira, abre-se a discussão, patente
nas folhas do Jornal “O Campo
d’Ourique”, um jornal local publicado numa das freguesias do

Inauguração do mercado em 1929, tendo
em primeiro plano o telheiro da venda do peixe

concelho, sobre quais as obras
mais urgentes a que o município
devia dar andamento. A construção de um mercado situado
em edifício próprio era uma das
principais, juntamente com a pavimentação dos arruamentos da
vila e das aldeias.
Na sua reunião de 23 de janeiro, a câmara municipal optou então pela construção de
um mercado de raiz, em local a
designar. Para a escolha do local
nomeou uma comissão de cinco
membros. Na sessão de 9 de fevereiro estava já escolhido o local,
que é o local onde ainda hoje se
encontra, num triângulo formado pela Travessa da Amoreira, a
antiga estrada para Castro Verde
e a Estrada Real nº 75 (Ferreira
do Alentejo-Odemira).
Esta localização do mercado
vai também suscitar grande polémica já que alguns munícipes,
entre os quais o presidente da
Companhia Mineira, desejavam
outro local, tendo mesmo o presidente da Companhia Mineira
oficiado à câmara municipal que,
se o outro local fosse escolhido
poderia comparticipar nalgumas
despesas decorrentes do arranjo
urbanístico. Contudo, o executivo camarário opta pelo local inicialmente designado.
Entretanto, o local encontrava-se ocupado com outras construções pelo que, era necessário
recorrer a expropriações e aquisição de terrenos. Burocracias e
falta de dinheiro fazem com que
apenas em 1914 se inicie o processo de intenção de expropriações. Mais atrasos e é apenas em
1916 que a câmara municipal,
mais uma vez, delibera sobre a
expropriação, tendo ainda sido
deliberada a construção.
Talvez devido ao conflito ar-

mado que se vivia na Europa, e
em que Portugal participou a
partir de 1916, e aos problemas
políticos e financeiros que se seguiram, o processo voltou a estagnar e em 1921 ainda se faziam
expropriações do local, que continuam em 1924 a par da aquisição de terrenos por parte do município, para esse efeito.
Finalmente, em abril de 1927,
vinte e um anos depois da deliberação inicial de construir um
mercado, é adjudicada a um pedreiro a obra de construção civil
do mercado municipal, tendo
aquele apresentado preços unitários para a construção em tijolo
das paredes divisórias interiores,
o mesmo para as paredes exteriores e paredes interiores mestras em alvenaria de pedra. Em
novembro do mesmo ano é adjudicada à Sociedade Industrial
Metalúrgica, de Lisboa, a construção da cobertura metálica e
em janeiro de 1928 é adjudicada
a construção das estruturas metálicas para colocação dos tabuleiros de venda.
O mercado acaba por ser
inaugurado em 1929, compreendendo um edifício de tijolo e
alvenaria de pedra, com diversas lojas em torno de uma área
central onde se encontravam os
“tabuleiros” de venda. Possuía
ainda exteriormente, um telheiro metálico, aberto, onde se efectuava a venda do peixe, situado
na junção da antiga estrada para
Castro Verde e a antiga Estrada
Real, e uma zona ajardinada na
confluência da antiga Estrada
Real com a Travessa da Amoreira.
Pelas fotografias juntas podemos verificar que o mercado foi
inaugurado ainda sem a totalidade dos acabamentos efetuados.

Inauguração do mercado em 1929. Face virada
para a antiga Estrada Real.

Inauguração do mercado em 1929.
Área ajardinada
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Vista do mercado cerca de 1950

“Marinho”,
um
símbolo do
Mercado
Municipal
de Aljustrel

Na atualidade

A

pós a sua inauguração e até à atualidade o mercado sofreu algumas alterações. O local do espaço ajardinado
foi rebaixado para o nível da rua, tendo sido aberto um
vão sob o mercado, onde foi instalado o gabinete do aferidor
municipal. As janelas das lojas desapareceram, tendo sido substituídas por parede de tijolo, ficando apenas uma pequena área
envidraçada no topo. Em 2006, o telheiro do mercado do peixe foi retirado, tendo esta área passado para um outro edifício
fronteiro, construído especialmente para este tipo de atividade.
Em 2007, todo o edifício sofreu obras de beneficiação incluindo
a remodelação da área central de bancas de venda.
Hoje em dia, o Mercado Municipal continua a albergar comércio variado, tendo-se verificado, nos últimos anos, o surgimento de vendedores que se especializaram na comercialização
de produtos tradicionais da região, bem como de alimentos
gourmet e biológicos.
O Mercado Municipal de Aljustrel continua a ser, igualmente, um dos centros principais onde se desenvolve a vida social
do concelho, em particular aos sábados de manhã, contribuindo para tal o número variado de iniciativas culturais – exposições, concertos, etc. - que a câmara municipal e a junta de
freguesia vêm desenvolvendo neste local.

N

o passado dia 10 de dezembro faleceu Mário
Severino, um símbolo
incontornável do Mercado Municipal de Aljustrel e pessoa que
granjeou inúmeras amizades
dentro e fora do nosso concelho.
Quem visita este espaço jamais
esquecerá a simpática e amabilidade do “Marinho”, figura
ímpar da nossa terra e empresário proprietário do talho com
o mesmo nome. O Município de
Aljustrel endereça condolências
à família e amigos.

Café “Diná” (Snack-bar)
Loja da Ana
(Venda de vestuário)
Talho “Carnes do Alentejo”
(Venda de Carnes e enchidos)
Talho “O Marinho”
(Venda de carnes e enchidos)
Frutas “Pinto”
(Venda de frutas e legumes)
Frutas “Severino”
(Venda de frutas e legumes)

Quem vende no Mercado
Municipal?

Frutas “Gato”
(Venda de frutas e legumes)
Florista “Severino”
(Venda e arranjos florais)

Loja “Cantinho do Pão”
(Venda de produtos gourmet)
Loja “Dona Azeitona”
(Venda de produtos regionais e
artesanato)
Mercearia “Manuel Faustino”
(Venda de produtos variados)
Peixaria Estrela-do-mar
(Venda de peixe e mariscos)
Peixaria Vítor Guerreiro
(Venda de peixe e mariscos)
Peixaria Maria Glória
(Venda de peixe e mariscos)
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Resíduos no sítio certo

Autarquia apela ao
cumprimento das
regras
Esta iniciativa pretende informar e chamar a atenção
dos munícipes para a necessidade de cumprir as regras municipais ao nível das boas práticas ambientais.

