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Espaço oficinas 
festeja a  chegada 
do Verão 
Marcando a entrada no Verão, 
a banda de reggae �One Love 
Family� levou muitas dezenas 
de pessoas em clima de grande 
animação ao Pátio das  
Oficinas // p13

Aljustrel estreita 
cooperação 
com Espanha

Obras em 
todas as 
freguesias

Câmara de Aljustrel lançou pro-
jectos de regeneração urbana em 

todas as freguesias do concelho que per-
mitirão, a breve prazo, melhorar as con-
dições de vida nestas localidades. // p12

  CULTURA   ENTREVISTA   SOCIEDADE  DESPORTO

Internacionalização da Feira do Campo Alentejano

  fREgUESIAS // p4 

Aljustrel. Junta de Freguesia de 
aljustrel adquire sede em pro-
cesso que durou 24 anos.

Rio de Moinhos. Vi encontro 
nacional dos Rio de moinhos 
de portugal

São João de Negrilhos. 
Decorreram no primeiro fim-de-
semana de Junho, em S. João 
de negrilhos, as tradicionais Fes-
tas dos Santos padroeiros

Messejana. Dias 14 e 15 de 
agosto realizam-se as Festas 
de Santa maria

Ervidel. Festival de tunas 
académicas �ervitunas�

VerãoActivo 2010 
com novas 
actividades
Com a reabertura da Piscina  
Municipal recomeça o VerãoAc-
tivo. Esta actividade de lazer e 
ocupação de tempos livres é  
uma iniciativa lúdica, dedicada  
ao bem-estar dos jovens  
Aljustrelenses // p15

Entrevista ao alcalde 
(presidente da câmara de cartaya)

juán António 
Millán jaldón 

“Tenho visto a evolução tão im-
portante que está a acontecer em 
Aljustrel e em todo o seu redor. A 
riqueza da água é muito impor-
tante, há que saber aproveitá-la 
bem” // p7

>
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Os contactos estabelecidos têm como objectivo dar prioridade à cooperação entre 
entidades de territórios com necessidades comuns de desenvolvimento económi-

co e social e assegurar a articulação de esforços e a gestão de competências em matéria 
de turismo, meio ambiente, energia, desenvolvimento local, entre outros.

>

200 trabalhadores 
da Câmara com 
formação em Higiene 
e Segurança // p3

Empreitadas e projectos

Balanço da Feira do 
Campo Alentejano 
foi extremamente 
positivo
Executivo da Câmara de Aljus-
trel faz balanço extremamente 
positivo da 10ª Edição da Feira do 
Campo Alentejano, que decorreu 
de 10 a 13 de Junho // p8
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Município

Editorial

Eleição de representantes  

Presidente da assembleia Municipal exerceu voto de qualidade
a última reunião da assem-
bleia Municipal de aljustrel 

realizou-se no passado dia 28 de 
abril de 2010, em sessão ordinária. 
depois do período para interven-
ção do público, o ponto dois desta-
cou-se pela segunda votação para 
a eleição do presidente da Junta 
de Freguesia para representação 
das freguesias do concelho, no 
Conselho Municipal de Educação. 
após novo empate entre Manuel 
Nobre, presidente da Junta de Fre-
guesia de Ervidel e Manuel ruas, 

presidente da Junta de Freguesia 
de aljustrel, Francisco Mestre, pre-
sidente da assembleia Municipal, 
exerceu o seu voto de qualidade a 
favor de Manuel ruas.

o terceiro ponto intitulado 
“apreciação e votação dos docu-
mentos de prestação de contas de 
exercício de 2009” foi aprovado 
por maioria com 10 votos a favor 
da CdU e 10 abstenções do PS.

os pontos quarto “aprovação 
da 1ª revisão às Grandes opções 
do Plano e orçamento”; quinto 

“aprovação da alteração aos pro-
tocolos de delegação de compe-
tências celebrados com as juntas 
de freguesia”; sexto “apreciação 
e votação do regulamento Mu-
nicipal sobre a posse, circulação, 
detenção e alojamento de animais 
no município de aljustrel”; sétimo 
“apreciação e votação do regula-
mento Municipal de edificações e 
urbanismo”; nono “apreciação e 
votação da alteração dos Estatutos 
da associação de Municípios do 
Baixo alentejo e alentejo litoral”; 

décimo “autorização para integra-
ção do Município de aljustrel no 
agrupamento Europeu de Coo-
peração territorial e apreciação e 
aprovação dos respectivos Projec-

tos de Convénio e Estatutos”, foram 
aprovados por unanimidade. 

o oitavo ponto na ordem de 
trabalhos sobre a “apreciação e 
votação do regulamento Munici-
pal de taxas e outras receitas mu-
nicipais e tabelas fixas” foi apro-
vado por maioria, com 10 votos a 
favor do PS.

Constou ainda desta reunião a 
apreciação do relatório da oposi-
ção, apreciação da actividade da 
Câmara e outros assuntos de inte-
resse, como regula o protocolo.

V
ivemos tempos de dificuldades em que 
a crise internacional, directa ou indirec-
tamente, afecta a todos. aljustrel não é 
excepção. No entanto, estes devem ser 
também tempos de atitudes e posturas 
positivas perante os problemas, tempos 

de acreditarmos nas nossas potencialidades e de, com 
trabalho, unirmos forças para que o nosso concelho pro-
grida e prospere.

o desenvolvimento económico e social não pode 
acontecer de costas viradas para o mundo. o concelho 
de aljustrel partilha características com muitas regiões 
da Europa, como é o caso da vizinha província espanho-
la da andaluzia, nomeadamente ao nível da produção 
mineira e da agrícola em regime de regadio. Conscientes 
destas afinidades, e sabendo nós que em muitos aspec-
tos Espanha é mais desenvolvida que Portugal, resolve-
mos partilhar experiências e iniciámos um processo de 
cooperação transnacional, em várias frentes, no sentido 
de estreitar laços com os nuestros hermanos. 

 assim, em Maio, o Município de aljustrel esteve pre-
sente em almodôvar na assinatura formal do agrupa-
mento Europeu de Cooperação territorial (aECt) - Faixa 
Piritosa ibérica. Este projecto, de extrema importância 
para aljustrel, tem como objectivos dar prioridade à co-

operação entre entidades de territórios mineiros com 
necessidades comuns de desenvolvimento económi-
co e social, e assegurar a articulação de esforços e a 
gestão de competências em matéria de turismo, meio 
ambiente, energia, desenvolvimento local sustentável, 
entre outros. o agrupamento é constituído por várias 
entidades municipais e associações do Sul de Portugal 
e Espanha. 

Noutra iniciativa, também em Maio, deslocámo-nos 
a Espanha, para uma reunião com o ayuntamiento de 
Cartaya, com fortes tradições ao nível da agricultura de 
regadio, com o objectivo de estreitar laços de coope-
ração nas áreas empresariais, comerciais e culturais. 
Numa primeira fase, a parceria foi concretizada através 
da participação oficial do ayuntamiento de Cartaya, na 
pessoa do seu alcalde, na Feira do Campo alentejano 
deste ano, que muito nos honrou e que contribuiu para 
enriquecer a nossa feira. Numa fase posterior, a parceria 
terá continuidade através da participação do Município 
de aljustrel na Expocitfresa que se realiza em Cartaya, 
em Fevereiro de 2011. 

integrado já no aECt - Faixa Piritosa ibérica, tam-
bém o ayuntamiento mineiro de tharsis esteve em 
evidência na Feira do Campo alentejano deste ano, es-
tando representado ao mais alto nível no certame atra-

vés de uma comitiva que integrou autarcas, artistas, 
empresários e várias dezenas de cidadãos espanhóis, 
contribuindo para que a feira deste ano fosse mais di-
versificada e animada. 

Para além das vertentes mineira e agrícola, que acabei 
de destacar, aljustrel e o seu concelho têm muitas outras 
potencialidades que devem ser exploradas e valoriza-
das. desde logo, o nosso vasto património mineiro, ar-
quitectónico, cultural e natural, que deve ser aproveita-
do e rentabilizado em termos turísticos; mas também o 
sector das artes e indústrias gráficas, com grande tradi-
ção no concelho; as agro-indústrias e outras actividades 
associadas à agricultura e pecuária, com um passado 
reconhecido; a produção industrial diversa, promovida 
principalmente por micro, pequenas e médias empresas; 
entre outras. Para que este desenvolvimento sustentável 
aconteça, aljustrel deve assumir-se como pólo industrial 
de referência na região alentejo, através de uma postura 
aberta ao mundo e às oportunidades que surgem aos 
que estão atentos, tirando proveito das suas característi-
cas únicas e diferenciadoras. 

