
Executivo camarário 
arregaça mangas 
e coloca olhos 
no futuro

Transferências para 
as Juntas aumentam
relativamente a 2010

Muitas foram as alterações  
produzidas que marcam um 

novo rumo para este concelho,  
com mais sentido de justiça, solida-
riedade e equidade. // p3

Os valores dos protocolos 
mantêm-se relativamente ao ano 

de 2010, havendo mesmo um cresci-
mento significativo nos montantes das 
transferências nos casos de Aljustrel e 
Rio de Moinhos.  // p19

>

boletim municipal 
n.º 214  
DEZEMBRO 2010

Vin&Cultura 
um sucesso 
reforçado
População aceitou o convite 
da organização e compareceu 
em massa nesta IX edição da 
Vin&Cultura em Ervidel que foi 
um grande sucesso // p17

Inauguração da Loja Social 
e Unidade Móvel 
de Pequenas Reparações

  DESENVOLVIMENTO   EMPREENDEDORISMO   SOCIAL

Concelho de Aljustrel Mais Solidário

Associação 
de Beneficiários 
do Roxo 
Presidente da Associação de 
Beneficiários do Roxo, António 
Parreira, fala ao BM sobre as 
perspectivas da agricultura no 
concelho // p12 e 13
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no âmbito do programa Concelho Solidário, o Município de Aljustrel inau-
gurou no dia 2 de Dezembro, num espaço do Mercado Municipal, a Loja 

Social do Concelho de Aljustrel. na mesma ocasião foi inaugurada também a 
Unidade Móvel de Pequenas Reparações (carrinha). // p9

>

nOvAS iniCiATivAS 
nA ACçãO SOCiAL 

Câmara apresenta 
programa “Concelho
Solidário”

Balanço do 1º ano de mandato

Freguesias

AnimaSénior 
entusiasma 
população
O AnimaSénior contempla aulas 
de alfabetização e informática; 
expressão dramática, plástica e 
musical, para além de integrar a já 
existente Movisénior, na área da 
actividade física.  // p8

// p9

  MUNICÍPIO

Câmara aprovou 
orçamento 
para 2011
A Câmara Municipal de Aljustrel 
aprovou o Orçamento para 2011 
e as Grandes Opções do Plano 
com os votos a favor do PS e os 
votos contra da CDU  // p7

>
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Município

Editorial

aSSEMBlEia MUNiCiPal 

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

espaço pata titulo espaço pata titulo

a última reunião da assem-
bleia Municipal de aljustrel 

realizou-se no passado dia 17 de 
dezembro de 2010, em sessão or-
dinária.
depois do primeiro período para 
intervenção do público, o ponto 

dois destacou-se pela apreciação 
e votação das Grandes opções 
de Plano, orçamento e Mapa de 
Pessoal para o ano de 2011. Este 
assunto obteve 10 votos a favor 
do eleitos do PS e 10 votos con-
tra dos eleitos da CdU. Havendo 

empate na votação, o Presidente 
da assembleia exerceu o voto de 
qualidade tendo assim aprovado 
o orçamento para 2011. 
o terceiro ponto intitulado “apre-
ciação e votação da proposta de 
declaração de interesse Público 

Municipal para efeitos de desafec-
tação de solo da reserva Ecológica 
Nacional (rEN) foi aprovada por 
unanimidade. 
o ponto quatro “apreciação e vota-
ção da proposta de estrutura orgâ-
nica dos serviços municipais” foi 

aprovada por maioria com 10 votos 
a favor do PS e 10 abstenções da 
bancada da CdU.  
Constou ainda desta reunião a 
apreciação da actividade da Câma-
ra e outros assuntos de interesse, 
como regula o protocolo.

a
chegada do Natal e o início de um Novo 
ano são normalmente marcados por um 
intenso período de festas e celebrações. 
Este ano não será excepção, ainda que o 
momento difícil que o nosso país atraves-
sa, a que o nosso concelho não está imu-

ne, nos obrigue a repensar e a reflectir as nossas priori-
dades e objectivos.

Foi neste contexto, de dificuldades generalizadas, que 
encerramos o ano com a realização de um balanço do pri-
meiro ano de mandato, que foi claramente positivo, e que 
planificámos o ano de 2011, através da elaboração de um 
orçamento e Grandes opções do Plano que desse res-
postas ao contexto delicado em que vivemos, mas que, 
simultaneamente, tivesse em consideração a ambição e a 
acção de que nosso concelho precisa para crescer susten-
tadamente. Este orçamento, na nossa opinião, equilibra-
do e objectivo, foi aprovado com os votos a favor do PS e 
os votos contra da oposição, quer na Câmara Municipal, 
quer na assembleia Municipal de aljustrel. 

deste modo, em termos gerais, em 2011 o executivo 
camarário pretende concluir a reestruturação dos servi-
ços municipais, mobilizando todos os recursos humanos, 
materiais e tecnológicos, com vista a uma maior eficácia 
na resposta às necessidades das populações e a permitir 
uma governação global, moderna, justa e transparente, 
continuando a aprofundar a nossa aposta na educação 
e apoio social à globalidade dos habitantes do concelho, 
das crianças aos seniores, que vão construindo “aljustrel 
– terra Viva”.

No ano 2011, prevemos também prosseguir e dinami-
zar actividades culturais e de lazer, em cooperação com 
a sociedade civil, que animem e enriqueçam a vida dos 
nossos munícipes, em paralelo às iniciativas que temos 
vindo a intensificar visando a dinamização económica 
do concelho, quer apostando nos recursos e empresas 
locais, quer promovendo mais-valias e especificidades 
potenciáveis no exterior, do alentejo à grande lisboa, e 
do algarve à Extremadura e andaluzia, com vista a atrair 
novos e inovadores investimentos.

É com uma forte convicção no caminho a seguir que 
este executivo irá concretizar um vasto conjunto de pro-
jectos beneficiando do Quadro de referência Estratégica 
Nacional (QrEN), com prioridade à educação, criação e 
requalificação de serviços e infra-estruturas da responsa-
bilidade do Município, destacando-se as obras do Centro 
Escolar Vipasca; edifício do arquivo Municipal; requalifi-
cação do Cine oriental; construção do Parque da Vila de 
aljustrel (Jardim 25 de abril e Parque desportivo); requa-
lificação do Jardim do Coreto; ampliação da Piscina Mu-
nicipal Coberta; requalificação do Moinho do Malpique 
e respectivos acessos e iluminação e requalificação Ur-
bana nas freguesias e pequenos aglomerados, projectos 
com valor estimado de 10 milhões de euros, que serão 
colocados ao dispor das populações.

Continuaremos a aprofundar a política de descentra-
lização da actividade municipal e de delegação de com-
petências em todas as juntas de freguesia do concelho, 
prosseguindo o objectivo de promover a igualdade de 
oportunidades e garantindo o direito à qualidade de vida 

de forma equitativa a todos os cidadãos do concelho, in-
dependentemente da freguesia onde residam.

o orçamento de 2011 reflecte, igualmente, os resulta-
dos da iniciativa “orçamento Participativo 2010/2011” que 
o município levou a efeito, sendo que do mesmo resul-
taram a priorização de diversos projectos identificados 
pela população, através das respostas aos questionários 
disponibilizados para o efeito, que têm reflexo prático no 
presente orçamento ao nível do investimento. a saber: 
aquisição de um edifício para instalação do Centro Cul-
tural de Messejana e a intervenção em arruamentos em 
diversas localidades do concelho. 

Em resumo, a estratégia atrás descrita, expressa no 
documento orçamento 2011 e Grandes opções do Plano, 
irá operacionalizar-se através de várias iniciativas que se 
organizam em 5 eixos: melhoria contínua dos serviços 
municipais; educação; qualificação e promoção da cida-
dania e identidade cultural; solidariedade e coesão social 
nas comunidades locais; diversificação e crescimento do 
tecido económico e empresarial e políticas sustentáveis 
de habitação e serviços colectivos.  

Para concluir, gostaria de desejar a todos os habitan-
tes, às muitas centenas de pessoas que se encontram a 
trabalhar no nosso concelho deslocadas das suas terras 
e a todos os aljustrelenses espalhados pelo mundo, um 
feliz Natal e um próspero ano Novo, com amizade, fra-
ternidade, esperança e a convicção de que com o nosso 
empenho poderemos construir um concelho melhor, um 
país melhor, um mundo melhor.  

>

tempo de reflexão e acção

FiCHa tÉCNiCa

Foi neste contexto de dificuldades generalizadas 
que realizámos o balanço do primeiro ano de 
mandato, que foi claramente positivo, e que plan-
ificámos o ano de 2011, através da elaboração de 
um orçamento e Grandes opções do plano que 
desse respostas ao contexto delicado em que 
vivemos, mas que, simultaneamente, tivesse em 
consideração a ambição e a acção de que nosso 
concelho precisa para crescer sustentadamente.

“
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Balanço 1º ano de mandato

Município

Não obstante as dificuldades 
encontradas a vários níveis 

na autarquia de aljustrel, o novo 
executivo arregaçou as mangas 
e deu início ao seu projecto com 
as acções e inovações que consi-
derou necessárias para honrar os 
compromissos assumidos, mes-
mo aqueles que foram assumidos 
pelo anterior executivo.

Muitas foram as alterações 
produzidas que marcam um novo 
rumo para este concelho, com mais 
sentido de justiça, solidariedade e 
equidade. a restruturação da má-
quina camarária, a concepção de 
projectos e elaboração de candi-
daturas aos fundos comunitários 
e nacionais, que hoje permitem ter 
em carteira a realização de diversas 
obras, que totalizam um montante 
de 10 milhões de euros, que já co-
meçaram a ser investidos, nomea-
damente no Centro Escolar Vipas-
ca, no arquivo Municipal e Museu 
do tipógrafo, na requalificação do 
Jardim 25 de abril, e complexo 
desportivo confinante, na regene-
ração urbana das freguesias rurais 
e pequenos aglomerados, no Jar-
dim do Coreto, na ampliação das 
Piscinas Cobertas, a reestruturação 
informática dos serviços munici-
pais, entre outros.  os projectos 
prevêem a integração da compo-
nente de eficiência energética nos 
respectivos edifícios.

Foram lançadas as sementes 
para dar continuidade aos serviços 
e obras em curso, procedeu-se a 
respostas de trabalhos indispen-
sáveis e urgentes, e lançaram-se 
várias novas iniciativas, empreen-
dimentos e actividades sociocultu-
rais em colaboração estreita com 
várias instituições e em particular 
com várias juntas de freguesia.

a acção reformista também foi 
tida em conta. Criaram-se e ac-
tualizaram-se mais de 16 regula-
mentos e regimentos municipais, 
designadamente: o regulamento 
Municipal de trânsito; de atribui-
ção de bolsas de estudo; da loja 
Social de aljustrel; de Edificações 
e Urbanismo; da Protecção Civil, 
normas do Projecto “aljustrel So-
lidário”, entre outros.