A

Câmara Municipal de Aljustrel lançou recentemente uma nova campanha de sensibilização para a correta deposição dos resíduos sólidos urbanos (RSU),
vulgarmente apelidados de “lixo”.
Realizada através de folhetos, esta iniciativa pretende
informar e chamar a atenção dos munícipes para a necessidade de cumprir as regras municipais ao nível das boas
práticas ambientais. De facto, ao longo do tempo tem-se
vindo a constatar que, em determinadas situações, essas regras respeitantes à correta deposição dos resíduos não são
reiteradamente respeitadas sejam lixos urbanos, monos ou
recicláveis.
Assim, a autarquia apela aos munícipes para que cumpram a legislação em vigor para o bem coletivo.
HORÁRIO E DIAS DE RECOLHA
No âmbito das ações de fiscalização do Serviço de
Higiene e Limpeza Urbana, detetou-se novamente situações em que são colocados resíduos urbanos fora do
horário e dia de recolha estabelecidos pelo município. Ora de acordo com o artigo 13º do Regulamento Municipal de RSU e Higiene Urbana do concelho
de Aljustrel, a deposição de resíduos na via pública só poderá ser efetuada a partir das 19 horas e de acordo com os

circuitos definidos para a zona residencial. O não cumprimento destas normas poderá levar à aplicação de coimas
que variam entre os 25€ e os 74€.
UTILIZAÇÃO DO CONTENTOR
As mesmas ações de fiscalização da autarquia detetaram
que alguns munícipes não possuem contentor do lixo, pelo
que não acondicionam convenientemente os resíduos urbanos. De acordo com o artigo 17º do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Urbana do Concelho de Aljustrel, os resíduos urbanos devem ser bem acondicionados,
permitindo a sua deposição adequada dentro dos contentores sua dispersão na via pública. Para se evitar a aplicação
da coima, que poderá ir dos 25€ aos 74€, os munícipes em
incumprimento deverão adquirir um contentor para a deposição dos resíduos. A aquisição poderá ser feita através
dos Serviços Municipais, dirigindo-se à Divisão Técnica, ou
noutro local desde que seja o modelo de contentor adotado
pelo município.
DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS JUNTO
AOS ECOPONTOS
Também a deposição de resíduos recicláveis fora dos
ecopontos é proibida pelo nosso regulamento, bem como a

deposição de qualquer tipo de resíduos junto ao ecoponto.
Quando se trate de grandes quantidades de resíduos recicláveis, deverá o seu detentor encaminhá-los para o ecocentro,
situado junto à E.N Malha Ferro (a cerca de 50 metros da
rotunda, direção a Castro Verde). Neste caso a coima varia
entre os 25€ a 2500€ segundo o artigo 35º do Regulamento
Municipal de RSU e Higiene Urbana.
RECOLHA MONOS/VERDES
Detetou-se, no âmbito da dita fiscalização que são colocados na via pública, resíduos volumosos/resíduos verdes/
equipamentos elétricos e eletrónicos sem ter sido efetuado
o pedido prévio de Recolha de Monos/Verdes através da Linha Verde que serve para esse intento. A recolha deste tipo
de resíduos realiza-se às segundas-feiras, sendo que o pedido deve ser solicitado até às 15 horas da sexta-feira anterior,
através da Linha Verde. Depois de solicitado o serviço através da referida linha, poderá colocar os monos ou verdes na
via pública, domingo à noite. Pode ligar gratuitamente pelo
número 800 206 384 ou ainda através do preenchimento de
impresso na Divisão Técnica do Município. Os monos ou os
verdes só deverão ser colocados na via pública no domingo
à noite e somente após solicitação do serviço. Esta infração
está sujeita a uma coima de 250€ segundo o artigo 35º do
regulamento municipal de RSUs e Higiene Urbana.

Saúde

Câmara promove atividade
desportiva para alertar
contra perigos da diabetes

Semana Europeia de Prevenção de Resíduos

EB 2,3 Brito Camacho e Secundária de
Aljustrel iniciam compostagem

N

o âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, que decorreu de 16 a 24 de novembro
de 2013, a Ambilital e a AMAGRA promoveram uma ação cuja pretensão passou por fomentar a
compostagem nas escolas.
A iniciativa teve por base a oferta de um compostor às escolas de Aljustrel, para assim puderem iniciar
o processo de compostagem nos estabelecimentos de ensino. Esta ação tem como metas principais a sensibilização da população escolar para a importância da compostagem e promoção da valorização orgânica,
bem como o incentivo à criação de hortas biológicas. Agora, os restos dos refeitórios escolares tem um novo
destino e servirão para fertilizar e dar vida a novos produtos hortícolas.

P

ara comemorar o Dia Mundial da Diabetes, a Câmara Municipal
de Aljustrel realizou, no dia 14 de novembro, uma aula de step
junto ao mercado municipal. A atividade esteve aberta ao público em geral e toda a população foi convidada a participar.
A Câmara Municipal de Aljustrel associou-se assim, uma vez mais,
a estas comemorações no sentido de alertar e de informar as pessoas
para os perigos e complicações desta doença que tem vindo a vitimar
cada vez mais indivíduos em todo o mundo, mas também para a sua
prevenção.
O Dia Mundial da Diabetes foi criado em 1991 pela International Diabetes Federation (IDF) e pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) com o objetivo de dar resposta ao aumento alarmante de casos
de diabetes no mundo.
A celebração da data tornou-se, no ano de 2007, dia oficial de saúde
da ONU após aprovação das Nações Unidas em Dezembro de 2006, e
é comemorado, anualmente a 14 de novembro, em memória do dia de
aniversário de Frederick Banting que, juntamente com Charles Best,
criou a primeira ideia que levou à descoberta da insulina em 1922.
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Instituto Clínico de Aljustrel

Um projeto a pensar na saúde
e bem-estar
O Instituto Clínico de Aljustrel, inaugurado a 28 de setembro de 2013, tem a assinatura do arquiteto Aljustrelense Carlos Ganhão. Trata-se de uma clinica com instalações modernas, que transmite elegância e
bem-estar, dotada com os melhores equipamentos médicos, dispõe de 25 especialidades e especialistas de
renome. Situa-se numa das principais artérias de Aljustrel, mais propriamente na Rua de Olivença.

