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Avançam
as obras
no Concelho
>

O último semestre de 2011 marca, simultaneamente, a conclusão e o arranque de várias obras importantes para o
concelho de Aljustrel. // p 4 e 5

cultura

Encontro das Comunidades
Mineiras
O VI Encontro das
Comunidades Mineiras
não podia deixar de
reflectir a vontade de
unir esforços // p19

desporto

Programa “Viva Aljustrel”
O programa surgiu em
2011 e visa contribuir
para o enriquecimento
das actividades de
Verão oferecidas às crianças e jovens // p23

sociedade

Núcleo de Voluntariado
de Aljustrel
141 voluntários do
Núcleo de Voluntariado
de Aljustrel e São João
de Negrilhos desenvolvem as suas acções
no concelho // p17

Empreendedorismo

Transaqua absorve
mão-de-obra
A Transaqua, unidade
fabril instalada em São
João de Negrilhos, no
Concelho de Aljustrel,
utiliza maquinaria
altamente sofisticada
apenas utilizada em
quatro pontos do
globo // p11

freguesias

Festas de Messejana
D. Sebastião “voltou”
à vila de Messejana
para uma recriação
que pretendeu enriquecer o programa
tradicional // p10

Diferentes públicos, diferentes
soluções, um só destino

Aljustrel
com vários
projectos
turísticos
Aljustrel é dos concelhos alentejanos que
regista o mais elevado investimento no
sector do turismo // p8

Novo Cine Oriental,
em breve
uma realidade
Já começaram as obras de requalificação
do Cine Oriental em Aljustrel. // p4
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Município

Editorial

“
Nelson Brito
Presidente da Câmara

Os tempos que vivemos são de
grandes dificuldades. Saibam, no
entanto, que podem contar com
uma Câmara Municipal dinâmica e
preparada para enfrentar os desafios que lhe cabem

Tempos
difíceis

P

ortugal vive um dos momentos mais difíceis da sua história recente. Esperam-nos
tempos muito problemáticos, em que os
trabalhadores, os pensionistas e, principalmente, os socialmente desprotegidos serão
os mais afectados. Os cortes nos salários,
nos subsídios, nas pensões, nas deduções, o aumento
dos impostos, das taxas, entre outras tantas medidas
assumidas nos últimos dias pelo Governo vêm colocar
em questão um conjunto de direitos que todos nós Portugueses julgávamos adquiridos.
Já sabemos que, na melhor das hipóteses, os anos
de 2012 e 2013 serão de forte retrocesso económico e
social, pelo que devemos estar precavidos para esta
realidade. Cada um de nós, individualmente, bem
como o conjunto das organizações, em que se inclui
o Município de Aljustrel, devemos ter a capacidade de
analisar pragmaticamente a situação real em que nos
encontramos, de forma a antecipar o avolumar dos
problemas.
No caso concreto do Município de Aljustrel, podemos
afirmar que a situação actual é de grande dificuldade.
Acrescido aos mais de 11 milhões de euros de dívida
que o Executivo liderado por mim encontrou, aquando
da entrada em funções em finais de 2009, tivemos de
lidar com um corte nas transferências do Estado de 260
mil euros em 2010 e de mais 540 mil euros em 2011. Em
2012 as autarquias sofrerão uma prometida redução nas
transferências de 6,2%, o que em termos globais significa um corte de 830 mil euros, cerca de 70 mil euros
por mês a menos no orçamento da Câmara de Aljustrel.
Em suma, no final do ano 2012, tendo como referência o

orçamento de 2010, o município de Aljustrel sofrerá um
corte acumulado de 1 milhão e 630 mil euros.

diversos investimentos previstos para melhorar as condições de vida das pessoas.

Estes números são avassaladores e obrigam-nos,
responsavelmente, a repensar a estratégia delineada
por nós em 2009, visto que a conjuntura que prevíamos na altura para os 4 anos de mandato se alterou,
consequência das circunstâncias que todos conhecemos e dos cortes sentidos pelo município ao nível das
transferências do orçamento de Estado. Sabemos o
que queremos e conhecemos o caminho para lá chegar,
simplesmente não podemos garantir, neste momento,
que teremos os recursos financeiros para a sua plena
concretização.

Paralelamente, porque o momento nos obriga a ser
activos na busca de soluções, temos desenvolvido um
esforço muito acentuado de diálogo com empresários e
investidores, atitude que contribuiu para garantir investimentos fundamentais para o concelho em novas áreas
como o turismo, indústria transformadora, agricultura,
entre outras, que já se começam a traduzir na criação de
várias dezenas de novos postos de trabalho, condição
fundamental para a fixação de população activa e distribuição de riqueza.

Assim, encontramo-nos a analisar os investimentos
previstos no concelho para os quais tivemos a capacidade de garantir 10 milhões de euros de co-financiamento
dos Programas Comunitários, de forma a, face às novas
realidades com que nos confrontamos, definirmos um
plano para a execução destas obras sem colocar em causa a saúde financeira e o futuro do nosso município num
quadro temporal mais alargado que o presente mandato
para que fomos eleitos.
Simultaneamente, implementámos um Plano Municipal de Contenção de Despesas, que já começa a produzir
resultados concretos. A título de exemplo, refira-se que
estas acções já permitiram que o município reduzisse os
gastos com consumíveis em perto de 70%. Com estas medidas estamos a assegurar que o município racionalize o
consumo de recursos com o seu próprio funcionamento
de forma a garantir a canalização desse dinheiro para os
serviços prestados às populações e para a execução dos

Procuramos também precaver as situações na área
social. Concebemos e desenvolvemos um novo programa de respostas sociais, “Aljustrel, Concelho Solidário”, implementámos a Loja Social, o Banco de Ajudas
Técnicas, a Unidade Móvel de Pequenas Reparações, a
Universidade Sénior e a iniciativa AnimaSénior, acompanhadas do incremento da acção social escolar e de
outras medidas que já vinham a ser desenvolvidas, de
forma a aliviar os efeitos da crise junto dos que menos
têm.
Caros cidadãos, repito, os tempos que vivemos são
de grandes dificuldades. Saibam, no entanto, que podem contar com uma Câmara Municipal dinâmica e preparada para enfrentar os desafios que lhe cabem. Ninguém nos verá a fugir às nossas responsabilidades. Aos
novos (e velhos) desafios, dentro das possibilidades do
momento e no limite das nossas atribuições, diremos
sempre: Presentes!
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Site Autárquico

município

O site poderá ser visitado
através do endereço www.
mun-aljustrel.pt e o Portal do
Munícipe em http://portalmunicipe.mun-aljustrel.pt

Iniciativa E-Aljustrel

Câmara apresentou novos portais e oferece
computadores ao associativismo
Este evento marca uma
importante afirmação do
Município de Aljustrel no
sentido de promover a
democracia, a transparência e a participação activa
de todos os munícipes
na vida das suas comunidades

>

No âmbito da iniciativa EMunicípio, que se realizou
no dia 19 de Agosto de 2011, nas
Oficinas de Formação e Animação
Cultural, a Câmara Municipal de
Aljustrel levou a efeito a apresentação de dois novos portais municipais – o Site Autárquico e o Portal do Munícipe.
Na mesma cerimónia houve lugar à assinatura de um protocolo
com várias associações e IPSS do
concelho, que teve como objecto
a promoção do acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação, seguida da distribuição simbó-

Censos 2011

lica de cerca de 50 computadores
e material informático variado por
estas instituições concelhias.
O novo Site Autárquico pretende ser um “postal ilustrado” do
concelho de Aljustrel, dirigindo-se
não só aos munícipes, mas também aos potenciais visitantes e a
todos aqueles que, de alguma forma, tenham interesse em conhecer melhor o concelho de Aljustrel,
as actividades desenvolvidas pelo
município e pelas diversas entidades que integram o território.
Por seu lado, o novo Portal do
Munícipe pretende afirmar uma
opção política clara no sentido da
modernização dos serviços municipais, dirigindo-se fundamentalmente aos cidadãos residentes
ou a quem desenvolva actividade
profissional no concelho de Aljustrel. Este portal, único na região,
pretende ser uma extensão virtual da Câmara Municipal, recorrendo a uma plataforma online
que permite ao cidadão registarse, falar online com o Presidente,
remeter as suas opiniões sobre
o concelho, comunicar à autarquia os seus problemas e poste-

População Concelho de Aljustrel

INE mostra
perda de
população
no Concelho
de Aljustrel

>

De acordo com os resultados apresentados pelo
Instituto Nacional de Estatística
o Concelho de Aljustrel continua
a perder população. Esta “sangria” populacional já se reflectia
nos Censos 1991, altura em que
a população rondava os 12 mil
habitantes. Uma década depois,
ou seja, em 2001, o Concelho de
Aljustrel tinha pouco mais de 10
mil habitantes, nestes 10 anos verificou-se uma perda de 11,9%.
Entretanto, entre 2001 e 2011, a
população continuou a diminuir.
Nos últimos 10 anos a perda demográfica acentuou-se e a população situou-se em cerca de 9 mil
habitantes, mais precisamente
9.234, uma diminuição na ordem
dos 13%. Contas feitas, nos últimos 20 anos, o Concelho de Aljustrel perdeu 2756 pessoas.

riormente verificar como estão a
ser tratados e reencaminhados.
Será ainda a base para a implementação, num futuro próximo,
do Balcão Único do Município de
Aljustrel e de todos os restantes

Município de Aljustrel

serviços online previstos como o
SIG, Pagamentos, etc.
Este evento marca uma importante afirmação do Município de
Aljustrel no sentido de promover
a democracia, a transparência e

Sessão de apresentação
a participação activa de todos os
munícipes na vida das suas comunidades recorrendo às tecnologias
da informação e comunicação
enquanto ferramenta facilitadora
deste processo.

Salas de Informática Comunitárias

Município de Aljustrel
democratiza acesso
às tecnologias de comunicação

>

O Município de Aljustrel,
no âmbito da iniciativa emunicípio, vai dotar as freguesias
do concelho com oito salas de informática de acesso livre a toda a
população.
Os objectivos desta iniciativa
passam por promover a participação activa de todos os cidadãos do concelho na sociedade
do conhecimento, contribuindo
para a democratização do acesso
às tecnologias da informação e
comunicação. Pretende-se também promover a realização de
acontecimentos que estimulem a
vida em comunidade e que contribuam para a participação e formação dos cidadãos no processo

de modernização da sociedade e
ainda dar apoio aos participantes
do Programa Municipal AnimaSénior – Informática.
Estas salas estarão brevemente em funcionamento 1 hora por
semana. Em Aljustrel estará em
funcionamento, na Biblioteca Municipal, às terças-feiras pelas 9h30;
em Ervidel, às quartas-feiras a partir das 9h30; na Corte Vicente Anes
às quartas-feiras, pelas 11horas; no
Carregueiro às terças-feiras a partir
das 11 horas; em Montes Velhos
às quintas-feiras, pelas 9h30; em
Messejana às segundas-feiras, das
9h30 às 10h30; em Rio de Moinhos,
às segundas, pelas 11 horas e em
Jungeiros, das 10 às 11 horas.
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obras
Aldeia dos Elvas

Um milhão e cem mil euros é o valor da obra

Novo Cine Oriental,
em breve uma realidade
>

Já começaram as obras de
requalificação do Cine Oriental em Aljustrel. O executivo da
Câmara Municipal de Aljustrel, no
sentido de proporcionar melhores
condições de funcionamento, cessou a actividade temporariamente deste equipamento municipal
para garantir a segurança dos munícipes.

Depois de requalificado, o Cine
Oriental deixará de ser apenas
uma sala de cinema e irá permitir novas valências culturais, tais
como: teatro, dança, variedades,
conferências, entre outras. Assim,
com as obras, este equipamento
municipal será ampliado, já que
com a junção de um lote adjacente, irá permitir melhorar subs-

tancialmente a funcionalidade do
edifício.
O Município de Aljustrel levou a efeito uma candidatura ao
QREN, cuja aprovação valeu uma
comparticipação que ultrapassa
os 700 mil euros, uma vez que
esta obra ascende a um valor total de cerca de um milhão e cem
mil euros.

Deposito Aldeia dos Elvas

Inauguração
de reservatório
de água
Esta infra-estrutura, financiada pelo programa InAlentejo,
adjudicada por um valor de
cerca de 300 mil euros, vem
dar resposta aos anseios
da população da Aldeia dos
Elvas

>

O passado dia 12 de Agosto marcou a inauguração
do reservatório de água na Al-

deia dos Elvas. A obra integrase no projecto de construção de
uma conduta de abastecimento
de água que faz a ligação à Aldeia
dos Elvas a partir do reservatório
de Messejana.
Esta infra-estrutura, financiada pelo programa InAlentejo,
adjudicada por um valor de cerca
de 300 mil euros, vem dar resposta aos anseios da população
da Aldeia dos Elvas que há décadas reivindicava a realização da
mesma.

Largo do Mineiro

Cine Oriental

Dinamização das Zonas Rurais – abordagem LEADER

Concelho de Aljustrel apresenta
uma das mais altas taxas

>
wc canino

Autarquia cria condições
para os animais

>

A Câmara Municipal construiu um dispositivo para que os dejectos
dos cães não ponham em perigo a saúde pública. Este WC canino
situa-se no Largo do Mineiro, em Aljustrel.
É do conhecimento que os dejectos dos cães, quando deixados nos
espaços públicos, para além de desagradáveis, podem colocar em perigo
a saúde pública. Deste modo, quando levar o seu animal a passear à rua
faça o seu percurso por este local de modo a utilizar este “equipamento”.