Em relação aos trabalhadores 
do município ficou expresso o 
compromisso da formação profi-
sional e melhoria das condições de 
trabalho. a autarquia adquiriu novo 
vestuário de trabalho, moderno e 
adequado às exigências de higiene 
e segurança actuais, melhoraram-
se as condições nos edifícios mu-
nicipais, em termos físicos e de 
segurança, adquiriram-se veículos 
e maquinaria como resposta ao 
total abandono a que a frota do 
município e o Parque de Máquinas 
foram votados durante anos, che-
gando agora a uma fase de trans-
ferência, de parte do estaleiro e do 
armazém municipal, para as novas 
instalações. durante este primeiro 
ano de trabalho foram reforçadas 
as relações da Câmara Municipal 
com as autarquias dos concelhos 
vizinhos e suas organizações, com 
os órgãos desconcertados do esta-
do central a nível regional e sub-re-
gional e estendeu-se a cooperação 
com a Estremadura e andaluzia, 
presidindo de momento ao agru-
pamento Europeu de Cooperação 
territorial (aECt) da Faixa Piritosa 
ibérica, composto por vários muni-
cípios e organizações de Portugal 
e Espanha, afirmando o concelho 
de aljustrel no contexto regional, 
nacional e internacional, dando-lhe 
visibilidade junto das instituições e 
da opinião pública, com o objectivo 
de encetar processos que condu-
zam a um desenvolvimento global 
do concelho de aljustrel.

assim, pode concluir-se que 
o balanço deste primeiro ano de 
mandato é claramente positivo 
face ao muito realizado e criado, e 
à preparação das condições para 
novos desenvolvimentos susten-
táveis do nosso concelho.

Com o novo ano à porta, no-
vos desafios espreitam e é com 
vontade, seriedade e muito traba-
lho que este executivo pretende 
concluir as obras programadas, 
continuar a aprofundar a aposta 
na educação, qualificação e apoio 
sociocultural; implementar uma 
acção contínua, organizada, com-
petente e interveniente de dina-
mização económica do concelho; 
prosseguir e dinamizar e coopera-
ção com a sociedade civil activi-
dades culturais e de lazer que en-
riqueçam a vida dos municípes; 
concluir a reestruturação dos ser-
viços municipais; prosseguir uma 
política de descentralização da 
actividade municipal em coopera-
ção com as juntas de freguesias 
do concelho desenvolvendo, qua-
lificando, solidarizando e crescen-
do com sustentabilidade rumo a 
um futuro de progresso e paz.

executivo camarário arregaça mangas 
e coloca olhos no futuro
o balanço deste primeiro 
ano de mandato é clara-
mente positivo face ao 
muito realizado e criado, e 
à preparação das condições 
para novos desenvolvimen-
tos sustentáveis do nosso 
concelho.

>

PONTO SITUAÇÃO DE CANDIDATURAS APRESENTADAS AO INALENTEJO E AO PRODER 
(promotor: município de aljustrel)

PONTO SITUAÇÃO DE CANDIDATURAS APRESENTADAS AO INALENTEJO 
(promotor: ambaal)

* Estes projectos incluem a componente da eficiência energética 
** o valor das obras em carteira totaliza cerca de 10.128.226,06€ (ao valor do investimento proposto retiraram-se o valor das obras já concluídas e 
o da candidatura relativa à requalificação dos caminhos agrícolas que foi indeferida) 
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Município

Casa da Horta

a Câmara Municipal de al-
justrel assinou no passado 

dia 3 de Novembro a escritura de 
compra e venda da “Casa da Hor-
ta”. a autarquia vendeu esta pro-
priedade à empresa Najogab – in-
vestimentos Unipessoal, lda. para 
a construção de uma importante 
unidade hoteleira.

recorde-se que o negócio da 
“Casa da Horta” ficou fechado a 
30 de Junho de 2010 depois de 
um enorme empenho, e de vá-
rias diligências junto de alguns 
investidores, pelo valor de 460 
mil euros, vendido em hasta pú-
blica.

Este negócio tem uma impor-

tância vital para o concelho de al-
justrel, não apenas pelo número 
de postos de trabalho que irá ge-
rar, mas também por vir preencher 
uma grave lacuna existente no 
concelho referente à carência de 
alojamentos hoteleiros. 

resolve-se ainda um grave pro-
blema no que diz respeito ao imó-

vel em causa, visto que o mesmo, 
por via do estado de abandono e 
de vandalização a que foi votado 
desde a sua aquisição ao anterior 
proprietário, se encontrava em 
avançado estado de degradação, 
pelo que este processo irá devol-
ver ao imóvel a dignidade que o 
mesmo merece. 

Câmara potencia construção de hotel
este negócio tem uma 
importância vital para o 
concelho de aljustrel

aumenta 
para edifícios 
degradados 
e diminui para 
arrendados

a Câmara Municipal de al-
justrel fixou novo valor das 

taxas do imposto Municipal sobre 
imóveis, esta questão foi votada e 
aprovada por unanimidade na as-
sembleia Municipal de aljustrel.

assim, o imposto municipal 
sofre uma majoração de 30% da 
taxa aplicável a prédios urbanos 
degradados, no entanto de acor-
do com as novas regras do iMi a 
taxa aplicável sofre uma redução 
de 20% a prédios urbanos arren-
dados. Para os restantes prédios 
urbanos as taxas variam entre os 
0,4% e os 0,7%. 

Estas medidas visam incentivar 
a ocupação dos imóveis, nomeada-
mente nas zonas históricas, penali-
zando o seu abandono e valorizan-
do os proprietários que apostam na 
recuperação e arrendamento dos 
respectivos edifícios.

Na assembleia Munici-
pal de 30 de Setembro de 

2010, realizada na Freguesia de 
Ervidel, foi fixado o valor da 
derrama em 1,1% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento 
do imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas e conce-
dida isenção às empresas com 
um volume de negócios no ano 
anterior que não ultrapasse os 
150.000 euros. Este assunto foi 
aprovado por maioria com 10 
votos a favor da bancada do PS 
e 10 abstenções da bancada da 
CdU.

Foram ainda aprovadas por 
unanimidade, tal como o regu-
lamento Municipal de trânsito 
do Concelho de aljustrel, o de 
funcionamento da loja Social do 
Concelho de aljustrel e de atri-
buição de Bolsas de Estudo da 
Câmara Municipal de aljustrel, 
de funcionamento das Piscinas 
Municipais, do arquivo Muni-

cipal de aljustrel, do rMEU, do 
Protocolo da delegação de com-
petências com as juntas de fre-

guesia de Ervidel e São João de 
Negrilhos e ainda a atribuição de 
medalha de honra do Município 

de aljustrel à Caixa de Crédito 
agrícola de aljustrel e almo-
dôvar.

Município de aljustrel faz reformas importantes iMi

taxa de Derrama suspensa para empresas 
com baixo volume de negócios
>

>

>

número

150.000
(Euros) – volume de negócios abaixo do qual as 
empresas estão isentas de pagamento de derrama

Pequenas empresas do concelho ficam beneficiadas

Escritura públicaCasa da Horta
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depois de várias sessões 
públicas levadas a cabo em 

todo o concelho, realizaram-se tam-
bém questionários relativos ao “or-
çamento Participativo” promovido 
pela Câmara Municipal de aljustrel, 
processo que visou auscultar os 
anseios da população para que, de 
acordo com as necessidades mais 
prementes, se possam caracterizar 
as áreas de intervenção municipal, 
identificadas como prioritárias, e 
reconhecer os investimentos de 
proximidade como prioridades lo-
cais a realizar.

os dados recolhidos, a partir da 
análise dos questionários, corres-
pondem ao período compreendido 
entre 23 de outubro e 20 de No-
vembro de 2010, tendo sido obtidas 
43 respostas válidas dos questioná-
rios disponibilizados online e 90 em 
papel, perfazendo um total de 133. 

assim, concluiu-se que as áreas 
de intervenção municipal conside-
radas de intervenção prioritária fo-
ram o desenvolvimento económi-
co (14,5%), a acção social (14,3%) 
e a educação (14%).apenas duas 
respostas indicaram como áreas 
de intervenção a saúde e a criação 
de emprego. 

Quanto aos investimentos prio-
ritários de proximidade, as áreas 
mais sinalizadas pela população, 

apesar de variáveis de freguesia 
para freguesia, de acordo com as 
necessidades de cada localidade, 
foram a rede rodoviária e sinaliza-
ção de trânsito (23,2%), a cultura e 
desporto (12,3%), a conservação do 
património (10,9%) e a acção social 
com (9,8%).

Estes resultados, no que diz 
respeito às responsabilidades da 
autarquia, reflectem o compro-

misso de execução dos projectos 
dados como prioritários pelos mu-
nícipes, nomeadamente a aqui-
sição de um edifício para a cons-
trução de um Centro Sociocultural 
em Messejana e de intervenção 
em arruamentos em Ervidel, São 
João de Negrilhos e rio de Moi-
nhos, acções já contempladas no 
orçamento de 2011.

Um dos principais benefícios 

do orçamento Participativo é con-
tribuir para aprofundar o exercício 
da democracia através do diálogo 
que o poder público estabelece 
com os cidadãos. outro benefício 
é que o oP faz com que a Câmara 
Municipal preste contas aos cida-
dãos, contribuindo assim para a 
modernização da administração 
pública. É também, uma ferramen-
ta para ordenar as prioridades so-

ciais e promover a justiça social. 
os cidadãos passam de meros ob-
servadores a protagonistas da ad-
ministração pública, ou seja, parti-
cipantes integrais, activos, críticos 
e reivindicadores.

Face aos excelentes resultados 
obtidos com o orçamento Parti-
cipativo 2010-2011, o executivo já 
assumiu a continuidade deste pro-
cesso no próximo ano. 

>

Orçamento Participativo 2010-2011 
com resultados práticos 

aquisição de um edifício 
para a construção do cen-
tro cultural de messejana 
e intervenção em arru-
amentos em ervidel, São 
João de negrilhos e rio de 
moinhos, são resultados 
práticos do orçamento 
participativo.

Município

População do concelho responde a consulta

>
agenda 21 local 

aljustrel em fase de diagnóstico

a agenda 21 local de aljus-
trel pretende ser um instru-

mento mobilizador da sociedade, 
dos diferentes parceiros sociais e, 
individualmente, de cada cidadão, 
para os desafios do desenvolvi-
mento sustentável. o objectivo é 
fazer de aljustrel uma terra ainda 
melhor. a nossa terra, onde que-
remos ser felizes. 