A

pós o infortúnio que se
abateu sobre Cristina
Alves, sob a forma de
um AVC, surgiu um mar de dificuldades e de incómodos relacionados com os tratamentos
de recuperação a que teve que se
submeter, nomeadamente a nível
da fisioterapia. Foi esta “a faísca”
que iluminou a mentora deste
projeto, que quis fazer alguma
coisa por aquelas pessoas, que tal
como ela, necessitassem deste tipo de tratamento. Por essa razão
o projeto do ICA- Instituto Clínico de Aljustrel começou com a
vertente de fisioterapia, só depois
a ideia original foi evoluindo até
à fase em que está agora, disponibilizando aos utentes 25 especialidades.
Superadas as dificuldades iniciais, Cristina começou a sonhar
com um projeto que fazia sentido, porque o Instituto Clínico de
Aljustrel vem beneficiar o nosso

concelho, bem como concelhos
limítrofes, quiçá até um pouco
mais além. Acreditou que “há
males que vêm por bem” e encontrou na adversidade a vontade
e inspiração necessárias para levar por adiante uma iniciativa de
grande envergadura, um projeto
de saúde ímpar em todo o distrito
de Beja, quer em termos de dinâmica, quer em termos de espaço
físico e dignidade.
O projeto, que entretanto se
tornou uma realidade, tem como
principal missão alargar a oferta
de cuidados médicos especializados e trazer a excelência através
dos melhores profissionais de
saúde para a nossa terra.
O ICA demorou três anos a
sair do papel, mas com a ajuda do
PRODER já é uma realidade. A
proprietária refere que para implementar e colocar em funcionamento toda esta máquina foi fundamental “a ajuda dos amigos, do

município de Aljustrel e da Esdime”. A diretora do ICA confessa
que se sente agradecida por tudo
o que já conseguiu até aqui, mas
ainda não se sente totalmente satisfeita, pois quer levar este sonho
um pouco mais além…mas reconhece a necessidade de dar um
passo de cada vez para atingir,
com segurança, a meta final. Para que essa meta seja alcançada é
necessário sonhar mais alto, para
que um dia o ICA se torne num
polo intermédio entre Alcoitão e
São Brás de Alportel.
O ICA dispõe de equipamentos de vanguarda que permitem
a deslocação até ao paciente, fazendo o processo ao contrário,
ou seja, o paciente não tem que se
deslocar, mas sim os equipamentos. Assim, esta mobilidade é um
fator de valor acrescentado, pois
deslocam-se até ao doente no
conforto da sua casa ou instituição, contribuindo para a melho-

ria dos cuidados paliativos e de
diagnóstico.
Todavia, Cristina Alves pretende que o ICA não seja apenas
um mero prestador de serviços.
Como tal tem o intuito de promover workshops e ações de sensibilização com a ajuda do corpo
médico do ICA.
Neste momento estão a ser
tomadas todas as diligências para
celebrar os acordos necessários
com determinadas entidades, designadamente convenção ao nível
de fisioterapia e exames complementares de diagnóstico de cardiologia com a ULSBA e diversas
seguradoras. Porém, como refere
a entrevistada, “este projeto tem
vários caminhares” e neste momento aguardam-se as respostas
oficiais para se celebrarem os
respetivos protocolos. Estão também a ser protocolados acordos
com determinadas associações
e entidades nomeadamente, câ-

CONTACTOS
geral@institutoclinicoaljustrel.pt | www.institutoclinicoaljustrel.pt | tel. 284 603 900 | Rua de Olivença, 33 Aljustrel

BI

Nome: Cristina Alves
Idade: 40 anos
Profissão: Empresária
maras municipais, juntas de freguesia, misericórdias, empresas,
entre outras.
Para além dos acordos, as parcerias são outro fator extremamente importante. Assim, está
prevista uma parceria com algumas entidades designadamente
com o Hospital Particular do Algarve. A vantagem principal será
dar seguimento a determinados
quadros clínicos que necessitem
de serviços como cirurgia, TAC
ou ressonância magnética.
Outro fator de valor acrescentado do ICA é o número de
postos de emprego que gera, atualmente estão empregadas 6 pessoas, para além da coordenadora
do instituto.
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Reabilitação das antigas escolas primárias

Social

Universidade Sénior
já tem espaço próprio
O edifício do Campo Esperança foi um dos
primeiros a ser adaptado para novas funções.
A antiga escola deu lugar à Universidade Sénior de Aljustrel (USA).

D

esde o passado dia 11 de novembro, a Universidade Sénior de Aljustrel encontra-se
a desenvolver as suas atividades na antiga escola do 1.º ciclo do Campo Esperança.
Com a abertura do Centro Escolar Vipasca, no início deste ano letivo
2013/2014, as escolas do 1.º ciclo frequentadas pelos alunos da vila de Aljustrel vão ganhar
“nova vida”. Albergar serviços camarários ou entidades diversas, foi a solução mais viável
para que estes edifícios não fossem votados ao abandono e pudessem ter uma utilização útil, indo assim ao
encontro das necessidades de coletividades e associações que estejam a desenvolver atividade de interesse
para a população.
O edifício do Campo Esperança foi um dos primeiros a ser adaptado para novas funções. Não deixando
de ser um local propício ao ensino e ao conhecimento, a escola deu lugar à Universidade Sénior de Aljustrel
(USA). Os alunos, que desde a criação da USA, têm tido formação em locais dispersos pelos diferentes equipamentos municipais, têm agora à sua disposição uma escola com salas de aulas mais adaptadas às matérias
lecionadas, bem como uma horta onde podem pôr em prática os conhecimentos adquiridos na aula de
hortifruticultura.
Muito em breve serão divulgadas as iniciativas que irão dar utilidade às antigas escolas primárias dos
Eucaliptos e Avenida, com a apresentação dos projetos da “Casa da Música” e “Centro Municipal de Artesanato”, respetivamente.

Missão Pijama

Livros para a inclusão

Crianças vão de pijama para a escola
em nome de uma grande causa

N

uma das maiores iniciativas de sensibilização
alguma vez realizadas em Portugal, as crianças
do Concelho de Aljustrel juntaram-se às cerca
de 142 mil outras crianças de todo o país e ilhas, e foram
de pijama para a escola, no dia 20 de novembro.
Esta iniciativa, que envolveu crianças de creches,
jardins-de-infância e primeiro ciclo pertencendo a 8.550
salas de 252 concelhos, foi promovida em nome de uma
grande causa: “uma criança tem direito a crescer numa
família”, promovendo, desta forma, o acolhimento familiar de crianças, no nosso país.
Esta foi a segunda edição do Dia Nacional do Pijama – que integra a Missão Pijama, uma iniciativa da

Mundos de Vida – lançada, no ano passado, para sensibilizar todos os portugueses para a necessidade de se
encontrar uma alternativa para as crianças institucionalizadas.
Em Portugal, 8.557 crianças em risco estão separadas dos seus pais. 95% destas crianças vivem em instituições e apenas 5% vivem em famílias de acolhimento.
A situação portuguesa é anacrónica, quando comparada com a realidade europeia. Por exemplo, em França
62% das crianças em risco separadas dos pais vivem
com famílias de acolhimento e em Inglaterra o número
sobe para 75%.
É, por isso, que mais de 142.500 crianças foram de
pijama para a sua escola para chamarem a atenção das
pessoas grandes (e do país distraído) que é possível fazer
diferente e fazer muito melhor. Um papel que é de todos
e está ao alcance de todos.
Se se contar apenas os irmãos, pais e avós, foram
mais de um milhão de portugueses que estiveram, no
Dia Nacional do Pijama, a falar de sentimentos para o
país, usando o símbolo do pijama – “momentos pijama,
são momentos família”: pela cumplicidade, pelo livro
que se conta à noite, pela ternura, pelo aconchego.