O PRODER - Programa de
Desenvolvimento
Rural,
cuja entidade gestora no
Concelho de Aljustrel é a Esdime,
apresenta 24% do total de candidaturas aprovadas. Nesta segunda convocatória do programa foram aprovados investimentos no
valor de 1. 252.607,53 € com uma
comparticipação pública de 782.
067,13€.
Os 13 projectos candidatados
são de áreas bastantes distintas,
desde comércio, serviços, prestação de serviços de saúde, obras
públicas, IPSS, sociedades recreativas e um empreendimento de

agroturismo, contribuindo, por
um lado, para diversificar a economia do concelho, por outro,
para criar emprego. É notória uma
larga franja de candidaturas de
empresas, a par de entidades públicas, como é o caso da Câmara
Municipal de Aljustrel, da Junta de

Freguesia de Aljustrel e de Messejana, como também de algumas
associações, como, por exemplo,
a SMIRA.
Já em 2010 os resultados tinham sido igualmente satisfatórios com cinco projectos com um
investimento aprovado no valor
de 836.410,06 € e uma despesa pública de 416.789,93.
É de facto inegável a enorme
contribuição dada pelo Eixo 3 do
PRODER ao nível da criação de emprego local e na modernização e
dinamização do tecido empresarial
local, sobretudo em sectores em
expansão como o turismo rural.
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obras
Obras avançam

Obras decorrem

Futuro refeitório

Início das obras do Centro Escolar
O refeitório será construído
num único piso, sendo este
anexo à cozinha e refeitório
existentes de forma que
seja servido pela cozinha
existente e terá uma área
bruta de cerca de 192 m2

>

As obras do refeitório do
Centro escolar Vipasca arrancaram no passado mês de Julho
e deverão estar concluídas até ao
final de 2011. Pretende-se com este
projecto criar um espaço junto às
instalações já existentes que permita satisfazer as necessidades do
centro escolar EB1/JI Vipasca e da
EB 2, 3 Brito Camacho.

A construção será implantada em terreno pouco acentuado,
pelo que a sua implantação se fez
tendo em consideração a cota de
soleira já existente de forma que
não se crie desníveis entre os pavimentos.
O refeitório será construído
num único piso, sendo este anexo
à cozinha e refeitório existentes de

Piscina Municipal Coberta em funcionamento

forma que seja servido pela cozinha existente e terá uma área bruta de cerca de 192 m2.
O novo espaço terá comunicação directa com o refeitório
existente e a zona de servir terá
comunicação directa com a cozinha existente. A área exterior envolvente deverá ser devidamente
tratada conforme projecto de ar-

ranjos exteriores.
Sendo um edifício do tipo escolar, no projecto de execução,
teve-se em consideração várias
observações regulamentares e
construtivas.
O valor de execução ronda os 120
mil euros a que acresce ainda a taxa
de IVA em vigor. Esta obra foi candidatada ao programa InAlentejo.

Novos ventos vão soprar

Obras de requalificação obrigam
a encerramento apenas em Janeiro

Moinho de Vento
do Malpique recuperado

>

O imponente Moinho do
Malpique, que se impõe
no alto do cerro, foi objecto
de uma intervenção de beneficiação e recuperação que lhe
restituiu a beleza de outrora.
Pretendeu-se, com esta intervenção, reparar e recuperar
o edifício e o mecanismo do
moinho, bem como regularizar o seu acesso, reconstruir
e reparar o muro e colocar um
cabo eléctrico para posterior
iluminação.
A zona envolvente ao moinho
também foi regularizada e, nela,
executada uma calçada em pedra irregular assente sobre subbase de tout-venant.
O muro de pedra, existente
na envolvente do moinho, também foi alvo de uma requalificação. Prevê-se ainda que o caminho existente, de acesso ao
moinho, seja regularizado e, no
mesmo, colocada uma camada
de tout-venant criando uma faixa de rodagem de 3 metros. Ao
longo do caminho serão criados dois impasses para cruzamento dos automóveis e uma
bolsa de estacionamento junto

Com o início do ano lectivo,
e o encerramento da época
balnear, começam as actividades
habituais na Piscina Municipal
Coberta, designadamente as classes municipais de natação e a hidroginástica.
Como já foi noticiado anteriormente, a Câmara Municipal de Aljustrel vai levar a efeito obras de
ampliação e requalificação deste
equipamento municipal, pelo que,
tanto as aulas de natação, como
as de hidroginástica tiveram início a 3 de Outubro e terminarão
em meados de Dezembro.
Recordamos que o projecto de
requalificação da Piscina Municipal Coberta, com um valor aproximado de 600 mil euros, irá aproveitar as áreas de apoio e ampliar
a piscina, assim como introduzir
um novo tanque de aprendizagem para crianças e idosos.
Pretende-se com esta remodelação e ampliação resolver um conjunto de problemas construtivos
existentes, assim como dotá-lo das
novas exigências regulamentares,
entretanto em vigor, nomeadamente munir o edifício de melho-

Edifício piscina coberta
res performances energéticas.
O edifício será 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.
Independentemente destas alterações funcionais e construtivas

o projecto prevê uma sala de público, junto à entrada, de modo a
permitir um melhor visionamento
das piscinas sem a necessidade
de estar dentro da nave.
Para já a Piscina Municipal Coberta de Aljustrel está a funcionar
dentro do que é a normalidade
até ao mês de Dezembro.

>

Moinho de Malpique
ao moinho.
No moinho propriamente
dito foram colocados novos elementos em madeira para substituir os existentes e colocado
um cabo de aço de 8 mm. O
pavimento existente em soalho
de madeira também carecia de
uma intervenção profunda, pelo
que foi removido e colocado
novo.
Este projecto, financiado pelo
PRODER com uma verba que
ronda os 44 mil euros, custou
aos cofres da autarquia cerca de
30 mil euros.
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MUNICÍPIO
Resumo das deliberações - Reuniões de Câmara
Reunião de Câmara
de 16 de Junho de 2011

• A Câmara deliberou por unanimidade

ratificar o despacho do Sr. Vereador
dos Recursos Humanos do seguinte
teor: “Na sequência do procedimento
concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público por
tempo determinado – contrato a termo
resolutivo certo para um posto de trabalho de Assistente Operacional (Serviços
Gerais), aberto por aviso publicado no
Diário da República, 2ª Série, N.º83 de
29 de Abril de 2010.

• A Câmara deliberou por unanimidade

ratificar o despacho do Sr. Vereador
dos Recursos Humanos do seguinte
teor: “Na sequência do procedimento
concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público
por tempo determinado – contrato a
termo resolutivo certo para um posto
de trabalho de Assistente Operacional
(Pedreiro), aberto por aviso publicado no
Diário da República, II Série, n.º41, de
28 de Fevereiro de 2011.

• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o despacho do Sr. Presidente
relativo à minuta contrato de adjudicação da empreitada de ampliação da
piscina coberta”.

• A Câmara deliberou por unanimidade

ratificar o despacho do Sr. Presidente
relativo à minuta contrato de adjudicação da empreitada de regeneração
urbana de Montes Velhos/Aldeia Nova –
arranjos urbanísticos na E.M. 527.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar a 2ª Revisão ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano e submetê-la
à Assembleia Municipal, para que esta
a possa apreciar e votar.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar o Regulamento da Universidade Sénior de Aljustrel e remetê-lo à
Assembleia Municipal, para que esta o
possa aprovar.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar o Regulamento de venda de
lotes no loteamento Rossio da feira em
Aljustrel.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar o Regulamento Municipal de
Publicidade do Concelho de Aljustrel e
remetê-lo à Assembleia Municipal.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar o projecto de Alteração ao
Regulamento Municipal sobre o Licenciamento das Actividades Diversas e
remetê-lo à Assembleia Municipal.

• A Câmara deliberou por unanimida-

de aprovar as Normas do Programa
Municipal de Férias e Tempos Livres
para Crianças e Jovens do Concelho de
Aljustrel.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar a revisão de preços provisória
referente à empreitada “construção da
conduta à Aldeia dos Elvas, remodelação da rede de águas e construção de
reservatório”.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar o relatório final e adjudicar a
empreitada de “Requalificação Urbana
e Ambiental do Carregueiro” à empresa
Maurício – LTO Construções, S.A. pelo
valor de 297.352,86 € + IVA.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar o relatório final e adjudicar a
empreitada de “Regeneração da Zona
Histórica de Messejana I” à empresa
Maurício – LTO Construções, S.A. pelo
valor de 413.689,54 € + IVA.

• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar o relatório final e adjudicar a

empreitada do “Parque da Vila” à empresa Jasfec – Sociedade de Construções e Terraplanagens, Lda. pelo valor
de 598.110,54 € + IVA.

• A Câmara deliberou por unanimidade

atribuir um subsídio no valor de 400,00
€ à Comissão de Festas de Nossa Senhora de Fátima de Rio de Moinhos

Reunião de Câmara
de 29 de Junho de 2011

• A Câmara deliberou por unanimidade

ratificar o despacho do Sr. Presidente
com o seguinte teor: “Adjudico o procedimento por Concurso Público para
“Concessão do Direito de Exploração
da Cafetaria do Centro Coordenador de
Transportes Terrestres de Aljustrel” a
Ana Maria Varela Mestre pelo valor de
3.000,00 euros mais IVA.

• A Câmara deliberou por unanimidade

ratificar o despacho do Sr. Presidente com o seguinte teor: “Adjudico o
procedimento por Concurso Público
para a empreitada de “Regeneração
Urbana de Rio de Moinhos – Arranjos
Urbanísticos na Rua das Escolas” à
Jasfec – Sociedade de Construções
e Terraplanagens, Lda. pelo valor de
76.196,02 Euros mais IVA e fixo até ao
dia 6 de Julho para a concessionária
apresentar os documentos de habilitações e prestar caução.

• Câmara deliberou por unanimidade

ratificar o despacho do Sr. Presidente
com o seguinte teor: “Não se vê inconveniente na transmissão do lote 12 da
Zona Industrial de Aljustrel, abdicando a
Câmara Municipal do direito à reversão
e do ónus de inalienabilidade por terem
sido cumpridas as condições contratuais.

• A Câmara deliberou por unanimida-

de aprovar o pedido de alvará para
loteamento solicitado pela empresa ALMINA – Minas do Alentejo, S.A., com
sede em Algares, freguesia e concelho
de Aljustrel, , referente ao processo de
obras n.º 4/2009.

• A Câmara deliberou por unanimidade

não receber a empreitada de “Reabilitação da Artéria Principal de Aljustrel” a
título definitivo e conceder um prazo de
45 dias para a correcção das deficiências apresentadas no auto de vistoria e
notificar o empreiteiro.

• A Câmara deliberou por unanimidade

atribuir um subsídio no valor de 200,00€
ao Rancho Folclórico Verdes Campos de
Jungeiros para fazer face às despesas
com a realização do 14.ºFestival de
Folclore.

• A Câmara deliberou por unanimidade

atribuir um subsídio no valor de 200,00
€ ao Grupo Coral Feminino “Flores de
Primavera” para fazer face às despesas com a comemoração do seu 32.º
aniversário.

• A Câmara deliberou por unanimidade

conceder um subsídio no valor de
200,00€ ao Grupo Coral de Ervidel “As
Margens do Roxo” para a realização do
encontro de grupos corais.

• A Câmara deliberou por unanimidade

atribuir um subsídio no valor de 200,00
€ à Comissão de Festas de São João de
Negrilhos para fazer face às despesas
com a realização da Festa em honra do
Padroeiro, S. João Baptista.

• A Câmara deliberou por unanimidade

atribuir um subsídio no valor de 200,00
€ ao Sport Clube Mineiro Aljustrelense,
secção de Patinagem Artística a fim
de colmatar as dificuldades financeiras
existentes com as deslocações dos
atletas.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar as Normas das Férias Desportivas (Verão 2011).

• A Câmara deliberou por unanimidade

fixar que a percentagem de FEF como
receita corrente para o ano de 2012 seja
de 65%.

• A Câmara deliberou por unanimidade

doar o usufruto do prédio em causa, a
favor da Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense pelo prazo
de 30 anos, mediante a celebração da
respectiva escritura e autorizar o Sr.
Presidente na outorga da mesma.

Reunião de Câmara
de 13 de Julho de 2011

• 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

ratificar o despacho do Sr. Presidente
referente à minuta do contrato de
adjudicação da empreitada do “Parque
da Vila de Aljustrel”

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar o protocolo de colaboração
entre a Agência de Desenvolvimento
Regional do Alentejo S.A. e os municípios de Aljustrel, Castro Verde, Grândola
e Mértola

• A Câmara deliberou por unanimida-

de atribuir um subsídio no valor de
200,00 € à Associação para a Defesa e
Valorização de Messejana – Engenho e
Arte para fazer face às despesas com a
organização das marchas populares

Reunião de Câmara
de 27 de Julho de 2011

• A Câmara deliberou por unanimidade

ratificar o despacho do Sr. Presidente
referente à empreitada de “regeneração urbana de Montes Velhos/Aldeia
Nova arranjos urbanísticos na E.M.
527”- aprovação do plano de segurança
e saúde.

• A Câmara deliberou por unanimidade

atribuir um subsídio no montante de
200,00 € para apoiar a realização do
2º Convívio do Grupo Motard “Os
Cortenhos” e 250,00 € para comparticipar nas despesas com a realização das
obras na sede do Grupo.

• Foi presente uma nota de imprensa

remetida pela CIMBAL – Comunidade
Intermunicipal do Baixo Alentejo sobre
a tomada de posição “Pela Defesa dos
Comboios em Beja”. A Câmara tomou
conhecimento.