Por desenvolvimento susten-
tável entende-se «o desenvolvi-
mento que satisfaz as necessida-
des actuais sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras 
para satisfazerem as suas pró-

prias necessidades». 
alcançar o desenvolvimento 

sustentável significa alcançar o 
equilíbrio entre a preservação 
dos recursos naturais (sítio onde 
vivemos), o desenvolvimen-
to económico (actividades que 
exercemos) e a qualidade de vida 
e justiça social (oportunidades 
para todos). 

a participação de todos na iden-
tificação dos principais problemas 
e potencialidades é fundamental 
para a elaboração do diagnóstico 
de Sustentabilidade e posterior de-
finição do Plano de acção da agen-

da 21 local de aljustrel.
aljustrel, que é um dos primei-

ros municípios do Baixo alente-
jo a avançar com este projecto, 
encontra-se, neste momento, na 
fase de diagnóstico, período em 
que serão realizados inquéritos 
aos públicos-alvo, designadamen-
te entidades/empresas, escolas e 
população.

o projecto da agenda 21 local 
de aljustrel terá a duração de 24 
meses e tem como parceiros o 
Centro Vasco da Gama do instituto 
Politécnico de Beja e a tterra, en-
tidade especializada neste tema. 

Sessão de apresentação do projecto

apresentação pública em Ervidel

curiosidade
a agenda 21 local resulta da necessidade de 
aplicar, localmente, os princípios da agenda 21, 
adoptada na conferência das nações unidas so-
bre ambiente e desenvolvimento, vulgarmente 
designada por cimeira da terra, realizada no rio 
de Janeiro em 1992. 
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desenvolviMento

regadio e sustentabilidade

a Câmara Municipal de aljus-
trel promoveu no dia 19 de 

Novembro 2010, no edifício da Câ-
mara Municipal, o 1º Encontro ibéri-
co – regadio e Sustentabilidade.

Esta reunião entre diversas enti-
dades teve como objectivo principal 
promover a cooperação entre dife-
rentes instituições portuguesas e 
espanholas, públicas e privadas, na 
busca de um aproveitamento eficaz 
das áreas de regadio, considerando 
os aspectos económicos associados 
à agricultura de regadio, promoven-
do, em simultâneo, a definição de 
estratégias comuns visando a mini-
mização dos impactes sobre o meio 
ambiente, a integração paisagística 
e a promoção da inovação e das 

boas práticas agrícolas.
Neste encontro estiveram re-

presentados, para além do Muni-
cípio de aljustrel, o Município de 
Ferreira do alentejo; as Entidades 
oficiais regionais; as associações 
de Beneficiários do roxo e da obra 
de rega de odivelas; associações 
e Cooperativas de agricultores; 
empresários Portugueses e Es-
panhóis; instituições e Centros 

de investigação e Ensino, sendo 
convidado o Município Espanhol 
de Cartaya, cujo alcaide exerce os 
cargos de Presidência da Comuni-
dad de regantes andévalo Fronte-
rizo, da Comunidade de regantes 
Pedro-arco, da Comunidade de re-
gantes de Huelva e Presidente de 
Honor Comunidade de regantes 
andévalo Guadiana e Comunidade 
de regantes Sur-andévalo.

Neste dia de trabalho realizou-
se, para além da reunião de traba-
lho na Sala de Sessões da Câmara 
Municipal de aljustrel, uma visita 
às infra-estruturas de regadio  da 
Barragem do roxo, às instalações 
da associação de Beneficiário da 
obra de rega de odivelas e ainda 
às instalações da associação de 
Beneficiários do roxo.

Na passada sexta-feira, 26 
de Novembro, realizou-se, 

em Castro Verde o iV Encontro do 
aECt – Faixa Piritosa ibérica (agru-
pamento Europeu de Cooperação 
territorial), que contou com a pre-
sença dos autarcas dos municípios 
do alentejo e da Cuenca Mineira de 
Huelva (andaluzia), que integram 
esta entidade.  

o encontro teve como objectivo 
informar os parceiros sobre a evo-
lução da legalização deste agrupa-
mento transfronteiriço, com Madrid 
e lisboa, mas, também, analisar 
a possibilidade do aECt poder vir 
a cooperar com outras entidades, 
nomeadamente a Euroregião – 
alentejo-algarve-andaluzia, recen-
temente criada. 

No início desta sessão, foi apre-
sentada a realidade mineira do 
Concelho de Castro Verde ao longo 
de 3 mil anos de história, ao que 
se seguiu, a explicação de luís 
Martins, em representação do di-
rector-Geral de Energia, convidado 
a participar nesta reunião. Este res-
ponsável informou todos os pre-

sentes sobre os contactos efectu-
ados durante a Expo Xangai, bem 
como as negociações mantidas 
com empresários chineses e rus-
sos que se manifestaram interes-
sados em investir na Faixa Piritosa 
ibérica. luís Martins esclareceu 
ainda que, sendo o momento actu-
al muito favorável para a indústria 
extractiva, existe uma nova estra-
tégia a nível nacional para que esta 
indústria possa vir a desempenhar 
um papel fundamental na econo-
mia. Existe, pois, um grande po-
tencial mineiro, nomeadamente na 
Faixa Piritosa ibérica. Prova disto, a 
recente descoberta de uma nova e 
importante reserva de cobre, pela 
empresa lundin Mining, em Cas-
tro Verde. luís Martins mostrou-se 
disponível para promover todo o 
trabalho desenvolvido pelos mem-
bros do aECt não só portugueses 
como espanhóis, lançando ali o 
repto para a realização de um Con-
gresso ibérico da Faixa Piritosa, 
que segundo ele tem singularida-
des fantásticas. 

lígia Várzea, representante da 

Somincor, também foi convidada a 
apresentar esta empresa, uma das 
mais importantes da indústria ex-
tractiva a nível europeu a operar no 
Baixo alentejo, e que conforme afir-
mou com os seus 929 trabalhadores, 
maioritariamente do alentejo, tem 

dado um grande contributo nesta 
região, e tem uma obrigação social 
para com toda esta comunidade. 

Por sua vez, Paulo Nascimento, 
vereador de Castro Verde, afirmou 
que é necessário reforçar o espíri-
to de cooperação comunitária que 

envolva todas as entidades compe-
tentes, e manifestou a sua preocu-
pação para com estas populações. 

Por fim, todos concordaram que 
a cooperação é muito importante 
e que logo que o aECt esteja vali-
dado formalmente, há que estabe-
lecer um programa de acção em 
conjunto, com vista a assegurar a 
articulação de esforços e a gestão 
de competências em matéria de tu-
rismo, meio ambiente, energia, de-
senvolvimento local, entre outros. 

Nelson Brito, enquanto presiden-
te da Câmara Municipal de aljustrel 
e do aECt, concluiu que, agora que 
a indústria extractiva está em alta, 
é que se deve pensar no futuro, re-
flectir e lançarem-se as bases para 
a defesa do património mineiro 
tanto material como imaterial, pois 
há que saber também preservar o 
património humano.

Para terminar, foi proposto que 
sendo Santa Bárbara, padroeira 
dos mineiros, festejada a 4 de de-
zembro, cada parceiro disponibilize 
o seu programa de festas no seu 
sítio internet.  

Município de aljustrel promove 
1º encontro Ibérico

regadio sustentável debatido em aljustrel

Barragem do roxo

esta reunião entre diver-
sas entidades teve como 
objectivo principal pro-
mover a cooperação entre 
diferentes instituições 
portuguesas e espanholas, 
públicas e privadas, na 
busca de um aproveita-
mento eficaz das áreas de 
regadio.

>

>

aECt -  agrupamento Europeu de Cooperação territorial

São quatro os blocos de 
rega lançados a concurso 

pela Edia - Empresa de desen-
volvimento e infra-Estruturas do 
alqueva, que permitem dar mais 
um passo na conclusão do Empre-
endimento de Fins Múltiplos do 
alqueva. os regadios estão divi-
didos em três concursos públicos, 
que representam mais de 84,8 mi-
lhões de euros.

ao todo, vão ser construídos 
mais de 9546 hectares de novas 
áreas de rega, no distrito de Beja. 
o bloco de rega de aljustrel vai 
ocupar uma área de 1318 hecta-
res, enquanto os regadios 1, 2 e 
3 de Ervidel terão uma extensão 
total de 8 228 hectares.

de acordo com a empresa, es-
tes empreendimentos deverão ter 
prazos de execução à volta de um 
ano e meio, embora a duração 
concreta esteja dependente da 
adjudicação. No total, todos os 
blocos de regadio – estes e os que 
serão lançados posteriormente – 
deverão estar concluídos até 

2013. ou seja, 12 anos mais 
cedo do que o inicialmente pro-
gramado.

Estas novas áreas de regadio 
incluem ainda dois reservatórios 
de regularização, duas estações 
elevatórias, redes de telegestão, 
35 km de rede viária e 36,5 km de 
redes de drenagem.

IV encontro reforça cooperação comunitária

aECt recebido em Castro Verde

Concurso para 
blocos de rega

>
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Município

Grandes opções do Plano

as GoP - Grandes opções do 
Plano definem uma estratégia 

global de desenvolvimento do conce-
lho ao definir uma opção política cla-
ra, objectiva e rigorosa. Esta estraté-
gia pretende ser de desenvolvimento 
para o concelho de aljustrel, a que o 
executivo municipal procura dar uma 
nova direcção.

Para tal, é necessário preconizar 
um novo projecto político/partidário, 
apostando na melhoria contínua dos 
serviços municipais, na educação, 
qualificação e promoção da cidadania 
e identidade cultural, na solidarieda-
de e coesão social nas comunidades 
locais, na diversificação e crescimen-
to do tecido económico e empresarial 
e nas políticas sustentáveis de habi-
tação e serviços colectivos, enquanto 
pilares da acção governativa.

Porém, por via das restrições ema-
nadas do orçamento de Estado para 
2011, as transferências para a Câma-
ra de aljustrel sofreram um corte de 
541.035 euros no ano de 2011, situa-
ção que se reflecte na diminuição da 
receita e que originou uma redução 
global da verba orçamentada relati-
vamente ao exercício orçamental do 
ano transacto.