“Pessoas Especiais“

Núcleo Pais-em-Rede
ocupa edifício
do antigo CAIM

O

Núcleo de Aljustrel Pais-Em-Rede (PER) recebeu, no passado dia 11 de dezembro, da Câmara Municipal de Aljustrel, as chaves do CAIM - Centro de Animação Infantil Municipal, infraestrutura
desativada após a entrada em funcionamento do Centro Escolar, para aí instalar a sua sede.
O núcleo PER ganha, agora, um novo local para atender os seus associados e cumprir a sua missão de
apoiar as “pessoas especiais”.

Escritores conceituados
escrevem
histórias
para
“Meninos
Especiais“

A

Associação Pais-Em-Rede lançou recentemente
a coleção “Meninos Especiais”. Trata-se de uma coletânea
composta por três livros com histórias infantis, cada uma específica a uma enfermidade afetando
crianças diferentes das outras.
Luísa Ducla Soares escreveu
“Olá, eu sou o Tiago – Um detetive em cadeira de rodas”. Uma
história de um menino com paralisia cerebral, ilustrada por
Ana Ferreira. Alice Vieira, com
ilustrações de Paulo Guerreiro,
compôs o texto do livro sobre autismo: “Olá, eu sou o João - Um
mundo só meu”, e por fim, “Olá,
eu sou a Vera- É bom ter amigos”,
livro da autoria de Luísa Beltrão,
com ilustrações de Tânia Baião
Lopes, fala de uma menina com
trissomia 21.
Um terço do valor de cada livro, que pode ser vendido separadamente, reverte para os núcleos
locais Pais-Em-Rede. No nosso
concelho, podem ser adquiridos

em todas as juntas de freguesia,
nas lojas Decorações Oliveira e
Bom Tom, na Biblioteca Municipal de Aljustrel, e desde há poucos dias, na recente sede do Pais-Em-Rede de Aljustrel, ou seja no
espaço do antigo CAIM.
Para meados do próximo ano,
serão apresentadas ao público outras três histórias, da autoria de
outros escritores de renome que
generosamente aceitaram o desafio de contribuir para esta nobre
causa.
Estes escritores, ilustradores e
editores querem desta forma partilhar a sua arte e o seu saber em
livros, para que “meninos sem
lugar na sociedade possam vir a
tê-lo”.
Com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, vêm demonstrar que, em tempo de crise,
o reconhecimento pela importância de uma iniciativa dirigida
às crianças para a inclusão, é possível desde que haja vontade.
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Clube TT “Trilhos do Roxo“

Percorrer
caminhos em todo
o terreno pelo
gosto da aventura
e do convívio
Depois do clube de Beja, o clube
TT “Trilhos do Roxo” de Ervidel, é o
segundo do distrito a estar legalizado e organizado enquanto coletividade.

N

a nossa rubrica dedicada às coletividades, fomos ao encontro de José
Pinto, presidente da Mesa de Assembleia e um dos fundadores do
Clube de TT de Ervidel “Trilhos
do Roxo, que em conversa nos
traçou a evolução e as atividades
desenvolvidas por esta coletividade de turismo de lazer, desde a
sua criação até ao último passeio
que se realizou no passado dia 30
de novembro.
Conforme explicou José Pinto, a história deste clube remonta
a 6 anos atrás, quando a vontade
de passar um dia diferente, sair
do betão e ir para o campo a bordo de um jipe todo o terreno levou à aproximação de indivíduos
que partilhavam o mesmo gosto
pela aventura, o contacto com a
natureza e o convívio. E, estas foram as razões que levaram, neste
último dia de novembro, cerca
de 150 pessoas, distribuídas por
umas 30 viaturas todo o terreno,
a percorrer os trilhos e caminhos
rurais do Concelho de Aljustrel,
atravessando magníficas paisagens alentejanas, e no final a juntarem-se num almoço.
No início, começou por aparecer em Ervidel, uma pessoa
com um jipe equipado, depois
outra e outra. Foram dando umas
voltinhas pela Barragem do Roxo. O apetite por estes passeios
alargou-se a mais Ervidelenses
que, no dia 1º de maio de 2007,
criaram o Clube de TT de Ervidel
“Trilhos do Roxo”. Se nessa altura eram umas 8 pessoas, amantes
desta forma de passar os tempos
livres, hoje a direção do clube é
composta por 12 elementos, 10
homens e 2 mulheres, e contam já

com 120 sócios dos 3 aos 70 anos,
alguns vindos de outras zonas do
país.
Nos primeiros anos, o patrocínio da Adega Monte Acima de
Ervidel foi essencial para a viabilidade e crescimento deste clube,
que hoje continua aberto a novos
sócios, única fonte de rendimento. E hoje, depois do clube de Beja, o clube TT “Trilhos do Roxo”
de Ervidel, é o segundo do distrito a estar legalizado e organizado
enquanto coletividade. Contudo
neste momento, está a atravessar
uma fase de estagnação. A crise,
que aqui também se faz sentir,
não tem ajudado ao seu desenvolvimento. As dificuldades económicas que todos atravessam, mas
também o facto de não possuírem
sede própria, tem impossibilitado
os seus dirigentes a oferecer melhores condições aos sócios. Após
seis anos volvidos de existência,
as reuniões de direção continuam a realizar-se em cafés ou garagens, e não existe um local certo para colocar os equipamentos
utilizados nos passeios e almoços
oferecidos aos sócios. Algumas
diligências junto das autarquias
locais, nomeadamente Junta de
Freguesia de Ervidel e Câmara
Municipal de Aljustrel, já foram
efetuadas no sentido de lhes ser
concedido apoio na obtenção de
uma sede.
Mas essas dificuldades não
têm resfriado a vontade de continuar a promover os passeios
TT que se têm realizado ao longo
dos anos. Assim, integrados na
programação das comemorações
do 25 de Abril do Município de
Aljustrel, é habitualmente organizado um percurso noturno.

