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Empreendedorismo

Obras

A Luzarte renasceu
no Polo Industrial
de Aljustrel

Apesar do momento
as obras avançam
no concelho

A Luzarte renasceu no Polo
Industrial de Aljustrel, com
novas e modernas instalações.
// p17

São várias as obras no concelho
de Aljustrel: Loteamentos,
Centro escolar, piscinas
cobertas, Regenerações urbanas, entre outras. // p10 e 11

desenvolvimento

Aljustrel encerra
comemorações
nacionais do centenário
do turismo em Portugal
Aljustrel será palco das comemorações nacionais do centenário do
turismo em Portugal // p5

sociedade

1ª edição da Feira
das Profissões
em Aljustrel
Feira das Profissões foi um
enorme sucesso junto dos
jovens e não só.
// p7

25 de Abril

SEMPRE
Aljustrel
comemora
38º aniversário
da Liberdade
>

O Município de Aljustrel celebra mais uma vez o 25 de
abril com um programa diversificado e interessante. O
ponto alto da festa, a nível recreativo, acontecerá na noite de
24 de abril, na Praça da Resistência, em Aljustrel. p4 e 20
freguesias
Entrevista ao Vereador Carlos Teles

Trabalhamos
com menos 70 mil
euros por mês
O Governo vai obrigar-nos a reduzir em 3% o número de trabalhadores da Câmara. Ou
seja, até setembro de 2012 seremos obrigados a dispensar trabalhadores. // p3

// p8

Messejana - Administração direta
auxilia obra da Junta
Aljustrel – Câmara executa obras
por administração direta nos pequenos aglomerados e bairros mineiros
S. João de Negrilhos – Câmara
faz arruamentos em Montes Velhos
e Jungeiros
Ervidel - Recolha de águas pluviais
Rio de Moinhos – Pintura do
Centro Comunitário
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Município

Editorial
Nelson Brito
Presidente da Câmara

“

Estamos limitados na nossa
ação em termos financeiros,
mas começamos igualmente
a ser manietados doutras
formas.

Caros munícipes,

D

esde que assumimos funções enquanto
executivo na Câmara Municipal de Aljustrel muita coisa mudou. Portugal hoje
não é o mesmo país que era em 2009. O
Concelho de Aljustrel e o seu município
não ficaram livres das consequências da
crise que nos afeta e as recentes alterações legais introduzidas vêm agravar ainda mais a situação financeira
do município, que já de si era frágil quando entrámos
em funções. Acresce a esta situação que os municípios
estão a ser alvo de um ataque sem precedentes. Durante mais de 30 anos o poder local deu provas de uma
enorme capacidade de gestão, visto que, apesar de ficar com a menor parte dos recursos públicos, assegurou a maior parte da obra da administração pública em
Portugal. Esta evidência é ainda maior em concelhos do
interior como Aljustrel, em que os investimentos realizados pela Câmara assumem um papel decisivo.
De repente, parece que as Câmaras Municipais são
as culpadas de todos os males de Portugal. Obrigamnos a assumir cada vez mais competências (educação,
ação social, saúde, etc...), mas ao mesmo tempo esvaziam-nos os cofres. Para que se tenha uma ideia dos
cortes sofridos pelo município de Aljustrel relativos às
transferências do Orçamento de Estado, hoje, tendo
como comparação o ano de 2009, somos obrigados a
trabalhar com menos 70 mil euros por mês. Estes são
valores astronómicos para uma Câmara com a dimensão da nossa e balizam o alcance dos investimentos
que prevíamos fazer. A título de exemplo, já tivemos

que suspender a obra do Arquivo Municipal por não
termos garantias financeiras de a poder executar.
Estamos limitados na nossa ação em termos financeiros, mas começamos igualmente a ser manietados
doutras formas. Para além de não nos permitirem contratar trabalhadores para áreas-chave do município,
vêm agora obrigar-nos a despedir pessoas, como se
houvesse trabalhadores a mais na Câmara. Segundo
uma lei recentemente aprovada, os municípios terão de
reduzir em 3% o quadro de pessoal, o que significa que
a Câmara de Aljustrel terá de dispensar pessoas até setembro de 2012. Esta é uma enorme injustiça, porque se
coloca “no mesmo saco” municípios que têm quadros
de pessoal com carências (como é o caso de Aljustrel)
e municípios que têm excesso de trabalhadores. É uma
situação completamente inaceitável, que colide com a
autonomia de gestão que deveria estar consagrada aos
municípios, de forma a que pudessem munir-se dos
recursos necessários a prosseguir a missão investida
pelo voto democrático das pessoas.
Como se não bastasse o anteriormente descrito,
querem ainda impor-nos a obrigação de reduzir o número de freguesias. Não o faremos por nossa iniciativa, porque entendemos que o nosso concelho está
bem dimensionado e precisa de todas as suas freguesias. Entendemos que cada concelho é um caso e que
a extensão territorial, distância, serviços, tipo de povoamento, não podem ser ignorados sob pena de se criarem enormes injustiças para as populações, colocando

em risco a existência de um serviço público de qualidade e fragilizando as zonas rurais já de si enormemente
dependentes. Defendemos igualmente que qualquer
modelo de reorganização administrativa deve ser precedido ou acompanhado de legislação reguladora das
competências próprias e atribuições das freguesias e
dos respetivos meios financeiros. Discordamos ainda
da falta de diálogo, porque acreditamos que toda e
qualquer reforma administrativa deve auscultar as populações, ser protagonizada pelos autarcas e dar importância aos seus pareceres e sugestões.
Temos, portanto, muitas razões para nos queixarmos
e continuaremos a fazê-lo enquanto entendermos que
a razão está do nosso lado. Não deixaremos, no entanto, de continuar a trabalhar no sentido de concretizar
a estratégia que temos para o nosso concelho, porque
nem tudo depende do dinheiro e muito deriva da nossa vontade, do nosso empenho e da nossa criatividade. Como se costuma dizer: Pode-se ter saudades dos
tempos bons, mas não se deve fugir ao presente. Nós
não fugiremos aos tempos difíceis e contamos com o
empenho de todos os cidadãos e cidadãs do nosso concelho para minimizar os efeitos da crise que vivemos.
Acreditamos no futuro do nosso concelho e tudo faremos para o conquistar.

Com amizade
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ENTREVISTA A...

BI
Nome: Carlos Teles
Idade: 40 anos
Função: Vice-Presidente e Vereador da Câmara
Municipal de Aljustrel
Pelouros: Administração Financeira,
Recursos Humanos, Cultura e Turismo

... CARLOS TELES

Trabalhamos com menos
70 mil euros por mês
O Governo vai obrigar-nos a reduzir
em 3% o número de trabalhadores
da Câmara. Ou seja, até setembro
de 2012 seremos obrigados a dispensar trabalhadores do município

“

BM – No atual contexto de crise, qual é
a situação atual do nosso município?
CT – À semelhança de outros municípios
estamos a ser fortemente pressionados pelas últimas medidas do atual Governo, que
penalizam fortemente as Câmaras a todos
os níveis.
BM –Sendo assim, qual é a situação financeira da Câmara de Aljustrel?
CT – A situação financeira é semelhante
em quase todas as outras autarquias do
país, muito complicada. Para se ver bem a
dimensão dos cortes efetuados desde 2010,
no caso de Aljustrel estamos a trabalhar
com menos 70 mil euros por mês. É uma
brutalidade! Esta situação tem levado a que
tenhamos uma situação de tesouraria muito complicada e a encontrarmos algumas
dificuldades em cumprir atempadamente
alguns dos nossos compromissos. Apesar
desta situação fomos dos municípios a nível nacional que mais melhorou ao nível
dos resultados financeiros, de acordo com
o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, publicado pela Ordem dos Técnicos
Oficias de Contas, que nos coloca na 38ª
posição em 308 municípios (ver tabela). São
dados que valorizam a nossa gestão, principalmente no momento difícil que o país
atravessa, que coloca enormes desafios à
gestão dos recursos públicos. Gerir muito
dinheiro é fácil. Difícil é gerir quando o dinheiro é pouco!
BM – Esta nova realidade irá obrigar a
Câmara a reduzir o número de trabalhadores?
CT – É verdade! O Governo por via da nova
legislação vai obrigar-nos a reduzir em 3%
o número de trabalhadores da Câmara. Ou
seja, até setembro de 2012 seremos obrigados a dispensar trabalhadores do município.
BM – Considera que esta lei é justa e
oportuna?
CT – De forma alguma. Trata-se de uma lei
injusta para os trabalhadores e para a Câmara de Aljustrel, porque não tem em consideração a realidade específica de cada
município. Com a dimensão do quadro de
pessoal da Câmara de Aljustrel não havia
necessidade de reduzir. Aliás, em alguns
sectores seria necessário reforçar com a

contratação de mais trabalhadores, dando
igualmente resposta a situações sociais de
desemprego que vão grassando no nosso
concelho. É também uma lei inoportuna
porque não nos podemos esquecer que a
Câmara é um dos maiores empregadores
do nosso concelho e que é a única saída
profissional para muitas pessoas. Com esta
lei ficámos de mãos atadas.
BM – E como pretende superar esta situação?
CT – Iremos continuar a apostar no aumento da eficácia dos serviços municipais, apostando na modernização dos mesmos e continuando a investir na formação contínua
dos trabalhadores, de forma a prestar um
melhor serviço, ainda que com menos recursos financeiros e humanos disponíveis.
BM – Tem existido alguma polémica em
torno das transferências de verbas da
Câmara para as várias juntas de freguesias. Acha que esta polémica tem
justificação?
CT – Não existe justificação alguma para o
ruído criado. A situação do país é complicada e a Câmara de Aljustrel não é nenhum
oásis no deserto. Não podemos dar o que
não temos! Sofremos enormes cortes na
transferência de verbas do Orçamento de
Estado que diminuíram drasticamente as
disponibilidades financeiras da Câmara.
Esta situação, naturalmente, obrigou-nos a
rever também os volumes de verbas transferidas para as juntas. Entendemos que este
esforço deve ser partilhado por todos, até
porque o valor transferido para cobrir as
despesas correntes das Juntas (ordenados
e outras) foi mantido. Diminuímos, sim, na
parte das transferências de capital, que em
alguns casos até não eram totalmente executadas pelas Juntas.
Ainda assim, vejo-me obrigado a recordar
que somos a segunda Câmara do distrito de
Beja que mais verbas transfere para as suas
juntas. Posso ainda garantir que estamos
nos 10% de municípios que mais dinheiro
transferem para as juntas a nível nacional
(ver tabela), sendo que investimos mais
verbas agora do que o faziam os anteriores
executivos camarários.
BM – Em que outras áreas esta situação de crise e cortes aos municípios
tem influência?
CT – Em todas as áreas. Temos feito um esforço enorme de redução das despesas correntes da Câmara para podermos continuar a
apoiar as pessoas e as organizações do concelho. Por exemplo, mantivemos os apoios
ao associativismo, porque consideramos
que estas organizações – clubes desportivos,
coletividades, grupos corais, etc. – são fundamentais na dinamização do território. São os
nossos parceiros por excelência, alicerçados
no voluntariado de pessoas enormemente
generosas que colocam o seu tempo e o seu
trabalho ao serviço do coletivo. Há que continuar a valorizar estas pessoas, porque este
espírito não se pode perder.

Vereador Carlos Teles

Dados: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses
- Ordem dos Técnicos Oficias de Contas
Municípios que apresentam maior peso do valor
de transferências para Freguesias, na despesa total
Município
32º Viseu
33º Aljustrel
34º Vouzela
...
308º

Distrito

Dimensaão

2010

Viseu	M	
Beja
P
Viseu	P	

5,69%
5,68%
5,66%

Municípios que passaram de Resultado negativo para positivo
	Resultados Económicos
Municípios
Dimensão
2008
2009
2010

Variação
2009-2010

37º	Idanha-a-Nova	P	
38º Aljustrel
P
39º	Cadaval	P	
...
308º

614.996
591.756
336.288

693.702,8
33.221,3
- 210.181,1

- 137.002,1
- 513.158,5
- 6.996,8

- 477.994,2
78.597,8
329.290,8
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assembleiA municipal
25 de Abril

Assembleia Municipal

Orçamento aprovado com votos a favor
dos eleitos do PS e contra da oposição

>

Assembleia Municipal evocativa reúne

Francisco Mestre, Presidente da Assembleia
Municipal, a usar da palavra

Assembleia
Municipal
evocativa do
25 de abril
À semelhança dos últimos
anos, esta sessão terá como
ponto único da ordem de
trabalhos a “comemoração
do 25 de Abril”.