É de realçar, neste contexto ad-
verso, o esforço no controle das 
despesas correntes, que reduziram 

substancialmente. Sendo estas des-
pesas que consubstanciam os gas-
tos de funcionamento da “máquina” 
administrativa, esta redução é ainda 
mais significativa se considerarmos 
que, por via da transferência de com-
petências para a empresa Águas Pú-
blicas do alentejo, foram assumidos 
novos compromissos com a aquisi-
ção de bens e serviços relacionados 
com águas e saneamento, situação 
que, pela primeira vez, tem reflexo 
no orçamento municipal.  

relativamente a despesas de 
investimento, verificando-se uma 
redução substancial relativamente 
ao exercício anterior procurou-se, 
no entanto, não comprometer o es-
forço necessário à prossecução do 
objectivo de melhorar a qualidade 
de vida das populações, pelo que a 
concretização de prioridades e pro-
jectos estratégicos para o concelho 
está reflectida neste orçamento, em 
alinhamento com as orientações já 
iniciadas no exercício orçamental do 
ano transacto.

destaque-se que esta redução 
da transferência do orçamento de 
Estado para a Câmara de aljustrel, 
que se reflectiu na diminuição signi-
ficativa da receita, não teve reflexo 
nos protocolos de transferência de 
competência para as várias Juntas de 

Freguesia do Concelho, pelo que os 
valores dos protocolos se mantêm, 
genericamente, relativamente ao ano 
de 2010, havendo mesmo um cres-
cimento significativo nos montantes 
das transferências nos casos de al-
justrel e rio de Moinhos.   

Esta politica de relacionamento 
com as Juntas de Freguesia é demons-
trativa do esforço acrescido realizado 
pela Câmara Municipal de aljustrel no 
sentido de não comprometer a dele-
gação de competências enquanto me-
dida descentralizadora que contribui 
para a consolidação da democracia 
em benefício das populações.

o orçamento e GoP foram aprova-
dos com os votos a favor dos eleitos 
do PS e os votos contra da oposição, 
quer na Câmara Municipal, quer na 
assembleia Municipal de aljustrel, 
tendo os Presidentes de Junta eleitos 
pela CdU (rio de Moinhos, S. João 
de Negrilhos e Ervidel) votado contra 
e os Presidentes de Junta eleitos pelo 
PS (Messejana e aljustrel) votado a 
favor na assembleia Municipal. o 
Presidente da assembleia Municipal, 
Francisco Mestre, exerceu o voto de 
qualidade, tendo assim aprovado o 
orçamento para 2011. 

o documento integrar do orça-
mento 2011 e GoP está disponível na 
integra em www.mun-aljustrel.pt 

estratégias Global de Desenvolvimento 
para o Concelho de aljustrel
>

Barragem do roxo

MUNICÍPIO DE ALJUSTREL | RESUMO DO ORÇAMENTO POR CAPÍTULO PARA 2011



aljustrel> boletim municipal | dezembro 20108

animação após o almoço

Protocolo aNdC

O que a Associação 
Nacional de Direito 
ao Crédito?

alfabetização em Jungeiros

social

Projecto promove aulas de alfabetização, informática, desporto, entre outras

Inscrições no AnimaSénior
as inscrições 
poderão ser reali-
zadas nas Juntas 
de freguesia do 
concelho.

a Câmara Municipal de al-
justrel tem vindo a promo-

ver, desde Julho, um novo progra-
ma municipal de animação para 
seniores do concelho. trata-se da 
iniciativa animaSénior.

No âmbito da programação 

deste projecto decorreram, com 
forte adesão por parte dos des-
tinatários, várias actividades ao 
longo do ano, designadamente 
um passeio à praia de Monte Gor-
do em agosto, a Semana do idoso 
em outubro e o almoço de Natal 
em dezembro.

Mas o animaSénior não se re-
sume apenas a actividades lúdi-
cas, este programa contempla a 
chamada “animação Comunitária 
das Freguesia”, ou seja, activida-
des pedagógicas e lúdicas desen-
volvidas junto das comunidades. 

trata-se da promoção de aulas 
de alfabetização, informática, ofi-
cinas, expressão motora (Movisé-
nior e Hidrosénior) que decorrem 
nos Centros Comunitários das 
freguesias e outras estruturas do 
município.

a pertinência deste tipo de 
projecto é cada vez maior, uma 
vez que é dado adquirido o formi-
dável aumento da esperança de 
vida da população, em relação ao 
século passado. a melhoria das 
condições de vida nos últimos 
30 anos tem modificado muitas 

mentalidades. actualmente, fe-
lizmente, as necessidades das 
pessoas extravasam as neces-
sidades básicas, e a sede de co-
nhecimento e o zelo pela saúde, 
assumem outro protagonismo. 
É cada vez mais consensual que 
o “saber não ocupa lugar” e que 
o Ser Humano deve aprender ao 
longo de toda a sua vida, de ma-
neira a manter-se informado e in-
terveniente.

as inscrições no animaSénior 
poderão ser realizadas nas Juntas 
de Freguesia do Concelho.

Município 
e associação 
Nacional 
Direito 
ao Crédito 
assinam 
protocolo

a Câmara Municipal de al-
justrel assinou no passado 

dia 26 de outubro de 2010, um 
protocolo de operação com a as-
sociação Nacional direito ao Cré-
dito - aNdC. a cerimónia foi segui-
da de uma visita à Feira do livro e 
Multimédia, e ao Pólo industrial e 
Centro Municipal de acolhimento 
a Microempresas de aljustrel. Para 
o efeito, deslocou-se a aljustrel o 
presidente da aNdC, Mohamed 
ahmed, que foi acompanhado 
pelo presidente da Câmara Muni-
cipal de aljustrel, Nelson Brito. 

a Câmara Municipal de aljus-
trel realizou, no passado dia 16 

de dezembro, o tradicional almoço 
de Natal dos reformados e pensio-
nistas. Este ano o Pavilhão do Parque 
de Exposições e Feiras reuniu no seu 
interior 610 pessoas.

Esta é uma ocasião importante 
para muitas destas pessoas, pois re-
presenta o único momento de parti-
lha e de convívio nesta época festiva, 
afastando por um dia a solidão do 
dia-a-dia.

Esta é uma iniciativa integrada 
no projecto animaSénior organizada 
pela Câmara Municipal de aljustrel 
com o apoio das Juntas de Freguesia 
e instituições Particulares de Solida-
riedade Social (iPSS) do concelho.   

animasénior com muitas 
novidades para os seniores
É cada vez mais consensual 
que o “saber não ocupa 
lugar” e que o Ser Humano 
deve aprender ao longo de 
toda a sua vida.

>

>

>

animaSénior

almoço de Natal reúne mais de 600 seniores

Empreendedorismo 

• a associação nacional de di-
reito ao crédito (andc) é uma 
associação privada sem fins 
lucrativos, fundada em 1998 por 
um conjunto de pessoas que 
depois de aprofundada reflexão 
concluíram que, também, 
em portugal se justificava e 
era desejável que se viesse a 
promover o desenvolvimento da 
experiência do Grameen bank, 
criado por muhamad Yunus no 
bangladesh (1976).

  após vários anos de trabalho, 
a andc obteve o reconheci-
mento de que esse trabalho era 
considerado como sendo de 
utilidade pública. 

• a associação passou, a partir de 
então, a dispor do estatuto de 
utilidade pública (dr, ii Série, 
n.º 272, de 19/11/04).

• a andc apoia quem não tem 
acesso ao crédito bancário, nas 
condições normais de mercado, 
e precisa de um empréstimo 
para criar o seu próprio negócio.Presidente fala aos participantes



aljustrel> boletim municipal | dezembro 2010 9

Protocolo aNdC

Carrinha polivalente

Concelho de aljustrel mais solidário

social

No âmbito do programa Con-
celho Solidário, o Município 

de aljustrel  inaugurou no dia 2 de 
dezembro, num espaço do Mercado 
Municipal, a loja Social do Concelho 
de aljustrel.

recorrendo a uma rede de parce-
ria interinstitucional concelhia visan-
do a identificação e encaminhamen-
to de situações de carência, a loja 
Social apresenta-se como um recur-
so complementar às intervenções de 
carácter social, dirigido a agregados 
carenciados do concelho de aljustrel, 
procurando suprir as necessidades 
imediatas desses agregados através 
da distribuição de géneros, doados 
quer por particulares, quer por em-
presas, contribuindo para a melhoria 
das condições de vida das famílias 
em situação de maior vulnerabilida-
de e para atenuar os efeitos da po-
breza e exclusão social.

Para a prossecução dos seus fins, 
a loja Social de aljustrel recebe bens, 
que devem obedecer a critérios de 
utilidade para os fins a que se des-
tinam, nomeadamente: bens alimen-
tares, mobiliário, têxteis/vestuário, 
calçado, ajudas técnicas (andarilhos, 
cadeiras de rodas, muletas, etc.), ma-
teriais de construção, entre outros.

Inauguração da loja social e unidade 
Móvel de Pequenas reparações
a loja Social apresenta-se 
como um recurso comple-
mentar às intervenções de 
carácter social, dirigido a 
agregados carenciados do 
concelho de aljustrel.

>

a loja Social funciona às segundas, quartas e sextas das 9h00 ao 12h30, devendo os interessados fazer uma inscrição prévia  
no Gabinete de apoio ao desenvolvimento Económico e Social da Câmara Municipal de aljustrel. 

Unidade Móvel de Pequenas reparações

Carrinha dá apoio aos mais carenciados 
No dia 2 de dezembro, para 
além da inauguração da 

loja Social, foi ainda realizado o 
lançamento da Unidade Móvel de 
Pequenas reparações (carrinha), 
também ela integrada no Progra-
ma aljustrel Solidário.

a Unidade Móvel de Pequenas 
reparações destina-se a apoiar 
todos os idosos, acamados, pes-
soas com mobilidade condiciona-
da ou portadoras de deficiência 
física e/ou mental, residentes no 
concelho de aljustrel que, por 
falta de meios económicos ou 
sociais, se vêm impedidos de 
aceder aos serviços públicos ou 
privados ou aos bens necessários 
para assegurar o limiar mínimo 
de qualidade de vida.

o apoio é prestado pelo muni-

cípio e compreende pequenas in-
tervenções nas habitações a título 
gratuito nas seguintes especialida-
des: canalização, electricidade, ser-
ralharia, carpintaria, entre outros.

Para prestar este serviço, o mu-
nicípio disporá de uma unidade 
móvel (carrinha) equipada com di-
versos equipamentos e conduzida 
por um funcionário devidamente 
habilitado a executar a maior parte 
dos trabalhos mencionados ante-
riormente.

a adesão à Unidade Móvel de 
Pequenas reparações pode ser 
efectuada no Gabinete de apoio 
ao desenvolvimento Económico 
e Social (GadES) da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, de Segunda a 
Sexta-feira, no horário normal de 
atendimento. 