Reunião de Câmara
de 10 de Agosto de 2011

• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente com o seguinte teor: “Aprovo
a 6.ª Alteração ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano.

• A Câmara deliberou por unanimidade

ratificar o despacho do Sr. Presidente
com o seguinte teor: “Emito parecer
favorável à proposta de inicio de procedimento para contratação em regime
de Prestação de Serviços (avença) de
um Técnico Superior de Psicologia.

• Foi presente para ratificação o despa-

cho do Sr. Presidente do seguinte teor:
“Determino a caducidade da adjudicação da referida empreitada à Maurício –
LTO Construções, S.A. Adjudique-se ao

Manuel Pedro de Sousa e Filhos, Lda
pelo valor de 433.645,59€ + IVA.

da Unidade de Lar Residencial “Vidas
Coloridas II

• Foi presente para ratificação o despa-

• Por deliberação de Câmara e Assem-

cho do Sr. Presidente do seguinte teor:
“Determino a caducidade da adjudicação da referida empreitada à Maurício
– LTO Construções, S.A
	Adjudique-se à Carlos Gil, Lda pelo valor
de 308.901,88€ + IVA.

• A Câmara deliberou por unanimidade

autorizar a realização da vistoria ao
edifício sito na Rua 5º de Outubro,
n.º84, em Aljustrel, nomear os técnicos,
Arquitecta Judite Aiveca, Eng.º Paulo
Ferreira e Fiscal Municipal Luís Palma
para a feitura da mesma e notificar o
proprietário da data da sua realização.

• Foi presente o auto de consignação

da obra empreitada de Regeneração
Urbana de Rio de Moinhos arranjos
urbanísticos na Rua das Escolas

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar a revisão de Preços Definitiva
referente à empreitada reparação da
EM 530 – Rio de Moinhos / Messejana.

• Foi presente o auto de consignação

da obra empreitada de ampliação da
Piscina Municipal Coberta.

• Foi presente o auto de consignação

da obra empreitada de recuperação do
Cine Oriental – Aljustrel.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar a proposta do Sr. Vereador dos
Recursos Humanos, relativa à contratação de docente para as Actividades
de Enriquecimento Curricular, tendo
como teor a abertura de procedimento
concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público por
tempo determinado – contrato a termo
resolutivo certo, a tempo parcial, para
os seguintes postos de trabalho:
1 Professor de Inglês, com horário de
trabalho de 15 horas semanais
1 Professor de Inglês, com horário de
trabalho de 12 horas semanais;
1 Professor de Música com horário de
trabalho de 10 horas semanais
2 Professores de Música, com horário
de trabalho de 8 horas semanais cada
1 Professor de Música, com horário de
trabalho de 6 horas semanais;
2 Professores de Actividades LúdicoExpressivas, com horário de trabalho de
8 horas semanais cada.

• A Câmara deliberou por unanimidade

reconhecer o Interesse Público ao
projecto de Construção do Sistema
Elevatório da Zona Industrial de Aljustrel
e submetê-lo à Assembleia Municipal.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar o protocolo de Cooperação
entre o Município de Aljustrel e a Santa
Casa da Misericórdia de Aljustrel cujo
objecto se prende no compromisso por
parte da Câmara Municipal de Aljustrel
em co-financiar o projecto “ Construção
do Novo Lar da 3ª Idade de Aljustrel”,
com a importância de 250.000,00 €
(duzentos e cinquenta mil euros), a
que corresponde uma taxa de 10,01%
do montante elegível da operação no
Inalentejo, de forma a proporcionar à
Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel
a possibilidade de aceder a uma taxa
de co-financiamento nos termos do
disposto no nº11 do Regulamento Específico - Equipamentos para a Coesão
Local. Antes da votação o Sr. Vereador
Manuel Frederico retirou-se da sala não
tendo tomado parte na votação.

• A Câmara deliberou por unanimida-

de aprovar a minuta de protocolo de
cooperação entre as diversas Câmaras
Municipais do Baixo Alentejo e a
Cerci Beja com vista à obtenção de um
acréscimo no apoio financeiro por parte
do INALENTEJO, para a construção

bleia Municipal tomada em reunião e
sessão realizada em 17 e 29 de Abril de
2009, respectivamente, foi autorizada a
aquisição à Santa Casa da Misericórdia
de Aljustrel pelo preço de 420.010,00€
(quatrocentos e vinte mil e dez euros),
a pagar entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2011, em tranches trimestrais,
e na condição de apenas tomar posse
do edifício aquando da conclusão do
novo lar de idosos, mas de imediato do
logradouro para execução das obras de
requalificação do Jardim. Acontece que
por circunstâncias supervenientes, só
agora se encontra terminado o processo de concurso da empreitada “Parque
da Vila”, com vista à execução das
referidas obras. Assim, e por impossibilidade de cumprimento das condições
aprovadas anteriormente, propõe-se a
aprovação do seguinte plano de pagamentos: 170.010,00€ (cento e setenta
mil e dez euros) em 24 prestações
mensais no valor de 7.083,75€ (sete mil
e oitenta e três euros e setenta e cinco
cêntimos), vencendo-se a primeira no
mês de Janeiro de 2012; 250.000,00€
(duzentos e cinquenta mil euros) em
12 prestações mensais no valor de
20.833,33€ (vinte mil oitocentos e trinta
e três euros e trinta e três cêntimos),
vencendo-se a primeira no mês de
Janeiro de 2014.

• A Câmara deliberou por unanimidade

atribuir um subsídio no valor de 250,00€
à Irmandade Misericórdia Nossa Senhora da Assunção de Messejana para
fazer face às despesas com os preparativos para a realização da tradicional
corrida de toiros que irá ter lugar no dia
15 de Agosto

Reunião de Câmara
de 24 de Agosto de 2011

• A Câmara deliberou por unanimidade

ratificar o despacho do Sr. Presidente
relativo à empreitada de “regeneração
urbana de Rio de Moinhos – arranjos
urbanísticos na Rua das Escolas – aprovação do plano de segurança e saúde.

• A Câmara deliberou por unanimidade

ratificar o protocolo o protocolo de
cedência de equipamento informático.

• A Câmara deliberou por unanimidade

atribuir aos alunos mais carenciados
das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico um auxílio económico no valor de
75,00 € para o escalão A e 37,50 € para
o escalão B.

• A Câmara deliberou por unanimidade

emitir parecer favorável à proposta de
início de procedimento para Aquisição
de Serviços de Limpeza, nos edifícios
da Biblioteca Municipal, Museu Municipal, Oficinas de Animação e Formação
Cultural, CPCJ, Julgado de Paz e Posto
de Turismo.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar o protocolo Rede de Centros
de Acolhimento Turístico – “Chaves do
Alentejo”, entre a Entidade Regional de
TurismoERT e o município de Aljustrel.

• A Câmara deliberou por unanimidade

aprovar o acordo de cooperação entre o
município de Aljustrel e de Ferreira
do Alentejo.
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• O Projecto Voluntariado Jovem para

as Florestas durou quase 1 década e
ocupou cerca de 5 mil jovens. Durante
esse período a área ardida em Aljustrel
passou de 200 hectares para menos de
50 hectares.

Voluntariado Jovem para as Florestas

Assembleia Municipal

Fixação
do valor
das taxas
do Imposto
Municipal
sobre Imóveis

>

Uma das equipas de voluntários

Jovens contribuem
para prevenção de incêndios
Durante os meses de
vigilância os voluntários identificaram cerca
de uma dezena de
focos de incêndio dos
vários pontos de vigia

>

Sob a égide do programa
“Voluntariado Jovem para as
Florestas” do Instituto Português
da Juventude, em colaboração
com a equipa de Protecção Civil da
Câmara Municipal de Aljustrel, Autoridade Florestal Nacional, Instituto Português da Juventude, GNR,
Bombeiros de Aljustrel, desenvol-

veu-se, entre os meses de Junho e
Setembro, um conjunto de acções
de vigilância levada a cabo por dezasseis jovens do concelho.
Durante os meses de vigilância os
voluntários identificaram cerca de
uma dezena de focos de incêndio
dos vários pontos de vigia. Dados
estes resultados, o balanço a fazer

é extremamente positivo.
Através de uma prestação atenta
e responsável, os jovens puderam,
em tempo útil, sinalizar os fogos,
dando o alerta para as autoridades
competentes. A Câmara Municipal
felicita e agradece o desempenho
destes jovens, bem como os resultados das suas acções.

Cerimónia de encerramento
Para encerrar esta campanha realizou-se dia
7 de Setembro, no Anfiteatro da Piscina Municipal de Aljustrel, uma cerimónia de encerramento do Projecto Voluntariado Jovem para
as Florestas.
Este evento contou com a presença de representantes das entidades envolvidas no projecto, nomeadamente Autoridade Nacional de
Protecção Civil (ANPC), Autoridade Florestal

Nacional (AFN), Instituto Português da Juventude (IPJ), GNR, Bombeiros, Câmara Municipal
de Aljustrel, e ainda dos cerca de 230 voluntários que, ao longo dos meses de Julho e Agosto, vigiaram as florestas do distrito de Beja.
Durante este período os voluntários detectaram centenas de incêndios em todo o distrito,
cuja detecção precoce foi fundamental para
uma resposta rápida dos meios de combate e

Entrega de diplomas

minimização do impacto dos fogos.
Todos estes jovens voluntários, na sua maioria estudantes, que abdicaram de uma parte
das suas férias escolares para “agarrar” esta
causa, contribuíram para uma menor área ardida no concelho, em particular, e no distrito,
em geral, ao mesmo tempo que ganharam
consciência que cuidar da floresta é garantir
o futuro.

Jovens voluntários

A última reunião da Assembleia
Municipal de Aljustrel realizou-se
a 30 de Setembro de 2011, em sessão ordinária. Depois do primeiro período para
intervenção do público foi colocada a votação o previsto no artigo 1º do Código do
Imposto Municipal sobre Imóveis. Este
assunto foi aprovado por unanimidade.
Considerando que, de acordo com o
previsto no n.º 1 do Art.º 14.º da Lei n.º
2/2007 de 15 de Janeiro os municípios
podem deliberar lançar anualmente
uma derrama, até ao limite máximo de
1,5% sobre o lucro tributável sujeito e
não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que
corresponda à proporção do rendimento
gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal,
uma actividade de natureza comercial,
industrial ou agrícola e não residentes
com estabelecimento estável nesse território, propõe o seguinte: Que a Câmara
delibere propor à Assembleia Municipal,
nos termos da alínea a) do n.º 6 do Art.º
64º da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que seja
fixada para o exercício de 2011 (a cobrar
em 2012), a taxa de derrama de 1,1%,
previsto no n.º 1 do Art.º 14.º da Lei n.º
2/2007 de 15 de Janeiro, sobre o lucro
tributável sujeito e não isento do imposto sobre o rendimento das pessoas
colectivas (IRC), e ainda, de acordo com
o n.º 4 do Art.º 14, conjugado com o n.º
3 do art.º 11º da Lei/2007 de 15 de Janeiro, autorização para conceder isenção às
empresas com um volume de negócios
no ano anterior que não ultrapasse os
150.000 €. Este ponto da Assembleia Municipal foi aprovado por maioria com 8
abstenções da CDU.
Seguiu-se na ordem de trabalhos a
proposta de isenção de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) do Loteamento Rossio da Feira
em Aljustrel.
Os lotes de terreno são destinados
a todas as pessoas singulares que não
possuam casa própria com condições de
habitabilidade, nem tenham tido, nos últimos dez anos, um lote de terreno destinado à construção de habitação no concelho
de Aljustrel, com idade compreendidas
entre os 18 e os 40 anos, ou tratando-se
de um casal, que a idade média dos dois
seja de 40 anos, naturais ou residentes no
concelho há mais de 1 ano. Aprovado por
unanimidade.
Em cima da mesa esteve ainda a “Declaração de Interesse Público Municipal
do Projecto de Construção do Sistema
Elevatório da Zona Industrial de Aljustrel”.
Este ponto da ordem de trabalhos foi
aprovado por unanimidade.
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turismo
Diferentes públicos, diferentes soluções, um só destino

Aljustrel
com vários
projectos
turísticos
Apesar da crise económica
generalizada, verifica-se
um aumento exponencial
deste tipo de projectos no
Alentejo

>

Aljustrel é certamente o concelho alentejano que regista
um dos mais elevados investimentos no sector do turismo, sobretudo no que diz respeito a unidades
hoteleiras. Pode parecer contraditório, mas a verdade é que, apesar da
crise económica gerneralizada, verifica-se um aumento exponencial
deste tipo de projectos no Alentejo.
Aljustrel, o vale encantado como
é designado por muitos, tem uma
posição geográfica privilegiada,
pois situa-se num ponto intermédio
entre a capital lisboeta e o Algarve
e é servido pelo nó da A2 que liga
o centro ao sul do país, tornando
quer o Aeroporto da Portela, quer
o de Faro acessíveis, a pouco mais
de uma hora e meia de distância. O
Aeroporto de Beja dista a menos de
40 km, o que torna Aljustrel geograficamente central.