Vivem-se tempos difíceis, é certo. Mas não nos deve-
mos deixar paralisar pelos “mensageiros da desgraça”. 
aljustrel é terra Viva e é na adversidade que as nossas 
virtudes individuais e colectivas se devem evidenciar.

>

Concelho de aljustrel aberto ao Mundo

FiCHa tÉCNiCa

não nos devemos  
deixar paralisar  

pelos “mensageiros 
da desgraça”.  

aljustrel é terra Viva e 
é na adversidade que 

as nossas virtudes 
individuais e colectivas 

se devem evidenciar.
“
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NElSoN Brito 
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Manuel Ruas é o novo 
representante das Juntas 
de Freguesia no conselho 
Municipal de Educação. 
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1 de Junho- aljustrel

dia 1 de Junho, dia Mun-
dial da Criança, mais de 

meio milhar de crianças das es-
colas de todo o concelho enche-
ram de vida e alegria o Estádio 
Municipal de aljustrel para co-
memorar esta data.

assim, as crianças das cre-

ches, pré-escolar e 1º ciclo das 
cinco freguesias tiveram ao 
seu dispor um enorme leque 
de “brincadeiras” recreativas, 
desportivas e pedagógicas, tais 
como: actividades no âmbito 
das aEC (actividades de enri-
quecimento curricular); insuflá-
veis; ateliers de pintura de rosto; 
modelagem de balões; painel de 
pinturas livres; karaoke, entre 
muitas outras actividades.

depois de uma manhã cheia 
de diversão, seguiu-se a distri-
buição de um pequeno lanche e 
uma oferta da autarquia para as-
sinalar a data.  

Crianças em Festa, 
num dia dedicado 
à brincadeira 
e ao desporto

PiEC- Programa para a inclusão e Cidadania Plano de formação da autarquia

aljustrel com excelentes resultados

estafeta da liberdade, 
do combate à pobreza 
e à exclusão social em aljustrel

Concurso leitura 
“um leitor 
um sonhador” 

o passado dia 25 de abril, 
em aljustrel, ficou marca-

do pela passagem de uma estafe-
ta nacional de sensibilização para 
as questões da pobreza e exclu-
são social. Nesta ocasião, o Exe-
cutivo da Câmara Municipal foi 
solidário com a iniciativa aceitan-
do e transportando o testemunho 
ao longo da avenida 1º de Maio. 

o testemunho chegou a aljus-
trel pelas mãos do grupo art – 
associação para a recuperação 

da toxicodependência, que o 
transportou desde Castro Verde, 
sendo recebidos por um grupo 
de alunos do PiEF que o conduziu 
até ao Presidente Nelson Brito.

a estafeta, designada por “Po-
breza e exclusão: eu passo!”, con-
tinuou pelo concelho de aljustrel 
tendo sido recebida, em Ervidel, 
pelo Grupo Coral Feminino Flores 
da Primavera, que os presenteou 
com uma moda para o caminho 
rumo a Beja.

mais de meio milhar de 
crianças das escolas de 
todo o concelho encheram 
de vida e alegria o estádio 
municipal

>

Funcionários da CMa mais qualificados
decorrente de uma parceria entre a Câmara 
Municipal de aljustrel e o Centro de Forma-

ção Profissional de aljustrel, está a ser implemen-
tado, desde o mês de Maio de 2010, um plano de 
formação profissional, de modo a dotar os funcio-
nários da autarquia de mais competências.

assim, numa primeira fase, cerca de duzen-
tos funcionários, reunidos em cerca de 13 gru-
pos, irão frequentar uma formação de vinte e 
cinco horas de Higiene e Segurança no 
trabalho. ainda este ano irá decorrer 
também uma formação em tecno-
logias da informação e Comuni-
cação, a que se seguirão outras 
áreas.

deste modo, valoriza-se o 
capital e os recursos huma-
nos desta entidade pública, ao 

mesmo tempo que se cumpre uma obrigação le-
gal. Estas formações decorreram nas oficinas de 
animação e Formação Cultural, semanalmente.  

o auditório da Biblioteca Municipal de al-
justrel recebeu nos dias 17 e 18 de Maio a 

segunda eliminatória do concurso de leitura “Um 
leitor, um sonhador”. a final realizou-se em Évora, 
a 26 do mesmo mês, e aljustrel arrebatou um 1º e 
um 3º lugar.

o vencedor do 1º ciclo é tiago Carapinha, do 4º 
ano da Escola dos Eucaliptos, que alcançou o 1º lu-
gar com a leitura do conto “o vampiro que bebia 
groselha”, da obra de luísa ducla Soares, Seis His-
tórias às avessas. aljustrel também alcançou um 
terceiro lugar ao nível do 2º ciclo, através de tiago 
Banza, com o conto “rei capitão, soldado ladrão”, 
da obra de poesia “Poemas da Mentira e da Verda-
de”, da mesma autora.

Já numa data anterior, Beatriz Guisado, também 
aluna da EB 1 de Messejana, alcançou um terceiro 
lugar com a leitura de “Contos para rir”, de luísa 
ducla Soares.

Este concurso, que visa a promoção da leitura e 
o desenvolvimento da compreensão escrita e oral, 
é organizado pela direcção regional de Educação 
do alentejo e destina-se a alunos do 1.º e 2º ciclos 
do ensino básico.

>

Presidente da Câmara recebe testemunho 

alegria das crianças no seu dia 

>

número

200
trabalhadores 
abrangidos pelo 
plano de Formação 
da câmara

>

Educação/FoRMação

resultados animaram jovens
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Compra do espaço 
da junta de Freguesia 
de aljustrel

No passado dia 5 de Maio 
de 2010, celebrou-se a es-

critura de aquisição do espaço da 
Junta de Freguesia de aljustrel en-
tre esta instituição e a Câmara Mu-
nicipal de aljustrel. a passagem 
deste imóvel para propriedade da 
junta encerra um processo que se 
vinha a arrastar desde 1986.

Festival de tunas 
académicas “ervitunas”

Ervidel recebeu, dia 19 deste 
mês, a 2ª edição do Festival 

de tunas académicas “Ervitunas”.  
na qual participou a tuna académi-
ca de Portimão que contribui para 
animar este dia com a sua arruada 
e com várias actuações musicais, 
que se realizaram durante a noite. 

VI encontro  
dos rio de Moinhos 

Em Julho, realiza-se o Vi En-
contro Nacional dos rio de 

Moinhos de Portugal. Este ano, a 
organização do encontro estará 
a cargo da Junta de Freguesia de 
rio de Moinhos, nos dias 2, 3, e 4, 
em parceria com as congéneres 
dos concelhos de Borba, arcos de 
Valdevez, Sátão, Penafiel e abran-
tes. a freguesia fundadora deste 
acontecimento foi a de rio de Moi-
nhos de abrantes, em 2005.

Festas de santa Maria

Como manda a tradição, re-
alizam-se nos dias 14 e 15 de 

agosto, em Messejana, as festas 
de Santa Maria. Esta comemoração 
tem como pontos altos a procissão 
em honra da santa padroeira, o bai-
le e a tourada, com grandes tradi-
ções no mundo tauromáquico. 

aljustrel

FREguEsias
Aljustrel Ervidel          Messejana Rio de Moinhos S. J. Negrilhos

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

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

praça 1º de julho
7600 - 320 - messejana
Tel. 284 655 148
Fax. 284 655 148
e-mail 
jfmessejana@hotmail.com

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

São João de Negrilhos

a freguesia de São 
João de Negrilhos, 
composta pelas loca-
lidades de Jungeiros, 
aldeia Nova e aldeia 

Velha, localiza-se numa vasta pla-
nície nas imediações da margem 
direita da ribeira do roxo. 

a primeira referência, à então 
denominada aldeia de Negrilhos, 
ascende a 1532. a origem toponí-
mica de “Montes Velhos” é muito 
anterior a essa data e conta-se que 
ficou a dever-se à lenda de uma 
moura, que morava num velho 
monte e que, inadvertidamente, in-
dicou aos cavaleiros da ordem de 
Santiago o caminho para o castelo 

de “aljustre”, antes da sua conquista 
aos mouros, ocorrida em 1234. as 
raízes históricas desta povoação 
do concelho de aljustrel perdeu-se 
com o tempo. Porém, os vestígios 
arqueológicos, descobertos na ne-
crópole romana do Monte do Far-
robo, testemunham que o seu ter-
ritório foi ocupado pelos romanos 
entre o séc. i e o séc. iV dC. 