No verão, durante um fim de semana, realiza-se um passeio por
trilhos e caminhos rurais até ao
Litoral Alentejano, onde os participantes pernoitam e convivem
com outras coletividades e associações. Perto do Natal, saem
todos em família, e ao longo do
ano participam em diversos encontros TT fora do concelho, e
ainda no almoço anual oferecido
pelo clube.
Passarem um dia livre de responsabilidade, sem falar de obrigações profissionais, num clima
de convívio entre pessoas imbuídas de um certo espírito de grupo
e de solidariedade, essencial para
desenrascar quem vier a sofrer
algum percalço nesta aventura
sobre quatro rodas, é o que os
move.
De salientar que no clube
existem pessoas com várias profissões, desde o presidente, mecânico de profissão, ao militar da
GNR e outros que, em caso de necessidade, não hesitam em apoiar
quem precise. Neste passeio não
se disputa nenhuma prova, nem
competição.
Segundo assegurou José Pinto, os percursos são traçados respeitando a natureza, e todos os
participantes são avisados à partida das regras que não podem
infringir, nomeadamente sair
dos trilhos, pisar plantações ou
arrancar vedações.
Mas estes passeios para além
do prazer que proporcionam,
também têm desempenhado um
papel mais solidário. No ano passado, os participantes doaram à
Loja Social de Aljustrel cerca de
100 quilos de roupa, e esperam,
dentro em breve, com o patrocí-

nio de uma cadeia de supermercados do distrito, poderem fazer
a entrega de prendas às crianças
e cabazes de Natal às pessoas
mais carenciadas do concelho.
Além disso, como estes passeios
também servem para testar as
viaturas e a perícia dos condutores em caminhos um pouco mais
difíceis de circular, o clube já se
mostrou disponível para estabelecer parcerias com os bombeiros
e as entidades ligadas à proteção
civil a fim de poder prestar o seu
auxílio sempre que necessitem de
mais recursos, em situações de
emergência, por exemplo de buscas de desaparecidos, como foi o
caso recentemente. E são felizes
em dizer que até hoje nunca houve a registar nenhuma queixa ou
incidente, pois os passeios, que já

BI

registaram cerca de 260 pessoas,
não apresentam riscos, e é comum, estarem famílias inteiras,
com crianças muito jovens a bordo das viaturas.
Este ano, o clube irá encerrar
as atividades com o já tradicional passeio de Natal. Para 2014,
pensam realizar o passeio noturno de Abril, e esperam que o
novo ano lhes proporcione a tão
desejada sede para que possam
oferecer melhores condições aos
sócios, continuar a divulgar a
freguesia a que pertencem mas
também o desporto de todo o
terreno, e principalmente a partilhar esta sede de evasão e gosto
pela aventura com cada vez mais
participantes e sócios.

Data de criação: 1 de maio de 2007
Local: Ervidel
Sócios: 120
Membros da direção: 12
Contactos: trilhosdoroxo@live.com.pt
trilhosdoroxo@gmail.com
http://trilhosdoroxo.blogspot.pt/
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Curiosidade

Desporto

A história da natação tem os seus primeiros capítulos no início da história do homem. Surgiu inicialmente para suprir
as necessidades das populações que viviam à beira de lagos e rios. No Egipto e na Grécia, a natação era já considerada como um desporto fundamental para o bem-estar do corpo, embora ainda não se realizassem competições.

4.º Grande Prémio Santa Bárbara

Prova de atletismo atrai
atletas de todo o país
Centena e meia de atletas disputam
prova de atletismo que já conseguiu
alcançar algum destaque no calendário das
competições nacionais.

C

arlos Silva, do Grupo Desportivo Recreativo Reboleira, com
28min29s, no escalão sénior masculino e Sandra Teixeira, do Sporting Clube de Portugal, com 32m 28 s., no escalão
absolutos femininos, foram os grandes
vencedores do 4.º Grande Prémio de Santa
Bárbara que se realizou no passado sábado
7 de dezembro em Aljustrel.
À semelhança das edições anteriores,

esta prova de atletismo decorreu entre os
bairros mineiros de Aljustrel e juntou cerca
de 150 atletas vindos de todos os pontos do
país, desde clubes do Porto até mesmo da
ilha do Pico nos Açores.
Uma vez mais os atletas do NARM estiveram à altura de grandes nomes do atletismo, tendo João Silva (iniciados 1800m) e
Maria Rosário Silva (juvenis 3600m) conseguido alcançar os primeiros lugares. Na

prova por equipas, este clube de atletismo
da freguesia de Messejana ficou em quarto
lugar, embora empatado com o Beja Atlético Clube. Nos escalões mais jovens, também os atletas do NARM se destacaram
atingindo lugares de relevo na tabela da
competição.
Realizada desde há quatro anos, a Prova de Santa Bárbara devido à qualidade do
seu percurso, - que este ano foi beneficiado

graças ao passadiço construído na Nossa
Senhora do Castelo - e à sua organização, já
adquiriu alguma notoriedade no panorama
nacional das provas de atletismo. Mas esses
resultados não seriam possíveis sem a conjugação de esforços da Junta de Freguesia e
da Câmara Municipal de Aljustrel, da Associação de Atletismo de Beja, do NARM, dos
Bombeiros e da GNR, que de ano para ano,
têm vindo sempre a melhorar a prova.

Alargado o leque de actividades e de públicos

Desporto é aposta em 2014

E

m 2014 o Município de Aljustrel irá reforçar a sua aposta no desporto e atividade física enquanto fatores promotores da saúde e bem-estar. Ao nível das classes municipais de Natação e Hidroginástica
haverá novidades, com a introdução das novas classes de natação para bebés a partir dos 6 meses.
Também em 2014, a atividade de “Desporto para Todos” será alargada a todo o Concelho, deslocando-se às freguesias, proporcionando a todas as crianças e população adulta o acesso a esta atividade que tem
sido um grande sucesso, contribuindo, também, para incentivar a população a visitar as nossas freguesias.

Desporto em números
Natação crianças: 115
Natação adultos: 20
Bebés (dos 6 meses
aos 3 anos): 45
Hidroginástica: 42

XII Feira do Livro

Livros aos milhares para amantes da leitura
Promovida pela Câmara Municipal de Aljustrel, a Feira do Livro pretende
aproximar o leitor ao livro aguçando-lhe assim o gosto pela leitura.