*****
Prestige Hotel
& SPA
Diversidade e qualidade são as palavras de ordem nos projectos turísticos previstos para o concelho de
Aljustrel, mas o de maior relevância,
por se tratar de um empreendimento de 5 estrelas, é o Prestige Hotel
& SPA. O projecto a implementar no

local designado por Casa da Horta é
um espaço destinado a turismo de
lazer, relaxamento e divertimento,
com um centro para desenvolvimento de actividades comerciais,
negociais, realização de congressos,
estágios desportivos e cerimónias.
Este empreendimento de luxo, com
uma área total de cerca de 8 mil
metros quadrados divididos por 3
pisos, deverá dotar o concelho com
cerca de centena e meia de camas
divididas entre os 10 quartos individuais, 49 duplos, 6 apartamentos
T1e as 4 suites.
O projecto do hotel prevê a construção de um SPA, piscina, ginásio,
restaurante, sala polivalente, estacionamentos privados, jardins privativos, elevadores panorâmicos,
zonas sociais com sala de jogos, business center, bar, kids club e 2 lojas.
O SPA disponibiliza vários serviços.
Na zona seca situam-se as salas de
massagens, nas zonas húmidas encontram-se as saunas, banho escocês, banho turco, hammam e jacuzzi. Este dispõe ainda de um centro
de estética com tratamentos para o
rosto, corpo e cabeleireiro.

***
Hotel Vila Aljustrel
Com um objectivo mais abrangente, uma vez que tenta “atingir”
tanto o turista como o homem de
negócios, o Hotel Vila Aljustrel, que
já começou as obras de construção, tem uma posição geográfica
privilegiada. Dentro em breve, irá
nascer, nas antigas instalações da
rodoviária, na intersecção entre
a Rua Catarina Eufémia e General
Humberto Delgado, um novo ho-

Hotel Villa Aljustrel

Hotel Prestige

A importância do turismo
para o concelho de Aljustrel
A aposta forte do sector hoteleiro no nosso concelho, mostra que somos de facto uma terra viva, com gente de fibra, com recursos que
nos distinguem da maioria. Todos estes factores contribuem para um
desenvolvimento sustentável do Concelho de Aljustrel, criando postos
de trabalho, gerando riqueza, rentabilizando as nossas potencialidades, captando atenções, atraindo investimento. Este é o caminho que
queremos seguir, rumo a um futuro de sucesso.

tel com classificação de 3 estrelas.
Este hotel pretende ter um funcionamento utilitário e define como
prioridades o conforto, higiene, segurança e bem-estar.
Composto por 4 pisos, este hotel
disponibiliza 33 quartos com capacidade para receber 80 utentes. Dispõe de piano bar, sala polivalente,
área de internet, uma área de estar
com serviço de bar, restaurante
interior com pátio estival, um solarium e esplanada com bar estival,

ginásio de manutenção para clientes com sauna e banho turco.
Dada a excelente localização do
Hotel Vila Aljustrel, no CBD-Central
Busines District de Aljustrel, os
utentes podem deslocar-se a pé
para uma visita ao comércio local
ou tratar de qualquer assunto relacionado com serviços. Podem
também usufruir do parque de estacionamento gratuito, com capacidade para 80 viaturas, que se situa
a escassos metros do hotel.

Monte dos Poços
Agro-Turismo
& Eventos
Outro projecto turístico, do qual já
falamos noutra edição do Boletim
Municipal, é o Monte dos Poços.
Este empreendimento de agroturismo, já em fase de conclusão,
terá 9 quartos com 2 camas individuais cada, mais camas extra se
necessário. Para além da vertente
do alojamento, tem para oferecer
passeios campestres para observação da avifauna, passeios pedestres, passeios de balão de ar quente
e contacto com princípios básicos
da agricultura através de uma horta
biológica. Dispõe de um salão com
cozinha industrial e espaço para
festas de tamanho médio, para
a realização de grandes eventos,
como casamentos e baptizados,
dispõe de uma estrutura amovível.
Numa segunda fase, dependendo
da taxa de sucesso, está prevista a
implementação de um restaurante
típico, onde a cozinha alentejana e
as ervas aromáticas marcarão a diferença. Para já o Monte dos Poços
garante o pequeno-almoço, com
produtos biológicos, e tapas ao cair
da tarde.

Alentejo como destino de eleição

Aljustrel integra Rede de Centros de Acolhimento Turístico

>

O Município de Aljustrel assinou recentemente um protocolo de parceria com a ERT- Entidade
Regional de Turismo do Alentejo, no
sentido de integrar a “Rede de Centros de Acolhimento Turístico – Chaves do Alentejo” com o objectivo de
conceber e aplicar uma estratégia
integrada de acolhimento turístico.

Trata-se de um projecto, inscrito
na linha orientadora do Plano Operacional de Turismo, que visa a criação de uma estratégia de hospitalidade à escala regional, contribuindo
para a afirmação do cluster regional
do turismo. Para tal é sobejamente
necessária a cooperação entre a ERT
Alentejo e os diversos Municípios,

para que, em conjunto, se possam
definir estratégias para os Postos
de Informação Turística “seduzam”
os turistas que escolhem o Alentejo
como destino.
Este novo projecto, que obviamente
terá como ponto de partida os actuais postos de turismo, introduz uma
alteração profunda nas formas clás-

sicas de hospitalidade, indo ao encontro de novas formas de promoção da interactividade com o turista,
alargando as suas possibilidades de
fruição do território.
Esta “Rede de Centros de Acolhimento Turístico Chaves do Alentejo”
é financiado pelo Programa operacional INALENTEJO.

Posto de Turismo de Aljustrel
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curiosidade

desenvolvimento

A romã tem um efeito antioxidante,
anti-cancerígeno e anti-inflamatório.
O seu efeito antioxidante e anti-inflamatório faz com que seja benéfico no
tratamento de várias doenças.

Parceria em curso

Lepe e Aljustrel
unidos, num
futuro próximo,
pela romã
Os produtores da região
espanhola de Lepe pretendem encontrar nos
agricultores aljustrelenses
parceiros para um projecto
transfronteiriço

>

Uma comitiva de agricultores espanhóis, que constituem a Associação General de
Empresários de Lepe, a AGLEPE,
deslocou-se a Aljustrel para reunir
com a Associação de Regantes do

Blocos de rega

Roxo no sentido de sensibilizar os
agricultores do Concelho de Aljustrel para o cultivo da romã. Os
produtores da região espanhola
de Lepe pretendem encontrar nos
agricultores aljustrelenses parceiros para um projecto transfronteiriço num futuro próximo.
A Espanha é um dos mais importantes países produtores de
romã de todo o globo. A nível do
mercado europeu os nuestros hermanos são considerados os maiores produtores e exportadores deste produto.

Campo de Romãs
em Messejana
Reunião de trabalho

Análise dos questionários

Agenda 21 Local de Aljustrel com resultados

>
Obras da
infra-estrutura
de rega
de Alqueva
avançam

>

Como já havíamos noticiado
anteriormente o Presidente
da Câmara, Nelson Brito, reuniu, em
finais de Março, com a administração da EDIA e com os empreiteiros
das várias obras de construção das
infra-estruturas dos blocos de rega
que abrangem as freguesias de Aljustrel, Ervidel, Rio de Moinhos e S.
João de Negrilhos com o objectivo
de traçar um plano de trabalho comum. As obras já começaram e os
blocos de rega serão uma realidade
num futuro muito breve.
Para além dos blocos de rega,
as novas áreas de regadio incluem
dois reservatórios de regularização, duas estações elevatórias, redes de telegestão, 35 quilómetros
de rede viária e 36,6 quilómetros
de redes de drenagem.
Estas obras já em curso irão
permitir aumentar a área de regadio do nosso concelho de 5.000
hectares para 25.000 hectares,
para tal será necessário um investimento de mais de 84 milhões de
euros.

No final do ano passado foi
dado o “pontapé de saída”do
Projecto AGENDA 21 Local do Concelho de Aljustrel, que ambiciona
construir os caminhos que nos levem a um futuro melhor nas nossas terras, através da participação
de todos. Agora com o trabalho de
análise das respostas aos inquéritos, realizados em Janeiro e Fevereiro, concluída, novas e mais importantes etapas vão avançar.
Com vista a melhor se envolverem neste processo, apresentase uma visão resumida e sintética
dos resultados das respostas aos
inquéritos realizados junto de toda
a população do Concelho e, particularmente, aos Jovens Estudantes
e às Instituições do Concelho. Embora as Respostas não tenham sido
tão numerosas quanto desejado,
constituem um bom ponto de partida para definir os pontos fracos e
fortes e as prioridades para um desenvolvimento sustentável do nosso território e suas populações.
O que pensa a população
Na base das 169 respostas obtidas face ao Inquérito à totalidade
da População Concelhia é possível
identificar as posições mais relevantes expressas quanto à construção do futuro colectivo. De referir
que as respostas se concentram em
maior percentagem na Freguesia
de Aljustrel, no género Feminino,
nas classes etárias dos 25 aos 34 e
de mais de 65 anos, com escolaridade do 12º ano e licenciatura e de
empregados por conta de outrem.

Quanto à questão de que Actividade Económica é prioritária para o
Desenvolvimento do Concelho surgem a Indústria Extractiva, a Agricultura e Pecuária e o Turismo e,
ainda, a Indústria Transformadora.
É de salientar que na actualidade o
Turismo já é considerado uma actividade indispensável e que a Agricultura volta a ser um sector com
novas potencialidades.
No que respeita a Medidas para
a Sustentabilidade do desenvolvimento do Concelho, salienta-se a
necessidade de potenciar a “Localização do Concelho” e de responder
positivamente às fracas “Oportunidades de Emprego”, aspecto considerado o mais preocupante. De referir, ainda, que são considerados
aspectos muito negativos o “envelhecimento e a desertificação”
populacional e, por outro lado, os
aspectos relacionados com o “Património Local” e com a “Qualidade de Vida e Ambiental” factores
positivos a serem valorizados.
Perante a identificação de Comportamentos Individuais relacionados com a sustentação do Futuro,
consideram-se positivos a “participação eleitoral”, a “aceitação
da diferença” e “preocupações
ambientais”e como negativo a fraca participação cívica.
Face à necessidade de identificação de Pontos Fortes e Fracos
relevantes as respostas incidem
dominantemente nas matérias relacionadas com o “Município”, “De-

senvolvimento Económico, Social
e Cultural”, “Cultura, Desporto e Lazer” e “Turismo”.
Tentando identificar melhor
estes aspectos, diremos que as
questões referentes à “Rede Viária
e Transportes”, ao “Urbanismo e
Paisagismo” e a “Espaços Verdes”
são as dominantes no que se refere
ao “Município”. Face à questão do
“Desenvolvimento,,”, respigamos
os alertas para a não dependência
da actividade mineira, a necessidade de maior empreendedorismo e
de incentivos adequados e, negativamente, o envelhecimento, o desemprego e a desertificação popu-

lacional. Quanto ao “Turismo”, que
mereceu destaque, salientamos a
referência às potencialidades via
Património, nomeadamente as
“Minas”e o “Roxo”, e a necessidade
de maior promoção e divulgação e
de unidades hoteleiras.
Por último, face às respostas de
Cidadãos da Comunidade, pedia-se
Palavras-Chave que identifiquem o
Concelho de Aljustrel. Perante 377
palavras, estas referem-se maioritariamente ao Património Natural,
Edificado e Cultural, à secular actividade Mineira e à Qualidade de
Vida e Hospitalidade das Gentes do
Concelho.
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freguesias

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

Ervidel

Messejana

Rio de Moinhos

S. J. Negrilhos

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

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

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

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

jfmessejana@hotmail.com

Messejana

Aljustrel

D. Sebastião visitou
as Festas de Santa Maria
Rede de Águas
Pluviais
em Vale D’Oca
O Bairro Mineiro de Vale
D`Oca vai ser alvo de obras
de recuperação na rede de
águas pluviais. Pretendese assim melhorar a drenagem pluvial duma zona de Val D’Oca conduzindo as águas pluviais até uma linha
de água existente. A tubagem será
implantada em vala, com largura e
profundidade regulamentares.
Na travessia das faixas de rodagem, serão construídos aquedutos
em manilhas de betão, antes de se
iniciar o movimento de terras, nas
faixas de rodagem, o pavimento será
cortado com equipamento apropriado. Posteriormente, será colocada
sub-base e base em material britado
de granulometria contínua em camadas devidamente regadas e compactadas.

População aderiu em massa

D. Sebastião “voltou” à vila
de Messejana para uma
recriação que pretendeu
enriquecer o programa
tradicional

Este ano as Festas de Santa Maria
prolongaram-se por
quatro dias cheios
de alegria e boa disposição.
Para além do programa habitu-

al houve uma visita muito especial, D. Sebastião “voltou” à vila
de Messejana para uma recriação que pretendeu enriquecer
o programa tradicional criando
um novo atractivo para os visi-

tantes e uma lição de história
viva. Com El’Rei em destaque,
houve festa, rábulas, demonstrações de armas pela Guarda
Real, danças da época, arraial
musical pelas ruas entre outras.

S. João de Negrilhos

Obra
de beneficiação
resultante
do Orçamento
Participativo
Já se iniciaram as obras
na Rua Manuel da Silva
Figueiredo, em Montes
Velhos. Esta obra consiste na drenagem pluvial do arruamento, ou seja, na construção da
rede pluvial com sumidouros. Posteriormente esta mesma rua irá ser
revestida com uma camada de desgaste em betão betuminoso.
Esta obra surge no âmbito do
Orçamento Participativo que a autarquia levou a cabo no sentido de
ouvir a opinião e necessidades da
população do concelho.

Ervidel

I Feira do Livro
O último fim-de-semana
de Julho em Ervidel ficou
marcado pela realização da
I edição da Feira do Livro
organizada pela Junta de Freguesia.
Durante dois dias o Centro Cultural
Unidade de Freguesia recebeu centenas de visitantes, que se deslocaram
ao evento pelo atractivo da iniciativa em si, mas também pelo nível da
programação que contou com nomes
como poeta José Fanha, músico Paulo Ribeiro e o conhecido contador de
estórias, Serafim.