>Programa 
Concelho 
solidário
a autarquia criou o Programa “Con-
celho Solidário”, iniciativa que pro-
cura congregar e articular todas as 
intervenções de âmbito social do 
município, que se subdividem em 
oito tipologias distintas, designada-
mente: o Cartão Social; o Programa 
de Melhorias Habitacionais; a CPCJ 
- Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens em risco; o Núcleo de Vo-
luntariado; a loja Social; a Unidade 
de Pequenas reparações domésti-
cas; o Programa animasénior e, bre-
vemente, a Universidade Sénior.
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inaugurada avenida de aljustrel 

Natal em aljustrel

sociedade

10 anos de geminação Hem–aljustrel 

No passado mês de outubro, 
conforme já anunciámos 

neste boletim, uma comitiva com-
posta por cerca de 40 pessoas, en-
tre autarcas, músicos dos grupos 
de metais da SMira, “Maravilhas 
do alentejo” e o fadista luís Sa-
turnino, bem como professores e 
empresários locais, deslocou-se a 

Hem para comemorar os dez anos 
de geminação entre aljustrel e esta 
vila do norte de França. 

Para além das actividades cultu-
rais já habituais neste tipo de en-
contro, este ano, foi marcado por 
um desfile pelas ruas de Hem, que 
terminou com o descerramento da 
placa “avenida de aljustrel”, que 
atravessa um parque recentemen-
te inaugurado. 

À chegada ao local, todos os 
presentes foram recebidos por mú-
sicos locais e um trompetista do 
grupo de metais do SMira, que in-
terpretaram a peça “avenida aljus-
trel”, criada de propósito pelo maes-
tro da escola de música de Hem. 

a perfeita integração dos aljus-
trelenses, que ali residem desde 
aos anos 60, na comunidade local, 
tanto do ponto de vista profissional 
como sociocultural, criou relações 
de amizade que se solidificaram 
com a geminação entre estas duas 
vilas, oficializada em 2000. assim, 
após aljustrel ter dado o nome 
de Hem a uma das suas artérias, 
chegou agora a vez desta vila fran-
cesa, reconhecer o valor dos seus 
habitantes aljustrelenses. 

Mas do programa deste fim-
de-semana, constou também a 
exposição num pequeno merca-
do, dos produtos regionais, ar-
tesanais e design levados pelos 

empresários; uma visita aos bair-
ros remodelados pelo município, 
bem como a uma empresa local, 
líder de distribuição e encontros 
entre representantes do ensino 
com vista a intercâmbios entre 
escolas. depois de um almo-
ço oferecido pela comunidade 
emigrante aljustrelense, houve 
um passeio pelo campo, e natu-
ralmente uma grande noite de 
convívio entre os Hemenses e al-
justrelenses e ainda os represen-
tantes das vilas inglesa e alemã, 
Mossley e Wiehl também gemi-
nadas com Hem. 

dez anos depois, foi Nelson Bri-
to, presidente da Câmara de aljus-

trel, a quem coube a honra, con-
forme afirmou, « de estar presente 
na celebração desta união entre 
estes os povos, desejando que os 
laços de amizade entre as duas 
comunidades possam continuar a 
reforçar-se”. 

 E foi, com este programa, mui-
to intenso e cheio de simbolismo, 
que a comitiva se despediu, não 
sem antes o presidente da Câmara 
Municipal de aljustrel endereçar 
um convite ao seu homólogo fran-
cês para que estas comemorações 
sejam retribuídas e realizadas, em 
Junho do próximo ano, em aljus-
trel, por ocasião da Feira do Cam-
po alentejano. 

o encontro ficou marcado 
por um desfile pelas ruas 
de Hem, que terminou com 
o descerramento da placa 
“avenida de aljustrel”.

>

>

Concurso 
de Montras 
e de Decoração 
exterior 
de residências

No âmbito da celebração da quadra natalícia, a Câ-
mara Municipal de aljustrel leva a efeito o 2º concur-

so de decoração de montras de natal. a novidade deste 
ano é a realização paralela do 1.º Concurso de decoração 
Exterior de residências alusiva à Época Natalícia, que 
decorre de 13 de dezembro a 7 de Janeiro de 2011. 

a apresentação das candidaturas decorreu entre os 
dias 2 e 10 de dezembro de 2010, mediante a apresenta-
ção de boletim de inscrição devidamente preenchido.

os resultados de ambos os concursos serão anuncia-
dos no site oficial da Câmara Municipal de aljustrel logo 
após a decisão do júri. 

descerramento da placa 
avenida de aljustrel

arruada com o grupo 
Maravilhas do alentejo

Concerto do grupo de 
metais do SMira

Produtos de aljustrel 
expostos em Hem

1

2

3

4
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sociedade

Comemorações do dia de Santa Bárbara

Como forma de prestar ho-
menagem à padroeira dos 

mineiros, Santa Bárbara, a Paróquia 
local em parceria com a Câmara 
Municipal de aljustrel, a Junta de 
Freguesia, a Sociedade Musical de 
instrução e recreio aljustrelense e 
Centro Comunitário de Vale d´oca, 
promoveram, entre os dias 3 e 8 de 
dezembro, um conjunto diversifica-
do de actividades de cariz cultural, 
religioso e desportivo.

assim, o ponto alto destas co-
memorações realizou-se no dia de 
Santa Bárbara, dia 4 de dezembro, 
com especial destaque para a inau-
guração do Monumento ao Mineiro 
de aljustrel, a que se seguiu uma 
tarde cultural no Bairro mineiro de 
Vale d`oca.

 o 1º Grande Prémio de atle-
tismo “Santa Bárbara” foi a gran-
de novidade desportiva, que teve 
como percurso os caminhos que 
ligam os bairros mineiros de aljus-
trel entre si.

Para os mais devotos o progra-
ma teve também a recitação de um 
terço na Central de Compressores 
da Mina de algares, uma Eucaristia 
Solene e uma procissão em Honra 
da Santa padroeira.

aljustrel celebra 
dia da padroeira 
dos mineiros
o ponto alto destas 
comemorações realizou-se 
no dia de Santa bárbara, 
dia 4 de dezembro, com 
especial destaque para a 
inauguração do monumen-
to ao mineiro

>
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PERFIL
Nome: antónio parreira
Função: presidente da associação 
de beneficiários do roxo
Idade: 58 anos
Naturalidade: S. João de negrilhos

Depois de décadas de espe-
ra finalmente a água de alque-
va chegou à Barragem do roxo, 
o que é que isto significa para 
a agricultura do nosso conce-
lho? É uma pequena grande 

revolução agrícola. Concorda 
com esta afirmação? abre-se 
uma nova era na agricultura?

Eu diria mais, é uma grande 
enorme revolução agrícola! a Bar-
ragem do roxo desde o seu início 
que teve algumas contingências, 
nomeadamente a bacia com algu-
ma dificuldade em armazenar água. 
inicialmente nunca se sabia que 
quantidade de água se dispunha 
para regar no ano seguinte, vários 
anos não houve água para se regar 
e como se pode calcular quem se-
riam os investidores que viriam in-
vestir na região do roxo em regadio, 
sem garantias que teriam água para 
as suas culturas?!  Foi sempre uma 
situação problemática e que quanto 
a mim fez com que esta região não 
tivesse uma evolução positiva como 
as outras regiões.

Não teve portanto a capa-

cidade de se tornar numa re-
gião atractiva?

Não era uma região atractiva 
até aqui. Porque quem apareces-
se do exterior para investir aqui, 
a primeira coisa com que se de-
parava era com o paradigma da 
água, num ano tinha, mas no ano 
seguinte poderia não ter. Não havia 
nenhuma garantia, o que fazia que 
não houvesse grandes investimen-
tos. a chegada do alqueva ao roxo 
acabou com isso. Já não temos o 
problema da água, daqui em diante 
iremos ter sempre água. agora te-
mos outro problema entre mãos: 
Como é que vamos rentabilizar 
essa água? 

O problema central da falta 
de água está resolvido, porém 
a conjuntura económica nacio-
nal e mundial neste momento 
dificulta o mercado...

a situação económica euro-
peia é difícil, a situação mundial 
toda ela é difícil, a própria PaC está 
em crise, enfim, todas estas crises 
juntas estão a criar algumas dificul-
dades. aliada a estas questões es-
tão também outras que temos que 
equacionar, nomeadamente o pre-
ço da água; que culturas vamos fa-
zer?; que estruturas vamos precisar 
para essas culturas?; como vamos 
modificar os sistemas tradicionais 
daqui?, porque os nossos sistemas 
tradicionais, em termos de sequei-
ro, são os cereais pragana: cevada, 
aveia, trigo, produção pecuária. Em 
termos de regadio a cultura do to-
mate, que foi a grande cultura do 
roxo, um bocadinho de arroz e o 
milho. Existe também umas hor-
tícolas tipo pimentos, mas sem 
grande expressão. Há que modifi-
car isto, o tomate está numa crise 

grande e não sabemos o que é que 
se vai passar em relação ao tomate, 
os cereais como o trigo e a cevada 
também se podia fazer de regadio, 
mas os preços sofrem oscilações 
tão grandes e não conseguimos 
prevê-las. actualmente até poderia 
ser rentável, mas por exemplo se 
fosse o ano passado quando inicia-
mos as sementeiras não compen-
sava. o trigo pode ser uma solução, 
mas o mercado é muito oscilatório 
e por isso é praticamente suicídio 
apostar unicamente nos cereais e 
não esquecer que é uma cultura 
que se faz em quase todo o mundo. 
Para além do facto de que o pão, 
que era a base da alimentação, ser 
cada vez menos consumido.

então dadas todas estas 
questões, qual é o caminho 
certo? Qual é o rumo da nossa 
agricultura?“

Julgo que temos potencial 
para fazer todo o tipo de 
cultura desde trigo, ce-
vada, trigo, milho, tomate, 
brócolos, frutas de caroço, 
ou seja, pêssego, ameixa, 
etc, etc.

ANTóNIo PARREIRA

“Água de alqueva traz esperanças 
renovadas ao Concelho de aljustrel”

P
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 localizaÇÃo
  Povoação: ervidel. Concelho: aljustrel. 
  Coordenadas: m: 204581,46 m, p: 107048,32 m

 ano de inÍcio de Funcionamento: 1967

 entidade GeStora: 
  associação de beneficiários do roxo

 Finalidade: 
  rega / abastecimento urbano e industrial

o rumo certo é a diversidade. 
Estruturas de comercialização, di-
versidade de culturas e estruturas 
para manter esta comercialização 
são as palavras-chave. arranjar no-
vas culturas, temos todas as condi-
ções para que isso se possa fazer, 
quer em termos climáticos, quer ge-
ográficos para escoar esses produ-
tos, uma vez que a comercialização 
é um dos aspectos mais importan-
tes e nós temos uma posição privi-
legiada pois estamos a escassos 5 
quilómetros da a2 e o aeroporto de 
Beja se vier a ser um aeroporto co-
mercial é outro factor a nosso favor.

Há já muito tempo que se 
fala do triângulo de desenvolvi-
mento da nossa região, ou seja, 
alqueva, aeroporto de Beja, 
Porto de sines...e o IP8 a unir 
estes vértices...