>

No dia 25 de abril, 4ª feira, irá
realizar-se uma Assembleia
Municipal extraordinária evocativa
do 25 de Abril de 1974. À semelhança dos últimos anos, esta sessão
terá como ponto único da ordem de
trabalhos a “comemoração do 25
de Abril”.
Francisco Mestre, Presidente da
Assembleia Municipal de Aljustrel,
recorda aos munícipes que “esta
Assembleia Municipal é, pelo seu
significado, um dos momentos
mais importantes, do ponto de vista democrático”, pelo que apela, em
jeito de convite, “à participação de
todos os Aljustrelenses”.
A Assembleia Municipal extraordinária terá lugar junto ao edifício
dos Paços do Concelho, em Aljustrel, pelas 10h30.
Dia 27 de abril realizar-se-á a
Assembleia Municipal ordinária, à
hora habitual, nos Paços do Concelho. A reunião inicia com o 1º perí-

odo para intervenção do público, a
que se segue a apreciação e votação dos documentos de prestação
de contas do exercício de 2011. No
terceiro ponto da ordem do dia efetua-se a apreciação e votação da
1ª Revisão às Grandes Opções do
Plano e do Orçamento; imediatamente a seguir elege-se o membro
suplente para a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, nos termos da Lei n.º45/2008,
de 27 de Agosto; no quinto ponto
está prevista a eleição de 4 cidadãos eleitores para integrarem a
Comissão de Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ). Segue-se a
apreciação e votação da Proposta
de desafetação de parcela de terreno do Domínio Público Municipal. No ponto sétimo da ordem de
trabalhos debate-se a apreciação
e votação da “Declaração de Interesse Público Municipal do Projeto
de Expansão – Paiol do Azinhal”. No
oitavo ponto da ordem do dia será
colocada em cima da mesa a questão da autorização para abertura de
procedimentos concursais. Por fim
será apreciada a atividade da Câmara, bem como outros assuntos de
interesse e ainda aberto o segundo
período de intervenção do público.

A reunião da Assembleia Municipal de Aljustrel realizouse no passado dia 21 de dezembro
de 2011, em sessão ordinária.
Depois do primeiro período
para intervenção do público, e da
tomada de posse dos membros
do Conselho Municipal de Segurança, o ponto dois destacou-se
pela apreciação e votação das
Grandes Opções de Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o
ano de 2012. Este assunto obteve
10 votos a favor dos eleitos do PS
e 10 votos contra dos eleitos da
CDU. Havendo empate na votação, o Presidente da Assembleia
exerceu o voto de qualidade, tendo assim aprovado o Orçamento
para 2012.

O quarto ponto intitulado “Autorização para a contração de empréstimo (QREN-EQ) e apreciação
e votação da respetiva minuta do
contrato de financiamento reembolsável” foi aprovada por unanimidade.
O ponto cinco “Apreciação e votação das Propostas de Declaração
de Interesse Público Municipal”,
designadamente a “Obra de alteamento da instalação de resíduos
BE-BAC por parte da Almina S.A.”
e a “Construção do centro policlínico na Rua de Olivença, em Aljustrel”. Ambos foram aprovados por
unanimidade.
Nesta reunião esteve ainda em
cima da mesa a “Apreciação e votação da Proposta de Desafetação

de parcela de terreno do Domínio
Público Municipal”, parcela esta
doada pela autarquia à Associação de Solidariedade Social de
São João de Negrilhos. Um assunto que mereceu a aprovação
por unanimidade.
Um dos últimos pontos desta
Assembleia Municipal assentou na
questão da “Apreciação e votação
das alterações ao Protocolo de delegação de competências celebrado
com as Juntas de Freguesia (Ervidel e Messejana)”.Este tema obteve
aprovação por unanimidade.
Constou ainda desta reunião a
apreciação da atividade da Câmara, período para intervenção do
público e outros assuntos de interesse, como regula o protocolo.

GOP e Orçamento aprovados

Presidente da Assembleia Municipal
viabiliza orçamento com voto de qualidade

>

As Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento da
Câmara Municipal de Aljustrel
para 2012 foram aprovadas por
maioria na sessão da Assembleia

Municipal realizada no dia 21 de
Dezembro de 2011, em Aljustrel.
A proposta obteve 10 votos a
favor dos eleitos do PS e 10 votos
contra dos eleitos da CDU, pelo

que o Presidente da Assembleia
Municipal exerceu voto de qualidade, tendo aprovado as GOP e
Orçamento de 2012, no valor de
16 185 945 €.

Resumo do orçamento para o ano 2012
Montante (€)

Receitas

Montante (€)

Despesas

Correntes .....................

8.080.882		Correntes ......................

8.080.882

Capital ..........................

8.105.063		Capital ..........................

8.105.063

Total:

16.185.945

Total:		

16.185.945

0

Serviços Municipalizados		

0

16.185.945		Total Geral

16.185.945

Serviços Municipalizados		
Total Geral

Moção aprovada por unanimidade

35 anos de Poder Local
Democrático – 1976/2011

>

Durante a Assembleia Municipal de 21 de dezembro foi ainda apresentada uma
moção sobre o Poder Local Democrático. A moção refere o seguinte: “Tendo em consideração
que a 12 de Dezembro de 2011 se
celebraram os 35 anos da realização das primeiras Eleições Livres
em Portugal para a eleição dos
titulares dos órgãos autárquicos,
em que, pela primeira vez, o povo
português foi chamado a eleger
os seus representantes locais (câmaras municipais, assembleias
municipais e assembleias de freguesia).
Considerando ainda que os
órgãos municipais têm dado
um contributo inestimável para

a consolidação da Democracia
em Portugal; o Poder Local tem
sido um dos maiores fatores de
progresso do país, proporcionando melhores condições de
vidas às populações. As câmaras
municipais, as juntas de freguesia e as assembleias municipais
e de freguesia, pela sua proximidade, têm sido, para o bem
e para o mal, o rosto do poder
político junto das populações,
bem como importantes fatores
de participação das pessoas na
vida democrática das suas comunidades, contribuindo, desta
forma, para a transparência na
administração da República; A
reorganização do território em
curso deve ter em consideração

que as resoluções que vierem a
ser assumidas terão repercussões durante décadas, visto que
interferem com aquilo que as
pessoas mais valorizam - a terra,
a cultura e a história. Valores que
não podem, nem devem ser desprezados, sob pena de se colocar
em perigo uma das maiores conquistas do nosso país - a coesão
nacional.
A Assembleia Municipal de Aljustrel reunida, em 21 de dezembro de 2011, deliberou por unanimidade congratular-se com esta
efeméride e continuar a defender
os valores do Poder Local democrático e autónomo, decorrentes
das conquistas alcançadas em 25
de Abril de 1974.
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desenvolvimento

O evento não acarretará
quaisquer custos para
o município, estando as
despesas cobertas por
via da parceria.

Vila mineira como destino turístico

Aljustrel palco das comemorações
do centenário do turismo em Portugal
Esta iniciativa é promovida pela comissão executiva das comemorações
do Centenário do Turismo em Portugal, e conta
com o Alto Patrocínio da
Presidência da República

>

Aljustrel vai promover, no
próximo dia 26 de maio, a
cerimónia de encerramento das
comemorações do centenário do
Turismo em Portugal. O Porto também estava a lutar por esta vitória,
porém o Município de Aljustrel,
com o apoio da Entidade Regional
de Turismo do Alentejo, elaborou a
candidatura com esse propósito e
conseguiu vencer.
Aljustrel está, como é do conhecimento público, historicamente
ligado a Brito Camacho, o ministro
que em 1910, liderou a primeira

Pormenor Cementação, Aljustrel
pasta do Fomento e do Turismo em
Portugal. Em 2012 comemoram-se
precisamente os 150 anos do nascimento desta personalidade, um
facto importantíssimo que, por si
só, justifica a escolha da nossa terra
como anfitriã desta cerimónia.
O programa dos festejos está
ainda a ser ultimado, todavia podemos adiantar que para além da
cerimónia oficial, deve incluir uma

Agricultura aproxima Aljustrel de Lepe

mostra gastronómica do Alentejo,
um encontro de grupos corais e um
espetáculo musical, entre outros.
Esta iniciativa é promovida pela
comissão executiva das comemorações do Centenário do Turismo em
Portugal, e conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República.
Conta ainda com o apoio da ERT-Turismo do Alentejo em parceria com
a Câmara Municipal de Aljustrel.

Malacate do Poço de Viana, um ex-libris da Vila Mineira

Associativismo

Câmara cria Gabinete de Apoio
ao Movimento Associativo (GAMA)

>

Projeto transfronteiriço promove desenvolvimento

Projeto transfronteiriço
promove desenvolvimento

>

O Ayuntamiento de Lepe
organizou, dia 23 de Fevereiro de 2012, uma receção oficial para a Câmara Municipal de
Aljustrel e para a Associação de
Beneficiários do Roxo. O encontro realizou-se em torno do lançamento de um projeto agrícola
transfronteiriço, numa parceria
com a Associação Geral de Empresário de Lepe – Agelepe, com o
principal objetivo de impulsionar
a produção agrícola em ambos os
territórios da Península Ibérica.
Na referida reunião lançaramse as bases para a futura criação
de entidades transnacionais que
terão como meta a implementação nos dois lados da fronteira do
cultivo, comercialização e marke-

ting de produtos agrícolas, nomeadamente da romã, fruto muito
em voga e que tem enorme saída
para a produção de sumos e produtos farmacêuticos.
O evento foi presidido por
Juan Manuel Gonzalez Camacho, Teniente de Alcalde da Presidência do Ayuntamiento de
Lepe; Nelson Brito, Presidente da
Câmara Municipal de Aljustrel;
António Parreira, Presidente da
Associação de Beneficiários do
Roxo e Juan Fernandez Nunez,
Presidente da Agelepe.
Do programa constaram ainda uma visita às instalações da
ADESVA (Centro Tecnológico
Agroindustrial) e a explorações
agrícolas de Lepe.

A Câmara de Aljustrel criou
recentemente, o GAMAGabinete de Apoio ao Movimento
Associativo de Aljustrel. Este é um
organismo que pretende fortalecer a intervenção social, cultural,
recreativa e desportiva do associativismo de cariz popular sediado no nosso concelho.
O GAMA vai promover reuniões e encontros regulares com os
dirigentes das coletividades do
concelho assim como com as associações nacionais em parceria com
a Confederação Portuguesa das

Coletividades de Cultura, Recreio
e Desporto e prestar apoio técnico
e de acompanhamento na elaboração dos planos de atividades, orçamentos e pedidos de subsídios.

O Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo de Aljustrel
está instalado num gabinete das
Oficinas de Formação e Animação
Cultural.

XII Feira do Campo Alentejano

Certame aljustrelense já tem data agendada

>

A Feira do Campo Alentejano, em 2012, realiza-se dias 8, 9
e 10 de Junho no Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel. Este certame é considerado um dos mais expressivos eventos
agroindustriais realizado a sul do país, num concelho que procura
cada vez mais o progresso na vertente rural, valorizando igualmente a sua muito importante dinâmica sociocultural e tradição mineira. A ampliação da rede secundária de Alqueva, que quintuplicará
as áreas de regadio no concelho, e os esforços da Câmara Municipal em criar parcerias com os municípios portugueses e espanhóis da Andaluzia e com as suas estruturas associativas ligadas
à agroindústria, vincam esta nova realidade ligada ao regadio em
Aljustrel. Uma realidade que a Feira do Campo Alentejano mostra
ao vivo e a cores, nos dias 8, 9 e 10 de Junho em Aljustrel.

Certame aljustrelense, um dos
mais expressivos eventos
agroindustriais do sul do país
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sociedade
Carnaval 2012

Praça da Resistência
cheia de cor e animação
>

A Praça da Resistência encheu-se de cor e alegria com o desfile de Carnaval das Escolas organizado pela Câmara
Municipal de Aljustrel. O cortejo contou com a participação de quase todas as escolas do Concelho de Aljustrel.
Cada instituição trouxe o seu brilho ao corso com as mais diversas temáticas, tais como: “Os palhaços”; “Os Romanos”;
“Símbolos da Vila”; “Capital da Cultura”; “Príncipes e Princesas”; “Cientistas malucos”;”Smurfs”; “Vilões da Disney”; “
Homens da luta”, entre outros que aqui vamos recordar.