O

Pavilhão do Parque de
Exposições e Feiras de
Aljustrel recebeu, de 25
a 29 de outubro, a XII Feira do
Livro.
Milhares de obras de todos
os estilos literários e de diversas
editoras foram apresentadas ao
público, que como já é costume,
além de satisfazer o seu gosto
pela leitura, aproveita também
este evento para adquirir livros

a preços mais convidativos para
oferecer no Natal.
Promovida pela Câmara
Municipal de Aljustrel, a Feira
do Livro pretende aproximar
o leitor ao livro aguçando-lhe
assim o gosto pela leitura. Neste espaço de cultura é sempre
oportuno promover não só os
livros e os seus autores, mas
também outros acontecimentos
ligados ao mundo das letras e

das artes. Assim, este ano, no
dia, 28, pelas 21h30, foi apresentado “Guiné-Bissau: As minhas
memórias de Gabu – 1973/74”,
do autor José Saúde, ao que se
seguiu um espetáculo musical
com o grupo “Moda Mãe”.
Na manhã desse mesmo dia,
os alunos do pré-escolar e do 1.º
ciclo assistiram à peça de teatro
“O fogo é nosso amigo”, pelo
Vicenteatro.

Durante a feira, esteve ainda patente ao público a exposição de fotografia “Obsessão”
da Aljustrelense Cláudia Banza.
A pintura esteve presente através dos quadros dos artistas
do Núcleo de Artes Visuais de
Aljustrel (NAVA), e foram expostos trabalhos de alunos do
pré-escolar.
Como tem vindo a acontecer
ao longo dos anos, a Feira do Li-

vro decorre em simultâneo com
a Feira Nova de Outubro, que
se realizou nos dias 26 e 27, no
Parque de Exposições e Feiras.
Durante este fim de semana,
além dos produtos típicos das
feiras tradicionais, o artesanato, as nozes, as castanhas, e
outros frutos da época foram os
produtos mais procurados pelos
visitantes.

Natal em Aljustrel

Festas, árvores de Natal e atividades
diversas para alegria de todos

D
Literatura

Biblioteca de Aljustrel
divulga obras de Manuel
Ribeiro, prestigiado escritor
alentejano

A

Biblioteca Municipal de Aljustrel recebeu no passado dia 2 de
dezembro, a Exposição “Manuel Ribeiro, o trabalho e a cruz”.
Esta exposição resulta de uma homenagem que a Biblioteca Municipal de Beja – José Saramago quis prestar a um dos mais
prestigiados escritores portugueses do início do século XX, nascido em
Albernoa (Concelho de Beja).
“Poeta, romancista, jornalista, ativista político e também um dos
mais destacados militantes anarco-sindicalistas da Primeira República, Manuel Ribeiro foi um dos percursores do neorrealismo e um dos
primeiros a introduzir na literatura a linguagem e as vivências da cultura alentejana”.
Nesta exposição, que tem vindo a ser divulgada em diversas bibliotecas, serão dados a conhecer documentos inéditos do espólio de Manuel Ribeiro, cuja Biblioteca Municipal de Beja é fiel depositária.
Esta mostra foi realizada com a colaboração de Gabriel Rui Silva,
investigador do Centro de Estudos e Letras da Universidade de Évora,
estudioso da obra deste escritor, com algumas obras publicadas a esse
respeito.
A exposição vai estar patente ao público até ao dia 30 de dezembro,
na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Aljustrel.

ezembro é sempre mês de
grande animação no concelho de Aljustrel. Este
ano, para dar um ar mais natalício, as ruas das principais artérias
da vila voltaram a ter iluminação
específica à época, uma árvore de
Natal foi colocada junto ao mercado municipal, e a maioria dos
comerciantes aceitou participar no
concurso de montras de Natal decorando as suas vitrinas com motivos natalícios.
Além disso, a Câmara Municipal tem vindo a promover ao longo
do mês um conjunto de atividades relacionadas com esta quadra,
desde as festas de Natal oferecidas
aos idosos, reformados e participantes do programa Animasénior
e alunos da Universidade Sénior
de Aljustrel, ao espetáculo de circo
para crianças do pré-escolar e 1.º

ciclo, passando pelos momentos
de convívio e de leitura proporcionados pela Biblioteca Municipal às
crianças das escolas e aos idosos
dos lares do concelho, e ainda à peça de teatro “A Festa do Encontro”
que o grupo de jovens contadores
de histórias Pim Pam Pum apresenta na Biblioteca. Além disso, à
semelhança dos anos anteriores, as
árvores de Natal, que o Museu Municipal decorou com desenhos das
crianças e que a Biblioteca criou
com livros, são dignas de uma visita.
Por fim, às atividades promovidas pela Câmara Municipal juntam-se também as diversas iniciativas desenvolvidas pelos agentes
e coletividades do concelho para
o agrado de todos os munícipes e
visitantes do concelho.
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A

Aniversário da Banda

SMIRA celebrou 37.º Aniversário

Para assinalar a data comemorativa, realizou-se uma arruada até
aos Paços do Concelho.

SMIRA-Sociedade Musical de
Instrução e Recreio Aljustrelense celebrou, no passado dia 1 de
dezembro, o 37.º aniversário da reorganização da sua banda filarmónica. Para assinalar a data comemorativa, realizou-se

uma arruada até aos Paços do Concelho e
a banda convidada, Sociedade Filarmónica
União Musical Amarelejense, presenteou o
público com um concerto que decorreu no
Parque de Exposições e Feiras.
O Auditório da Biblioteca Municipal

foi palco, no dia 14, de um concerto de
Natal com a Orquestra Juvenil e a turma
infantil da SMIRA. Um concerto brilhante
recheado de pequenos talentos, a combinar com a presente época festiva.
Para além destas atividades, e para

terminar as celebrações com chave de
ouro, será realizado também um concerto
de Gala, dia 21 à noite, na Igreja Matriz.
Um momento especial que se repete anualmente, por esta ocasião, e que fica na
memória de todos a que ele assistem.

Exposição coletiva

A humanidade em tons de azul

A

s Oficinas de Formação
e Animação Cultural
inauguraram no dia 8 de
novembro, a exposição coletiva
“Visões Submersa no Azul”.
Nesta mostra de pintura, escultura, instalação, vídeo e fotografia, cerca de três dezenas de
artistas nacionais e estrangeiros
expuseram as suas obras numa
manifestação da cor azul. Esta
exposição surgiu de uma “necessidade, intrínseca ao Homem, de
procura pela evolução humana.
Símbolo de quebra de fronteiras e
reforço dos elos constituintes da
cadeia “Humanidade”, tem co-

mo ponto de partida a cor azul,
e os efeitos que a cor tem sobre
o nosso olhar, criando energia
que estimula e acalma ao mesmo
tempo.
A artista plástica Mathilde
Amberger foi a mentora desta
“Utopia Azul”, um projeto que
conta com a colaboração do historiador de arte, Paulo Simões
Rodrigues, do investigador e crítico de arte, José Luís Ferreira, do
crítico de arte, poeta e escritor,
Manuel Rodrigues Vaz e do sociólogo e investigador, Pedro Andrade. Neste projeto destacam-se
ainda vários artistas nacionais co-

mo Fernando d´F Pereira e Sérgio
Amaral e o realizador Pedro Sena
Nunes que apoiam esta manifestação cromática e filosófica.
Depois da inauguração, e para celebrar o Dia de S. Martinho,
foi realizado, um magusto oferecido aos participantes e público.
A exposição esteve patente ao
público até ao dia 30 de novembro, e como já vem sendo habitual, foram organizadas visitas
guiadas, mediante marcação prévia, às quartas-feiras, das 9h30 às
12h30 para o público escolar, e
das 14h30 às 16 horas para o público em geral.