No que toca à densidade popu-
lacional, muitos séculos depois, 
mais propriamente nos séculos 
XiX e XX, houve um significativo 
aumento demográfico com o de-
senvolvimento da agricultura de 
regadio. actualmente, de acordo 
com os últimos censos, deu-se 

um forte êxodo rural, uma vez que 
a população residente ronda os 
1800 habitantes, distribuídos pe-
los 3 núcleos populacionais já re-
feridos. Este novo decréscimo da 
população fica a dever-se à crise 
que se instalou na agricultura e a 
consequente emigração.

o principal sector de actividade 
da freguesia continua a ser o pri-
mário. Na verdade, São João de 
Negrilhos vive essencialmente da 
exploração agrícola, predominan-
do as culturas do trigo e cevada no 
sequeiro; o milho, tomate, girassol 
e beterraba no regadio e ainda a 
criação de gado, sobretudo, ovino, 
caprino e bovino. 

uma freguesia com fortes 
tradições no regadio
o principal sector de activi-
dade da freguesia continua 
a ser o primário. na ver-
dade, São joão de negril-
hos vive essencialmente 
da exploração agrícola, 
predominando as cultu-
ras do trigo e cevada no 
sequeiro; o milho, tomate, 
girassol e beterraba no 
regadio e ainda a criação 
de gado, sobretudo, ovino, 
caprino e bovino.

Ervidel

rio de Moinhos

Messejana

>

>

>

>

Festas dos Santos Padroeiros 
decorreram, no primeiro fim-de-semana de Junho, 
em S. João de Negrilhos, as tradicionais festas dos 
Santos Padroeiros, ou como muitos dizem “as fes-
tas da Santinha Margarida”, pela devoção daquela 
freguesia à imagem de Santa Margarida, que tem 
a sua Ermida na Herdade de S. João. Nos anos de 
seca foi a esta imagem que os agricultores pediram 
água para os campos, havendo nessa altura autên-
ticas multidões que rumaram a pé para ir buscar a 
imagem à sua ermida.

Hoje os tempos são outros, a devota imagem já 
foi roubada, e a festa apenas se faz com os padro-
eiros das 3 aldeias - aldeia de Baixo, aldeia Nova 
e Jungeiros. É um momento de convívio onde as 

pessoas das 3 aldeias se juntam num esforço co-
lectivo, com o objectivo de, anualmente, em cada 
aldeia, realizar a festa. Esta freguesia conta desde 
1974 com uma comunidade religiosa que dedica a 
sua acção à educação, não só religiosa, mas acima 
de tudo moral e cívica. as “irmãs”, como são cari-
nhosamente tratadas as irmãs da comunidade das 
doroteias, empenham-se na dinamização de acti-
vidades dirigidas a crianças, jovens e comunidade 
em geral. São elas as principais impulsionadoras 
das Festas dos Santos Padroeiros, onde cada um dá 
o contributo possível. Este ano o principal objectivo 
da festa foi a angariação de fundos para o restauro 
da igreja Paroquial. 

2

3

agricultura é a principal 
actividade 

Reservatório de água 

Festas têm tradição na 
freguesia      

1

2

3

curiosidades 

• A primeira referência da 
então denominada Aldeia 
de Negrilhos data de 1532.

• Durante o período em que 
o Concelho de Aljustrel 
esteve extinto, entre 
21/11/1895 e 13/01/1898, 
a Freguesia de São João 
de Negrilhos pertenceu ao 
Concelho de Ferreira do 
Alentejo.

1
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sociaL

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de aljustrel 

CPCj na Feira 
do Campo alentejano

encontro desportivo anual 
com muito fairplay e diversão

número

77 formandos envolvidos na 
acção de formação inicial 
de voluntários 

o Núcleo de Voluntariado de 
aljustrel realizou nas oficinas 
de Formação e animação e 

animação Cultural da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, uma acção de 
formação inicial dirigida a volun-
tários nos dias 4, 6 e 10 de Maio. 
Seguiu-se, no dia 11, uma sessão de 
formação para as entidades promo-
toras de voluntariado no sentido de 
se conseguir uma boa e correcta in-
tegração dos voluntários do núcleo 
nas diversas entidades. Esta forma-
ção foi ministrada por ana Soeiro, 
da Cáritas diocesana de Beja.

Na formação de entidades pro-
motoras de voluntariado marcaram 
presença a Câmara Municipal de 
aljustrel, Junta de Freguesia, Santa 
Casa da Misericórdia, associação 
de Solidariedade Social de São 
João de Negrilhos, Cocaria- asso-
ciação de Solidariedade Social de 
rio de Moinhos, aPE - associação 
de Pessoas Especiais, associação 
Equestre  aljustrelense e Socieda-
de Musical de instrução e recreio 
aljustrelense.

Na formação inicial de voluntá-
rios participaram 73 voluntários. 

Voluntários em plena acção de formação 

Stand da CPCJ

intervenção Precoceapós a sessão de instala-
ção, a Comissão de Pro-

tecção de Crianças e Jovens de 
aljustrel encontra-se formalmente 
constituída de acordo com o pre-
visto na lei de Protecção de Crian-
ças e Jovens em Perigo.

assim, no passado dia 16 de 
abril de 2010, na sala de sessões 
da Câmara Municipal de aljus-
trel, realizou-se uma reunião que 
teve como objectivo a organiza-
ção interna da CPCJ, onde foram 
designados os membros que irão 
funcionar na modalidade restrita, 
nomeadamente um representante 
da Câmara Municipal de aljustrel; 
outro da Segurança Social; um re-
presentante da Santa Casa da Mi-
sericórdia de aljustrel; um do Mi-
nistério da Educação; e por fim, um 
do Centro de Saúde de aljustrel. 

Foram ainda definidos dois 
grupos de trabalho para a elabo-
ração do regulamento interno e 
do plano de acção da CPCJ, sen-
do que estes documentos já estão 
concluídos. 

dia 25 de Maio, foi eleita presi-
dente da CPCJ a representante do 
Ministério da Educação, professo-
ra Emília antónio, que coordenou 
a “apresentação” da Comissão à 
população do concelho, através 
de um stand institucional, na Feira 
do Campo alentejano, que se rea-
lizou de 10 a 13 de Junho. 

realizou-se no passado 
dia 14 de Maio o Encontro 

anual da Movisénior, em aljustrel. 
o programa, destinado a todos 
os adultos com mais de 65 anos, 
decorre, regularmente, ao longo 
de todo o ano e conta com a par-
ticipação de cerca de 200 alunos, 
integrados em várias turmas, nas 
localidades do Carregueiro, Corte 
Vicente anes, Ervidel, Montes Ve-
lhos, Jungeiros, rio de Moinhos, 
Messejana e aljustrel. Uma vez 
por ano, todos os alunos se en-
contram para uma aula conjunta, 
como foi esta ocasião.