Rio Moinhos

Biblioteca
Municipal

Rua Manuel Figueiredo

O executivo da Câmara
Municipal, em articulação
com a Junta de Freguesia
de Rio de Moinhos, levou
cabo o projecto de munir esta freguesia do concelho com um pólo da
biblioteca municipal. Assim, onde já
existia a Biblioteca Escolar existe agora um espaço de uso público, após
o período lectivo a população pode
usufruir da biblioteca, dos jornais, revistas, computadores e equipamento
informático disponível.
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número

empreendedorismo

83

Quilómetros comprimento
total dos adutores, desde
Alqueva ao
Roxo.

Carteira de encomendas garante empregos

Transaqua absorve
mão-de-obra do concelho

A Transaqua, unidade fabril
instalada em São João de
Negrilhos, no Concelho
de Aljustrel, utiliza maquinaria altamente sofisticada
apenas utilizada em quatro
pontos do globo.

>

De costas viradas para a crise,
a Transaqua continua a investir no Concelho de Aljustrel. Até ao

momento já contratou mais de meia
centena de pessoas e a previsão de
criar perto de 100 postos de emprego mantêm-se.
Esta realidade é possível dado
o volume de encomendas de condutas que a construção dos canais
adutores dos novos perímetros de
rega, completando assim o conjunto de empreitadas que possibilita a
transferência de água desde a Barragem de Alqueva até à albufeira do
Roxo.
Esta obra absorve um grande nú-

mero de condutas, o que significa
um aumento da produção, o que,
por sua vez se traduz na contratação
de mão-de-obra, pelo que a empresa continua a seleccionar operários
para este sector. A título de curiosidade constate-se que o comprimento total dos adutores, desde Alqueva
ao Roxo, ultrapassa os 83 quilómetros.
As condutas de que falamos,
como já referimos numa outra edição do Boletim Municipal, são tubagens de betão com alma de aço

para sistemas de rega e barragens,
para abastecimento de água em
alta, bem como redes de rega, emissários submarinos, mini-hídricas e
tubos de cravação sob vias de circulação.
A Transaqua, unidade fabril instalada em São João de Negrilhos, no
Concelho de Aljustrel, utiliza maquinaria sofisticada apenas utilizada em
quatro pontos do globo. Uma vantagem importante quando se tem em
consideração o facto de que deixa de
ser necessário importar do estrangei-

ro, bem como a possibilidade de começar a exportar a partir do Alentejo,
para o resto do mundo, um produto
português de qualidade.
É manifestamente claro que esta
imunidade em relação à crise instalada é possível graças ao projecto
de Alqueva. A região tinha “sede”
de água, mas também de desenvolvimento. Assim, mais uma vez se
comprova que este projecto aumentou consideravelmente o potencial
de desenvolvimento do tecido empresarial da região Alentejo.
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sénior

A Universidade Sénior
visa criar e dinamizar
regularmente actividades sociais, culturais,
educacionais e de
convívio

USA

Universidade Sénior de Aljustrel
abre portas em Outubro
As actividades levadas a
cabo na Universidades
Sénior visam proporcionar
uma elevada acessibilidade ao saber e ao
conhecimento

>

A Câmara Municipal de Aljustrel apostada em proporcionar uma maior qualidade de vida
e contribuir para o bem-estar físico
e mental da população sénior do
concelho criou em 2010 o programa
Animasénior. Este é dirigido a todos
os idosos, reformados e pensionistas do concelho de Aljustrel e visa
essencialmente a promoção de actividades que proporcionem uma par-

ticipação mais activa na sociedade
onde estão inseridos.
Ao longo do último ano dezenas de seniores participaram em
actividades de índole pedagógico
como: alfabetização, informática
e oficinas temáticas, mas também
de cariz desportivo, no âmbito do
Movisénior.
Dado o grau de satisfação da população, a Câmara Municipal de Aljustrel decidiu continuar com o Programa Animasénior nas freguesias
do concelho.
Considerando a importância
crescente da população sénior, e
sendo a Universidade Sénior uma
resposta social que visa criar e dinamizar regularmente actividades
sociais, culturais, educacionais e de
convívio, preferencialmente para

e pelos maiores de 50 anos num
contexto de formação ao longo da
vida, o Município de Aljustrel implementou a Universidade Sénior
de Aljustrel.
Esta é, na opinião do executivo
camarário, um importante contributo para a resolução de um problema
que assume proporções crescentes
nos dias que correm: o problema
do isolamento, da solidão e da
deficiente qualidade de vida que
estes dois factores provocam. As
actividades leénior visam proporcionar uma elevada acessibilidade
ao saber e ao conhecimento e uma
enorme satisfação de viver, que
é conseguida através do contacto
com outras pessoas, com as trocas
de experiências, de motivações e
de afectos.

Objectivos da USA

• Promover o ensino não formal, através da actualização de conhecimentos
sobre diferentes matérias num contexto de formação ao longo da vida;

• Constituir um pólo de informação e divulgação de serviços, recursos,
direitos e deveres dos mais idosos;

• Fortalecer a participação social das pessoas idosas e contribuir
para reforçar o exercício pleno dos seus direitos e deveres;

•

Promover o envelhecimento saudável e a qualidade de vida dos mais
idosos;

•

Desenvolver e fortalecer as relações inter-pessoais e sociais entre
as diferentes gerações;

• Fomentar o voluntariado social;
• Trabalhar em articulação com entidades públicas e particulares
são outros dos intuitos.
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sénior

PERGUNTA & RESPOSTA

PERFIL do Aluno da Universidade
Sénior de Aljustrel

• A USA pertence à RUTIS-

Rede
de Universidades da Terceira
Idade. Trata- se de uma Instituição de Utilidade Pública e é
uma entidade representativa
das Universidades Seniores
Portuguesas.

• A RUTIS 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.

• A USA destina-se a adultos com

idade igual ou superior a 50 anos,
independentemente do seu nível
de escolaridade.

Como funciona a USA?
A USA funciona entre os meses de Setembro a Junho de cada ano,
com interrupções no Natal, Carnaval e na Páscoa. As aulas decorrem de
segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 18h00.
Para além das aulas teóricas e práticas, a USA promoveoutras actividades, tais como visitas de estudo, passeios culturais, festas tradicionais,
colóquios, intercâmbios, entre outros que poderão decorrer em qualquer
dia da semana, em datas e horários a definir com os participantes.

Disciplinas leccionadas
na USA?
São várias as disciplinas leccionadas na USA. Cada aluno escolhe as
que considerar mais interessantes dentro do leque disponível.
História Local e Património; Língua Portuguesa; Inglês; Cidadania; Informática; Artes Plásticas/ Pintura; Actividade Física; Hidroginástica; Música; Teatro; Psicologia , Saúde.
Do programa poderão ainda fazer parte passeios, visitas de estudo e
outras actividades que promovam o convívio entre os alunos e o contacto
com ofertas culturais diversificadas; divulgação e informação de serviços
destinados a seniores; actividades de promoção de saúde e hábitos de
vida saudáveis e outras actividades socioculturais que os alunos ou os
professores sugiram.

Nome: Carlos Júlio de Carvalho
Idade: 63
Naturalidade: Messejana
Profissão: Aposentado do Ministério da Agricultura, desde
o passado dia 1 de Outubro de 2010.
BM- Qual é a sua opinião em relação a este novo projecto do
Município de Aljustrel, quais são as suas expectativas?
Carlos Júlio- Uma vez que me encontro recentemente aposentado, tenho muito tempo livre. A Universidade é uma maneira de
ocupar o tempo livre de uma forma útil, também estar em contacto
com antigos colegas de escola, fazer novos amigos, passar “bons
bocados” e partilhar outras coisas que sabemos da nossa experiência de vida.

Quais as condições necessárias
para frequentar a USA?
Ter idade igual ou superior a 50 anos; ter gosto e vontade de aprender;
possuir robustez física e psíquica adequada à realização das actividades;
aceitar os princípios e normas de funcionamento da USA; proceder à inscrição através do preenchimento de ficha de candidatura acompanhada
de fotocópia do bilhete de identidade e de duas fotografias recentes tipopasse.
Para frequentar a USA os alunos pagarão uma propina trimestral, por
cada disciplina de frequência, cujo valor será fixado pela Câmara Municipal no início de cada ano lectivo, salvo se ficarem isentos no âmbito da
aplicação das normas de atribuição do cartão social.
Esta propina deverá ser paga no início de cada trimestre. Todos os alunos deverão estar cobertos por um seguro anual, cujo pagamento será
efectuado no acto da inscrição por cada aluno.

Pode-se frequentar as aulas
no âmbito do programa
Animasénior e da USA
simultaneamente?
Sim. Uma coisa não invalida a outra, a diferença é que o Animasénior
foi criado com o objectivo de levar as pessoas das freguesias rurais a
saírem de casa todos os dias pelo menos uma hora para uma actividade
diferente, promovendo o convívio e o conhecimento, proporcionando às
pessoas a sua valorização pessoal e social.
A USA desenvolve a sua acção apenas na sede de concelho, tem uma
pequena propina por cada disciplina, um seguro escolar, um leque variado
de disciplinas, obedece a um calendário escolar e horário idêntico ao dos
estabelecimentos de ensino e um regulamento diferente que é imposto
pela Rede de Universidades da Terceira Idade.

Nome: Maria Júlia Pinto
Idade: 57
Naturalidade: Aljustrel
Profissão: Comerciante/ artesã
BM: O que é que a motivou a matricular-se na Universidade Sénior de Aljustrel, ainda mais quando trabalha?
Maria Júlia Pinto: O que me levou a vir para a Universidade foi
o gosto em aprender inglês. Tenho um estabelecimento aberto onde
muitas vezes tenho que falar com estrangeiros e tenho necessidade
de me expressar em inglês e muitas vezes vejo-me “embaraçada”
por não saber expressar-me, precisava de melhorar o desempenho
no meu trabalho. Gostava de lhes falar da nossa terra para lhes dar
a conhecer os pontos interessantes da nossa vila e de explicar a
importância do artesanato que depois vai para todos os pontos do
mundo.
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Perfil

associativismo

Nome: Dário José Martins Cavaco
Idade: 27 anos
Profissão: Mecânico
Empresa:Teixeira Duarte /Somincor

Convívio, espírito de equipa, camaradagem e desporto

Grupo Motard “Os Cortenhos”.
Por que não?
O apoio da Junta de
Freguesia e da Câmara
Municipal de Aljustrel têm
sido fundamentais para o
grupo
O Grupo Motard “Os Cortenhos” roda
no asfalto desde Agosto de
2009, mas tudo
começou há vários, por amor a uma
Zundap, tal como nos revelou Dário
Cavaco, sócio fundador e Presidente
da Direcção do grupo.
Em pequeno foi a motorizada
do avô que lhe despertou o fascínio pelas motas. Entre as primeiras
“voltinhas” da infância, que o avô
foi permitindo, até à primeira mota
passaram alguns anos. Actualmente, com 27 anos possuí três motas
de alta cilindrada.
Em Março de 2009 Dário Cavaco e um amigo decidem organizar
um passeio TT. Dado o sucesso da
iniciativa ocorreu-lhes perpetuar o
momento através da criação de um
grupo na Corte Vicente Anes. Por
que não? Perguntaram-se. Estava
dado o primeiro passo para a formação do grupo motard. A partir daí
criaram-se os estatutos, pediram-se
apoios e a 4 de Agosto “nasceu”, sob
o signo de Leão, o Grupo Motard
“Os Cortenhos”.
Inicialmente o grupo instalou-se
numa sede provisória, num espaço
construído pela Junta de Freguesia
de Aljustrel para a população sénior da aldeia. Mais tarde “Os Cortenhos” assinaram um contrato de
comodato com a Junta de Freguesia
e instalaram a nova sede na Escola
Primária devoluta existente na lo-

1

calidade. Com o apoio logístico da
Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Aljustrel, que forneceram
os materiais necessários, e a mãode-obra dos sócios, recuperou-se o
espaço e devolveu-se alma e dignidade ao local. Conforme nos disse
Dário Cavaco, o apoio da Junta de
Freguesia e da Câmara Municipal
de Aljustrel têm sido fundamentais
para o grupo. Um bom exemplo disso foi o computador que a autarquia
ofereceu a esta associação no passado dia 19 de Agosto, no âmbito da
iniciativa E-Município.
Expectativas superadas
Em 2011 a Corte Vicente Anes
viu o verdadeiro espírito motard na
festa do “1º aniversário” do grupo.
Com o registo de duas centenas de
entradas e sessenta motos no recinto, o balanço foi extremamente positivo. Outra coisa não seria de esperar até porque o cartaz era bastante
convidativo com campismo gratuito, almoço convívio, jogos tradicionais, bandas rock e um espectáculo
de striptease.
A festa realizou-se em ambiente
de grande camaradagem entre motards, amigos, esposas e familiares
dos sócios que envolvidos pelo forte
espírito de união contribuíram com
a força do trabalho para que tudo
corresse da melhor forma. E assim
foi!
O Grupo Motard prima pelo dinamismo e está em acção todo o ano.
Para além deste encontro anual, que
serve para assinalar o aniversário
do grupo, “Os Cortenhos” também
organizam outras actividades. Para
já, apenas podemos avançar que o
Passeio TT, em Março, e o Raid TT,
em Novembro, vão voltar a realizarse em 2012, apesar de ainda não terem datas definidas.