Mas falta o iP8...É certo que tudo 
isso é extremamente importante, 
mas para além disso há que realçar a 
sensibilidade que este Presidente da 
Câmara tem tido, o dr. Nelson Brito, 
porque de facto a aproximação com 
Cartaya, que é um grande município 
agrícola, com grande desenvolvi-
mento, com ideias muito próprias e 
estruturadas é de facto é uma situ-
ação extremamente importante e é 
por aí que temos que ir.

somos nós que temos que 
procurar as coisas...

Sim, no nosso caso, procurar 
outras culturas. Nós, por exemplo, 
vamos começar, ainda não sabemos 
se com êxito ou não, mas vamos fa-
zer flores no regadio do roxo. Qua-
tro tipos de flores em câmaras de 
frio que depois saem daqui já em 
bouquets para a Holanda.

e quanto à questão do en-
treposto comercial? Como está 
este projecto? 

Este negócio das flores pode 
ser o princípio, pode começar por 
aqui. Esta é a filosofia ideal para o 
entreposto comercial. Neste mo-
mento um empresário dirigiu-se 
a nós (aBr) e demos-lhe todo o 
apoio logístico possível. arrendou 
casa, terreno de 6 hectares. o ob-
jectivo dele é, sobretudo, que os 
agricultores do concelho vejam 
como se pratica esta cultura para 
que também possam cultivar e, 
a partir daí, ele fica com o escoa-
mento da produção. Começare-
mos por ter umas câmaras de frio 
e a partir de Junho já teremos flo-
res nos nossos campos. 

assim se dão os primeiros pas-
sos, inicialmente com flores, depois 
com frutícolas e hortícolas. o que 
desejamos é que produtores ve-
nham para cá, com mercados, que 
se inicie este tipo de esquema e 
que aglutine os nossos agricultores 
nisto. a partir daqui temos as estru-
turas, as câmaras de frio e o know 
how.

Nesta fase o que é funda-
mental para avançar?

a associação (aBr) tem vonta-
de em captar outros mercados e ou-
tras gentes. Na região existe muitas 
pessoas e entidades empenhadas em 
trabalhar neste sentido. agora obriga 
a uma mudança de mentalidades, o 
que não é fácil, porque nós temos 
uma geração de agricultores de cultu-
ra de sequeiro e o regadio tem uma 
filosofia diferente. as culturas de que 
falei as hortícolas, as frutícolas tem 
uma filosofia de exploração também 
diferente, falta portanto incutir isso 
nos nossos agricultores, falta traçar 
os caminhos de mercados, procu-
rar esses mercados, produzir o que 
o mercados querem, saber o que o 
mercado quer e não o que nós gos-
tamos, trabalhar com altos padrões 
de qualidade, criar marcas atractivas, 
dar a conhecer a região, fazer com 
que as pessoas nos conheçam e nos 
procurem. É todo este percurso que 
temos ainda que percorrer que pare-
ce fácil de dizer, mas difícil de concre-
tizar, mas que eu acredito que vamos 
alcançar!

Para terminar esta entre-
vista, como é que imagina a 

agricultura do nosso concelho 
daqui a 10 anos?

Sabe que as previsões em ter-
mos agrícolas são muito difíceis de-
vido às políticas agrícolas, por isso 
dir-lhe-ei o que eu gostaria que fosse 
a nossa agricultura daqui a 10 anos. 
Julgo que temos potencial para fazer 
todo o tipo de cultura desde trigo, ce-
vada, trigo, milho, tomate, brócolos, 
frutas de caroço, ou seja, pêssego, 
ameixa, etc, etc. 

aquilo que eu gostaria de ver era 
um alentejo no futuro a produzir 
todo o tipo de coisas, porque há cul-
turas que se adaptam melhor à gran-
de propriedade, outras à pequena 
propriedade, e todas elas com bons 
rendimentos. Uma espécie de região 
de Múrcia. Julgo que tudo isto será 
possível, se os outros conseguem 
por que é que nós não havemos de 
conseguir?! 

Barragem do Roxo

frase

“a chegada do alqueva ao roxo 
acabou com o paradigma da água. 
já não temos esse problema, daqui 
em diante iremos ter sempre água. 
agora temos outro problema entre 
mãos: Como é que vamos rentabili-
zar essa água?”
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Entrada da água de alqueva na Barragem do roxo
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avenida 
25 de abril 
em fase 
de conclusão

Como se referiu na edição 
anterior do Boletim Munici-

pal, a avenida 25 de abril foi alvo 
de uma intervenção significati-
va. Entretanto, a obra avançou e 
decorreu dentro da normalidade 
prevista, neste momento está na 
fase final de execução, havendo 
apenas algumas rectificações de 
pormenor a realizar. 

assim, a avenida 25 de abril 
entra em 2011 com um novo 
reperfilamento, com a repavi-
mentação dos passeios e requa-
lificação das infra-estruturas exis-
tentes, deste modo os municípes 
vêm melhoradas as condições de 
mobilidade pedonal e valorizada 
a qualidade do espaço público.

a requalificação efectuada 
foi também ao nível da rede de 
drenagem de águas residuais e 
pluviais, rede de abastecimento 
de águas e rede de iluminação 
pública.Edifício depois da intervenção

obras

Beneficiação do edifício da “Zona agrária” requalificação

CMa celebra acordo com Direcção 
regional de agricultura 

bolsa de projectos e actividades
Acompanhamento técnico, 
administrativo e fiscalização de 
empreitadas de obras públicas

•  construção da conduta adutora à aldeia 
dos elvas, remodelação da rede de Águas 
e construção de reservatório (em execu-
ção);

•  remodelação da etar de messejana – 
posse administrativa da obra na sequência 
da rescisão do contrato com a empresa 
leirislena. em fase de transferência para as 
Águas públicas do alentejo;

•  reparação da em 530 rio de moinhos/mes-
sejana (concluída);

•  requalificação da avenida 25 de abril – 
aljustrel (em fase final de execução);

• remodelação da rede de águas do pavilhão 
municipal de desportos armindo peneque 
(em execução);

•  infra-estruturas do plano de pormenor da 
rua coronel mourão em ervidel (em execu-
ção);

•  adaptação de edifício existente para instala-
ção da comissão de protecção de crianças 
e Jovens (em execução);

•  pavimentação de arruamentos – aljustrel 
(rua de ourique e rua entre a av. dos alga-
res e a rua de malpique) (obra adjudicada);

• adaptação de edifício existente para a uni-
dade cpcJ (em execução);

•  construção de passeio na zona envolvente 
ao parque de exposições e Feiras – Vistoria 
para a recepção provisória.

Concursos de contratação  
de empreitadas e fornecimentos 
a decorrerem
•  Foi lançado o procedimento por ajuste 

directo para “upgrade à infra-estrutura de 
servidores“.

•  Foi lançado o procedimento por ajuste 
directo para a “remodelação e ampliação 
do parque informático”.

•  Foi lançado o procedimento por ajuste 
directo para a “ampliação da infra-estrutura 
de rede de comunicações do município”.

•  Foi lançado o procedimento por ajuste 
directo para a “execução de cartografia 
numérica vectorial e ortofotocartografia 
à escala 1:2000 dos núcleos urbanos do 
município de aljustrel”.

•  Foi lançado o procedimento por ajuste 
directo para adjudicação da empreitada de 
“criação de espaços de animação desporti-
va no Jardim do coreto em aljustrel”, o qual 
está em fase de pré-adjudicação;

•  Foi lançado o concurso público para adju-
dicação da empreitada de “ampliação da 
piscina coberta” o qual está em fase de 
análise de propostas;

•  está em fase de análise de propostas o 
concurso público para adjudicação da em-
preitada de “centro escolar Vipasca“;

• Foi lançado o concurso público para adju-
dicação da empreitada de “recuperação 
do cine-oriental de aljustrel”, estando a 
decorrer o prazo para apresentação de 
propostas;

• Foi lançado o concurso público para 
adjudicação da empreitada de “arquivo 
municipal/núcleo de artes Gráficas/centro 
de documentação de aljustrel”, estando 
a decorrer o prazo para apresentação de 
propostas;

•  Foi lançado o concurso público para adjudi-
cação da empreitada do “parque da Vila de 
aljustrel”, estando a decorrer o prazo para 

apresentação de propostas;
•  Foi lançado o concurso público para a ad-

judicação da empreitada de “regeneração 
urbana de montes Velhos/aldeia nova – 
arranjos urbanísticos na e.m. 527“, estando 
a decorrer o prazo para apresentação de 
propostas;

•  Foi lançado o concurso público para a 
adjudicação da empreitada de “regenera-
ção urbana de rio de moinhos – arranjos 
urbanísticos na rua das escolas”, estando 
a decorrer o prazo para apresentação de 
propostas;

•  Foi lançado o procedimento por ajuste 
directo para adjudicação da empreitada de 
“pavimentação de arruamentos em aljus-
trel” o qual foi adjudicado à firma maurício 
– lto, estando a aguardar a celebração do 
respectivo contrato.

Preparação dos procedimentos 
de contratação de entidades 
exteriores ao Município para 
execução de projectos

•  estudo para adequação do edifício dos 
paços de concelho às novas exigências 
energéticas.

Projectos executados  
e em execução 
na Divisão Técnica

•  concepção da loja Social de aljustrel, a 
nível de organização do espaço e decoração 
interior;

•  concepção de estruturas a serem execu-
tadas nas oficinas municipais para serem 
destinadas a iluminação e decoração de 

natal. decoração do pavilhão de exposições 
e Feiras para as festividades natalícias;

•  elaboração projectos tipo de arquitectura 
referentes às tipologias t3 e t4 adoptadas 
para loteamento do largo da Feira (estudo 
de alçados);

•  elaboração dos diversos projectos de arqui-
tectura (peças escritas e desenhadas) do 
plano de pormenor monte branco – montes 
Velhos, de acordo com as 6 plantas modelo 
disponíveis para escolha dos proprietários 
dos lotes e respectiva preparação dos pro-
cessos em regime de comunicação prévia;

•  realização do projecto de infra-estruturas 
da ampliação/remodelação do Smira- So-
ciedade musical de instrução e recreio 
aljustrelense.

Actividades técnicas de apoio 
à elaboração de projectos

•  recolha de peças desenhadas do plano de 
pormenor de Salvaguarda de messejana, 
medição de ruas para reparação e organiza-
ção do processo de candidatura;

•  elaboração de uma proposta de recupe-
ração paisagista em Vale d’oca junto à 
central de compressores,

•  levantamento de condutas de águas plu-
viais em Vale d´oca,

•  realização de diversos levantamentos e 
elaboração dos respectivos desenhos;

•  estudo para apoio às obras de remodelação 
da sede moto clube da corte Vicente anes;

•  execução de estudo para balneários ”tipo” 
para recintos polidesportivos;

•  elaboração de plantas e para remodelação 
dos balneários do campo de futebol de 
messejana.

a Câmara Municipal de aljustrel 
levou a cabo uma intervenção 

de beneficiação do edifício da direcção 
regional de agricultura e Pescas do 
alentejo (Polo de aljustrel), vulgarmen-
te conhecido como edifício da “Zona 
agrária”. Esta requalificação do edifício, 
que contou com o apoio do município, 
realizou-se ao nível do exterior do edi-
fício, arranjos de jardinagem, pintura, 
carpintaria, entre outros, pode termo 
a uma situação de degradação que co-
meçava a ser preocupante. 