Este ano, o encontro realizou-
se no Pavilhão Municipal armindo 
Peneque, onde os cerca de cento 
e trinta idosos participantes, de-
pois de uma tarde de diversão e 
desporto, se reuniram num lanche 
convívio no bar do equipamento 
desportivo.  

os participantes neste progra-
ma beneficiam da prática de um 
conjunto de actividades físicas 
e desportivas que contribuem, 
decisivamente, para a promo-
ção de estilos de vida saudáveis, 
melhorando ainda os aspectos 

ligados à mobilidade funcional 
e, simultaneamente, aliviam o 
desconforto provocado pelo iso-
lamento, com evidentes retornos 
na melhoria da qualidade de vida 
dos mesmos e o salutar convívio 
entre as pessoas.

professora emília antónio 
coordenou a “apresenta-
ção” da cpcj à popula-
ção do concelho na Feira 
do campo alentejano

>

Movisénior

>

>

Núcleo de Voluntariado do 
Concelho de aljustrel avança

Formação inicial de voluntários e entidades

equipa acompanha quase 
meia centena de crianças

Seniores em movimento 

Sala da intervenção Precoce no Centro de Saúde de aljustrel  

a intervenção Precoce em aljustrel 
foi implementada, de forma infor-
mal, no ano de 2005, apenas com 
uma educadora de infância a dar 
resposta às problemáticas existen-
tes. dois anos depois, a equipa pas-
sou a ter um cariz formal, contando 
a partir, dessa altura, com duas 
educadoras de infância, uma tera-
peuta da fala, uma fisioterapeuta, 
uma enfermeira e uma assistente 
social. 

a intervenção Precoce acompa-
nha crianças dos 0 aos 6 anos com 
alterações nas funções ou estrutu-
ras do corpo que limitam a partici-
pação nas actividades típicas para 

a respectiva idade e contexto so-
cial, ou com risco grave de atraso 
de desenvolvimento, bem como as 
suas famílias. actualmente estão 
em acompanhamento 44 crianças 
em todo o concelho. 

a Equipa tem como principais 
objectivos assegurar às crianças 
a protecção dos seus direitos e o 
desenvolvimento das suas capa-
cidades, apoiar famílias no acesso 
a serviços e recursos existentes na 
comunidade para fazer face à pro-
blemática da criança ou da família 
em si, e envolver a comunidade 
através de mecanismos articulados 
de suporte social.
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Esdime

Dos diversos projectos, destaca-se 
a parceria com a Câmara Municipal 
que delega na Agência responsabi-
lidades ao nível da dinamização do 
Centro Municipal de Acolhimento a 
Microempresas 

Por certo já ouviu falar várias 
vezes da Esdime – agência 

para o desenvolvimento local no 
alentejo Sudoeste. Nesta edição do 
Boletim Municipal vamos destacar 
esta instituição sedeada em Mes-
sejana desde 1987, que de projecto 
experimental de formação para o 
desenvolvimento de micro regiões 
rurais, passou a agência para o de-
senvolvimento num pequeno espa-
ço de tempo. 

a freguesia de Messejana, no 
concelho de aljustrel, que foi berço 
desta iniciativa, contava no início 
do projecto com perto de 1500 ha-
bitantes, com quase 50% de desem-
pregados, após o encerramento de 

uma empresa fabril – a Forma - que 
empregava perto de 100 trabalha-
dores e com poucas actividades de 
auto-sustentação económica.

Este projecto teve por objectivo 
provocar um processo de mudan-
ça através da promoção da auto-
iniciativa dos formandos e a cria-
ção de uma sociedade/associação/
cooperativa, a actual Esdime, que 
apoiasse o desenvolvimento dos 
projectos profissionais dos forman-
dos, bem como o desenvolvimento 
da freguesia e da sub-região.

Nos últimos anos, o papel de 
agência para o desenvolvimento 
local no alentejo Sudoeste é reco-
nhecido pelo trabalho já realizado, 

pela multiplicidade de projectos 
que desenvolve e pela rede de re-
lações com as outras organizações 
da sua zona de intervenção.

Neste sentido, o objectivo cen-
tral da Esdime é apoiar e potenciar 
o desenvolvimento integrado e 
participado do alentejo Sudoeste 
integrando os vectores económi-
co, social e cultural, reforçando a 
qualificação dos recursos huma-
nos numa tentativa de formar pro-
tagonistas com capacidade para 
revitalizar a vida socioeconómica 
da sub-região, de forma diversifi-
cada, inovadora, qualificada e in-
teligente.

dos diversos projectos no con-

celho de aljustrel em que 
a Esdime se encontra en-
volvida, destaca-se, actu-
almente, a parceria com a 
Câmara Municipal que de-
lega na agência responsa-
bilidades ao nível da dinami-
zação do Centro Municipal de 
acolhimento a Microempresa 
e o projecto Formação para 
a inclusão, que terá início 
ainda este ano. 

um projecto de sucesso 
com origem em Messejana 

Área de Formação Volume de Formação Formandos
  (Horas x Formandos) 

346 - Secretariado e trabalho administrativo 9450 238
761 - Serviços de apoio a crianças e jovens 5250 126
762 - trabalho social e orientação 4200 84
000 - Formação base 4200 84
861 - protecção de pessoas e bens 1400 28
811 - hotelaria e restauração 1400 28
341 - comércio 3500 70
522 - electricidade e energia 2800 56

TOTAL 32200 714

david Marques, 
presidente da 
direcção da 
Esdime 

em relação à formação 
para activos (acções de 
formação modulares) a 
esdime tem aprovadas 
acções integradas nas 
seguintes áreas (de 
curta duração, entre as 
25 e as 50 h):         

PLANO DE FORMAÇÃO PARA ACTIVOS (2010 – 2011)

projectos futuros...

ForMaÇÃo Para 
a iNClUSÃo 
– alJUStrEl 
(2010 – 2011)

de acordo com david Marques, 
presidente da direcção da Esdi-
me, para além de outros pro-
jectos, a Esdime tem previsto 
para aljustrel um curso que vai 
integrar 14 formandas, durante 
cerca de 10 meses, num total 
de 800 horas de formação teó-
rica mais 120 horas de prática 
em contexto de trabalho em 
iPSS, autarquias, empresas e 
comércio.

Podem inscrever-se neste 
curso pessoas em situação de 
exclusão social e profissional, 
ou seja, desempregados e be-
neficiários do rendimento So-
cial de inserção.

Face às problemáticas em 
causa - negligência; exposição 
a modelos de comportamentos 
de risco; défice de competên-
cias parentais - os objectivos 
gerais visam contribuir para 
a melhoria da capacidade de 
inserção destas pessoas e au-

mentar as suas qua-
lificações pesso-

ais, sociais e 
profissionais.

>

número

38

Formação é uma das apostas da Esdime 

colaboradores 
actualmente 
integrados na 
esdime
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Juán antónio Millán Jaldón discursa na Feira do Campo alentejano

EnTREVisTa a...

O que representa para si 
estar presente na Feira do 
Campo em aljustrel?

  Para mim, este momento é mui-
to importante. desloquei-me a esta 
feira porque temos também uma 
feira agrícola e queremos trocar ex-
periências. 

 O que pode Cartaya trazer 
a aljustrel? 

temos muita experiência em 
regadio. temos muitos hectares 
a regarem frutas como laranjas, 
morangos, framboesas e outros 
citrinos. Neste momento de crise, 

fomentar o desenvolvimento da 
agricultura de regadio é importan-
te, porque a agricultura de regadio 
gera muito emprego e, logicamen-
te, venho aqui trazer a experiência e 
a colaboração de Cartaya a aljustrel, 
no sentido de “intercambiar” uma 
prática e cooperar em tudo o que 
for possível.

a experiência em regadio 
é importante para o Concelho 
de aljustrel?

tenho visto a evolução tão im-
portante que está a acontecer em 
aljustrel e em todo o seu redor. a 
riqueza da água é muito importante, 
há que saber aproveitá-la bem. a po-
pulação da minha região soube apro-
veitar bem a água e, hoje, o motor da 
economia de Huelva é o regadio. 

Mas não têm outras riquezas?
Sim, temos turismo, comércio, 

indústrias, mas o fundamental hoje, 
gerador de emprego e de muita ri-
queza, é o regadio. 

O que pode trazer o rega-
dio à nossa região?

o regadio gera mão-de-obra, 
gera muita actividade e, além disso, 
faz viver muita população, bares, 
restaurantes, transportes. todos vi-
vem em torno do regadio. Esta ex-
periência de muitos anos de regadio 
e de uma experiência de inovação 
tecnológica num desenvolvimento 
sustentável é o que queremos trazer 
para esta cooperação. 

 tenho visto a evolução tão 
importante que está a acon-
tecer em aljustrel e em todo 
o seu redor. a riqueza da 
água é muito importante, há 
que saber aproveitá-la bem. 
a população da minha região 
soube aproveitar bem a água 
e hoje o motor da economia 
de huelva é o regadio.