2

3

4

Conhecer e ser um “cortenho”
Conhecer e saber mais sobre este grupo é fácil, basta visitá-los no
Facebook. Porém, as facilidades acabam quando se trata de querer
ser um deles, ou seja, fazer-se sócio. Ser um dos “Cortenhos” não é
para quem quer, é para quem merece! Primeiro que tudo é necessário deslocar-se até à sede na Corte Vicente Anes, solicitar e preencher
uma proposta para esse fim. Depois esse “aspirante a sócio” fica em
observação durante um período probatório de três meses. Se no fim
dessa etapa forem satisfeitos os requisitos que o grupo exige, quase
sempre na base da boa camaradagem, o sócio fica pré-aprovado.
Decorridos mais três meses a candidatura fica definitivamente aprovada, ou, pelo contrário, se a direcção considerar que aquela pessoa
é persona non grata e não traz mais-valias ao grupo fica definitivamente excluída, cessando aí a possibilidade de pertencer à família
dos “Cortenhos”. Para Dário Cavaco a explicação para todo este processo é simples. Os sócios do grupo motard devem ser pessoas presentes, que participem nas actividades, que comunguem o espírito
de camaradagem que se respira no grupo. Se assim não for não vale
a pena. Quando um sócio é aceite, passa a ser um novo membro que
entra para esta família, que deve respeitar.

curiosidades

• “Os Cortenhos” honram a sua

localidade e como tal escolheram como tema central do seu
logótipo o Parque Vicente Anes.

• Actualmente o Grupo Motard

“Os Cortenhos” tem 58 sócios
e alguns em fase de aprovação.

• Endereço electrónico:

grupo_motard_cortenhos@
hotmail.com

1

Concentração
de motos

2

A lama não
assusta

3

Estacionamento

4

Convívio
salutar

5

Amizade deu
o mote

5
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social
Lar da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel

Atendimento de proximidade junto da população

Concelho Solidário…
nas freguesias de Aljustrel

>

No âmbito do Programa
“Concelho Solidário”, a Câmara Municipal de Aljustrel está
a promover desde o mês de Junho, em todas as freguesias, um
serviço de atendimento social à
população.
Assim, os interessados nos
apoios disponíveis como o Cartão Social; Apoio Social para Melhorias Habitacionais; Unidade
Móvel de Pequenas Reparações
Domésticas; Acção Social Esco-

lar, na componente de apoio à
família e auxílios económicos;
Loja Social e Banco de Ajudas
Técnicas, deverão deslocar-se à
Junta de Freguesia da sua localidade, nos dias de atendimento,
entre as 9h30 e as 12h30.
Este atendimento efectua-se
na Junta de Freguesia de Messejana às segundas-feiras; em Ervidel às terças; em Rio de Moinhos
às quintas, e às sextas-feiras em
São João de Negrilhos.

Câmara Municipal viabiliza
novo Lar da 3ª Idade
O apoio total ptoporcionado pela Câmara Municipal
de Aljustrel ascende
a 970 mil euros

>

O dia 1 de Setembro de 2011
marca para a posteridade a
data da apresentação da obra do
Novo Lar da 3ª Idade da Santa
Casa da Misericórdia de Aljustrel.
Este novo equipamento, financiado pelo programa InAlentejo,

orçado num total de 3 milhões
e 400 mil euros, tem uma comparticipação de 250 mil euros
da Câmara Municipal, apoio que
viabilizou um montante acrescido de mais 250 mil euros por via
do Quadro de Referência Estratégico Nacional - QREN, acrescidos de 420 mil euros resultante
da venda do Jardim 25 de Abril.
Se a este valor se somar a valia
do terreno (50 mil euros) doado
pelo Município para a implantação da infra-estrutura, o apoio
total proporcionado pela Câma-

ra Municipal de Aljustrel ascende a 970 mil euros.
O futuro lar, que será construído num lote de cerca de 10.000 m2
e com uma área de construção de
2.850 m2, junto ao Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel, deverá estar pronto no final de 2012
e irá disponibilizar 40 quartos, 20
individuais e 20 duplos.
Esta nova infra-estrutura irá
substituir os actuais dois pólos da
Santa Casa da Misericórdia que
acolhem e prestam serviço a cerca de centena e meia de idosos.

Apoio a idosos

Câmara Municipal de Aljustrel atenta e interventiva

Apoios sociais melhoram qualidade
de vida da população

>

No âmbito do Programa “Concelho Solidário”, iniciativa que
procura congregar e articular todas
as intervenções de âmbito social do
município, a autarquia aljustrelense,
no primeiro semestre de 2011, solidarizou-se e apoiou várias famílias
com carências socioeconómicas.
Assim, no que toca ao Apoio
às Melhorias Habitacionais foram
intervencionadas, entre Janeiro e
Junho deste ano, 14 habitações.
Estas intervenções significam a
melhoria das condições de habitabilidade para um total de 39
beneficiários. Para que estas famílias possam agora usufruir de
uma habitação condigna, e com
os padrões de conforto necessários, a autarquia investiu cerca de
42 mil euros.
Outro apoio social que abrange
uma grande parte da população é
o Cartão Social que auxilia cerca de
duas centenas de munícipes, sendo
80% 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 prevêem ainda a concessão
de apoios específicos, designadamente no acesso a equipamentos
municipais; facturação de água, saneamento e resíduos sólidos, entre
outros benefícios.
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, nos primeiros seis meses do ano, perto de meia centena
de utentes. Este serviço contempla
trabalhos de canalização, electricidade, serralharia, carpintaria, entre
outros.
A Loja Social, em todas as suas
valências, tem sido o apoio social
que tem tido maior solicitação por
parte dos munícipes. Neste momento beneficiam da loja 375 utentes pertencentes a 126 agregados
familiares.
O Programa Concelho Solidário

Unidade Móvel de Reparações
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 Mu-

nicípio dispõe do Gabinete de Acção
Social onde se realizam as candidaturas necessárias.
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educação
Setembro é mês de novos começos

Projecto educativo

Auxílios
económicos
a mais de
100 alunos

>

Refeitório escolar

Município apoia
início do ano escolar
Na área social, a Câmara
fornece refeições gratuitas aos alunos de famílias
economicamente mais
desfavorecidas e oferece
livros e material escolar a
109 alunos dos escalões
A e B.

>

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 lectivo. 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 cres-

cimento e desenvolvimento dos
jovens distribuíram, nos últimos
dias, 409 lancheiras pelos alunos
do pré-escolar e 1.º ciclo do concelho.
Esta pequena mala térmica,
onde constam os produtos alimentares que deverão fazer parte
da composição do lanche elaborado em casa, tem como objectivo principal contribuir para a
aquisição de hábitos alimentares
saudáveis.
A iniciativa foi lançada em 2007,
no Concelho de Aljustrel, altura
em que um estudo demonstrou
que 23, 2 % dos jovens encontravam-se acima do percentil 85, ou
seja, em excesso de peso ou obesidade.
Nas duas avaliações efectuadas
entretanto, verificou-se que com
a entrega da lancheira, os hábitos
alimentares tinham alterado signi-

ficativamente, daí este ano lectivo,
fazer-se a reposição das lancheiras
a todos os alunos. Antes da entrega desta mala térmica foram feitas
reuniões de sensibilização com todos os pais e encarregados de Educação, com a colaboração da nutricionista do Município, que explicou
aos presentes os benefícios de uma
alimentação saudável.
Outra das medidas levada a
cabo pela Câmara Municipal foi
dar continuidade à componente
de apoio à família. Esta medida
tem como objectivo apoiar os
pais e encarregados de Educação que trabalham e não têm
com quem deixar os seus filhos.
Esta ajuda é prestada nas vertentes de acolhimento, refeição,
prolongamento de horário e interrupções lectivas.
Para dar resposta à “escola a
tempo inteiro”, a autarquia volta

a ser a entidade promotora das
actividades de enriquecimento
curricular (AEC), com a oferta do
ensino do inglês, ensino da música, actividade física e actividades
lúdico-expressivas.
Na área social, a Câmara fornece refeições gratuitas aos alunos
de famílias economicamente mais
desfavorecidas e oferece livros e
material escolar a 109 alunos dos
escalões A e B.
Importa ainda referir que em
Agosto se iniciaram as obras de
construção de um novo refeitório, para o ensino pré-escolar e
o 1.º ciclo, acoplado ao já existente na escola E.B 2,3. Este
novo espaço terá mobiliário
adequado a esta faixa etária.
A autarquia aponta para o
início do segundo período
para a utilização desta
infra-estrutura.

Autarquia Aljustrelense apoia famílias

“VIVE NA BOA – Promoção da Igualdade
de Género e Estilos de Vida Saudáveis”

>

A EB 2,3 Dr. Manuel de Brito Camacho tem vindo a combater alguns
flagelos que tocam os jovens de hoje com
a dinamização do projecto “Vive na Boa –
Promoção da Igualdade de Género e Estilos de Vida Saudáveis”.
O projecto que está a ser dinamizado
em Aljustrel desde Abril de 2010, e que também já chegou às escolas de Almodôvar e
de Beja, consiste na realização de um jogo

de computador ludo-didáctico durante as
aulas de formação cívica. No âmbito desta
disciplina os alunos formam grupos, cada
grupo cria uma personagem que é orientada por um conjunto de questões sobre os
comportamentos a seguir em determinados contextos reais como numa discoteca,
num acampamento ou numa festa. As perguntas do jogo giram em torno das escolhas que cada jovem deve fazer em matéria

de igualdade de género, de alimentação
saudável, de consumo (ou não) de drogas,
álcool e tabaco, ou de manter uma sexualidade responsável.
O projecto foi elaborado pela Humanus
– Associação Humanidades, tem co-financiamento ao abrigo do Programa Operacional do Potencial Humano e em Aljustrel é promovido no âmbito do programa
“Mexe-te”.

O recomeço das aulas é um
momento delicado para a
grande maioria das famílias pelo
enorme encargo financeiro que
representa. Precisamente para
aliviar um pouco esse “fardo”, a
Câmara Municipal de Aljustrel foi
de encontro às necessidades dos
agregados mais carenciados. Assim, depois de analisadas as candidaturas e respectivos comprovativos, foram atribuídos 109 auxílios
económicos.
À semelhança do ano passado
os auxílios económicos não serão
entregues em dinheiro, mas sob
a forma de manuais escolares e
material de desgaste.
Outro dos auxílios da acção
social prestado pela autarquia é
a componente de apoio à família
com o fornecimento do almoço
e do prolongamento do horário
escolar. A refeição é paga na totalidade pelos alunos a quem não
foi atribuído subsídio escolar, os
abrangidos pelo escalão B pagam
metade e aos do escalão A não
lhes é cobrado qualquer valor.
O prolongamento de horário é
gratuito para todos, sendo os custos suportados exclusivamente
pela autarquia.
A autarquia deseja um excelente ano lectivo a todos os alunos e professores das escolas do
Concelho de Aljustrel.
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número

sociedade

2011

Ano Europeu do
Voluntariado

Compromisso, gratuitidade e solidariedade

Núcleo de voluntariado de Aljustrel,
uma força de trabalho
O Núcleo de Voluntariado tem previsto para o
Ano Europeu do Voluntariado várias iniciativas,
tais como: acções de
formação para voluntários,
acções de sensibilização
sobre voluntariado e
outras actividades

>

Nem sempre nos apercebemos do papel fundamental
que os voluntários têm na sociedade,
assim, urge sublinhar a importância
destas pessoas e do trabalho que
desenvolvem em prol dos outros.
As máximas por que se norteiam os
voluntários são o compromisso, a
gratuitidade e a solidariedade.
É com base nestas premissas
que os 141 voluntários do Núcleo
de Voluntariado de Aljustrel e São
João de Negrilhos desenvolvem as
suas acções.
No concelho de Aljustrel, as instituições de Solidariedade Social
e a Santa Casa da Misericórdia, a
Escola Secundária, a Escola EB 2,3
Brito Camacho e a própria Câmara
Municipal contam com a solidariedade e o apoio na hora das refeições escolares dos mais novos e
no apoio ao desporto.
Nos Lares da 3ª Idade, os voluntários tratam dos cabelos, maquilham e oferecem sessões musicais

Reunião do Núcleo de Voluntariado
que devolvem serenidade e autoestima aos idosos.
Ainda no que concerne à população idosa, os voluntários colaboram nas visitas a casa dos idosos
que se encontram sós ou doentes e
também prestam serviços básicos
de saúde.
O Núcleo de Voluntariado desenvolve, ainda, acções no âmbito do
projecto Animasénior, ensinando a
ler e a escrever através de aulas de
alfabetização.

No âmbito da Loja Social e do
Banco de Ajudas Técnicas, para
além de dinamizarem a Loja Social,
através da distribuição de vestuário e dos alimentos provenientes
do Banco Alimentar, os voluntários
colaboram em acções de solidariedade, dinamizando Feiras Sociais
com o objectivo de angariar fundos
para posteriormente serem utilizados na ajuda de famílias mais desfavorecidas.
Colaboram também na recolha

de alimentos duas vezes por ano
para o Banco Alimentar Contra a
Fome.
É igualmente de salientar a ajuda que os cerca de 200 voluntários prestaram na Feira do Campo
Alentejano durante os quatro dias
que durou o certame.
O Núcleo de Voluntariado tem
previsto para o Ano Europeu do
Voluntariado várias iniciativas,
tais como: acções de formação
para voluntários, acções de sen-

sibilização sobre voluntariado e
outras actividades. Irá também
colaborar no mês de Outubro, entre 25 e 29, na “Volta do Voluntariado”. Trata-se de uma iniciativa
a cargo do Banco de Voluntariado
de Beja em parceria com o Núcleo
de Voluntariado de Aljustrel, Castro Verde, Ourique e ainda com o
IPJ. Aljustrel irá dinamizar actividades no âmbito da área do ambiente e alfabetização no Instituto
Politécnico de Beja.