Quem tem pai, tem tudo…

“Olhar a Liberdade”

Comemorações do Dia do Pai
em Aljustrel com muita adesão

Vencedores da 6ª edição
do concurso de fotografia

Depois da excelente aceitação
que as comemorações do Dia
do Pai tiveram no ano anterior, a
Câmara Municipal de Aljustrel assinalou, novamente, a data com um
conjunto de atividades dirigidas a
pais e filhos.
Assim, dia 18 de março, realizou-

Câmara Municipal
de Aljustrel inaugurou, no recinto do Mercado Municipal de Aljustrel,
a exposição de fotografia do concurso “Olhar a
Liberdade”. Este evento,
realizado no âmbito das
Comemorações do 25 de
Abril, contou com a presença dos participantes
vencedores,
elementos
do júri, organização e população em geral.
Nesta inauguração foram entregues os diversos
prémios. O 1º lugar foi atribuído a Elsa Maria Venturini de Lisboa; o 2º lugar a
Rui Pedro Correia, natural
de Aljustrel e residente em
1º Prémio (Halcon Viagens)
Albufeira e a 3ª posição
Elsa Maria Venturini
coube Elsa Maria Venturi- Lisboa
ni de Lisboa; Ana Patrícia
Pinto foi a vencedora do
Prémio Concelho de Aljustrel e Inês Silva Brito, de Aljustrel, o “Prémio
Juventude”. Nesta edição foram ainda concedidas três menções honrosas, designadamente a Inês Silva Brito de Aljustrel; João Galamba
de Oliveira de Ourém e ainda Jorge Jacinto de Lisboa.
Todas estas atribuições foram decididas por um júri composto
pelos fotógrafos Nicola di Nunzio, Rosa Reis, Mariano Martins, João
Branco e Marcos Aguiar, em representação da Câmara Municipal de
Aljustrel.

>

se, no Quintal Desportivo, junto ao
Estádio Municipal, um encontro
onde não faltaram jogos divertidos,
atividades desportivas para todas
as idades e sobretudo um divertido
encontro de gerações entre pais e
filhos. A organização lançou o desafio para que cada família se jun-

tasse à festa com as suas próprias
bicicletas ou patins para que a diversão fosse ainda maior. O convite foi aceite por um grande número
de munícipes, que apesar do tempo menos convidativo, brincaram,
praticaram desporto e divertiramse num saudável convívio.

Quintal Desportivo palco das comemorações do Dia do Pai

>
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Selo
alusivo
a Brito
Camacho

sociedade
Médico, jornalista, militar e político

Aljustrel comemora os 150 anos
do nascimento de Brito Camacho
A Câmara Municipal de
Aljustrel propôs-se a realizar, em colaboração
com outras entidades, um
conjunto de eventos para
relembrar a vida e obra
desta grande figura pública

1

>

Manuel de Brito Camacho,
conhecido como político ligado à primeira fase da 1ª República
em que foi ministro, foi também
médico, jornalista, escritor. Nasceu
no Monte das Mesas, perto de Rio
de Moinhos, onde aliás passou toda
a sua infância.
Neste ano de 2012, em que perfaz 150 anos do seu nascimento, a
Câmara Municipal de Aljustrel propôs-se a realizar, em colaboração
com outras entidades, um conjunto
de eventos para relembrar a vida e
obra desta grande figura pública,
natural do concelho de Aljustrel.

Assim, no âmbito desta iniciativa, realizou-se no passado dia
12 de fevereiro, precisamente no
dia em que perfez o tricinquentenário do seu nascimento, a edilidade aljustrelense deu início a
esta celebração com a realização
de uma caminhada, cujo percurso passou pelo Monte das Mesas. A data foi ainda assinalada
com uma sessão solene, na sala
de sessões da Câmara Municipal,

ao que se seguiu um concerto
pelo Grupo de Metais da Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense, no auditório
da Biblioteca Municipal.
Do programa das celebrações,
que decorrerão ao longo do ano, farão ainda parte um colóquio sobre a
vida e obra de Brito Camacho, uma
exposição de fotografias e obras
sobre a sua vida, entre outras iniciativas.

Aljustrel, terra com futuro

2

3

4

5

1 Descerrar de placa evocativa

2

Caminhada

3 Discurso do Presidente

4 Concerto pelo Grupo de Metais da SMIRA no auditório da Biblioteca Municipal
5 Familiar de Brito Camacho, D. Maria Antónia Canijo

Alimentação saudável

Comer bem e gastar pouco
é possível em Aljustrel

>

Nos dias 13 e 14 de abril
decorreram em Aljustrel,
várias atividades para alertar a
população para a necessidade
de desenvolver hábitos de vida
saudáveis, nomeadamente na alimentação.
Assim, o Pavilhão do Parque
de Exposições e Feiras recebeu,
no dia 13, uma sessão de esclarecimento “Comer bem e gastar
pouco” durante a qual a nutricionista da Câmara Municipal de
Aljustrel, Ana Patrícia Pinto, e o
chefe João Ameixa explicaram
ao público como é possível fazer
uma alimentação equilibrada sem
ter de gastar muito do orçamento

familiar. No decorrer da ação foram confecionados alguns pratos
saudáveis e económicos.
No seguimento desta atividade, foi apresentado o livro do
chefe José Alexandre: “Pronto a
Comer”, que também confecionou
algumas receitas saborosas.
No dia 14, o Mercado Municipal foi animado com a manhã
gastronómica, intitulada “À Mesa
no Mercado”, com o chefe João
Ameixa e o pasteleiro Luís Lança
a confecionar alguns pratos e doces com os produtos adquiridos
especificamente neste local. Uma
iniciativa de comer e chorar por
mais!

Feira das Profissões reuniu muitos interessados

Feira das Profissões

>

O Pavilhão do Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel
recebeu, entre 12 e 14 de abril, a Feira das Profissões.
Tratou-se de uma iniciativa dirigida aos jovens da região, um certame composto por uma oferta variada de opções para o futuro, tanto a

nível académico como profissional,
complementado no contacto com o
mundo empresarial.
Este evento, dirigido sobretudo
aos jovens, conta ainda com espaços de animação e promoção de hábitos de vida saudáveis, que intimamente ligados aos debates, tertúlias

e demonstrações consubstanciaram
um programa diversificado.
A Feira das Profissões é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Aljustrel, em parceria com
o Centro de Formação de Aljustrel;
Esdime; EB 2, 3 Dr. Brito Camacho e
Escola Secundária.

Chefes João Ameixa e Luis Lança em ação
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freguesias

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

Ervidel

Messejana

Rio de Moinhos

S. J. Negrilhos

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

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

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

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

Aljustrel

Câmara executa
obras através
de Administração
Direta
A Câmara Municipal de
Aljustrel tem vindo a
cumprir neste mandato
as suas “obrigações”
para com as freguesias do concelho, dotando-as de melhores condições físicas. Assim, são vários
os exemplos de obras realizadas,
através de Administração Direta,
ou seja, utilizando recursos e mão
de obra própria para melhorar a
vida da população.
Na freguesia de Aljustrel, em
particular, estas obras têm incidido não só na sede de concelho
mas também nos aglomerados
urbanos e bairros mineiros situados fora da malha urbana da vila
de Aljustrel.

jfmessejana@hotmail.com

Messejana

Administração Direta
auxilia obra da Junta
O Centro de Convívio de Messejana
destina-se à 3ª Idade. É constituído por
três compartimentos
no piso térreo designadamente uma sala de convívio, uma
copa e uma instalação sanitária. O edifício apresenta uma
tipologia do tipo “ Open space” para melhor responder às

necessidades e bem-estar dos
idosos.
Apesar de se tratar de uma
obra da Junta de Freguesia, a
Câmara Municipal de Aljustrel
também contribuiu para a execução da mesma, através de
administração direta, ao nível da
execução do projeto de arquitetura, das especialidades e da
eletricidade.

Intervenção em Vale D´ Oca

Fachada Centro de Convívio Messejana

S. João de Negrilhos

Mais segurança, melhor
qualidade de vida

Pavimentação
na Corte Vicente
Anes

Na freguesia de São João de Negrilhos foram realizadas
várias obras através de administração direta. Em Jungeiros foi pavimentada com betuminoso a Rua de Sines e
rua N.º 1. Em Montes Velhos foi intervencionada a Rua
Manuel da Silva Figueiredo e Rua do Sol. Foram ainda
realizados trabalhos de elevação de uma passadeira de
peões na Rua Zeca Afonso, em Montes Velhos.

Obras em S. Pedro

Rio de Moinhos

Pintura do Centro Comunitário

Beneficiações em Montes Velhos

Ervidel

Drenagem das águas

O Centro Comunitário de Rio de Moinhos tem agora as suas
paredes muito mais brancas, depois da intervenção dos trabalhadores da Câmara Municipal de Aljustrel. A autarquia
dispensou, para além dos trabalhadores, toda a tinta necessária para levar a cabo esta empreitada.

Em Ervidel foram realizadas, através de Administração Direta, várias obras, mas a título
de exemplo referimos,
nesta edição do boletim, o melhoramento da drenagem das águas
pluviais do loteamento Coronel
Martins Mourão.
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social
Grupo de alunos
da US de Aljustrel

Em 2012 assinala-se o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre gerações. Assim, para que a
população sénior do concelho tenha a qualidade de vida que merece nesta faixa etária a Câmara Municipal promove, no
contexto das disciplinas lecionadas na Universidade Sénior de Aljustrel, atividades para fomentar esse espírito
Festival de Música

USA

Prevenção
de dores
nas costas
é tema de aula
para alunos
seniores
Coro em atuação em Alenquer

Alunos do Coro da USA

Coro da Universidade Sénior
de Aljustrel vence em Alenquer

>

O coro da Universidade
Sénior de Aljustrel (USA)
participou, dia 7 de março, no X
Festival de Grupos Musicais, promovido pela Associação Rede de
Universidades da Terceira Idade
(RUTIS) em parceria com a Universidade da Terceira Idade de
Alenquer. No festival participaram

sete universidades: Alenquer, S.
Sebastião da Pedreira, Alcobaça,
Aljustrel, Ferreira do Zêzere, Santarém e Caldas da Rainha. Os grupos musicais foram a concurso e
Aljustrel classificou-se em 1º lugar,
apesar de terem passado apenas
5 meses do início da atividade letiva. Estiveram presentes 24 alunos

da USA acompanhados pelo professor voluntário Ricardo Lemos.
Os grandes objetivos desta iniciativa foram promover o convívio e
a partilha de experiências entre as
várias Universidades. Mais uma
vez os estudantes da USA estão
de parabéns, provando que nunca
é tarde para aprender.

Identidade e Memória

A Universidade Sénior de
Aljustrel recebeu dia 29 de
Fevereiro uma sessão de esclarecimento sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento de dores nas
costas.
A iniciativa surgiu no âmbito
da campanha “Olhe pelas Suas
Costas”, que tem como objetivos
alertar a população para as dores
nas costas, para as suas consequências na vida pessoal e profissional, e educar sobre as formas
de prevenção e tratamento existentes.
Esta iniciativa está integrada na
Campanha nacional “Olhe pelas
Suas Costas”, promovida por um
conjunto de identidades.

Envelhecer com qualidade

Universidade
Sénior
dinâmica e em
movimento

>

Em 2012 assinala-se, como
já referimos, o Ano Europeu
do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre gerações. Neste
contexto 23 alunos da Universidade Sénior de Aljustrel deslocaramse a Serpa para assistir à peça “O
Xô das Velhas” da Companhia de
Teatro Baal 17.
Esta “visita de estudo” teve
ainda como propósito reunir com
os alunos da Universidade Sénior
de Serpa e debater temas como a
solidão na idade sénior, o preconceito, a esperança, entre outros.
Ainda neste dia realizou-se uma
oficina de teatro participativo e
um jantar convívio.

Enfermeira Teresa
ensina técnicas de
relaxamento

Educação e nutrição

Programa
Animasénior
com nova
valência

Em busca do património
arqueológico de Aljustrel

>

Visita ao património
local com
Artur Martins

>

Com vista a sensibilizar a população sénior para as questões
relacionadas com a temática da história local, a coordenação
da USA promoveu um conjunto de visitas com esse intuito.
O grupo de pessoas deslocou-se ao Castelo, à Casa do Procurador
e à Oficina metalúrgica, tudo com o mesmo propósito, para além, já
se sabe de sensibilizar para o património local, também promover o
envelhecimento ativo e o convívio entre alunos.

>

Cena da peça Xô
das Velhas

Alunos observam
achados
arqueológicos

Desde 2010 que o Animasénior tem vindo a contribuir
para o bem-estar da população
sénior do concelho de Aljustrel. O
programa que, como se sabe, visa
dotar os idosos, reformados e pensionistas de ferramentas essenciais para que possam participar
de uma forma mais ativa na sociedade, conta agora com uma nova
valência. Trata-se da “disciplina”
de nutrição que vai assim juntar-se
à alfabetização, informática, oficinas temáticas, expressão motora e
hidroginástica.
Este novo instrumento de aprendizagem poderá ser muito útil no
dia a dia destas pessoas, já que
uma alimentação correta poderá ser
uma ponto de viragem na saúde de
cada um, pois a população sénior é
mais suscetível de desenvolver doenças crónicas e, por isso mesmo,
necessita de um maior apoio já que
apresentam necessidades nutricionais muito específicas.
Aprender um pouco sobre Nutrição, no âmbito do Programa Animasénior, poderá dar o apoio que
tanto precisam e fazer valer o velho
ditado “mente sã em corpo são”.