“P

P

P
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... JuáN ANTóNIO MILLáN JALDóN 

o alcalde (presidente da câmara) de cartaya, juán antónio millán jaldón, 
esteve presente, na Feira do campo alentejano, no sábado 12 de junho, dia 
da internacionalização desta mostra. 
a participação do alcalde, neste certame, corresponde à concretização do 
acordo de parceria estabelecido entre os dois municípios, em maio passado, 
com vista a estreitar laços de cooperação nas áreas empresariais, comer-
ciais e culturais.
juán antónio millán jaldón preside a cerca de 6 associações de regantes do 
Sul de espanha e é ainda presidente do comité organizador da expocitfresa 
– Feira dos morangos e dos citrinos de huelva.
transcrevemos aqui uma pequena entrevista com este grande conhecedor 
da realidade agrária ligada ao regadio, e cuja larga experiência vai estar, a 
partir de agora, ao serviço do concelho de aljustrel. 

Demografia 
Cartaya é um município de Espanha na 
província de Huelva, comunidade autóno-
ma da andaluzia, área 226 km², com po-
pulação de 16589 habitantes (2007) e den-
sidade populacional de 65,41 hab/km².

Produção agrícola
a Costa de Huelva constitui uma das zonas de Es-
panha com maior produção de morangos e citrinos, 
que se convertem nos motores fundamentais do de-
senvolvimento económico da província de Huelva. a 
Costa de Huelva possui água de boa qualidade, abun-
dante e a um bom preço, um microclima e herdades 
de tamanho adequado, o que permite ajustar melhor 
os custos de produção e as variedades dos produtos 
às quantidades e à procura do mercado. 

ExpoCitfresa
a ExpoCitfresa, realizada em Cartaya em 
Fevereiro, é uma exposição para a pro-
moção e mostra de citrinos, considerada 
como uma das mais prestigiadas feiras 
da andaluzia, dirigida ao sector hortofru-
tícola nacional e internacional, que con-
grega cerca de uma centena das melho-
res e mais representativas empresas do 
sector, entre os quais um grande número 
de profissionais e empresários de toda 
a Espanha, alemanha, Portugal e reino 
Unido. representantes de importadores, 
exportadores e as principais cadeias de 
distribuição podem comprovar “in loco” 
a produção e as inovações tecnológicas 
utilizadas para obter a qualidade dos di-
versos produtos. 

BI
Nome: juán antónio millán jaldón. 
Profissão: alcalde de cartaya, presidente do comité organizador da 
expocitfresa – Feira dos morangos e dos citrinos de huelva.

reunião em Cartaya com Executivo de aljustrel 

Participação na Feira 
do Campo alentejano 
formaliza cooperação 
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Feira do Campo alentejano em aljustrel

animação da feira

No passado dia 22 de Maio, o Pre-
sidente da Câmara de aljustrel, 
Nelson Brito, esteve presente em 
Espanha, para uma reunião com o 
ayuntamiento de Cartaya, represen-
tado pelo seu alcalde, Juan antonio 
Millán. Nesta reunião participaram 
ainda o Vereador Manuel dos reis, 
da Câmara Municipal de Ferreira do 
alentejo e daniel Bendala ruiz, do 
ayuntamiento de tharsis.

 a reunião teve como objectivo 
estreitar laços de cooperação trans-
fronteiriça nas áreas empresariais, 
comerciais e culturais. No mês de 
Junho deste ano, a parceria foi con-
cretizada através da participação 
oficial do ayuntamiento de Cartaya 
na Feira do Campo alentejano. 

Este ano, uma das apostas da 
Feira do Campo foi a sua inter-
nacionalização. Nesta edição, 
o dia 12 de Junho, sábado, foi 
dedicado aos nossos vizinhos 
espanhóis dos ayuntamientos 
de Cartaya,tharsis e da comuni-
dade de Beturia.

 Cerca de 300 pessoas, en-
tre os quais empresários, artis-
tas, autarcas e artesãos, vindos 
propositadamente desta região 
espanhola, participaram activa-
mente na feira presenteando-
nos com espectáculos e produ-
tos típicos e com a alegria da 
sua presença. 

 Esta participação teve como 
objectivo dar prioridade à co-
operação entre entidades de 
territórios com necessidades 
comuns de desenvolvimento 
económico e social, e assegu-
rar a articulação de esforços e a 
gestão de competências em ma-
téria de turismo, meio ambiente, 
energia, desenvolvimento local, 
entre outros.

 Numa fase posterior, o Muni-
cípio de aljustrel irá, por sua vez, 
participar na Expocitfresa que se 
realiza em Cartaya, bem como 
em outras iniciativas e eventos 
a definir. 

Nesta 10ª edição da Feira do Cam-
po alentejano, o Espaço do Pão 
pretendeu ser um local de troca de 
saberes e sabores em torno de um 
produto tão conhecido por todos 
nós e que constitui a base da ali-
mentação tradicional da região. 

Neste espaço esteve patente ao 
público uma recriação do Ciclo do 
Pão através de uma exposição de 
painéis, alfaias e utensílios agríco-
las que eram utilizados no passado 
ao longo de todo este ciclo. Nesta 
mostra deu-se especial relevo ao 
trigo, acompanhando-o desde o 
seu cultivo até à nossa mesa, em 
forma de pão. de modo pedagó-

gico e lúdico procurou mostrar-se 
a todos os visitantes o modo tra-
dicional e moderno de preparação 
das terras, semeio do cereal, ceifa, 
moagem e panificação. 

além desta exposição, decor-
reram também neste espaço vá-
rias actividades, designadamente, 
a confecção “in loco” de pratos e 
sobremesas à base de pão, mostra 
de doçaria, workshop de confecção 
de pão, cozedura de pão em forno 
a lenha instalado para o efeito, um 
gaspacho colectivo, conversas, 
poesia e uma exposição de pão di-
namizada pelos padeiros do nosso 
concelho.

o balanço da 10ª Edição da 
Feira do Campo alentejano, 

que decorreu de 10 a 13 de Junho 
em aljustrel, realizado pelo Execu-
tivo da Câmara Municipal, foi ex-
tremamente positivo. a realização 
deste evento “foi uma demonstra-
ção clara da vitalidade do Concelho 
de aljustrel num momento de crise 
que afecta a todos mas que não 
deve ser motivo para baixar os bra-
ços, mas sim para trabalhar mais e 
melhor”. 

os grandes destaques vão 
para a internacionalização da fei-
ra, que trouxe a aljustrel centenas 
de visitantes espanhóis oriundos 
de Cartaya, tharsis e da comuni-
dade de Beturia, acompanhados 
dos seus autarcas e de diversas 
representações culturais, sociais 

e desportivas da andaluzia. 
de destacar ainda a excelente 

adesão do público à iniciativa “Es-
paço do Pão”, patente no número 
de visitantes que aderiram às di-
versas actividades que decorreram 
neste espaço, tais como: provas 
gastronómicas dinamizadas por es-
colas profissionais, exposição ciclo 
do pão, forno colectivo, colóquios 
e, em particular, o lançamento, em 
conjunto com um grupo de res-
taurantes do concelho, do roteiro 
gastronómico “Pão à Mesa”, que se 
pretende sirva de guia para a rica 
oferta gastronómica associada ao 
produto de excelência que é o pão 
produzido no concelho. 

o Executivo destacou também 
a animação da feira, com grande 
realce para a “enchente” de 12 de 
Junho à noite, coincidindo com o 
espectáculo de tony Carreira, bem 
como para as actuações dos diver-
sos grupos musicais do concelho 
que contribuíram para animar o 
certame. 

o Executivo, perspectivando 
o futuro do certame, reafirmou a 
sua vontade de “consolidar a Fei-
ra do Campo alentejano enquanto 
grande montra da dinâmica socio-
económica do concelho, espaço de 
festa e ponto de encontro de todos 
os aljustrelenses e visitantes ami-
gos da nossa terra”.