Acordo de cooperação entre municípios

Aljustrel e Ferreira
do Alentejo reforçam
laços de cooperação
e amizade

>

As Câmaras Municipais de
Aljustrel e Ferreira do Alentejo assinaram recentemente um
protocolo, cuja tónica assenta no
reforço dos laços de cooperação
e amizade que unem estes municípios.
Este protocolo visa estabelecer
mecanismos de cooperação estratégica entre ambos os municípios,
no sentido de potenciar um reforço na capacidade de realização
territorial no quadro das atribuições e competências das autarquias locais. Assim, os parceiros
elegeram como áreas prioritárias

de cooperação o desenvolvimento empresarial, acessibilidades,
agro-indústria, emprego, ambiente, recursos hídricos, educação/
formação, desenvolvimento, urbanismo, turismo, cooperação externa, energias renováveis, fundos
comunitários e outros sistemas de
financiamento de projectos.
Qualquer decisão tomada no
âmbito desta parceria será assumida por consenso entre os seus representantes políticos que respeitarão o quadro de competências e
regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios.

Presidentes assinam protocolo
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cultura
Serões culturais aqueceram noites de Verão

4ªs à noite no Anfiteatro
da Piscina Municipal
Pelo auditório das piscinas
municipais passaram centenas e centenas de
espectadores que contribuíram para aquecer as
noites frescas que caracterizaram o Verão 2011

>

A iniciativa 4ªs à Noite teve
início em Julho e prolongouse até ao final de Agosto no Anfiteatro da Piscina Municipal com muitos espectáculos culturais. A abrir
estes serões com chave de ouro

tivemos duas actuações infantis
com as crianças do CAIM- Centro
de Animação Infantil Municipal e
com o Grupo Contador de Histórias
da Biblioteca PIM PAM PUM, que
dividiram o palco para apresentar
os seus espectáculos de final de
ano.
Ainda durante o mês de Julho
pudemos assistir ao espectáculo
musical com a banda cubana “Contratiempo”; à peça de teatro “Se o
mundo fosse bom o dono morava
nele” e, na última quarta-feira do
mês, o serão foi animado com a
alegria contagiante da banda Farra
Fanfarra.

CAIM e Pim Pam Pum

Em Agosto, Tino Costa, considerado um dos maiores acordeonistas da actualidade, partilhou o
palco com a banda filarmónica da
SMIRA; seguiu-se a noite “Jovens
cantores da TVI” e, como um sucesso nunca vem só, na semana
seguinte subiu ao palco um grupo
que dispensa apresentações, “Nova
Aurora”. Para terminar a iniciativa a
sorrir nada como um espectáculo
de novo circo com Katraska Cia.
Pelo auditório das piscinas municipais passaram centenas e centenas
de espectadores que contribuíram
para aquecer as noites frescas que
caracterizaram o Verão 2011.

Casa cheia

Arsha em Aljustrel

Animação no Pátio das Oficinas
>
O Pátio das Oficinas, em
Aljustrel recebeu, dia 5 de
Agosto, a banda ARSHA. Os ARSHA são uma banda de Setúbal,
que representam a tendência
musical da juventude, cujas in-

fluências navegam pelo reggae,
rock, pop, dub, ska e funk. Bandas como Funkadelik, Steel Pulse, Bob Marley, Peter Tosh, Max
Romeu, Skatalites, Ben Harper,
Israel Vibrations, Alpha Blondy,

James Brown, The Specials, The
Clash, The Cure, Primitive Reason e Kussondulola ajudaram e
influenciaram à criação de um
estilo e som muito próprio que
definem os ARSHA.

De Caracas para Aljustrel

MARICACAU Exposição de pintura
de Carolina Vollmer em Aljustrel

>

O espaço Oficinas inaugurou, dia 9 de Setembro, a exposição de pintura de Carolina Vollmer intitulada “Maricacau”.A artista
plástica Venezuelana tem participado na última década em exposições
individuais e colectivas um pouco
por todo o globo. Expôs sobretudo
na sua terra natal, em Caracas, mas
também na Colômbia; nos E.U.A,
e mais recentemente na Europa,

designadamente em Portugal, na
Alemanha e Suíça. Agora partilha
os seus trabalhos com o público de
Aljustrel. De acordo com o catálogo a inspiração visível nas telas são
“gestos que provêm do ímpeto da
natureza: a sumptuosidade colorida desperta com o amanhecer que
vê nascer os campos de cacau. Floresce a vida na terra e também no
mar (…)” As cores vivas, contras-

tantes, são o vocábulo de um povo,
que se cruza, que se mescla que se
envolve segundo um todo colectivo multicultural. Esta exposição,
que esteve patente ao público até
ao dia 1 de Outubro, nas Oficinas
de Formação e Animação Cultural,
conta com a colaboração da Galeria Rogério Ribeiro - Livraria Círculo
das Letras e ainda da Galeria Margarida de Araújo.
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curiosidade

cultura

As marchas populares foram
naturalmente influenciadas pelas
quadrilhas que geralmente tinham
lugar por ocasião dos festejos a
Santo António

Semana cultural cubana em Aljustrel

Concelho animou-se
ao ritmo cubano
Este evento, promovido
pela Câmara Municipal,
apresentou um
programa cultural muito
diversificado

>

Música, cinema, dança, gastronomia, pintura e uma tertúlia marcaram a Semana Cultural
Cubana que animou o Concelho de
Aljustrel, de 13 a 19 de Julho.
Este evento, promovido pela
Câmara Municipal, apresentou
um programa cultural muito diversificado que permitiu conhecer
a cultura deste país e aproximar a

população aljustrelense ao povo
cubano.
A sessão de abertura desta Semana Cultural Cubana teve lugar
no dia 13, no Auditório da Biblioteca Municipal, a que se seguiu a
inauguração da exposição de pintura e fotografia “Um Olhar sobre
a Arte Cubana Contemporânea”
com a participação de “bartender”
e prova de cocktails. Ainda nesse
dia, e integrado nos espectáculos
das 4ªas à Noite, que decorrem
habitualmente no Anfiteatro da
Piscina Municipal, actuou o grupo
Contratiempo. Este espectáculo repetiu-se no dia seguinte, no Jardim
da Liberdade, em Ervidel.
Nas Oficinas de Formação e
Animação Cultural realizou-se uma

tertúlia intitulada “Vida e Obra de
José Martí”, por Rafael Máximo Polanco Brahojos. Um encontro onde
se falou sobre a vida deste grande
revolucionário cubano.
Durante este período o Mercado
Municipal foi palco de um workshop
de gastronomia cubana que despertou os sentidos a todos os presentes. Também o cinema deste
país das Caraíbas marcou presença
nesta Semana Cultural com a exibição de várias obras um pouco por
todo o concelho de Aljustrel.
Entretanto, nas Oficinas de Formação e Animação Cultural decorreram aulas de salsa, um workshop
de dança que culminou numa pequena apresentação ao público na
Praça Dr. Manuel de Arriaga.

Espectáculo musical

São João em Aljustrel

Homenagem

Grande Noite das Marchas Populares
>

A Vila de Aljustrel assinalou a Noite de São
João, dia 23 de Junho, na
Praça da Resistência.
A festa, em dia feriado, contou com a actuação de marchas populares e um desfile
entre a Avenida 1º de Maio e a
referida praça. Uma actividade muito participada e aplaudida pela população que saiu
à rua em grande número para
apreciar “as marchas” e seus
protagonistas.
Esta iniciativa foi promovida
pela Câmara Municipal de Aljustrel, com o apoio do movimento associativo e população do Concelho de Aljustrel,
e contou com a participação
dos grupos de marchantes
de Aljustrel, Montes Velhos,
Messejana, Cuba e Zambujeira do Mar.

Marcha de Aljustrel

Marcha de Montes Velhos

Marcha de Messejana

Exposição
- Centenário
do nascimento
de Alves Redol

>

A Biblioteca Municipal de Aljustrel celebrou a vida e obra
do grande dramaturgo António Alves Redol, com uma exposição intitulada “Alves Redol – centenário do
nascimento”.
Vila Franca de Xira, terra natal de
Alves Redol, viu este nome maior
da literatura portuguesa nascer a 29
de Dezembro de 1911. Faleceu em
Lisboa aos 58 anos. Com apenas 15
anos publicou o seu primeiro artigo
no semanário Vida Ribatejana, este
foi o primeiro de muitos artigos que
ainda iria escrever, bem como crónicas e até novelas.
Esta mostra, presente em Aljustrel, serviu para comemorar o
centenário do nascimento de Alves
Redol, através de uma exposição
documental, em painéis, sobre a
vida deste expoente máximo da literatura portuguesa.
A exposição contou com o apoio
da Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo.
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ambiente
Diagnóstico pouco satisfatório

Alterações

Separação de Resíduos
no Município de Aljustrel
Procedeu-se à análise e
inventariação de práticas
de separação de resíduos
em todos os edifícios pertencentes ao Município de
Aljustrel

>

No âmbito do programa EcoAljustrel, os serviços de ambiente do município procederam a
um rigoroso diagnóstico das suas
práticas internas ao nível da separação de resíduos.
Assim procedeu-se à análise e
inventariação de práticas de separação de resíduos em todos os edifícios pertencentes ao Município,
juntas de freguesia e E.B 2,3 de Aljustrel, concluindo-se que a recolha
é efectuada e encaminhada para os
respectivos contentores de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Contudo, verificou-se a inexistência de
triagem/separação dos lixos.
No edifício da Câmara Municipal, a situação é semelhante a
todos os locais e edifícios municipais. Apenas em alguns gabinetes
se procede à separação dos lixos,
acabando estes por ser misturados
no processo de recolha a jusante,
inviabilizando as boas práticas de
separação.
Face ao exposto, e sendo a acção
final de recolha fundamental para o
êxito de todo o processo de separação de resíduos, propôs-se a sensibilização dos funcionários de limpeza para a importância da prática de
separação, com vista a suprimir as
lacunas identificadas a este nível.
Ainda no mesmo edifício foi
identificada uma diminuta percen-

Depósito ilegal de resíduos

Serviço
de recolha
de lixo
volumoso

>
Separação de papel
tagem da prática de separação de
resíduos, ao nível da generalidade
dos gabinetes, que, na sua maioria,
estão desprovidos de ecopontos, o
que demonstra, por si só, falta de
sensibilização e consciencialização
em matéria de separação e reciclagem de resíduos.
Na EB2,3 de Aljustrel verificouse a separação de resíduos como
prática habitual, estando todos os
envolvidos sensibilizados para esta
prática. De realçar que neste local
existem ecopontos interiores construídos pelos alunos, sendo neces-

sário a implementação de ecopontos exteriores, de forma a consolidar
os hábitos de separação.
No que se refere às Juntas de
Freguesia, a de Aljustrel e de Rio
de Moinhos já estão sensibilizadas
para a separação dos resíduos e têm
meios para o fazer, sendo que as
restantes não estão sensibilizadas
nem dispõem de ecopontos.
Em suma, verifica-se a inexistência da prática de separação de resíduos na generalidade dos edifícios
municipais, sendo que não existem
meios físicos (ecopontos disponí-

veis).
Assim, para que o município
de Aljustrel possa ser um exemplo
nesta matéria, será levada a cabo a
sensibilização dos funcionários para
a importância da separação dos resíduos através de vários instrumentos, nomeadamente a colocação de
cartazes junto aos locais de recolha;
flyers; guias e diversas acções de
diálogo e sensibilização junto do público-alvo, bem como o progressivo
apetrechamento das várias infraestruturas com sistemas adequados
de separação de resíduos.

A autarquia disponibiliza aos
munícipes um serviço de recolha de lixo volumoso porta-aporta. Porém, verificou-se que o
dia em que se realizava essa recolha (5ª feira) não satisfazia as necessidades das pessoas. Assim,
para ir de encontro às necessidades dos utentes, a Câmara Municipal alterou o dia de recolha.
Se necessitar de se libertar
de mobiliário velho, electrodomésticos e resíduos verdes,
basta contactar os serviços municipais através do número 800
206 384. Ao ligar será atendido
por uma gravação onde deverá
deixar uma mensagem indicando o seu nome, morada e tipo de
lixo que quer que seja recolhido.
Para que a recolha se efectue na
2ª feira seguinte, deverá deixar
o seu pedido até às 15 horas de
sexta-feira.

Semana da Juventude

Acção de limpeza
na Barragem do Roxo

>

No âmbito da Semana da
Juventude realizou-se uma
acção de limpeza na Barragem do
Roxo da qual resultou a recolha de
mais de meia tonelada de lixo. Assim, Domingo, dia 4 de Setembro,
um grupo de jovens (e menos jovens) responderam ao convite da
organização e juntaram-se na Barragem do Roxo para recolher cerca de 700 quilos de todo o tipo de
materiais que as pessoas, imprudentemente, abandonam neste
local, designadamente cadeiras,
colchões, latas, papéis, plásticos,

entre outros resíduos.
O principal objectivo desta acção
foi a sensibilização do público em
geral para a problemática dos resíduos deixados junto das margens
da albufeira e consequentemente a
poluição dos solos e da água.
Recorde-se que a água da Barragem do Roxo abastece o Concelho de Aljustrel, sendo esta acção
de extrema importância para a
sensibilização dos munícipes. A
acção realizada foi a primeira de
muitas que a Câmara Municipal
pretende levar a cabo.