Relaxe pela sua saúde

Alunos
da Universidade
Sénior
aprendem
técnicas
de bem-estar

>

No âmbito da disciplina de
Saúde, os alunos da Universidade Sénior de Aljustrel aprendem questões ligadas à saúde física, mas relacionadas com a saúde
mental como é o caso das sessões
de relaxamento. Estas permitem
uma profunda sensação de bemestar e, como o estado psicológico
influência o estado físico, escusado será dizer que estas sessões
são uma mais-valia para a vida e
o para o dia a dia destas pessoas.
Aliás, um dos objetivos desta disciplina é exatamente promover hábitos de vida saudável e momentos de salutar convívio entre esta
faixa etária.
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obras

Habitações para todos

Já começou a construção
do loteamento
do rossio da feira
>

A Câmara Municipal de Aljustrel, consciente
das dificuldades da população jovem do concelho, pretende garantir as condições necessárias para a
fixação desta faixa etária, numa tentativa de inverter a
tendência demográfica revelada nos últimos censos.
Assim, começou já a construção do Loteamento do
Rossio da Feira em Aljustrel, com 6 moradias T3 e 7

habitações T4, projetado de modo a ir ao encontro
das necessidades que se têm feito sentir no aglomerado urbano. O loteamento, engloba uma área total
de 8.518,52m2 e prevê a constituição de 13 lotes com
uma área bruta de construção de 3.494,52m2. Os interessados na aquisição de lotes deverão dirigir-se aos
serviços técnicos da Câmara para mais informações.

Terraplanagem

Infraestrutura de apoio à zona industrial

RE1 e CMA

Câmara Municipal
de Aljustrel e Exército
melhoram Rede Viária Rural

>

A Câmara Municipal de Aljustrel assinou um protocolo
com o Regimento de Engenharia
do Exército com dois objetivos:
melhorar a Rede Viária Rural no
Concelho de Aljustrel através da
beneficiação de itinerários e limpeza de linhas de água.
A Rede Viária Rural será beneficiada numa extensão de mais

Assinatura da consignação da Etar

Obras da futura ETAR

Aljustrel: Construção de nova
estação elevatória

>

A autarquia de Aljustrel assinou, no início do ano, no
âmbito da parceria pública para a
gestão integrada dos serviços de
abastecimento de água para consumo público e saneamento de
águas residuais, realizada entre o
Município de Aljustrel e as Águas

Públicas do Alentejo, um contrato
de consignação da empreitada de
construção do sistema elevatório
da Zona Industrial de Aljustrel.
Desta empreitada, que irá assegurar o encaminhamento do
afluente desta zona industrial para
o devido tratamento na ETAR de

de 30 km com a regularização e
recarga da plataforma existente
e execução de drenagem longitudinal e transversal. A limpeza de
4 troços de cursos de água, com
uma extensão de 100 metros cada
com remoção de vegetação e outros materiais junto a uma ponte
e três pontões e respetivo transporte do material a vazadouro.

Aljustrel, consta ainda a construção
de uma estação elevatória, conduta
elevatória, troço de coletor gravítico e troço de pressão gravítica.
Esta obra é apoiada pelo Programa Operacional Temático Valorização do Território e tem um valor global de 148.572,07 euros.

>

Militares reparam caminhos rurais no Concelho de Aljustrel
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obras
Primeira Pedra

Centro Escolar Vipasca com melhores
condições para os alunos do concelho
>

No dia 9 de Fevereiro a Câmara Municipal de Aljustrel
levou a efeito, na Escola Dr. Manuel de Brito Camacho, uma cerimónia de inauguração do refeitório do pré-escolar e 1º ciclo do
Agrupamento Vertical de Escolas
e o lançamento da primeira pedra
do Centro Escolar Vipasca.
O Centro Escolar vai garantir a
igualdade e qualidade de acesso
a espaços educativos, possibilitando o enquadramento das exigências, transformações e expectativas de qualidade que existem
hoje no sistema educativo. Permitirá ainda, melhorar as condições
para as atividades extracurriculares e uma organização mais eficiente dos transportes escolares.
No fundo o que se pretende
com a criação e implementação
deste Centro Escolar é reforçar e
qualificar a oferta educativa do
ensino do pré-escolar e 1º ciclo
do ensino básico, na perspetiva
de Centro Escolar, dotado de es-

paços escolares multifuncionais
caraterizados por índices de qualidade funcional e conforto.
O Centro Escolar Vipasca, com
um investimento de 1,5 milhões
de euros com garantias de cofinanciamento do Programa InAlentejo, irá funcionar junto à EB
2,3 Brito Camacho em Aljustrel,
vulgarmente designada por “escola de cima”, e pressuporá um
investimento que no seu conjunto
irá aproximar-se dos 2 milhões de
euros.

Lançamento da 1ª pedra

Obra avança a bom ritmo

Obras em administração direta
O município de Aljustrel tem vindo a desenvolver em todas as
freguesias várias obras
por administração direta, em muitos casos
em estreita parceria
e colaboração com as
várias juntas de freguesia. Estas intervenções
são de enorme importância pelo seu contributo para melhorar a
qualidade de vida no
nosso concelho.

1

1 Calcetamento do estacionamento da Sr.ª do Castelo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 Rampa de acesso para deficientes em bloco residencial

em Aljustrel
3 Pintura de passadeira e lomba redutora de velocidade na Corte

Vicente Anes
4 Pintura do Parque infantil na Corte Vicente Anes
5 Pavimentação do Parque do Estaleiro Municipal
6 Pavimentação de ruas na Corte Vicente Anes
7 Melhorias na zona da Estação em Aljustrel
8 Ligação de águas pluviais no Bairro de Malpique
9 Intervenções nas escolas
10 Intervenção na Rua de Aljustrel em Rio de Moinhos
11 Elevação da passadeira em Montes Velhos
12 Construção WC para canídeos
13 Águas Pluviais em Vale D´Oca
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proteção civil - segurança
I Jornadas Ibéricas de Resgate Mineiro

Aljustrel recebeu especialistas, nacionais
e estrangeiros, em salvamentos em minas
Estiveram presentes nas I
Jornadas Ibéricas de Resgate Mineiro, especialistas
de Portugal, Espanha e do
Reino Unido com o intuito
de debater um assunto
que se reveste de importância vital para a indústria
extrativa, e para Aljustrel,
por inerência.

>

Aljustrel recebeu no passado
dia 31 de março, no Auditório
da Biblioteca Municipal, uma iniciativa inédita na região. Tratou-se da
realização das I Jornadas Ibéricas
de Resgate Mineiro, que reuniram
na Vila Mineira vários especialistas
na matéria.
A principal conclusão prende-se
com a falta de legislação europeia
que legisle sobre a obrigatoriedade de brigadas de salvamento e
resgate, neste momento apenas as
minas de Aljustrel e Castro Verde

Conferência enche
auditório

dispõem de um “Corpo de Intervenção”, como são chamados, para
agir em caso de acidente.
Estiveram presentes, para além
de cerca de uma centena de pessoas
exteriores à organização, especialistas de Portugal, Espanha e do Reino
Unido com o intuito de debater um
assunto que se reveste de importância vital para a indústria extrativa.
A iniciativa contou com os
apoios principais das empresas Almina e Somincor, que se quiseram
associar à iniciativa, bem como de
vários patrocinadores que operam
no ramo da atividade mineira.

Grupo de intervenção da Almina

Dia Internacional de Proteção Civil

Proteção Civil Municipal previne fogos florestais

Novas ações de sensibilização
junto dos agricultores
do Concelho de Aljustrel

>

O Serviço de Proteção Civil
Municipal, em articulação
com os Bombeiros de Aljustrel, a
Guarda Nacional Republicana e a
Autoridade Florestal Nacional, vai
levar a efeito novas ações de sensibilização junto dos agricultores
do Concelho de Aljustrel.
Esta iniciativa, que no ano anterior deu bastantes frutos, uma
vez que se reduziu drasticamente
a área ardida, visa concertar uma
estratégia de prevenção de incên-

dios florestais.
Assim, sendo a prevenção a
principal arma de combate aos
incêndios, a referida equipa de
trabalho volta ao terreno para,
em contacto direto com os agricultores, reforçar a ideia de que
os tratores agrícolas devem estar equipados com dispositivos
de retenção de faúlhas, os extintores devem cumprir os requisitos de segurança e o bom senso
deve imperar.

Ações de sensibilização originam exposição de pintura

Pinturas seguras expostas
na Biblioteca
>

No âmbito do Dia Internacional de Proteção Civil, foi inaugurada no passado dia 1 de março,
na Biblioteca Municipal de Aljustrel,
a exposição “Pinturas Seguras”.
Esta mostra apresentou desenhos, que os jovens frequentadores do Centro de Animação Infantil

Municipal (CAIM) fizeram após as
ações de sensibilização desenvolvidas nos últimos meses sobre
“Segurança em Casa”, “Segurança
Rodoviária” e “Sismos e Incêndios”,
em que participaram.
No mesmo local, e conjuntamente com os desenhos das crian-

ças e dos jovens, esteve patente ao
público até ao dia 16 de março, a
exposição “E depois dos incêndios”, disponibilizada pela Câmara
Municipal de Tomar, que teve como
objetivos alertar para os efeitos nefastos que os incêndios causam no
ambiente.

Ação de prevenção
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E assim nasce
mais uma árvore

ambiente
Dia da Água

Ação de limpeza no cerro da Mina do Moinho

Munícipes recolhem
uma tonelada de lixo
>

A iniciativa teve como
objetivo sensibilizar o público para a problemática
dos resíduos deixados ao
abandono

O cerro da Mina do Moinho,
junto ao Parque de Exposições e Feiras, está agora muito
mais saudável e limpo com menos cerca de uma tonelada de lixo
que foi recolhida pelos participantes da ação de limpeza, realizada
no dia 11 março.
Esta ação de limpeza, promovida no âmbito do projeto da Câmara Municipal de Aljustrel “EcoAljustrel”, denominou-se “Março,
mês do Ambiente”. A iniciativa, a

segunda missão de limpeza realizada no concelho, teve como objetivo, para além do óbvio, sensibilizar o público para a problemática
dos resíduos deixados ao abandono e consequentemente apostar
na mudança de comportamentos
e na reeducação ambiental da população, bem como divulgar os
mecanismos ao dispor dos munícipes para promover um concelho
mais limpo, como é exemplo o número verde 800 206 384.
Cerro da Mina do Moinho
com menos 1 tonelada
de lixo

Grupo de participantes na ação de limpeza

Mês do Ambiente em Aljustrel

Peddy-paper
como meio de
sensibilização
e educação
ambiental

Aljustrel mais verde

Comemorações
Dia da Árvore
e da Água

>

>

Na sexta-feira, dia 23 de
março, para assinalar o Dia
Mundial da Água, que se comemora no dia 22, realizou-se no
Pavilhão de Desportos Armindo
Peneque um Peddy-paper sobre a
temática da água.
Os diversos níveis que integraram este jogo foram baseados
no livro “Missão na Barragem do
Roxo” da coleção As Aventuras de
Falco & Otis da autoria de Bruno
Martins, que a autarquia ofereceu
a todos os alunos das escolas de
Aljustrel, no Natal de 2010.
Assim, a autarquia aljustrelense pretende alargar a participação
da comunidade local na educação
ambiental, dinamizar projetos escolares e sociais para fomentar
boas práticas ambientais nos serviços municipais, entidades públicas e privadas do concelho.

Numa iniciativa da Câmara
Municipal de Aljustrel, no
âmbito do Programa Ambiental
Eco Aljustrel, realizou-se no dia 21
de março, uma série de iniciativas
para comemorar a Floresta e a Árvore.
Na escola do Campo Esperança
foi apresentada uma maquete com
a representação do sistema florestal, feita pelos alunos do pré-escolar, a que se seguiu uma ação de
plantação de árvores, tal como em
todas as outras escolas de 1º ciclo
do concelho.
Esta última atividade também
se estendeu à população adulta do
concelho que, nesse mesmo dia,
pôde comparecer junto ao Quintal
Desportivo para plantar árvores.
Na sexta-feira seguinte, dia 23,
para assinalar o Dia Mundial da
Água, que se comemora no dia 22,
realizou-se no Pavilhão de Desportos Armindo Peneque um peddypaper sobre a temática da água.
Assim, a autarquia aljustrelense pretende alargar a participação
da comunidade local na educação
ambiental, dinamizar projetos escolares e sociais para fomentar
boas práticas ambientais nos serviços municipais, entidades públicas
e privadas do concelho.

No poupar é que está o ganho

Município aposta
na formação ambiental

>

Na sequência da iniciativa
“Mês do Ambiente “, os serviços de Ambiente do Município
de Aljustrel estão a realizar diagnósticos da situação ambiental

do concelho de Aljustrel, nomeadamente em relação à recolha e
tratamento de resíduos. Este procedimento está a ser desenvolvido junto das diversas juntas de

freguesia do concelho e irá ser seguido de um processo de formação, seguindo a metodologia “on
job”, desenvolvendo-se de acordo
com o seguinte modelo:

1) Definição de objetivos

Definição dos objetivos gerais e específicos no final do projeto.