Balanço extremamente positivo
a câmara pretende consol-
idar a Feira do campo alen-
tejano enquanto grande 
montra da dinâmica socio-
económica do concelho, 
espaço de festa e ponto 
de encontro de todos os 
aljustrelenses e visitantes 
amigos da nossa terra

>

“Consolidar a Feira do Campo alentejano enquanto grande montra da 
dinâmica socioeconómica do concelho, espaço de festa e ponto de encontro 
de todos os aljustrelenses e visitantes amigos da nossa terra”. - NElSoN Brito

Espaço do Pão Feira do Campo internacionaliza-se Presidente da CM em Espanha 

Cartaya 
e aljustrel 
mais próximos 

Ministro da agricultura apadrinhou a inauguração da feira

Espaço do pão em actividade Cerimónia com autarcas Portugueses e Espanhóis

autarcas reuniram-se 
em Cartaya

Grande novidade na 10ª edição 
da Feira do Campo alentejano

Cerca de 300 espanhóis 
marcaram presença

o espectáculo de tony 
carreira, bem como outros 
grupos musicais do con-
celho, contribuíram para 
animar o certame. 
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Fotos da Feira do Campo alentejano em aljustrel

Edições da Feira 
do Campo  
alentejano

número

10sociEdadE
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Comemorações em clima de festa

Município

36 anos depois da Revolução dos cra-
vos, a câmara municipal de aljustrel 
recordou protagonistas, feitos e marcos 
no desenvolvimento sociopolítico da 
nossa história recente. assim, apre-
sentou um programa de actividades 
onde procurou integrar iniciativas que 
fossem ao encontro desta linha de 
pensamento, com forte destaque para 
um programa que, este ano, teve como 
protagonista central a figura de Zeca 
afonso - a grande voz de abril - interpre-
tado pela banda Filarmónica de aljustrel 
em conjunto com os artistas locais, 
Rui Gomes e luís Saturnino. mas as 
comemorações não se esgotaram aqui, 
pois ao longo do mês de abril, também 
as juntas de freguesia e forças vivas do 
concelho promoveram diversas iniciati-
vas com o intuito de recordar a todos a 
importância do 25 de abril.  

 

25 de abril 

protagonista
nas comemorações do 25 
de abril, a banda Filarmónica 
de aljustrel interpretou a 
grande voz de abril:  
Zeca afonso
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Sede do CCV

Município

Câmara assume políticas reformistas 

Novos regulamentos municipais

importante obra para Ervidel

reunião preparatória  

limpeza urbana 

aljustrel cria primeira 
Comissão Municipal 
de agricultura 
a nível nacional 

remodelação da etar

realizou-se dia 1 de Junho 
de 2010, em aljustrel, a 

primeira reunião preparatória vi-
sando a constituição da Comissão 
Municipal de agricultura. 

Esta iniciativa inovadora da 
Câmara Municipal de aljustrel, 
em que estiveram presentes agri-
cultores, organismos de carácter 
associativo e agro-indústrias do 
concelho, tem como objectivo 
principal o congregar de esforços 

dos agentes ligados à agricultura 
no sentido de, em conjunto e de 
forma articulada, encontrar estra-
tégias para desenvolver o sector. 

Esta acção reforça a aposta do 
Executivo municipal na actividade 
agrícola enquanto sector de im-
portância estratégica para o con-
celho, já assumida no orçamento 
e nas Grandes opções do Plano, 
com um reforço de 2348,89% de 
investimento nesta rubrica. 

>

o executivo da Câmara 
Municipal de aljustrel, no 

seguimento de uma nova política 
de governação, decidiu criar no-
vos regulamentos municipais, e 
fazer algumas revisões noutros já 
existentes. 

assim, foram criados vários re-
gulamentos de elevada importân-
cia, tais como: regulamento sobre 
a posse, circulação, detenção e 
alojamento de animais no Muni-

cípio de aljustrel; regulamento da 
Comissão Municipal de Protecção 
Civil de aljustrel; criação do regi-
mento da Comissão Municipal de 
defesa da Floresta Contra incên-
dios do Concelho de aljustrel; e 
ainda a criação do regulamento da 
Comissão Municipal de trânsito. 

Foi ainda elaborada a revisão 
do regulamento Municipal de 
edificações e urbanismo -rMEU 
e também do regulamento Mu-

nicipal das taxas e outras receitas 
Municipais e tabela de taxas. Es-
tes regulamentos podem ser con-
sultados na página electrónica da 
Câmara Municipal de aljustrel em 
www.mun-aljustrel.pt

as Comissões atrás referidas 
passam a reunir com regulari-
dade, constituindo-se como fer-
ramentas indispensáveis a uma 
governação que se pretende cada 
vez mais participada. 

aquisição 
de varredora 
a Câmara Municipal de aljustrel está 
profundamente empenhada na limpeza 
e embelezamento dos espaços públicos. 
Neste sentido, após o rigoroso inverno 
que se fez sentir, encontra-se a realizar 
um intenso esforço de beneficiação de 
passeios, limpeza de jardins e parques 
infantis, terraplenagens e limpeza de 
matos e entulhos. Será ainda adquirida 
brevemente uma nova máquina “varre-
dora” que irá permitir que a limpeza das 
ruas e espaços públicos se realize de for-
ma mais eficaz e célere.

Câmara cede 
espaço do CCV 
por 30 anos 

Em cumprimento da deliberação to-
mada em reunião de Câmara de 19 de 
Maio de 2010, foi celebrado um contra-
to de comodato, no passado dia 25 de 
Maio, entre o Município de aljustrel e o 
Centro de Convívio de Vale d’oca.

Este contrato foi celebrado com vis-
ta à cedência gratuita do uso e fruição 
do prédio, sito no bairro de Vale d’oca, 
onde funciona a sede social do CCV, 
durante 30 anos.

é a duração da  
cedência do edifício  
da sede ao ccV

número

30
anos

as comissões passam 
a reunir com regulari-
dade, constituindo-se 
como ferramentas 
indispensáveis a uma 
governação que se 
pretende cada vez mais 
participada

> reuniões 
realizadas

• comissão municipal de trânsito  
– 26/05/2010

• comissão municipal de Defesa  
da Floresta contra incêndios 
 – 14/05/2010

• comissão municipal de protecção 
civil de aljustrel  
– 27/04/2010

Centro de Convívio de Vale d`oca

reunião preparatória da comissão 

Encontra-se, praticamente, 
concluída a obra de remode-

lação da Estação de tratamento de 
Águas residuais (Etar) de Ervidel. 
as Etar são estações que tratam as 
águas residuais de origem domés-
tica e industrial para depois serem 
escoadas com um nível de poluição 
inofensivo para o meio ambiente re-
ceptor. Numa Etar, as águas resi-
duais passam por vários processos 
de tratamento com o objectivo de 
separar a matéria poluente da água. 
No primeiro conjunto de tratamen-
tos, designado por pré-tratamento, 
a água residual é sujeita a processos 
de separação dos sólidos mais gros-
seiros como sejam a gradagem, o 
desarenamento e o desengordura-
mento. Nesta fase, o efluente tam-
bém é preparado para as fases de 
tratamento subsequentes, podendo 
ser sujeito a um pré-arejamento e a 
uma equalização tanto de caudais 
como de cargas poluentes.

>
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projectos

obRas
Foram aprovados em  
reunião de câmara os vários 
projectos de regeneração 
urbana nas freguesias.

obras municipais

1 Reparação da en 530 Rio de  
moinhos/messejana 

projecto de regeneração urbana  
de ervidel 

projecto de regeneração  
urbana de messejana

projecto de regeneração urbana  
do carregueiro 

construção de conduta e reservatório 
de água na aldeia dos elvas

projecto de regeneração urbana  
de montes Velhos 

projecto de regeneração urbana  
de Rio de moinhos 

2

3

4

5

6

7

requalificações na sede de concelho e freguesias
a Câmara Municipal de aljustrel, no se-
guimento de uma política de melhoria 
da requalificação urbana e da qualidade 
de vida dos munícipes, promove com 
uma dinâmica constante intervenções 
em vários pontos da sede de concelho, 
bem como nas freguesias rurais. Neste 
sentido, a autarquia tem em curso várias 
empreitadas e projectos. 

projectos executados  
e em execução  
na Divisão Técnica

• passeio junto ao parque de exposições 
e Feiras;

• avenida 25 de abril em aljustrel;

• moinho do malpique e acessos;

• avenida dos algares;

• melhoramento da eficiência da reclora-
gem da água para consumo humano, na 
estação elevatória de Rio de moinhos;

• projectos de infra-estruturas dos planos 
de pormenor do monte branco (S. joão 
de negrilhos) e coronel mourão (ervidel);

• projecto de arquitectura das habitações 
do plano de pormenor do monte branco;

• projecto de alteração/ ampliação edifício 
da SmiRa para acompanhar candidatura 
ao QRen;

• alteração/ampliação do projecto do cen-
tro de Dia/noite de S. joão de negrilhos;