Nicola Di Nunzio

Fotógrafo italiano expõe obras
repletas de cor como que pintadas
pelas crianças

A

exposição de fotografia “20X15” de Nicola Di Nunzio vai estar patente ao público
até ao dia 4 de janeiro, nas Oficinas de Formação e Animação Cultural.
Inaugurada no passado dia 13, esta exposição reúne obras deste fotógrafo freelancer italiano, mas alentejano de coração.
Nascido em 1963, na Alemanha, mas de pais italianos, Nicola Di Nunzio alista-se, em
1984 na Força Aérea alemã, como fotógrafo. Depressa percebe que a vida de militar não é
para ele. No entanto, em 1985, é transferido para a Base Aérea n.11 de Beja. Aqui fica seis
anos, o tempo suficiente para se apaixonar pela luz da planície alentejana e pelas características tão especiais das paisagens do Alentejo. Depois parte para Itália, mas o amor por
uma alentejana de Mértola acaba por trazê-lo de volta a Beja, onde passa a desenvolver a
sua vida profissional de fotógrafo. Atualmente reparte a sua vida entre o norte de Itália e
Portugal.
Entretanto, licencia-se em Fotografia Profissional, na Alemanha, colabora para várias
revistas nacionais e estrangeiras e começa a desenvolver trabalhos fotográficos ligados
ao mundo do turismo. Elabora o mapa de promoção turística de várias localidades, no-

meadamente Mértola e Serpa, e realiza fotografias para brochuras turísticas de todos os
concelhos alentejanos integrados na Região de Turismo Planície Dourada. As suas reportagens levam e divulgam lá fora a beleza das paisagens doces e únicas do Alentejo, os seus
monumentos, o seu rico património cultural e artístico.
Em 2003, inaugura, no centro de Beja a “Galeria Nicola Di Nunzio e, em 2004 é formador na Escola Profissional Fialho de Almeida.
Realiza ainda trabalhos de design para a indústria de vinhos em Portugal, e de cerâmica
em Espanha e Itália. Em 2009, inicia o curso de Arquitetura na Universidade de Évora.
Ao longo, da sua carreira tem efetuado inúmeras exposições em Itália, Bélgica, Portugal, Alemanha e Nova Iorque. As suas fotografias “inspiram-se sempre num mundo
de fantasia onde vivem as crianças, sem limite e cheio de cores vivas. São essas cores que
o inspiram e fascinam, e que transformam o nosso dia a dia numa obra de arte alegre e
plena de vida.
Nesta exposição Nicola Di Nunzio procura “aproximar o mais possível a sua fotografia e os seus trabalhos à forma como as crianças “pintam” o Mundo!”.
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Câmara Municipal de Aljustrel

Reunião de
4 de setembro de 2013

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de comparticipação
financeira no valor de 150,00 € para atribuição do prémio do concurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovido pela
Esdime;
A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a proposta de abertura de procedimento concursal para a constituição de
relação jurídica de emprego público por
tempo determinado - contrato a termo
resolutivo certo, a tempo parcial para
contratação dos docentes para as AEC’s e
submeter a mesma à Assembleia Municipal para ratificação;
A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir o cartão social a 5 agregados familiares do Concelho de Aljustrel;
A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a substituição de obras
delegadas no Protocolo com as Juntas de
Freguesia de Rio de Moinhos e Ervidel e
remetê-las à Assembleia Municipal para
que esta, no uso das suas competências,
as possa aprovar.

Reunião de
18 de setembro de 2013

A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a proposta de protocolo a celebrar
entre o Município de Aljustrel e a AICEP Global Parques, Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, SA para a implementação
de uma ligação entre o site municipal e a
plataforma Global Find
A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir um subsídio no valor de 375€ à
Irmandade Misericórdia Nossa Senhora
de Assunção de Messejana para fazer face

às despesas com a realização das Festas de
Santa Maria;
A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir um subsídio no valor de 150€ à
Sociedade Columbófila Aljustrelense para fazer face à difícil situação financeira
que a sociedade atravessa;
A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir um subsídio no valor de 150€ à
Paróquia do Santíssimo Salvador de Aljustrel para fazer face às despesas com a
realização das Festas em Honra da Nossa
Senhora do Castelo;

Reunião de
2 de outubro de 2013

A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a proposta das Normas de Participação da 12.ª Vin&Cultura – Ervidel
2013;
A Câmara deliberou por unanimidade aceitar o patrocínio no valor de 530€
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo para
patrocinar o “Roxo Summer Feast”;
Por proposta do presidente, a Câmara
deliberou por unanimidade a atribuição
de um Voto de Louvor por Bons Serviços
Municipais a Manuel Joaquim Martins
Frederico;

Reunião de
16 de outubro de 2013

A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a proposta de delegação de competência no presidente;
A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a proposta de existência de mais
um vereador em regime de tempo inteiro;
A Câmara deliberou por unanimidade
receber a obra empreitada de “regeneração
urbana da zona histórica de messejana – i;

A Câmara deliberou por unanimidade receber a título provisório a obra EMPREITADA DE “CENTRO ESCOLAR
EB1/JI VIPASCA”;
A Câmara deliberou por unanimidade
reforçar o valor dos auxílios económicos
em 383,90 € para assegurar a totalidade da despesa que apresenta o valor de
6.158,90 €;
A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a proposta da escala de turnos de
farmácias no Concelho de Aljustrel para
o ano de 2014;
A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir o cartão social a 9 agregados familiares do Concelho de Aljustrel;
No uso da sua competência o presidente determinou que o vereador Carlos
Miguel Castanho Espada Teles, designado
vice-presidente desta Câmara Municipal,
exerça funções de vereador em regime de
tempo inteiro;