2) Diagnóstico

Aferição de conhecimentos prévios de forma a definir as competências dos
formandos e as suas reais necessidades de formação.

3) Análise dos resultados da
avaliação de conhecimentos
prévios

Análise de necessidades de formação e objetivos de cada participante, grupos
de trabalho e planeamento das sessões de trabalho.

4) Implementação

O formador acompanha os formandos nos seus postos de trabalho, definindo
para cada elemento ou grupo uma metodologia de aprendizagem e prática de
acordo com os conhecimentos prévios, as necessidades de formação e os
objetivos traçados.

5) Avaliação e verificação do
cumprimento dos objetivos

O formador irá proceder, ao longo do processo à avaliação do desempenho dos
formandos. Com base nestas avaliações, procederá à elaboração de um relatório
conclusivo dos resultados obtidos com a implementação da iniciativa.

Inverno pouco chuvoso obriga
à contenção de água

>

A chuva teimou em não cair
em todo o país durante o último inverno, o que empurrou o território continental para uma situação
de seca extrema. Recordamos que
Portugal atravessou, em 2005, um
grave problema de seca o que levou

à criação de um gabinete de crise do
Governo para lidar com o problema.
Apesar da albufeira do Roxo
ter água suficiente para o abastecimento às populações, a Câmara
Municipal de Aljustrel aconselha
vivamente a poupá-la.
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Associativismo
CURIOSIDADES
O que é a
columbofilia?

• Columbofilia é a arte de
criar pombos-correios
para competição. A
columbofilia, como desporto, surgiu na Bélgica,
no início do século XIX,
exatamente dia 15 de
Julho de 1820.

Columbofilia no concelho de Aljustrel

De vento
em popa
Nesta edição do Boletim Municipal vamos falar das vitórias alcançadas pela
equipa Mourão da Sociedade Columbófila Estrela Alentejana, de Ervidel e
também dos feitos conquistados nos
últimos anos pela Sociedade Columbófila Aljustrelense

>

A columbofilia é um mundo! Desengane-se
quem pensar que é coisa de provinciano, pois
é nos centros urbanos do Porto e de Aveiro que esta
modalidade tem maior expressão. Todavia há gerações que os pombos-correio arrastam paixões no
concelho de Aljustrel, apesar de nos últimos anos
o número de columbófilos vir a decrescer, esta tendência é inversamente proporcional à ascensão
da modalidade, que atrai cada vez mais atletas de
grande gabarito. Para provar esta premissa vamos
falar, nesta edição do Boletim Municipal, das vitórias alcançadas, sobretudo, pela equipa Mourão da
Sociedade Columbófila Estrela Alentejana, de Ervidel e também dos feitos conquistados nos últimos
anos pela Sociedade Columbófila Aljustrelense, as
duas columbófilas que representam, e muito bem,
o Concelho de Aljustrel.
O pombo-correio atual, tal como o conhecemos,
é o resultado do cruzamento entre raças belgas e
inglesas realizadas ainda no século XIX, porém
também em Portugal a tradição ligada aos pombos
dura há décadas e está cada vez mais enraizada.
Prova disso são as duas sociedades columbófilas
do concelho de Aljustrel, a Sociedade Columbófila
Aljustrelense, de Aljustrel, tal como o nome indica,
e a Sociedade Columbófila Estrela Alentejana, em
Ervidel. Ambas têm resultados bastantes satisfatórios não só a nível distrital, nacional, mas também
a nível ibérico.
Ases com asas!
Francisco Banza, tesoureiro e porta-voz da Sociedade Columbófila Aljustrelense, existente oficialmente
desde Maio de 1959, trata os pombos por “tu”, uma
vez que desde tenra idade que lida com estas aves,
influenciado pelo seu saudoso amigo Marçalo. Pelo
seu pombal já passaram alguns campeões como
o Barriga Branca, o melhor do distrito de Beja no

1

• Durante as duas gran-

campeonato de 96/97. Mas para se ser o melhor não
bastam os bons genes, é preciso muita dedicação,
muito empenho e muito treino.
Antes das “campanhas”, ou seja, antes dos períodos das competições, é necessário treinar os “atletas
de duas asas”, duas vezes por dia, entre 50 a 60 km
diários. O retorno destes sacrifícios acontece quando “se manda um pombo para uma prova de fundo
(entre 500km e 700km) e os vemos regressar, é uma
grande alegria, uma grande satisfação” afirma Francisco Banza, que também confessa que já passou
muitas noites “em claro” preocupado com as aves.
Mas para além da exigência ao nível humano,
a columbofilia é exigente do ponto de vista económico, em sua opinião. As vitaminas, as rações, os
pombais, o transporte, as anilhas, a competição e
as sucessivas deslocações tocam fundo no bolso
dos columbófilos. Assim, torna-se imprescindível o
apoio que determinadas entidades prestam, como
a Câmara Municipal, que sempre que lhe é solicitado algum auxílio, designadamente ao nível das deslocações, e não são poucas, sobretudo entre março
e Junho, altura em que decorrem as principais competições, prontamente se disponibiliza para ajudar.
Mas a Sociedade Columbófila Aljustrelense tem
muito de que se orgulhar, basta consultar as classificações que os resultados da equipa “Os inseparáveis” saltam à vista, bem como os “Irmãos Mestre”,
Mário Banza, entre muitos outros que obtiveram
resultados bastante satisfatórios.
Estrelas que brilham
A equipa Mourão em Ervidel, composta por José
Mourão e Alexandre Mourão, este último Presidente
da Direção da Sociedade Columbófila Estrela Alentejana, é uma equipa de estrategas que já alcançou
vários títulos, o mais recente foi o Melhor Yearling
Ibérico 2012. Em 2011 foram Campeões Nacionais
de Meio Fundo, em 2010 venceram na categoria de
Melhor Fêmea e em 2008 ganharam o Campeonato
Nacional de Fundo.
A justificação para estas sucessivas vitórias
passa por várias “estratégias de jogo” e “segredos na alimentação”, que não iremos revelar, naturalmente.
Antigamente jogava-se ao “natural” e há quem
ainda jogue, porém a equipa Mourão prefere jogar à viuvez, ou seja, afasta o casal submetendo-o
a uma espécie de celibato e apenas as fêmeas vão
a jogo. José Mourão considera que as fêmeas são

2

melhores atletas, os machos, contrariamente à natureza humana, são mais emotivos, caeem mais facilmente de forma.
José Mourão sempre foi um homem ligado ao
futebol, afirma que foi na columbofilia que “encontrou a sua casa” e hoje considera a columbofilia
mais cativante que o desporto rei. Foi em 1994 que
se rendeu quando por influência do filho Carlos
num domingo desportivo foi assistir a uma prova.
Voltou no domingo seguinte. E no outro também.
José Mourão confessa que é um hobbie que cria
paixão e, que hoje em dia, é tão “doido” por pombos como o filho mais velho.
O motivo que levou Carlos Mourão, o filho, a
abraçar a columbofilia é o mesmo motivo que a ciência investiga e tenta dar resposta…Como é que
os pombos-correio percorrem tamanhas distâncias
e conseguem regressar a casa? Foi esta a questão
que lhe ficou a “bailar” na cabeça quando era ainda um pré-adolescente. Assim nasceu o interesse.
Comprou uns pombos por 250$00, com o consentimento e apoio do pai, e atualmente para além de se
poder vangloriar da sua colónia e dos prémios que
tem arrecadado nos últimos anos é ele, como já referimos, o atual Presidente da Direção da Sociedade
Estrela Alentejana.
A Sociedade Columbófila de Ervidel surgiu, oficialmente, dia 17 de agosto de 1979, pela vontade
e esforço dos sócios fundadores que recordamos
aqui: José Manuel Martins Mata; José Corôa da
Rosa; Joaquim António Elias Batista; António Arsénio Caetano; António Mauzinho Afonso Raposo;
José Vicente Santos Emídio; José Fernando dos
Santos; Joaquim da Silva Cecília; José Luis Bexiga
Soares Baião e José Francisco de Jesus Guerreiro.
Quanto aos apoios, a Direção da Sociedade Estrela Alentejana tem uma opinião muito sui generis.
Aceita, com muito bom grado, os apoios ao movimento associativo por parte da Câmara Municipal
de Aljustrel e da Junta de Freguesia de Ervidel,
porém considera que uma atitude pró-ativa com a
organização de leilões, por exemplo, para ajudar a
angariar fundos próprios para pagar a época é muito mais honroso.
Há ainda a receita da venda de pombos para
quem quer vender. José Mourão já teve oportunidade de vender uma das suas aves pela quantidade de
4 mil euros, mas recusou a oferta, até porque sabe
que na Bélgica a mesma pomba valeria cerca de 50
mil euros.

3

des Guerras Mundiais
os columbófilos da
Europa Central estavam
de tal forma organizados que os pombos
foram auxiliares e
substitutos nas comunicações entre Nações,
exércitos e famílias.

• No leilão dos pombos

de Pieter Veenestra,
Holanda, um pombo foi
comprado pelo chinês
Hu Zhen Yu pela quantia
de 250 mil euros.

Testes Antidoping
em 2012

• A Federação Portu-

guesa de Columbofilia
anunciou que irá proceder a testes antidoping
já na Campanha 2012 .
Refira-se que a lista de
substâncias proibidas é
extensa e intregram-na
esteróides anabólicos;
beta-agonists; corticosteróides; anti-inflamatórios não-esteróides;
opiáceos; analgésicos;
hormonas sintéticas;
estimulantes como
anfetaminas, cocaína,
efedrina, etc.

1

José e Carlos Mourão
com fêmea campeã

2

Francisco Banza e
Presidente da Câmara
participam em convívío
com columbófilos
Aljustrelenses

3

Presidente da Câmara
em convivío com
columbófilos de Ervidel
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cultura
Março de mulher em Aljustrel

Sensibilização sobre
comportamentos
relacionados
com a poupança

Celebração
da Mulher
Para assinalar o Dia Internacional da Mulher,
a Câmara Municipal de Aljustrel promoveu,
entre os dias 6 e 10 de março, diversas iniciativas subordinadas à efeméride

Tertúlia das Oficinas

>

A Biblioteca Municipal de Aljustrel inaugurou no passado mês de fevereiro, na Sala Polivalente, uma exposição
dedicada ao género feminino. Trata-se da mostra denominada
“Aspetos históricos dos Movimentos Feministas”, em que se
apresenta a evolução, as lutas e a determinação feminina em
conquistar a sua emancipação.
Esta exposição é composta por um conjunto de documentos
que “escrevem” a história das conquistas femininas, ao longo
dos séculos, através de selos, pinturas, livros e fotografias. Este
evento foi promovido pela Câmara Municipal de Aljustrel em
parceria com a Associação Lusófona para o Desenvolvimento
do Conhecimento.
Entretanto, para assinalar o Dia Internacional da Mulher, a
Câmara Municipal de Aljustrel promoveu, entre os dias 6 e 10 de
março, diversas iniciativas subordinadas à efeméride. As comemorações tiveram início com a inauguração da exposição “Arte
no feminino” constituída por obras de mulheres do concelho
de Aljustrel. No dia 7 de março, no auditório deste espaço de
cultura municipal, houve uma sessão de cinema, durante a qual
foi exibido o filme: “O sorriso de Mona Lisa, de Mike Newell.
No dia em que se comemorou a Mulher, 8 de março, e à semelhança dos anos anteriores, em vários locais do concelho, a
gente feminina foi presenteada com flores e postais alusivos à
data. No dia 9, ainda na sala polivalente da Biblioteca Municipal,
a psicóloga Ana Lúcia Pestana da Associação Moura Salúquia, foi
convidada para vir conversar com o público sobre violência doméstica. E para terminar estas celebrações, nada melhor de que
finalizar com uma tertúlia sobre “A Mulher na Sociedade”, com
a participação da autora Ana Paula Figueira, onde não faltaram
momentos dedicados ao cante, à poesia e com muita conversa
sobre o tema.

Mulheres do concelho receberam flores

>

Tertúlia sobre o papel da Mulher na sociedade

Exposição de pintura de mulheres de Aljustrel

Aljustrel – Século XXI- 10 projetos sociais

O espaço Oficinas de Formação e Animação Cultural
recebeu, em pleno mês de janeiro,
uma tertúlia sobre a temática das
finanças pessoais, promovida pela
APEFI – Associação para o Posicionamento Estratégico e Financeiro.
A APEFI também realizou, no
mesmo dia e local, ações para o
público escolar com a realização de
dois workshops. O primeiro, intitulado “ O meu porquinho mealheiro”, teve como objetivos transmitir
aos alunos do 1º ciclo informações
acerca de comportamentos relacionados com a poupança.
Na parte da tarde, os alunos do
ensino secundário puderam assistir ao workshop denominado “Gerir o meu orçamento” e aprender
técnicas para a gestão do dinheiro
na adolescência.