Esta beneficiação surge no âmbito 
de um acordo realizado entre a autar-
quia e a dGPa, que dará, no futuro, 
origem a um protocolo que incluirá a 
cedência de uma fracção do edifício 
e do espólio onde ficará instalado o 
futuro Museu agrícola de aljustrel.

>
esta beneficiação surge 
no âmbito de um acordo 
realizado entre a autarquia 
e a dGpa

divisão técnica do município

>
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obras

Parque da Vila de aljustrel

jardim público e parque desportivo 
dão origem a novo espaço de lazer

futuro Parque da Vila irá 
situar-se no coração da Vila 

de aljustrel e abrangerá uma vasta 
área, acolherá um alargado con-
junto de equipamentos desporti-
vos enquadrados por um amplo 
espaço verde. 

Com uma área de intervenção de 
11.525 m2 o Parque da Vila oferece 
distintos ambientes com variadis-
símos equipamentos com instala-
ções de apoio. integrarão este novo 
espaço dois campos de ténis com 

bancadas envolventes, balneários, 
vestiários e instalações sanitárias; 
um campo de jogos polidesportivo 
e respectivas bancadas, um campo 
de mini-golfe com 18 estações; um 
parque infantil com duas zonas para 
diferentes usos, uma com equipa-
mento de diversão com baloiços e 
escorregas e uma outra para peque-
nos jogos; terá ainda um parque de 
fitness com condições para a activi-
dades física e uma utilização tera-
pêutica pela população sénior.

o “Quintal desportivo” será cons-
tituído por uma zona configurada 
pelos espaços verdes, que permitirá 
uma actividade desportiva informal 
através da instalação de uma tabela 
de basquetebol e uma baliza.

o Parque da Vila terá um Parque 
radical localizado no topo Sudoeste 
com uma plataforma de dois níveis e 
ainda uma outra zona de skates-fun-
box; rail e rail double; mini-rampa e 
chin box, nesta zona terá também 
uma parede de escalada.

Quanto às zonas verdes pode-se 
adiantar que sofrerão toda uma pro-

funda remodelação e uma reconfigu-
ração dos recursos existentes, serão 
criados novos percursos com um 
necessário reforço e manutenção das 
espécies arbóreas e arbustivas, con-
tribuindo para o estabelecimento de 
diferentes ambientes. 

Estas novas zonas serão propor-
cionadoras de uma estadia e fruição 
mais agradáveis e consentâneas com 
os objectivos da criação deste impor-
tante projecto do Parque da Vila, e 
assim será devolvido à população o 
direito a usufruir de espaços verdes 
onde possam passear, praticar des-
porto ou simplesmente onde possam 
levar os filhos a brincar. 

Este novo conceito de jardim irá 
conferir excelentes qualidades de 
atractividade a aljustrel, uma vez 
que se associa, neste local, a prá-
tica desportiva com o lazer, o bem 
estar da população e um estilo de 
vida saudável.

o projecto está em fase de concur-
so público para adjudicação da em-
preitada, estando a decorrer o prazo 
para apresentação de propostas. 

estas novas zonas serão 
proporcionadoras de uma 
estadia e fruição mais 
agradáveis e consentâne-
as com os objectivos da 
criação deste importante 
projecto do parque da Vila, 
e assim será devolvido à 
população o direito a usu-
fruir de espaços verdes.

   

número

11.525
 (m2) - Área do Parque da Vila

História       

•  o projecto “Parque da Vila” resulta da agregação de dois 
espaços emblemáticos da vila de aljustrel – o Jardim público e o 
parque desportivo municipal e respectivos courts de ténis anexos. 
o Jardim público surge na sequência da ocupação do espaço do 
jardim da residência dos administradores das minas de aljustrel 
por parte da população, no dia 25 de abril de 1974, tendo-se trans-
formado num símbolo da liberdade conquistada pelo povo após a 
revolução. o parque desportivo resulta da acção da população que 
edificou a infraestrutura após o 25 de abril, tendo a câmara muni-
cipal contribuído com os materiais de construção, convertendo-se 
também como infraestrutura de enorme valor simbólico e afectivo 
para a população do concelho de aljustrel.

• os espaços desportivos adjacentes, como se percebe, serão 
unidos ao jardim, fazendo um espaço uno onde a prática desporti-
va se alia às actividades recreativas e de lazer. para tal no campo 
polidesportivo será substituído o pavimento do campo de jogos, 
serão construídas novas bancadas, novas redes de protecção e 
de separação. Será ainda colocada uma estrutura amovível de 
protecção contra intempéries sobre a zona de jogo.

• Nos campos de ténis também será substituído o pavimento dos 
campos, recuperadas as bancadas na envolvente dos campos e 
colocadas novas redes de protecção e separação. Serão criados 
acesso de união até ao parque da Vila.

>
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aljustrel dispõe, desde o 
dia 15 de dezembro de 

2010, de um sistema de recolha 
de óleos alimentares usados para 
reciclagem.

a eliminação dos óleos ali-
mentares nos dias de hoje ofere-
ce um risco elevado para o meio 
ambiente, uma vez que quando 
lançados pela rede de esgotos ou 

depositados em aterro, provocam 
impactos negativos elevados.

Para minimizar esses impactos 
negativos para o meio ambien-
te foram instalados 12 oleões no 
Concelho de aljustrel, porém, de-
vido ao número reduzido de equi-
pamentos disponibilizados, o mu-
nicípio irá adquirir mais oleões de 
forma a cobrir todo o concelho.

Este sistema de recolha de 
óleos é da responsabilidade da 
aMBilital empresa intermuni-
cipal da associação de Municí-
pios alentejanos para a Gestão 
do ambiente (aMaGra), de que 
o município de aljustrel faz par-
te, sendo que a sua instalação se 
integra nos objectivos do Progra-
ma Ecoaljustrel.

educação 
ambiental em 
tempo de Natal

No âmbito das comemora-
ções deste Natal, a autarquia 

ofereceu às crianças do Pré- esco-
lar e 1º Ciclo do concelho um livro 
infantil intitulado “Uma Missão na 
Barragem do roxo”, editado pela 
Câmara Municipal de aljustrel.

trata-se do número 2 da colec-
ção “as aventuras de Falco & otis”, 
uma série ilustrada de contos in-
fantis, que visa o enriquecimento 
da exploração pedagógica de con-
teúdos relacionados com a conser-
vação da Natureza e, sobretudo, de 
espécies vulneráveis na planície 
alentejana.

Nesta história o autor de al-
justrel, também ilustrador, Bruno 
Martins, retrata ainda, através das 
fábulas, diversas espécies exis-
tentes na região, sensibilizando as 
crianças para as questões ambien-
tais e para a importância da água.

Esta iniciativa, com a parceria 
das Águas Públicas do alentejo, in-
tegra-se no programa Ecoaljustrel, 
em que a preservação do ambiente 
é preocupação central.

Plano de 
emergência 
seC activo

o Município de al-
justrel viu recente-
mente aprovado, 
pela autoridade Na-

cional de Protecção 
Civil, o Plano de Emer-

gêcia Externa da Sociedade de 
Explosivos Civis, S.a (S.E.C). 

Este documento é um instru-
mento que o Serviço Municipal 
de Protecção Civil passa agora a 
dispor para o desencadear das 
operações de Protecção Civil, com 
vista a possibilitar uma unidade de 
direcção e controlo para a coorde-
nação das acções a desenvolver e 
gestão de meios e recursos mobili-
záveis, face a acidentes graves en-
volvendo matérias perigosas. Este 
plano de emergência tem em vista 
minimizar os prejuízos e perdas de 
vidas humanas e restabelecimento 
da normalidade.    

segurança e aMbiente 

Novo sistema de oleões

aljustrel amigo do ambiente
Foram instalados 12 oleões 
no concelho de aljustrel, 
porém, devido ao número 
reduzido de equipamentos 
disponibilizados, o municí-
pio irá adquirir mais oleões 
de forma a cobrir todo o 
concelho.

>

>

Para utilizar o oleão 
basta apenas ter alguns 
cuidados:
• nunca derrame o óleo direc-

tamente no oleão. coloque o 
seu óleo usado numa garrafa 
ou garrafão de plástico, feche 
bem a tampa ou rolha e depois 
dirija-se ao oleão e deposite o 
seu recipiente através de uma 
boca existente no contentor e 
adaptada para a deposição de 
garrafas e garrafões de plástico 
até 5 litros.

• o óleo deve estar frio antes de 
ser colocado no recipiente para 
reciclar; 

• o óleo deve ir para reciclar o 
mais limpo possível, sem restos 
de comida, de modo a facilitar o 
seu tratamento.

Pode encontrar  
este equipamento  
nos seguintes locais:

 1. ecoponto em frente à Gnr 
(rua Stª bárbara)

 2. ecoponto da avª 1º maio 

 3. ecoponto instalado perto da 
peixaria (mercado municipal)

4. ecoponto instalado em frente 
ao centro de Saúde

5. ecoponto instalado no bairro 
da nª Srª do castelo  
(estacionamento)

6. ecoponto do bairro azul

7. ecoponto da rua drº miguel 
bombarda (antiga edp)

8. ecoponto em frente ao café 
ismael – carregueiro

9. ecoponto da corte  
Vicente anes

10. ecoponto de São João do 
deserto

11. ecoponto junto à Escola  
Primária em Messejana

12. ecoponto no Bairro  
de Vale d`oca

oferta de livro 

Protecção Civil



aljustrel> boletim municipal | dezembro 2010 17

desenvolviMento

a população aceitou o con-
vite da organização e com-

pareceu em massa nesta iX edi-
ção da Vin&Cultura. durante os 
dois dias de certame, centenas de 
pessoas visitaram este que é um 
dos eventos mais importantes do 
Concelho de aljustrel, desde logo 
pela sua particularidade enquanto 
evento que associa a cultura tra-
dicional a uma importante activi-
dade económica característica da 
freguesia de Ervidel – a vitivini-
cultura. 