Reunião de
30 de outubro de 2013

A Câmara deliberou por unanimidade proceder à abertura do período de
discussão pública de revisão do Plano
Diretor Municipal de Aljustrel durante o
prazo de 30 dias;
A Câmara deliberou por maioria, com
a abstenção dos vereadores Manuel Camacho e Manuel Nobre, aprovar a proposta de Taxa de Derrama e submeta-la à
Assembleia Municipal;
A Câmara deliberou por maioria,
com a abstenção dos vereadores Manuel Camacho e Manuel Nobre, aprovar
a proposta de Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) e submetê-la à Assembleia
Municipal;

Deliberações

Resumo das
deliberações

A Câmara deliberou
por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 3.500€ à Sociedade Musical de Instrução
e Recreio Aljustrelense
como reforço do subsídio anual;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o pedido de reprogramação
da operação “Planos de Emergência para
o Baixo Alentejo” - ALENT-08-0437-FEDER-000707;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Acordo de Parceria entre o
Município de Aljustrel e o Instituto Politécnico de Beja;
A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a minuta do protocolo de cooperação celebrado entre o Município de Aljustrel e a Misericórdia Nossa Senhora de
Assunção de Messejana;

Reunião de
13 de novembro de 2013

A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a versão final do Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) da Herdade de Vale de Coelheiros e submetê-lo
à Assembleia Municipal;
A Câmara deliberou por unanimidade
receber a obra EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO CARREGUEIRO”;
Foi presente o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Aljustrel e a
Rodoviária do Alentejo, S.A. que tem como objetivo a realização de carreira interurbana no Concelho de Aljustrel;
A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir o cartão social a 10 agregados familiares do Concelho de Aljustrel.

Obrigação legal

Fatura da água passará a ser mensal
a partir de janeiro

C

omo é do conhecimento da generalidade da população, a leitura do consumo de água no Concelho de
Aljustrel tem sido feita, há vários anos a esta parte, de dois em dois meses, sendo a faturação realizada
com base na leitura real do contador.
A partir de Janeiro de 2014 a faturação de água no Concelho de Aljustrel passará a ser mensal, dando-se
cumprimento à lei que estabelece que, em regra, a faturação dos serviços públicos essenciais, como é o caso dos
serviços de águas e resíduos, deve ter uma periodicidade mensal. Em zonas onde a leitura real não for efetuada,
o consumo será calculado por estimativa baseada na média do consumo das duas últimas cobranças.
Os munícipes têm a possibilidade de comunicar a leitura do seu contador de água para os serviços do município, todos os meses, até ao dia 20. A leitura poderá igualmente ser comunicada através do telefone 284 600 070,
pelo email leituras.agua@mun-aljustrel.pt, pessoalmente na Divisão Técnica da Câmara Municipal, ou através do
site autárquico em www.mun-aljustrel.pt. Desta forma é garantida uma faturação mensal correta e mais precisa
do consumo de água evitando a faturação por estimativa e consequente correção em caso de anomalia.
O Município apela, desde já, à compreensão de todos os munícipes para o período de transição do sistema
de faturação do consumo de água.
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Freguesia de Messejana

Outros temas

Presépio e
iluminação
de Natal

C

omo já vem sendo habitual a população de Messejana elaborou, com o apoio da junta freguesia, o tradicional presépio de Natal junto à Igreja Matriz desta localidade. Foi
também colocada iluminação natalícia que contribuiu para embelezar ainda mais a já de si bonita Praça 1º de Julho, bem no centro
da vila.
Este ano, também a Aldeia dos Elvas se quis associar às comemorações natalícias, tendo para o efeito sido instalado um presépio nesta aldeia.
Com o empenho da população e da Junta de Freguesia, o Natal
ficou ainda mais belo em Messejana e na Aldeia dos Elvas.

15 de novembro de 2013

Resumo das deliberações
da Assembleia Municipal
de Aljustrel

N

a reunião da Assembleia Municipal de Aljustrel, realizada a 15
de novembro de 2013, antes de
se entrar no período da ordem

do dia procedeu-se à verificação da identidade dos cidadãos
António José Gonçalves Soares
Godinho, Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro e Duarte

Proença de Almeida Toscano,
eleitos para este órgão, que justificadamente não estiveram
presentes no ato de instalação
da Assembleia Municipal, realizado em 12 de outubro de 2013.
Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, segundo a ata de apuramento geral, com a identidade dos eleitos
e após terem prestado o juramento legal, o presidente da Assembleia Municipal, declarou-os investidos nas suas funções.
No primeiro ponto da ordem
de trabalhos, fixação do valor

das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, a Assembleia
Municipal deliberou por maioria, com a abstenção da bancada
da CDU, aprovar a proposta de
fixação das taxas do Imposto
Municipal sobre Imóveis para
vigorarem no ano de 2014.
Da ordem de trabalhos constou igualmente a Fixação da
Derrama, tendo a Assembleia
Municipal deliberado por unanimidade aprovar a proposta de
fixação da Derrama da mesma.
Ponto de muito interesse
desta sessão da Assembleia Mu-

nicipal foi igualmente a eleição de eleitos/eleitores representantes em diversos órgãos
locais, regionais e nacionais,
nomeadamente, representantes
no Congresso da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, representantes das Juntas de Freguesia na Assembleia
Distrital de Beja, representantes
na CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo
e membros efetivos e representantes eleitores na Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens
(CPCJ).

Órgãos locais e regionais - Assembleia Municipal elegeu representantes
A Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida em sessão ordinária, realizada a
12/10/2013, e em sessão extraordinária, realizada a 15/11/2013, procedeu a eleição
de eleitos/eleitores representantes em diversos órgãos locais, regionais e nacionais.
A saber:
Representantes no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Representante efetivo, Pedro Miguel Mealha Formoso, Presidente da União das
Freguesias Rio de Moinhos e Aljustrel.
Representante suplente, Ercília Sobral Diogo dos Santos Raposo, Presidente da Junta de Freguesia de Messejana.
Representantes das Juntas de Freguesia na Assembleia Distrital de Beja.
Representante efetivo, Rui Pedro da Silva Faustino, presidente da Junta de Freguesia de São João de Negrilhos.

Representante suplente, Ercília Sobral Diogo dos Santos Raposo, presidente da Junta de Freguesia de Messejana.
Representantes na CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo.
Membros efetivos, Francisco Correia Mestre e António José Gonçalves Soares Godinho.
Membros suplentes, Renata Sofia Restolho Veríssimo e Luís Maria Bartolomeu
Afonso da Palma
Representantes eleitores na Comissão de Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ).
Renata Sofia Restolho Veríssimo
Alda Vera Jorge da Silva
Luis Gabriel Tonim Zarco Rebola Neto
Cidália Pereira da Silva Pina Santos Gil