• proposta para construção da lavandaria, 
arrumos e sala de formação para o centro 
de Dia/noite de S. joão de negrilhos;

• elaboração de diversas propostas para 
loteamento do Rossio / largo da Feira e 
estudo prévio relativamente às tipologias 
modelo a implantar;

• elaboração de proposta para concepção 
de estrutura em madeira (miradouro) a 
implantar em talude da encosta da nossa 
Senhora do castelo (actualmente em fase 
de orçamentação);

• arranjos urbanísticos na Rua do castelo 
Ventoso (messejana);

• arranjos urbanísticos na Rua da escola 
primária de Rio de moinhos - elaboração 
de proposta para arruamentos na Rua da 
escola primária e arruamento transversal 
(actualmente em fase de elaboração de 
projectos técnicos de especialidades e 
medições); 
 
 
 

1 5

6

7

2

3

4
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cuLTuRa

Pátio das oficinas dia internacional dos Museus 

curiosidade
a banda “one love Family” 
é um dos mais carismáticos 
projectos do reggae  
português

Concerto 
de música 
reggae marca 
início do Verão
em aljustrel

Com a aproximação das 
noites quentes de Verão 

a Câmara Municipal organizou 
a iniciativa Pátio das oficinas. a 
marcar o arranque das activida-
des, realizou-se, dia 19 de Junho, 
o concerto com a banda de reggae 
“one love Family”. Um concerto 
que levou muitas dezenas de pes-

soas em clima de grande anima-
ção ao Pátio das oficinas.

a banda “one love Family” é 
um dos mais carismáticos projec-
tos do reggae português, não só 
pelo som que tocam e mensagem 
que transmitem, mas também 
fruto de serem uma verdadeira 
família de sangue e coração.

Fundada em 1998, esta família, 
que hoje compreende membros 
entre os 10 e os 50 anos, já passou 
pelos principais palcos do país, 
com destaque para as participações 
memoráveis em Paredes de Coura 
e no Festival Sudoeste, passando 
também por festivais internacio-
nais na Holanda e em Espanha.

o Museu Municipal juntou o 
útil ao agradável e, no âmbito 

das comemorações do dia interna-
cional dos Museus e do Centenário 
da república, a autarquia convidou 
a equipa do CNrr a exibir a peça “a 
Bicicleta da república”.

a história da república é conta-
da num tom pessoal a rapazes e ra-
parigas que podem ter entre os 6 e 
os 12 anos. a contadora herdou um 
álbum de fotografias que pode ter 
sido feito por Carolina Beatriz Ân-

gelo ou por sua avó, inspirado pelo 
ideal republicano. Nele está guar-
dado tudo aquilo que diz respeito a 
este momento histórico.

Em jeito de passagem de tes-
temunho, a contadora abre o seu 
universo a quem a ouve. Entre li-
nhas, cordas, flores e fotografias 
os ouvintes são iniciados num 
clima de secretismo que recria os 
passos que levaram à passagem 
da Monarquia à república em 
Portugal. 

NaVa Convida, foi o títu-
lo da exposição de pintura 

inaugurada na sala de exposições 
do espaço oficinas, dia 23 de abril, 
como forma de assinalar o seu 21º 
aniversário.

o NaVa - Núcleo de artes Visuais 
de aljustrel é uma secção do Crira, 
que enquadra artistas naturais e 

residentes em aljustrel e que lhes 
disponibiliza espaço de trabalho. 
Este ano, o espaço oficinas recebeu 
a exposição dos trabalhos mais re-
centes dos artistas do NaVa. 

Para assinalar esta data esteve 
presente na comemoração e na 
inauguração da exposição a pin-
tora aljustrelense odete Silva, pro-

fessora de pintura da Sociedade 
Nacional de Belas artes de lisboa.

Esta mostra surge como forma 
de comemorar o aniversário deste 
núcleo e, ao mesmo tempo, per-
mitir que todos possam apreciar 
o trabalho meritório deste núcleo, 
na dinamização e criação artística 
em aljustrel.

 a banda de reggae 
“one love Family” levou 
muitas dezenas de pes-
soas em clima de grande 
animação ao pátio das 
oficinas

>

>

>

>

Museu Municipal 
de aljustrel pela 
harmonia social

Este ano, tal como é habitual, 
o Museu Municipal de aljus-

trel associou-se às comemorações 
do dia internacional dos Museus, 
cujo tema foi “Museus para a har-
monia social”. 

Sábado, dia 15 de Maio, reali-
zou-se uma das iniciativas mais 
esperada pelos jovens. trata-se da 
actividade denominada “Vamos 
dormir no Museu ii” que com-
preendeu jogos de exploração e 
visualização do filme “À noite no 
Museu ii”.

o verdadeiro espírito do dia 
internacional dos Museus é pre-
sentear o público com actividades 
estimulantes, convidando à parti-
cipação de miúdos e graúdos com 
programação de cariz pedagógico 
e cultural, contribuindo para a har-
monia social.

acontecimento 
teatral em ano 
de comemorações

Família de músicos virtuosos

rapazes e raparigas atentos à peça 

Exposição em dia de aniversário do NaVa

NaVa convida em dia de aniversário Bicicleta da república

exposição de pintura 
no espaço Oficinas
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associaTiVisMo 

Engenho e arte

a associação para a defesa 
e Valorização de Messejana, 

mais conhecida por Engenho e 
arte, existe na freguesia de Mes-
sejana desde 1993 e tem como 
principal objectivo promover e 
apoiar a integração social e co-
munitária, gerando iniciativas de 
desenvolvimento nos domínios 
social, cultural, artístico e econó-
mico. desenvolve ainda outras 
actividades importantes para o 
desenvolvimento e dinamismo 
de Messejana e área circundante, 
designadamente actividades para 
crianças e jovens; actividades para 
a comunidade e cursos de educa-
ção e formação de adultos. 

Faz parte desta associação o 
“Capi”, ou seja, o Centro de apoio à 
Pequena infância, que a Engenho e 
arte promove desde 1995. Este tem 
capacidade para 30 crianças entre 
as valências da creche e pré-escola. 

Como qualquer instituição de 
ensino, também a “toca do Capi” 
pretende promover o desenvolvi-
mento pessoal e social das crian-
ças; incentivar a participação e 
colaboração da família e da co-
munidade no processo educativo; 
favorecer aprendizagens signifi-
cativas e diversificadas e oferecer 
condições estimulantes para o de-
senvolvimento e aprendizagem da 
criança. Para que tudo isto seja re-
alizável, tanto a creche como a pré-
escola, desenvolvem diariamente 
actividades de psicomotricidade; 
inglês; ciências e música. 

durante as férias escolares a 
associação também tem projectos 
lúdicos a pensar nos mais novos. 
assim, os pais e encarregados 
de educação podem “confiar” os 
seus filhos aos profissionais da 
casa, pois brincar faz parte de um 
crescimento saudável.

Com o objectivo de continuar a 
melhorar o serviço que presta às 
famílias e à comunidade a institui-
ção, em conjunto com a Câmara 
Municipal, encontra-se a analisar 
a possibilidade de mudar o Centro 
de apoio à Pequena infância para 
as instalações de uma antiga esco-
la primária. 

o trabalho da Engenho e arte 
não se esgota junto das crianças 
que frequentam o CaPi e suas fa-
mílias tendo a instituição promo-

vido e desenvolvido ao longo da 
sua história diversas actividades 
dirigidas à comunidade em geral 
das que podemos destacar ateliers 
de artes plásticas, a participação 
na comissão de festas de Santa 
Maria em Messejana, e a promo-
ção de cursos de educação e for-
mação profissional para a inserção 
de adultos na vida activa.

associação de Defesa 
e Valorização de Messejana 
Faz parte desta associação 
o “capi”, ou seja, o centro 
de apoio à pequena infân-
cia, que a engenho e arte 
promove desde 1995. este 
tem capacidade para 30 
crianças entre as valências 
da creche e pré-escola.