Curso de Jazz

Exposição de arquitetura
do aljustrelense Carlos Ganhão

>

O espaço Oficinas recebeu
durante o mês de janeiro uma
mostra intitulada “Aljustrel- Século
XXI- 10 projetos sociais”.Trata-se de
uma exposição do arquiteto natural
de Aljustrel, Carlos Ganhão.
Durante as últimas duas décadas o arquiteto desenvolveu projetos de arquitetura para todo o
tipo de utilidades, sobretudo em
Portugal e Angola, mas também
noutros países. Carlos Ganhão,
agora numa outra escala, veio, à
sua terra natal, expor uma dezena de trabalhos, que segundo o
arquiteto nasceram de forma espontânea, por carolice, mas principalmente pela constante vontade
de criar de forma livre, sem entraves e sem satisfações de caprichos que tantas vezes impedem a
concretização de um bom projeto.
Foram estas “vontades espontâneas” que levaram Carlos Ganhão a

APEFI “ensina”
a lidar com
a crise e gerir
finanças
pessoais

Jazz de A a Z - Um percurso
pela história do jazz,
em Aljustrel

>

Sala de exposições do espaço Oficinas
criar, ao longo de 5 anos, 10 projetos sociais para o século XXI.
Os projetos apresentados no
âmbito desta mostra foram a Fundação Museu da Mina; Sede do
Clube Mineiro Aljustrelense; Café

Aliança; Café Esplanada; Casa da
Horta; Hotel Villa, Arquivo Municipal, Cine Teatro Municipal; Centro
Policlínico de Aljustrel e ainda projetos de edifícios habitacionais de
tipologia baixa.

O Conservatório Regional do Baixo Alentejo (CRBA),
através do seu Clube de Jazz e a Câmara Municipal
de Aljustrel estão levar a cabo um curso livre de iniciação à história do jazz, intitulado “Jazz de A a Z – Um
Percurso pela História do Jazz”.
O curso está a cargo de António Branco, dinamizador do Clube de Jazz do CRBA, todas as sextasfeiras, às 21h30, entre 2 de março e 4 de maio,
nas Oficinas de Formação e Animação Cultural.
Cada sessão tem uma duração média aproximada entre uma hora e uma hora e meia e no
final de cada sessão semanal será aberta uma
fase de debate, na qual os presentes poderão
intervir.
Pretende-se que os participantes adquiram conhecimentos na área do jazz: génese
e evolução, principais correntes estéticas e
seu enquadramento histórico, músicos e discos mais marcantes, entre outros aspetos. Esta
iniciativa surge igualmente como ensejo para reunir os apreciadores do jazz e contribuir para uma sempre estimulante
troca de conhecimentos e experiências sobre esta temática.
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educação
Sementeira no Moinho

Bolsas de Estudo

Projeto educativo do Museu
ensina tradição alentejana

Três dezenas
de estudantes
do Ensino Superior
recebem apoio
da autarquia

Este projeto pretende
ensinar, aos mais novos,
todo o processo por que
passa o trigo até ser pão

>

>

No âmbito do projeto educativo do Museu denominado “Do Pão ao Grão” realizouse, no passado dia 28 do mês de
dezembro, uma atividade dirigida
às crianças do pré- escolar e do 1º
ciclo do ensino básico.
Tratou-se da sementeira de trigo, junto ao reabilitado Moinho
do Maralhas, o primeiro passo,
de muitos, para a confeção do tão
afamado pão alentejano.
Este projeto pretende ensinar,
aos mais novos, todo o processo por que passa o trigo até ser
pão. Um processo que começa
na sementeira segue-se a ceifa, a
moagem e por fim a confeção de
pão alentejano, cozido em forno
de lenha.

Crianças divertem-se enquanto aprendem

Crescer em segurança

Dupla feminina de Aljustrel

CAIM ensina como agir
em caso de sismos e incêndios
>

O CAIM-Centro de Animação Infantil Municipal de
Aljustrel promoveu, dia 10 de janeiro, uma ação de sensibilização
sobre sismos e incêndios.
Esta ação pretendeu ensinar
quais os procedimentos a adotar, antes, durante e depois de
um sismo. Quanto ao tema dos
incêndios foi abordada a questão
da prevenção, de como atuar durante um incêndio e as medidas a
tomar no rescaldo.
A ação de sensibilização e promoção da segurança foi dirigida
às crianças que frequentam este
equipamento municipal, encarregados de educação e comunidade em geral.
Esta atividade, que vem de
encontro ao projeto desenvolvido pelo CAIM para o ano letivo
2011/2012, contou com a participação dos agentes da Escola
Segura de Aljustrel, de representantes do Comando Distrital de
Operações de Socorro (CDOS) e
do Serviço Municipal de Proteção
Civil e do Serviço de Proteção Civil Municipal.
Anterior a esta ação houve
uma visita à Casa do Tinóni, em
Lisboa, onde as crianças puderam aprender a identificar os

Em reunião de Câmara realizada a 11
de janeiro de 2012, foi deliberado atribuir/renovar 30 bolsas de estudo destinadas
a alunos do Concelho de Aljustrel matriculados no Ensino Superior no ano letivo
2011/2012.
A concessão de bolsas de estudo visa
proporcionar apoio aos estudantes que, em
virtude da sua situação socioeconómica,
têm dificuldades em prosseguir os estudos
nos estabelecimentos de ensino superior. A
atribuição de bolsas de estudo é um modo
de estimular a frequência em cursos superiores, melhorando o tecido académico do
concelho de Aljustrel, contribuindo, assim,
para um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural.
O Regulamento Municipal de Atribuição
de Bolsas de Estudo estabelece os critérios
de atribuição de bolsas de estudo por parte
da Câmara Municipal de Aljustrel a estudantes residentes no concelho, que ingressem
ou frequentem estabelecimento de ensino
superior público, particular ou cooperativo,
devidamente homologados.

Visita de estudo
à Casa do Tinóni,
em Lisboa

riscos do dia a dia e as regras
mais ajustadas a cada situação,
designadamente na rua e em
espaços públicos, em casa; durante a ocorrência de sismos;
numa situação de incêndio e
ainda comportamentos de autoproteção.

Crianças do CAIM assistem a palestra sobre Segurança

Escola Secundária
de Aljustrel vence
Distritais do
Parlamento Jovem
e Euroescolas
A cidade de Beja
foi o palco escolhido para a sexta
edição do Parlamento dos Jovens, onde a
Escola Secundária de Aljustrel teve um papel
de destaque com a excelente prestação das
alunas Leonor Toscano e Mariana Nunes.
Na sessão distrital, que decorreu nas
instalações do IPJ, para além da Escola Secundária de Aljustrel participaram mais oito
escolas do distrito.
Dos 36 deputados presentes apenas foram apurados 4, entre os quais as de Aljustrel, que irão representar o distrito de Beja
no Parlamento dos Jovens na Assembleia
da República, nos dias 28 e 29 de maio, onde
estarão representados os deputados de todos os distritos do país. Leonor Toscano, da
Escola Secundária de Aljustrel, será a portavoz do círculo de Beja.
No mesmo dia decorreu mais uma edição do concurso nacional Euroescolas. A
competição aconteceu entre as Escolas
Secundárias de Aljustrel e de Odemira, porém mais uma vez a Escola Secundária de
Aljustrel saiu vencedora com a dupla Leonor
Toscano e Mariana Nunes com um trabalho
intitulado “Mensagem” subordinado ao
tema “A cidadania e as Redes Sociais”. Este
trabalho garantiu-lhes a presença na Assembleia da República e quiçá no Parlamento
Europeu, em Estrasburgo.
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perfil

EMPREENdeDORISMO

Nome: Hilário Soares Mata
Idade: 44 anos
Função: Sócio Gerente
Naturalidade: República Federal da Alemanha
Nacionalidade: Portuguesa

Novas instalações no Pólo industrial

Quem pensa que a Luzarte encerrou está redondamente enganado. A Luzarte renasceu
no Polo Industrial de Aljustrel, com novas e modernas instalações.

Luzarte, uma Ideia Luminosa
>

Hilário Mata decidiu arriscar e,
juntamente com a mulher, Paula, fundaram a Luzarte, já lá vão 15
anos. Quando iniciou o negócio, numa
pequena loja junto ao Quartel dos
Bombeiros de Aljustrel, seguiu o seu
primeiro instinto e o fascínio por iluminação e decoração. Dois anos depois
lançou-se no ramo dos sistemas de segurança e hoje é, certamente, a nível
regional, uma das empresas líderes de
mercado neste sector, estejamos a falar de alarmes de incêndio, alarmes de
intrusão ou CCTV, ou seja, sistemas de
Vídeo Vigilância.
O volume de obras que a Luzarte
tem realizado nos últimos tempos é
prova disso mesmo, empreitadas de
grande envergadura como, por exemplo, o Centro Hospitalar do Baixo
Alentejo, composto pelos edifícios do
hospital de Beja e Serpa. A Luzarte assegura ainda toda a manutenção dos
Centros de Saúde do Baixo Alentejo e
de alguns Lares de 3ª Idade. Ainda no
que toca a parte comercial, se bem que
com menor expressão, a Luzarte também comercializa equipamento de ar
condicionado; todo o tipo de sinalética; iluminação decorativa e industrial;
material elétrico e executam chapas de
matrícula.
A outra vertente comercial da Luzarte prende-se com a faceta musical
do casal. Tanto Hilário como Paula,
desde sempre estiveram ligados à música. Ele toca, ela canta. Desta antiga
paixão, deriva a vertente mais artística
da empresa, que nos últimos 10 anos
tem realizado inúmeros espetáculos,
ao nível do som. Só em 2011 realizaram 59 espetáculos e para este ano já
tem a agenda praticamente completa.
Hilário Mata confessa que começou
por ser um mero curioso nesta carreira, mas hoje em dia, apesar de autodidata, considera-se um profissional na
área. O que começou por ser um hobbie, atualmente representa uma parte
significativa do volume de negócios
da empresa. Paralelamente está a venda ou aluguer de equipamento de som
para todos tipos de eventos.
Hilário Mata “foge” um pouco ao
discurso fatalista da atualidade. Ao
contrário do que nos habituámos a
ouvir nos últimos anos, o empresário
afirma que tem muito trabalho e que

teve um mês de janeiro fantástico,
pois bateu o recorde de vendas e inclusivamente está a crescer dentro da
crise. O único senão que aponta é “a
rotação do dinheiro” que torna os pagamentos tardios, porém afirma que
“tardam, mas não falham!”
2012, um ano para continuar
a crescer
A Luzarte, que agora também apresenta uma imagem renovada com o
logótipo ligeiramente alterado, traduz
o que a empresa é hoje em dia. Na essência mantêm a sua estrutura inicial,
mas mais refinada e eclética com um
novo espaço de 295 metros quadrados
de bom gosto.
A nova loja situada no Polo Industrial de Aljustrel tem ao dispor dos
clientes e visitantes uma exposição
permanente de iluminação decorativa
e brevemente vai ter disponível uma
exposição demonstrativa de sistemas
de segurança. Hilário afirma bem- humorado que tem “os melhores preços
do mundo, mas de facto o que faz
toda a diferença é o apoio ao cliente”.
A assistência técnica 24 horas por dia,
quando se trata de segurança, é um
sistema de segurança dentro de um
sistema de segurança, e isso não tem
preço. Para além de todos esses fatores, a Luzarte está credenciada pela
ANPC- Associação Nacional de Proteção Civil, o que acrescenta mais confiança quer ao produto, quer à marca.
Este projeto teve um investimento
inicial de 260 mil euros, 60% foi financiado, sem reembolso, pelo programa
de desenvolvimento rural - PRODER,
o restante foi através de investimento
pessoal.
O PRODER, como noutros projetos
empresariais já falados noutras edições do Boletim Municipal, foi fundamental para levar adiante este sonho,
agora realidade.
O PRODER visa promover a diversificação da economia para atividades
não agrícolas, aumentar o emprego
nas zonas rurais e ainda contribuir
para a diversificação e desenvolvimento de atividades económicas criadoras
de riqueza e de emprego, permitindo
assim fixar população e aproveitar recursos endógenos transformando-os
em fatores de competitividade.

Sistemas de Vídeo Vigilância (CCTV)
CCTV é sigla de Closed-circuit television, em português circuito fechado
de televisão e é um sistema de vídeo vigilância. Este sistema é composto
por um conjunto de câmaras fixas, ou rotativas, e por um gravador central que permitem captar e gravar através de imagem de vídeo, o que se
passa num determinado local.