Voluntários em acção
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2

juventude
Semana da Juventude-Viva Aljustrel

1

Sunset party, paintball,
desporto e muito mais
Entre os dias 2 e 9 de
Setembro realizou-se uma
vasta panóplia de actividades dirigidas aos jovem

>

A Semana da Juventude no
Concelho de Aljustrel é um

dos pontos altos das festividades
de Verão. Assim, entre os dias 2 e 9
de Setembro, realizou-se uma vasta panóplia de actividades dirigidas
aos jovem.
Para além das Night Parties nos
bares do concelho, do paintball, do
challenge desportivo na Barragem
do Roxo, da acção de limpeza, no
mesmo local, das actividades “Ser

mineiro por um dia…” e “Ser Presidente da Câmara por um dia…”,
esta Semana da Juventude contou
ainda com a iniciativa Goodbye
Summer, Goodbye Holiday- Sunset
Party, dia 9 de Setembro, na Piscina
Municipal de Aljustrel. Uma festa com DJ, à beira da piscina para
uma despedida do Verão com chave de ouro.

3

1

Canoagem

2

Despedida do Verão

3

Paintball

Ser presidente por um dia…

>

No âmbito da Semana da Juventude um grupo de cerca de
uma dezena de jovens quis saber como é a realidade diária de
um autarca através da actividade ser “Presidente da Câmara por um
dia” e acompanhou o edil Nelson Brito, durante o dia 7 de Setembro,
naquilo que é um dia “normal” na vida de um autarca. Os jovens presenciaram o Presidente da Câmara a despachar a correspondência do
dia, acompanharam o edil à obra do jardim público, do Centro escolar
Vipasca e, por fim, a uma cerimónia de encerramento de um projecto
de voluntariado. No fim da actividade os presentes mostraram-se interessados e questionaram o presidente sobra vários temas.

Noite branca- Pool Party

Piscina Municipal de Aljustrel foi palco da grande festa de Verão

>

A Câmara Municipal de Aljustrel promoveu, no
passado dia 26 de Agosto, uma festa de Verão
repleta de diversão e glamour. A “Noite Branca_Pool
Party”, que teve como palco a Piscina Municipal de

Aljustrel, foi um sucesso sob todos os pontos de
vista. A iniciativa realizada pela primeira vez contou
com a presença de cerca de setecentas pessoas que,
ao som da música do DJ Rui Gomes, dançaram até

altas horas. Pela primeira vez em Aljustrel, este equipamento municipal abriu as suas portas para uma
grande festa de Verão que promete voltar no próximo ano.

aljustreL> boletim municipal | outubro 2011

22

curiosidade

património
Expressão da nossa identidade

A Faixa Piritosa Ibérica localiza-se perto do contacto entre a zona de Ossa-Morena e a zona SulPortuguesa, numa área geográfica com cerca
de 300 Km de comprimento, desde o jazigo de
sulfuretos polimetálicos de Lagoa Salgada até
próximo de Sevilha.

Três colecções para “ensinar” cultura

Exposições permanentes do
Museu Municipal de Aljustrel
>
O Museu Municipal de Aljustrel, para além de depositário de grande parte do espólio arqueológico e etnográfico
recolhido no concelho, pretende
ser também um espaço de investigação, de aprendizagem e de inovação ao serviço da comunidade.
Actualmente o Museu Municipal
de Aljustrel disponibiliza aos seus
visitantes não só as três colecções
que possui, uma referente ao passado mineiro da vila, outra constituída por achados arqueológicos e
uma última dedicada aos cultos e
mitos do passado, como também
os conhecimentos dos seus funcionários e um conjunto de meios
técnicos procurando, sempre que
possível, o estabelecimento de parcerias com outros agentes culturais
e educativos.
Esta preocupação de interacção
e cooperação com a comunidade
e instituições, nomeadamente as
de âmbito educativo, justificam a
pertinência deste projecto que pre-

Museu Municipal
tende lançar as bases de uma dinâmica entre Museu e agentes locais,
no sentido da promoção do desenvolvimento cultural do concelho e
valorização do património local.
O Museu Municipal de Aljustrel

tem as portas abertas aos visitantes de terça a sexta-feira, entre as
9h30 e as 18h30, e aos sábados
das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h00. O museu encerra às segundas, domingos e feriados.

Projecto educativo do grão ao pão

VI Encontro
das Comunidades
Mineiras
Este VI Encontro das Comunidades Mineiras não
podia deixar de reflectir a
vontade de unir esforços

>

O Encontro das Comunidades Mineiras realizou-se, entre 6 e 8 de Outubro, em Aljustrel
e contou com uma organização
conjunta da Câmara Municipal de
Aljustrel, do Sindicato Nacional da
Indústria Mineira e da Direcção Geral de Energia e Geologia.
A Faixa Piritosa Ibérica é uma realidade geológica que abrange um
vasto território português e espanhol com fortes repercussões humanas. De facto, desde muito cedo
na história da humanidade que a
riqueza mineira desta vasta região
para aqui fez confluir os grandes
impérios na busca das suas riquezas. Por cá estiveram, por cá se fixaram, por cá deixaram vestígios
que ainda hoje são visíveis e que

marcam a nossa cultura.
Mais recentemente, fixaram-se
em Aljustrel empresas de vários
pontos do mundo que esventraram esta terra, extraíram e criaram
riqueza, marcam profundamente
esta paisagem.
É esta realidade que a recente
criação de um AECT – Agrupamento Territorial de Cooperação Territorial – Fixa Piritosa Ibérica, que reúne
um conjunto de municípios portugueses e de ayuntamientos espanhóis, pretende materializar.
E é por esta razão que o VI Encontro das Comunidades Mineiras
não podia deixar de reflectir a vontade de unir esforços, juntando em
Aljustrel os representantes desta
região com um passado comum
mas, sobretudo, que quer também
construir um futuro comum. Do programa constaram a projecção de
documentários, exposição de fotografia de zonas mineiras, colóquios,
convívios de futebol, entre outras
actividades.

Museu Municipal “ensina”
tradição aos mais novos

O início do ano lectivo 2011/2012 é
também sinónimo do arranque do
projecto educativo do Museu Municipal de Aljustrel. Este ano o museu vai dar continuidade ao projecto intitulado “Do grão ao pão”

com um conjunto de actividades
com a comunidade escolar.
Assim, o projecto educativo designado ”Do grão ao pão”
pretende acima de tudo dar a
conhecer aos mais novos todo o
processo do ciclo do pão, desde o
lavrar da terra para a sementeira
do trigo até à confecção do pão,
bem como patentear a importância deste produto na nossa região
e na nossa alimentação.

Para que tal seja possível este
projecto prevê visitas guiadas ao
moinho, recentemente recuperado pela autarquia. Prevê-se ainda
a promoção de actividades relacionadas com o semeio do trigo,
confecção de pão, realização de
uma mini-feira no moinho, elaboração de uma exposição e de um
filme sobre o ciclo do pão, entre
outras actividades relacionadas
com a temática.

Crianças em actividade
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desporto
VIVA Aljustrel

Programa municipal de férias e tempos
livres para crianças e jovens
Este programa surgiu pela
primeira vez em 2011 e
visa contribuir para o enriquecimento das actividades de Verão oferecidas às
crianças e jovens do nosso
Concelho

as férias de Verão de forma lúdica,
didáctica e desportiva, com actividades diversificadas nos vários
equipamentos municipais, tais
como Piscina ao Ar livre, Pavilhão
Municipal; Campos deTénis; Estádio Municipal; Museu Municipal;
Biblioteca Municipal; CAIM – Centro de Animação Infantil Municipal e Oficinas de Formação. Participaram nesta nova actividade
cento e vinte crianças com idades
compreendidas entre os 3 e os 17
anos de idade.
Este programa surgiu pela primeira vez em 2011 e visa contribuir para o enriquecimento das
actividades 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 acções e maior articulação entre os vários serviços
municipais, nomeadamente, nas
áreas do desporto e cultura.

>

No início das férias escolares, o Município de Aljustrel
apresentou uma nova proposta
aos jovens aljustrelenses. Assim,
entre os meses de Junho e Setembro, promoveu um novo programa de Verão, articulado entre
todos os serviços municipais, de
modo a que as crianças e jovens
do concelho tivessem uma maneira diferente de ocupar os seus
tempos livres.
O Viva Aljustrel foi a nova fórmula apresentada para os jovens
do Concelho de Aljustrel ocuparem

Férias Desportivas de Verão

Passeio de BTT

Cerca de meia centena de jovens
e crianças foram a “banhos”

>

A Câmara Municipal de Aljustrel levou a cabo, mais
uma vez, as Férias Desportivas de
Verão. Esta iniciativa permitiu que
cerca de meia centena de crianças
do Concelho de Aljustrel, com idades compreendidas entre os 6 e os
15 anos, “gozassem” de férias na
praia de Monte Gordo, durante o
mês de Julho.
Durante cada período de férias, uma semana cada grupo, 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
experimentar actividades desportivas aquáticas como passeios nas
gaivotas e bananas ou actividades
desportivas de outra natureza, tais
como: passeios nocturnos em carros a pedal, passeios pedestres e

provas de orientação. Mas o que
realmente agradou sobejamente a todos foram as visitas a Vila
Real de Santo António e, claro, o
dia bem passado no Parque de diversões aquáticas Aquashow, em
Quarteira.
As crianças e jovens foram
acompanhados por técnicos da
autarquia e ficaram alojados no
Parque de Campismo de Monte
Gordo.

desporto
em números

• Férias Desportivas de

Verão
	Local: Monte Gordo
Participaram 44 crianças
e jovens com idades compreendi
das entre os 6 e os 15 anos.

• Programa “Viva Aljustrel”

Pelos caminhos
de Aljustrel

>

A Câmara Municipal de Aljustrel organizou no passado
dia 2 de Outubro um passeio de
BTT. Os participantes percorreram
um total de 32 quilómetros, num
percurso que os levou a trilhar os
caminhos da freguesia de Ervidel,
tais como a Barragem do Roxo, a
localidade de Ervidel, a aldeia de
Corte Vicente Anes para finalmente regressarem a Aljustrel.
Este encontro desportivo,
extremamente benéfico para a
saúde, contribuiu para fomentar
uma manhã cheia de boa disposição, onde não faltou o convívio
entre todos.
A partir de Outubro, no primeiro
domingo de cada mês, irá realizarse um passeio de BTT tendo como
destino as freguesias do concelho.
Para participar bastaou juntar-se
ao grupo junto ao edifício da Câmara Municipal.
Esta iniciativa contou com o
apoio da secção de BTT do CRIRA.

	Local: Aljustrel
	Instalações Desportivas: Piscina Ar
livre, Pavilhão Municipal; Campos
Ténis; Estádio Municipal Museu,
Biblioteca Municipal, CAIM – Centro de Animação Infantil Municipal
e Oficinas de Formação.
Grupo: 120 crianças e jovens
com idades entre 3 e 17 anos.

• Maratona de Natação

	Local: Aljustrel – Piscina de Ar livre
	Participantes: cerca de 100 pessoas com idades entre 5 e 80
anos

• AquaFesta

	Local: Aljustrel – Piscina de Ar Livre
Data: Junho 2011 – Abertura da
Temporada de Verão da piscina de
Ar livre
	Actividades: Insufláveis aquáticos,
música e muita animação.
	Participantes: Cerca de 500
pessoas

• Piscina de Ar Livre

Data: de 15 Junho a 18 Setembro
	Entradas: mais de 20.000
entradas na Piscina de Ar livre
esta temporada de Verão
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Mais de 2500 horas de volume de formação

Assunção Cristas de visita à Associação de Beneficiários do Roxo

Ministra da Agricultura, Mar, Ambiente
e Ordenamento do Território visitou Montes Velhos

Câmara
aposta forte
na formação
dos seus
trabalhadores

Assunção Cristas, Ministra da
Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território visitou,
no passado dia 28 de Setembro, a
Associação de Regantes e Beneficiários do Roxo onde f o i
anunciada a continuidade dos investimentos agrícolas
para a região. A

Ministra visitou o Concelho de Aljustrel para observar o potencial
produtivo da região de Alqueva.
Aproveitando a ocasião, o
Presidente da Câmara de Aljustrel expôs as ambições
e ensejos que o
concelho tem com
esta nova realidade que a água

trouxe à região, bem como a
necessidade do projecto de Alqueva não ficar “travado” pelo
Poder Central.
Depois de visitar a região a
Ministra deixou a promessa de
finalizar o projecto de Alqueva até
2015, porém tudo depende das
condições de financiamento do
Estado.

O município de Aljustrel continua apostado em reforçar a qualificação dos seus trabalhadores, promovendo a participação dos colaboradores em diversas
acções de formação

>

Num processo iniciado em
2010, o município de Aljustrel continua apostado em reforçar
a qualificação dos seus trabalhadores, promovendo a participação
dos colaboradores em diversas acções de formação organizadas pelo

Centro de Formação Profissional de
Aljustrel e outras entidades parceiras, num processo que abrange 114
formandos e várias áreas de formação, num total de mais de 2500 horas de volume de formação no ano
de 2011.

Lotes do Rossio da Feira em hasta pública

Autarquia promove habitação
para jovens a preços sociais
>

Os lotes de terreno do
Rossio da Feira são destinados a todas as pessoas singulares que não possuam casa
própria com condições de habitabilidade, nem tenham tido,
nos últimos dez anos, um lote
de terreno destinado à construção de habitação no concelho
de Aljustrel.
Os jovens interessados deverão ter idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos, ou
tratando-se de um casal, que a
idade média dos dois seja de 40
anos, e que sejam naturais ou
residentes no concelho há mais
de 1 ano.
O regulamento e o edital referentes ao loteamento estão disponíveis em www.mun-aljustrel.pt
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