>

30 crianças integra-
das nas valências 
de creche  
e pré-escolar

Centro de apoio à Pequena 
infância – CaPi e vista para a 
Praça 1º Junho de Messejana

número

Novo autocarro
a instituição adquiriu recentemente, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, um autocarro de 14 lugares, para garantir às 
famílias que residem fora de Messejana o apoio necessário para 
as actividades escolares realizadas fora da vila como a natação, as 
animações de leitura na Biblioteca Municipal de aljustrel, as visitas 
de estudo e as participações em actividades integradas em outros 
contextos educativos, bem como para transporte de crianças não 
residentes em Messejana. 
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Mais vale tarde que nunca 

dEspoRTo E JuVEnTudE

Núcleo de Árbitros de aljustrel 
finalmente com sede

o Núcleo de Árbitros de 
Futebol Francisco Pacheco, 

de aljustrel, retomou actividades 
tendo sido inaugurada a sua nova 
sede, no dia 3 de Junho. a cedên-
cia de uma sede para o núcleo era 
uma promessa antiga que agora 
foi cumprida pela Câmara Mu-
nicipal. Para além da cerimónia, 
que foi integrada na festa de en-
cerramento da época 2009/2010, 
organizada pelo Conselho de ar-

bitragem de Beja, realizou-se um 
jogo de futebol entre árbitros, um 
debate e um jantar convívio. a 
iniciativa contou com a presença 
do presidente da Câmara, dos di-
rigentes do núcleo de Árbitros de 
aljustrel e foi “apadrinhada” pelo 
árbitro internacional lucílio Bap-
tista, por Jorge Pombo, da Fede-
ração Portuguesa de Futebol e por 
antonino Silva, da liga Portugue-
sa de Futebol Profissional.

Aljustrel palco 
da final da 1ª etapa 
Volta ao Alentejo 
em Bicicleta

a Volta ao alentejo em Bici-
cleta deste ano, que decor-

reu entre 10 e 13 de Junho, teve 
como final da etapa inaugural a 
vila de aljustrel, junto à Câmara 
Municipal de aljustrel, entidade 
patrocinadora da prova.

Cândido Barbosa, ciclista da 
equipa Palmeiras resort/tavira, 
venceu, a 1ª Etapa da Volta ao 
alentejo, na ligação de 178 km 
entre a Vidigueira e aljustrel, assu-
mindo assim a liderança da geral 
individual. Uma chegada carrega-
da de emoção e que, apesar da 
chuva, levou dezenas de aljustre-
lenses a aplaudir Cândido Barbo-
sa, bem como todo o pelotão, num 
dia que ficou ainda marcado pela 
inauguração da Feira do Campo 
alentejano, em aljustrel.

o grande vencedor da “alenteja-
na” foi o galego david Blanco, tam-
bém da equipa Palmeiras resort-
Prio-tavira, sagrando-se vencedor 
da 28.ª edição da Volta ao alentejo.

  
  

a cedência de uma sede 
para o núcleo de Ár-
bitros de Futebol Fran-
cisco pacheco de aljus-
trel era uma promessa 
antiga que agora foi 
cumprida pela câmara 
municipal.

>

>

Cândido Barbosa vence 1ª etapa na vila mineira

Verãoactivo 2010 Sport Clube Mineiro aljustrelense

actividades com campos de férias durante todo o Verão Novos Órgãos 
sociais eleitos 

Em assembleia Geral 
Extraordinária, realiza-
da em 18 de Maio de 
2010, foram eleitos os 
novos Órgãos Sociais 
do Sport Clube Mineiro 

aljustrelense para o biénio 2010/11, 
com 70 votos a favor, 37 brancos 
e 4 votos nulos. a direcção do Mi-
neiro será presidida nos próximos 
dois anos por Vasco Santana. a Câ-
mara Municipal de aljustrel deseja 
os maiores êxitos e sucessos des-
portivos ao clube e aos seus novos 
dirigentes, durante este mandato.

Com a reabertura da Piscina 
Municipal recomeçam as 

actividades de Verão designada-
mente o Verãoactivo. Esta activi-
dade de lazer e ocupação de tem-
pos livres é uma iniciativa lúdica 
dedicada ao bem-estar dos jovens 
aljustrelenses. Uma alternativa 
desportiva para as férias que em 
2010 vai apostar forte nos campos 
de férias fora da vila de aljustrel. 

apesar de apenas em Julho 
decorrerem as actividades com 
orientação técnica, desde a rea-
bertura da Piscina Municipal, que 
tiveram início as actividades per-
manentes que estão disponíveis 

até Setembro. Neste contexto, os 
interessados podem jogar xadrez, 
damas, ténis de mesa, badminton, 
voleibol, futvoley, mini golfe, street 
basket e setas. 

Em Julho, já com a orientação de 
técnicos especializados, decorrem 
as actividades em ambiente aquá-
tico, como: hidroginástica, natação, 
canoagem e jogos aquáticos e mer-
gulho. ainda durante este mês, vão 
decorrer actividades de exploração 
da natureza com acções de orienta-
ção, Btt e pesca desportiva.

as inscrições decorrem na Pis-
cina Municipal de aljustrel, entre 
16 de Junho e 1 de Julho. 

>

Ciclistas cortam a meta em frente à Praça da resistência

iV Festival de actividades aquáticas

lucílio Batista apadrinhou a cerimónia de inauguração da sede
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Feira do Campo alentejano Homenagem póstuma 

Câmara de aljustrel 
lança roteiro gastronómico 
“Pão à Mesa”

a 10ª edição da Feira do 
Campo alentejano foi o 

mote, no dia 13 de Junho, para o 
lançamento do roteiro gastronó-
mico “Pão à Mesa”. 

Esta iniciativa tem como objec-
tivos dar visibilidade ao pão pro-
duzido no concelho e realçar a sua 
riqueza enquanto alimento que 
integra a trilogia base da alimen-
tação mediterrânica (pão, azeite e 
vinho), dando “corpo” a diversos 

pratos típicos que, para além do 
requinte e singularidade dos seus 
sabores, são hoje cientificamente 
reconhecidos como parte inte-
grante de uma dieta equilibrada. 

a associação do pão à gastro-
nomia típica de aljustrel traduz-
se, também, na oferta culinária 
presente nos restaurantes locais 
aderentes à iniciativa. 

desde as famosas açordas, até 
às conhecidas sopas de beldroe-
gas, de lebre e de peixe, a varie-
dade de pratos que será possível 
degustar seguindo o roteiro gas-
tronómico “pão à mesa” é rica e 
diversa. 

a iniciativa procura ainda valo-
rizar o peso significativo da pro-
dução do tradicional pão de trigo 
alentejano na economia local, 
enquanto factor de criação de em-
prego e riqueza.

Manuel António 
Lampreia dá nome 
a praça de touros 

No âmbito da 10ª Feira do 
Campo alentejano, a Câma-

ra Municipal atribuiu o nome de 
Manuel antónio lampreia à praça 
de touros de aljustrel. o Município 
procurou assim homenagear, de 
forma póstuma, o benemérito Ma-
nuel antónio lampreia que doou 
esta praça à população de aljustrel. 

a cerimónia de descerramento 
da placa realizou-se no dia 12 de 
Junho, em momento imediatamen-
te anterior ao início da 8ª Corrida 
de touros integrada no programa 
da 10ª Feira do Campo alentejano, 
que teve como cabeças de cartaz o 
cavaleiro João Moura e os forcados 
de Cascais e Beja. 

a associação do pão à 
gastronomia típica de al-
justrel traduz-se na oferta 
culinária presente nos res-
taurantes locais aderentes 
à iniciativa

>

>

ERRATA na redacção da edição anterior do boletim municipal foi publicado que a câmara municipal de aljustrel na sua reunião de 12/03/2010 deliberou por unanimidade aprovar o projecto de Regulamento municipal das 
taxas e outras Receitas municipais e tabela de taxas, quando, de facto, o mesmo foi aprovado por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores manuel camacho e manuel joaquim Frederico. 

Praça da resistência

santos Populares comemorados 
como manda a tradição

Junho é sinónimo de Santos Populares. Como tal, e para dar significado a esta tradição tão 
portuguesa, a Praça da Resistência será palco de vários bailes populares.

O Santo António, padroeiro da vila mineira, comemorou-se a 13 de Junho. Porém, como a data 
coincidiu com a Feira do Campo Alentejano, a festa aconteceu no Parque de Exposições e Feiras 
com marchas populares dinamizadas pelas crianças do CAIM.
Ainda durante o mês de Junho, dia 19, o Duo “Regresso” actuou na Praça da Resistência. No 
sábado, dia 26, actuou o acordeonista/vocalista Gilberto Godinho.   

>
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