1

2

3

4

1

Nova loja

2

Exposição de material
de iluminação

3

Luzarte em ação na Feira
do Campo

4

Hilário Mata no terreno
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deliberações

30 de novembro de 2011
• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o despacho do Sr. VicePresidente relativo à “Aprovação da
11.ª Alteração ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano”.
• A Câmara tomou conhecimento da
comunicação prévia referente ao
projeto de obras nº 21/2011, de que
é titular Fernando Rodrigues Espada,
que se encontra em conformidade,
de acordo com o parecer da Divisão
Técnica de 26/10/2011.
• A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor
de 200,00 € ao Clube TT de Ervidel
“Trilhos do Roxo”, que solicitou a
concessão do mesmo para fazer face
às despesas com a realização do VI
Passeio TT de Ervidel.
• A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de
100,00 € à Sociedade Recreativa
Vicente Anes para a realização de
uma Noite de Fados.
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a adenda ao Protocolo de
Parceria Intermunicipal para a realização do Projeto: Unidades Móveis
de Saúde de Aljustrel, Coruche,
Grândola e Mértola”.
• A Câmara deliberou por unanimidade
reforçar um apoio para melhorias
habitacionais no valor de 479,70 € a
um apoio para Melhorias Habitacionais concedido.
• A Câmara deliberou aprovar o acordo
a celebrar entre o Município de Aljustrel e a Junta de Freguesia de São
de Negrilhos e aceitar a doação dos
prédios urbanos inscritos na matriz
predial urbana da freguesia de São
João de Negrilhos
• Foi presente o acordo entre o Município de Aljustrel e a Freguesia de
São de Negrilhos sobre a execução
de obras de urbanização no Plano de
Pormenor do Monte Branco.
• A Câmara deliberou por unanimidade
conceder o alvará sanitário ao veículo
automóvel de matrícula 08-ML-41
para transporte e venda de pão e
produtos afins.
• Foi presente o processo de licenciamento sanitário n.º 874, requerido
por António Joaquim Fialho Lança,
residente na Rua Egas Moniz n.º 27,
em Montes Velhos, referente a um
veículo automóvel, destinado à venda
de pão e produtos afins.

14 de dezembro de 2011
• Pelo Sr. Presidente foram presentes
as propostas de Orçamento e as
Grandes Opções do Plano para aprovação. Após a prestação de alguns
esclarecimentos, por parte do Sr.
Presidente, às questões colocadas
pelos Srs. Vereadores Manuel Camacho e Martins Frederico, procedeu-se
à votação dos mesmos, tendo sido
aprovados por maioria, com os votos

contra dos Srs. Vereadores Manuel
Camacho e Martins Frederico,
apresentado declaração de voto para
justificar a mesma, e remetê-los à
Assembleia Municipal, para que esta
os possa aprovar.
• Foi presente o requerimento de
registo n.º 195 em que Interaljustrelimo, Lda., com sede em Ramal de
Beja, em Aljustrel, solicita informação
prévia da viabilidade de construção
de posto de abastecimento de
combustíveis no Ecomarché, Ramal
de Beja, em Aljustrel. A Câmara
deliberou por unanimidade indeferir
o pedido, de acordo com o parecer
da Divisão Técnica de 28/12/2010 e
30/11/2011.
• A Câmara tomou conhecimento da
comunicação prévia referente ao
projeto de obras nº 42/2011, de que
é titular Maria José Espada Martelo
Duarte Santos, que se encontra em
conformidade, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 06/12/2011.
• A Câmara tomou conhecimento da
comunicação prévia referente ao
projeto de obras nº 48/2011, de que
é titular Paulo Alexandre Camacho
Chaveiro, que se encontra em conformidade, de acordo com o parecer
da Divisão Técnica de 13/12/2011.
• A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir o Cartão Social a dois agregados familiares e renovar a atribuição
de um terceiro.
• Foi presente proposta do Sr. Presidente referente ao processo de
comunicação prévia n.º 47/2011,
em que Cristina Isabel dos Santos
Cascalheira Alves é requerente,
do seguinte teor: “A requerente,
pretende construir no prédio urbano
sito na Rua de Olivença, em Aljustrel
um Centro Policlínico. A Câmara
deliberou por unanimidade reconhecer o Interesse Público Municipal e
submetê-lo à Assembleia Municipal
para que esta a possa apreciar e
votar.
• Foi presente ofício de ref.ª
ADM/1178/11 datado de 13 de Dezembro de 2011 da Almina – Minas
do Alentejo, SA a solicitar que o
projeto de alteamento da instalação
de resíduos “BE-BAC” seja objeto de
declaração de interesse público municipal, uma vez que a área a ocupar
pelo 2º alteamento localiza-se em
REN designadamente na classe de
espaço Áreas com Risco de Erosão e
associação de Cabeceiras das Linhas
de Água. Entre outros requisitos, o
processo de desafetação da REN
da parte do solo em causa, só pode
ser autorizado caso seja reconhecido pela autarquia que o projeto
revista interesse público municipal.
A Câmara deliberou por unanimidade
reconhecer o Interesse Público Municipal para efeitos de desafetação da
REN do solo em causa e submeter à
Assembleia Municipal para que esta
a possa apreciar e votar.

28 de dezembro de 2011

25 de janeiro de 2012

8 de fevereiro de 2012

• O Sr. Presidente propôs que as reuniões ordinárias da Câmara, no ano de
2012, sejam públicas e se realizem
pelas 10,00 horas, quinzenalmente, nos seguintes dias: 11 e 25 de
Janeiro; 08 e 22 de Fevereiro; 07 e
21 de Março; 04 e 18 de Abril; 02,
16 e 30 de Maio; 12 e 27 de Junho;
11 e 25 de Julho; 08 e 22 de Agosto;
05 e 19 de Setembro; 03, 17 e 31
de Outubro; 14 e 28 de Novembro
e 12 e 26 de Dezembro. A Câmara
deliberou por unanimidade aprovar a
calendarização proposta.

• Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o despacho do Sr. Vice- Presidente do seguinte teor: “Aprovo
a 1.ª Alteração ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano.

• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o despacho do Sr. Presidente
sobre a empreitada de “ampliação da
piscina municipal coberta” – aprovação do cronograma financeiro.

• A Câmara deliberou por unanimidade
indeferir em que Gilda Maria Guerreiro Nunes, residente no Loteamento
da Encosta da Cabeça do Homem,
lote 3, em Aljustrel, solicita informação prévia da viabilidade de construção de stand de automóveis na Rua
de Olivença n.º 42, em Aljustrel.

• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar o programa de concurso e o
caderno de encargos e determinar
a abertura do procedimento para
adjudicação de concessão do direito
de exploração do restaurante e bar
da Piscina Municipal de Aljustrel.

• A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir um Cartão Social a um agregado familiar.

• A Câmara deliberou por unanimidade
receber a obra “Centro Coordenador
de Transportes Terrestres de Aljustrel” a título definitivo.

• A Câmara deliberou por unanimidade
deferir os pedidos dos requerimentos formulados para ocupação de
loja do Mercado Municipal por: Ana
das Dores Gonçalves - nº 11, 12 e 13;
António José Brás Teixeira nº 3; Diná
Gonçalves Tenente Vicente – nº.14 e
15; João Daniel Lopes de Assunção
- nº 2; Maria Manuela Pinção Valente
Faustino - nº 16 e 17; Mário da Lança
nº 19 e 20; Nelson Ricardo Chaveiro
Rufino n.º 4 ,5, 6 e 7; Severino – Comércio de Frutas e Flores, Lda. - nº 1;
Vítor José Nobre Guerreiro Pinto - n.º
8.
• A Câmara deliberou por unanimidade conceder a aprovação final e o
respetivo licenciamento do projeto
de arquitetura para construção de
pavilhão industrial, sito nos lotes 32
e 33 da Zona Industrial de Aljustrel,
da empresa Bicash, Lda, de acordo
com o parecer da Divisão Técnica de
27/12/2011.
• A Câmara deliberou por unanimidade
conceder um subsídio no valor de
1.300,00 € ao Negrilhos Futebol Clube, ao abrigo das Normas de Apoio
ao Movimento Associativo, para a
aquisição de uma viatura e despesas
nas comemorações desportivas
realizadas pelo clube.

11 de janeiro de 2012
• A Câmara deliberou por unanimidade
ratificar o despacho do Sr. VicePresidente do seguinte teor: “Aprovo
a 13.ª Alteração ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano”.
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar 23 Bolsas de Estudo para o
ano de letivo 2011/2012.
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a alteração ao loteamento
urbano em Montes Velhos.
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a proposta de desafetação
de forma a possibilitar a ampliação
do edifício onde funciona o Lar de
Idosos da Associação de Solidariedade Social de São João de Negrilhos.
• A Câmara deliberou por unanimidade
renovar o cartão social a dois agregados familiares

• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar o plano de trabalhos e respetivo cronograma financeiro da obra
“Requalificação urbana e ambiental
do Carregueiro”.
• A Câmara tomou conhecimento
sobre o auto de suspensão dos
trabalhos referente à empreitada de
requalificação urbana e ambiental do
Carregueiro.
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar o Plano de Segurança e Saúde da empreitada do Centro Escolar
EB1/JI Vipasca.
• A Câmara deliberou por unanimidade
conceder um adiantamento no valor
de 10.000,00 € (dez mil euros) por
conta do subsídio anual em resposta
à carta datada de 20/01/2012 do
Sport Clube Mineiro Aljustrelense a
solicitar o adiantamento.
• A Câmara deliberou por unanimidade conceder um adiantamento no
valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) por conta do subsídio
anual em resposta à carta datada
de 25/01/2012 do Negrilhos Futebol
Clube a solicitar o adiantamento.
• A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável para
aquisição de serviços para elaboração de cartografia de risco a integrar
no Plano Municipal de Emergência
de Proteção Civil do concelho de
Aljustrel.
• A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir o cartão social a três agregados familiares.
• A Câmara deliberou por unanimidade
renovar o cartão social a três agregados familiares.
• A Câmara deliberou por unanimidade
não ver inconveniente na utilização da rede viária municipal para a
realização do evento promovido pelo
Clube TT de Ervidel “Trilhos do Roxo”,
a fim de angariar fundos para ajudar
o jovem Ricardo Luís Pereira Matias
Rodrigues, vítima de acidente de
viação.

• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar as Normas de Utilização e
Cedência de Viaturas Municipais.
• A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar as Normas Regulamentares
das Classes.
• A Câmara deliberou por unanimidade
conceder o alvará sanitário ao veículo
automóvel de matrícula 23-EU-12
para transporte e venda de produtos
à base de carne e outros produtos
alimentares.
• A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir o cartão social a seis agregados familiares.
• A Câmara deliberou por unanimidade
renovar o cartão social a cinco agregados familiares.
• A Câmara deliberou por unanimidade
indeferir um pedido de atribuição de
cartão social.
• A Câmara deliberou por unanimidade
atribuir um apoio para melhorias
habitacionais no valor de 3.070,00 €,
conforme o estabelecido no artigo 2º,
n.º2 das Normas Municipais de Apoio
Social para Melhorias Habitacionais.
• A Câmara tomou conhecimento da
listagem de todos os contratos de
prestação de serviços, os quais não
ultrapassam o montante de 5.000,00
€, celebrados no mês de janeiro do
corrente ano, conforme o disposto
no n.º 2 do art.º 4.º da Portaria n.º
4-A/2011, de 3 de janeiro.
• A Câmara tomou conhecimento da
apresentação do projeto Alentejo
Empreende – Ações de Prospeção e
Promoção do Empreendedorismo.
• A Câmara tomou conhecimento sobre o e-mail, datado de 20 de janeiro
de 2012 do Grupo Parlamentar do
PCP, a enviar a pergunta efetuada
pelo deputado João Ramos relativamente ao Contrato entre o Estado
Português e a Somincor – Sociedade
Mineira de Neves Corvo, S.A.
• Foi pelos Srs. Vereadores da Oposição entregue um documento que
reflete a posição assumida pelos
mesmos face às alterações de locais
de trabalho e de funções de alguns
trabalhadores no edifício dos Paços
do Concelho.
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desporto
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Campos de Férias 2012

Férias da Páscoa a descobrir Monchique
Foram promovidas
>
diversas atividades de
caracter educacional e
desportivo

A Câmara Municipal de Aljustrel, através dos
serviços de desporto, organizaram durante o
interregno escolar da Páscoa, um Campo de Férias
para as crianças e jovens do Concelho de Aljustrel.
Assim, entre 2 e 4 de abril, um grupo de 20,
acompanhados pelos técnicos da autarquia, puderam aprender e divertir-se bastante na Serra

de Monchique onde foram promovidas diversas
atividades de caracter educacional e desportivo.
Durante este período, o grupo visitou ainda o Parque da Mina onde puderam conhecer uma casa
centenária do século XVIII; uma destilaria; uma
carvoaria, animais em cativeiro, entre muitas outras coisas.

Classes Municipais Desportivas

1

Alegria e boa disposição
no meio da Natureza

2

Grupo de participantes do Campo de Férias da Páscoa

3

Uma aventura no Parque
da Mina

4

Jovens aprendem
em tempo de férias

5

A desbravar a Serra
de Monchique

Jogos Concelhios

Paintball reúne vários
simpatizantes no
Concelho de Aljustrel

Professor Luís Carriço

Turma de voleibol em treino

Encerramento Piscina Coberta
abre novo leque de atividades
>

A Câmara Municipal de
Aljustrel está a promover,
como alternativa às atividades
desenvolvidas na Piscina Coberta, que entretanto encerrou para
obras, as Classes Municipais Des-

portivas.
As classes desportivas visam
promover a oferta a vários públicos, particularmente a crianças e
jovens desde os 3 aos 18 anos.
Estas variam entre atividades de

Portugal-Bélgica

Seleção Nacional
de Futsal joga
em Aljustrel

>

No dia 16 de maio de 2012 a Seleção Nacional de
Seniores masculinos de Futsal irá realizar um jogo
de preparação em Aljustrel, com a sua congénere belga. O
jogo serve para preparar o mundial de futsal que se realizará na Tailândia em novembro de 2012.

iniciação e de formação base em
alguns desportos que atualmente não estão a ser dinamizados
no concelho de Aljustrel como o
voleibol, o andebol, ténis entre
outros.

Desporto
e diversão
na primavera

>
Assim, de segunda a sexta-feira, das 18 às 20h30, irão decorrer
classes de voleibol, andebol, ténis
e multiatividades desportivas no
Pavilhão da Escola Secundária de
Aljustrel.

Os Jogos Concelhios estão
novamente de volta a Aljustrel nesta primavera de
2012. Nesta 22ª edição, que a Câmara Municipal promoveu, entre
4 março e 18 de abril, o ponto alto
dos Jogos Concelhios aconteceu
durante as férias da Páscoa, que à
semelhança do ano anterior, proporcionou um campo de férias,
aos mais jovens.
O público, em geral, teve ao
seu dispor 14 modalidades desportivas, tais como: pataco, setas,
sueca, snooker, orientação, paintball, BTT, bilhar, miniandebol,
ténis de mesa, tiro ao alvo, matraquilhos, futebol de praia, voleibol
e atletismo.
Os Jogos Concelhios pretendem contribuir para o desenvolvimento do hábito de praticar
desporto e representa também
uma oportunidade para que todos, em qualquer faixa etária, se
organizem em torno das associações, atingindo assim um público
mais vasto, que segundo dados
oficiais abrangeu cerca de 500
participantes.
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boletim municipal redigido conforme o novo acordo ortográfico

25 de abril, sempre!

Aljustrel comemora
38º aniversário da Liberdade

>

O Município de Aljustrel celebra mais uma vez o 25 de
abril com um programa diversificado e interessante. O
ponto alto da festa, a nível recreativo, acontecerá na noite de
24 de Abril, na Praça da Resistência em Aljustrel, com o con-

Programa
Abril

Dia 14 / sáb

10:00 - Inauguração da exposição de fotografia
“Olhar a Liberdade”
// Mercado Municipal - Aljustrel. Org.: CMA

15:00 - Sessão de cinema infantil
// Biblioteca Escolar - Rio de Moinhos
Org.: CMA/JF de Rio de Moinhos

21:30 - Apresentação da peça de teatro “Feira
dos Malandrecos”
Grupo de teatro infantil PIM-PAM-PUM
// Auditório da Biblioteca Municipal – Aljustrel
Org.: CMA

Dia 15 / dom

07:30 - Prova de caça “Santo Huberto”
// Escola primária - S.J. do Deserto
Org.: Associação de caçadores livres
do concelho de Aljustrel. Apoio: CMA

certo com a banda Função Públika e um magnífico espetáculo piromusical.No dia 25 de abril, quarta-feira, destaque para
a Assembleia Municipal evocativa a realizar, pelas 10h00, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Org.: JF de Messejana

16:30 - Sessão de cinema infantil
// Sala do “Antigo Lavadouro” – Messejana
Org.: CMA / JF de Messejana

16:00 - Grupo Coral da Freguesia
de S.J. de Negrilhos
// Centro Comunitário – Jungeiros
Org.: CMA / JF S.J. de Negrilhos

16:00 - Apresentação da peça de teatro
“Feira dos Malandrecos” [Grupo de teatro
infantil PIM-PAM-PUM]

16:30 - “Cantar Abril”
por Paulo Colaço & Zé Emídio

// Centro Comunitário – Jungeiros
Org.: CMA / JF de S.J. de Negrilhos

16:00 - Apresentação da peça de teatro “Feira
dos Malandrecos” [Grupo de teatro infantil
PIM-PAM-PUM]
// Centro Sociocultural de S.J. de Negrilhos
– Montes Velhos

Org.: CMA / JF de S.J. de Negrilhos
17:00 - Sessão de cinema infantil

// Centro Cultural Freguesia de Unidade – Ervidel
Org.: CMA / JF de Ervidel

21:00 - “Cantar Abril”
por Paulo Colaço & Zé Emídio

// Centro Cultural Freguesia de Unidade – Ervidel
Org.: CMA / JF de Ervidel

Dia 22 / dom

09:00 - Caminhada da Liberdade
// Concentração: Frente à Câmara Municipal
– Aljustrel. Org.: CMA / Apoio: GNR e BVA

09:00 - Torneio do Pataco
// Junto ao café do Paulino – S.J do Deserto
Org.: CMA / JF de Aljustrel
15:00 - Filme “Inventário Musical
– Grupo Coral do Sindicato Mineiro
de Francisco d’Orey
- Atuação do Grupo Coral do Sindicato Mineiro
// Escola Primária – S.J. do Deserto. Org.: CMA

15:00 - Encontro de Poesia “Entoar Abril”

Dia 20 / sex

21:00 - Apresentação da peça de teatro
“Feira dos Malandrecos” [Grupo de teatro
infantil PIM-PAM-PUM]
// Sociedade Recreativa – Corte V. Anes
Org.: CMA / JF Aljustrel

// Centro Cultural Freguesia de Unidade – Ervidel
Org.: JF de Ervidel

17:00 - Apresentação da peça de teatro “Feira
dos Malandrecos” [Grupo de teatro infantil
PIM-PAM-PUM]
// Centro de Convívio de Val D’Oca – Aljustrel
Org.: CMA / JF de Aljustrel

17:30 - SMIRA – Concerto “Primavera Musical”

Dia 21 / sáb

Columbofilia - Prova de fundo : Villastar
(Espanha) / Aljustrel ( 664 km )
Prova de velocidade+Yearlings-Sul: Don Benito
II (Espanha) / Aljustrel (240km)
(Para mais informações dirija-se
às sociedades columbófilas)
09:00 - Jornadas Equestres
// Picadeiro do Parque de Exposições e Feiras
– Aljustrel
Org.: Associação Equestre Aljustrelense
Apoio: CMA
10:00 - Hóquei em Patins - Torneio 25 de Abril
“Armindo Peneque”
// Pavilhão Municipal de Desportos Armindo Peneque
– Aljustrel
Org.: SCMA – secção de hóquei / CMA

11:00 - Torneio de Futebol 5
// Polidesportivo – Carregueiro

Org.: JF Aljustrel

15:00 - Atuação do Grupo Etnográfico Danças
e Cantares Planície Alentejana
// Largo da Escola – Aldeia dos Elvas
Org.: JF de Messejana

15:45 - Atuação do Grupo Etnográfico Danças
e Cantares Planície Alentejana
// Praça 1º de Julho - Messejana

// Salão de Festas – Ervidel
Org.: SMIRA / JF de Ervidel

Dia 24 / ter

21:00 - Abertura do Espaço Criança
21:30 - Atuação do Grupo “ Função Publika”
- Discurso do Presidente da Câmara
- Continuação da atuação do grupo
“Função Publika”
// Praça da Resistência – Aljustrel
Org.: CMA

Dia 25 / qua

8:00 - “Caminhada pela Liberdade”
// Concentração: Junto ao Jardim da Liberdade
– Ervidel. Org: JF Ervidel

08:30 - 23.º Raid Cicloturista

// Concentração frente à Câmara Municipal
– Aljustrel. Org.: CMA

10:00 - Jogo de Futebol 11 – veteranos
- Alvorada
FC / GD Messejanense
// Estádio Municipal – Aljustrel
Org.: Alvorada FC / GD Messejanense
Apoio: CMA

10:00 - Concurso de Pintura Infantil

Dia 27 / sex

21:00 - Apresentação da peça de teatro
“Feira dos Malandrecos” [Grupo de teatro
infantil PIM-PAM-PUM]
// Sede do NARM – Messejana
Org.: CMA / JF de Messejana

// Pavilhão do parque de exposições e feiras – Aljustrel

21:30 - “Cantar Abril”
por Paulo Colaço & Zé Emídio

Apoio: CMA

// Sociedade Recreativa – Corte V. Anes
Org.: CMA / JF de Aljustrel

// Centro de Convívio – Ervidel
Org: JF Ervidel

Dia 28 / sáb

Org.: Ex-combatentes da guerra colonial

15:00 - Reabertura do espaço criança

// Centro Cultural Freguesia de Unidade - Ervidel
Org: JF Ervidel

Org.: JF de Messejana

13:00 - Almoço dos ex-combatentes
da Guerra Colonial

// Grémio Carregueirense – Carregueiro
Org.: JF de Aljustrel

16:00 - Torneio do Pataco

// Campo de jogos – Messejana
Org.: JF de Messejana

16:00 - Grupo Coral da Freguesia
de S. João de Negrilhos
// Praça 1.º de Julho - Messejana

// Câmara Municipal – Aljustrel
Org.: CMA

14:30 - Torneio de Sueca

10:00 - Jogo de futebol 11
Veteranos – GDM / RR

Org.: CMA / JF de Messejana

10:30 - Assembleia Municipal Evocativa
25 de Abril

// Centro Comunitário – Rio de Moinhos
Org.: CMA / JF de Rio de Moinhos

21:00 - Exposição e sessão sobre “Os 50 anos
da 1ª emissão da Rádio Portugal Livre”
- participação de Aurélio Santos

15:00 - “Cantar Abril”
por Paulo Colaço & Zé Emídio
// Praça 1º de julho – Messejana

// Jardim 25 de Abril – Aljustrel
Org.: CMA / NAVA

// Praça da Resistência – Aljustrel
Org.: CMA

15:00 - Distribuição de Cravos à População
// Praça 1º de Julho - Messejana
Org.: JF Messejana

16:00 - Grupo coral do centro republicano
“Os Cigarras”
// Praça da Resistência – Aljustrel
Org.: CMA

10:00 - Torneio do Pataco
// Largo do Centro de Convívio - Val D’Oca – Aljustrel

Org.: CMA / JF de Aljustrel
14:00 - Convívio de motos 4, carros de cross
e rally
// Alturas – Rio de Moinhos
Org.: “Donos do Volante”

16:00 - Atuação do grupo
“Maravilhas do Alentejo”

16:00 - Jogo de futebol 11

// Centro de Convívio - Val D’Oca – Aljustrel
Org.: JF de Aljustrel

Negrilhos FC /GD Jungeirense
// Campo de futebol 25 de Abril – Aldeia Nova
– Montes Velhos

16:00 - Sessão de cinema infantil

// Centro Sociocultural - S.J. de Negrilhos
– Montes Velhos

“Maravilhas do Alentejo”
// Praça da Resistência – Aljustrel
Org.: CMA

// Centro Comunitário – Rio de Moinhos
Org.:CMA / JF de Rio de Moinhos

17:00 - Jogo da Malha

17:30 - “Cantar Abril”
por Paulo Colaço & Zé Emídio

// Jardim da Liberdade - Ervidel
Org: JF Ervidel

// Centro Comunitário – Rio de Moinhos
Org.:CMA / JF de Rio de Moinhos

// Campo de Futebol 25 de Abril – Aldeia
Nova– Montes Velhos
Org.: Negrilhos FC

// Auditório da Biblioteca Municipal – Aljustrel
Org.: CMA

Org.: Negrilhos FC / GD Jungeirense
16:30 - Atuação do grupo

17:00 - Jogo da Malha

17:00 - Atuação dos grupos corais “Margens
do Roxo” e “Flores da Primavera”
// Salão de Festas – Ervidel
Org.: CMA / JF de Ervidel

Org.: CMA / JF de S.J. de Negrilhos
17:00 - Atuação do grupo coral “Rosas de Abril”

21:30 - Projeção do filme “Invictus”

Dia 29 / dom

18:30 - Atuação dos Grupos Corais “Flores
de Primavera” e “As Margens do Roxo”

17:00 - Apresentação da peça de teatro “Feira
dos Malandrecos” [Grupo de teatro infantil
PIM-PAM-PUM]

// Salão de Festas – Ervidel
Org: CMA / JF Ervidel

// Centro Cultural Freguesia de Unidade – Ervidel
Org.: CMA / JF de Ervidel