Ervidel define-se pela sua enor-

me riqueza e diversidade cultural, 
paisagística e patrimonial, em que 
o cante alentejano, a gastronomia 
e a arquitectura típica sobressaem, 
tendo como pano de fundo as be-
las planícies onde pontificam as 
culturas de regadio, o grandioso 
espelho de água da Barragem do 
roxo e o carácter afável das gen-
tes desta terra. 

Por seu lado, e não menos im-
portante, temos a vitivinicultura, 
actividade que representa cerca 
de 14%, ou seja em média 1.000 
milhões de euros/ano, do total do 

valor da produção do ramo agríco-
la nacional, pelo que a sua enorme 
importância económica e social é 
mais que evidente. 

assim, em Ervidel, importa 
preservar e incentivar ambas as 
dimensões – tradição e moderni-
dade – protegendo os ricos cos-
tumes culturais que caracterizam 
a freguesia, incentivando, em 
simultâneo, a modernização da 
produção da vinha, do vinho e do 
sector agrícola em geral, enquanto 
importantes factores de criação de 
riqueza, porque o presente deve 

ser construído com os olhos pos-
tos no futuro, mas tendo sempre 
como referência os sábios ensina-
mentos do passado.

Mas a Vin&Cultura 2010 foi so-
bretudo uma grande festa. du-
rante os dois dias, abriram-se as 
adegas, provou-se o vinho, sabo-
rearam-se deliciosos petiscos ao 
som de vários grupos musicais, e 
aproveitou-se para passar excelen-
tes momentos rodeados de fami-
liares e amigos. Momentos esses 
testemunhados pelas objectivas 
das máquinas fotográficas.  

Vin&Cultura um sucesso reforçado

Cultura e vitivinicultura 
- tradição e modernidade
em ervidel, importa 
preservar e incentivar as 
dimensões de tradição e 
modernidade, protegendo 
os ricos costumes cultu-
rais que caracterizam a 
freguesia, incentivando, 
em simultâneo, a moder-
nização da produção da 
vinha, do vinho e do sec-
tor agrícola em geral.

>

número

1.000
(milhões de euros/ano) 
Média do total do valor da produção  
da vitivinicultura do ramo agrícola nacional.
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associativisMo

o velho cliché de que o fute-
bol é “só” para homens está 

cada vez mais em desuso. Prova 
disso são os brilhantes resultados 
conseguidos pela equipa de fute-
bol feminino Crazy Mission Sports 
– equipa satélite do Mineiro aljus-
trelense - que há um ano consecu-
tivo ganha todos os jogos em que 
participa.

Se é que ainda existia o estereó-
tipo de que as mulheres não sabem 
dar uso aos “pitons”, as jogadoras 
do Crazy Mission Sports/ Mineiro 
já deixaram muita gente de boca 
aberta de espanto com a qualidade 
do futebol que praticam! Grande 
parte desse mérito fica a dever-se à 
táctica e técnica cultivada pela trei-
nadora/ jogadora Vera Costa que é 
a “espinha dorsal” desta equipa.

recuando um pouco no tem-
po, e para que se perceba como 
“nasceu” esta equipa vencedora, 
convêm referir que a Crazy Misson 
Sports é uma associação fundada 
em 2009 pelas mãos de Vera Costa 
e Sérgio tomás com o objectivo de 
dinamizar uma equipa de futebol 
feminino, para além de ajudar a 
divulgar outras modalidades des-
portivas. 

a ajuda do alvorada Futebol 
Clube, que acreditou na equipa 
feminina desde o início e cedeu o 
campo e material para treinar, foi 
o “empurrão” necessário para a 
afirmação da equipa, para a anga-
riação de mais jogadoras e para a 
captação da atenção do público.

Na época 2010/2011 juntaram-se 
numa parceria com o Mineiro al-
justrelense e no dia 20 de Setembro 
deram o “pontapé de saída” para 
uma época de ouro no campeonato 
regional. obviamente que o objec-
tivo natural é disputar o Campeo-
nato Nacional na próxima época, 
onde as dificuldades aumentarão 
exponencialmente, mas são preci-
samente as contrariedades que fa-
zem crescer esta equipa. 

Porém, não é só no campo de 

jogo que estas atletas se esforçam, 
elas vão à luta também na “calça-
da” com o objectivo de angariar 
fundos para toda a logística que 
uma equipa de futebol necessita 
para sobreviver. Contudo, e apesar 
dos treinos, dos jogos, dos estu-
dos, do trabalho e da vida particu-
lar de cada uma destas vencedoras, 
nos tempos livres ainda é possível 
vê-las envolvidas em missões de 
voluntariado em prole da comuni-
dade. orgulhosamente vestidas de 
negro, cor que as distingue das ou-
tras equipas, organizam-se através 
das redes sociais apelando à cola-
boração de todas, como foi o caso 
do passado dia 8 de dezembro por 
ocasião da Prova de atletismo Stª 
Bárbara, que decorreu em aljustrel. 
São uma associação desportiva 
exemplar que trabalha e mostra 
resultados, que pede, mas dá em 
troca. 

Por todas estas razões a Crazy 
Mission Sports já provou ser me-
recedora do respeito da massa as-
sociativa, porém, para ter pernas 
para correr e marcar golos, precisa 
que também outros acreditem e se 
associem, para que possa levar o 
nome de aljustrel mais além.

Futebol feminino, uma aposta positiva

Crazy Mission sports – equipa 
sensação do campeonato regional
crazy misson Sports é 
uma associação fundada 
em 2009 pelas mãos de 
Vera costa e Sérgio tomás 
com o objectivo de dinami-
zar uma equipa de futebol 
feminino.

>

é a “espinha dorsal” 
desta equipa.

Crazy Mission Sports. CONHeça-as eM: http://crazymissionsports.blogspot.com/ ou no Facebook

curiosidades sobre 
futebol feminino

• 1898. embora exista algu-
ma contradição factual entre 
dados franceses e ingleses, 
considera-se que a primeira 
partida de futebol, realizou-
se num jogo entre inglesas 
e escocesas em londres no 
ano de 1898. 

• 1821. consta que os 
clubes ingleses proibiram 
as mulheres de utiliza-
rem os seus campos de 
futebol. enquanto isso, no 
mesmo ano, no brasil, num 
campo de São paulo, foi 
realizado o primeiro jogo 
feminino entre catarinen-
ses e tremembeenses. 
este feito foi contestado 
pelos cariocas, que alegam 
que no rio há muito que as 
mulheres jogavam futebol, 
na praia à noite. este facto 
não é de estranhar, uma 
vez que, as mulheres de 
jogavam no único horário 
que dispunham.  

PERFIL:
Vera costa, além de uma das co-
fundadoras da equipa é treinadora, 
jogadora e responsável pela asso-
ciação crazy misson Sports. 

Estudante do Ensino Superior: 
desporto

Idade: 26

Percurso: Jogou em várias equipas 
de futebol feminino até representar 
a selecção portuguesa no europeu 
de futebol feminino de 2002.

VERA CoSTA

GRITO DA EqUIPA
C – coragem 
M – mérito 
S – Supremo 

crazy mission Sports
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qUADRO COMPARTIVO DAS TRANSFERÊNCIAS 
PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA

Freguesia de aljustrel 

1º Prémio de atletismo santa Bárbara
o 1º Grande Prémio de atletis-
mo “Santa Bárbara”, organizado 

pela Junta de Freguesia de aljustrel, 
foi o grande destaque de âmbito des-
portivo da celebração da padroeira 
dos mineiros, que teve como percur-
so os caminhos que ligam os bairros 
mineiros de aljustrel entre si no dia 4 
de dezembro.

o percurso para as camadas jo-
vens realizou-se apenas no Bairro 
de São João, para os mais velhos 
o percurso ligou os bairros minei-
ros de aljustrel entre si, com uma 
prova muito particular na meta 
volante, com a subida dos cerca 
de 200 degraus da Ermida de Nos-
sa Senhora do Castelo.

Hugo Pinto, atleta do rB ran-
ning, foi o vencedor absoluto do 
escalão masculino. Clarisse Cruz, 
atleta do Sporting, foi a vencedo-
ra absoluta no escalão feminino. 
de destacar ainda a prestação da 
atleta do NarM rosário Silva, que 
mais uma vez arrebatou o primei-
ro lugar no pódio no seu escalão.

de acordo com opiniões reco-
lhidas no local, a prova que teve 
como passagem vários pontos 
turísticos, entre eles os ex-libris 
mais emblemático de aljustrel, 
superou as expectativas e certa-
mente que para o próximo ano 
muitos mais participantes virão 
até aljustrel. 

a redução da transferência do orça-
mento de Estado para a Câmara de 
aljustrel, no valor de mais de meio 
milhão de euros, que se reflectiu na 
diminuição significativa da recei-
ta, não teve reflexo nos protocolos 
de transferência de competência 
para as várias Juntas de Freguesia 

do Concelho, pelo que os valores 
dos protocolos se mantêm, generi-
camente, relativamente ao ano de 
2010, havendo mesmo um incre-
mento significativo nos montantes 
das transferências nos casos de al-
justrel e rio de Moinhos.   Esta politi-
ca de relacionamento com as Juntas 

de Freguesia é demonstrativa do es-
forço acrescido realizado pela Câma-
ra Municipal de aljustrel no sentido 
de não comprometer a delegação 
de competências enquanto medida 
descentralizadora que contribui para 
a consolidação da democracia em 
benefício das populações.

>

Freguesias

Valor de transferência 
aumenta relativamente a 2010

esta prova trouxe até 
aljustrel dezenas de 
atletas de inúmeros 
clubes de vários pontos 
do país.

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

Prova percorreu os bairros mineiros
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cultura

o Museu Municipal de aljus-
trel volta a promover o atl 

de Natal destinado às crianças do 
concelho. assim, entre 20 e 30 de 
dezembro, o museu abre portas 
para viabilizar um conjunto de acti-
vidades lúdicas e pedagógicas, em 
tempo de férias de Natal. o ponto 
alto deste atl será a tão desejada 
visita à Kidzânia, em lisboa.

as actividades, que decorre-
rão neste período de interregno 

escolar, estão relacionadas com a 
quadra natalícia. Com a orienta-
ção dos técnicos do Museu, serão 
realizados ateliers de elaboração 
de presépios, sementeira de “se-
arinhas”, decorações de vasos de 
Natal, entre outras. Estão ainda 
previstos ateliers de barro, jogos 
de mesa, digitinta, uma visita ao 
moinho, entre outras actividades 
pedagógicas.

a autarquia pretende propor-
cionar, gratuitamente, a ocupação 
de tempos livres de uma forma 
didáctica, dinamizando simultane-
amente o museu e cultivando nos 
mais novos o hábito de frequentar 
este tipo de espaços culturais.

Esta iniciativa dirige-se a crian-
ças com idades compreendidas 
entre os 6 e os 12 anos de idade.

o arranque do ano lectivo 
2010/2011 marcou o início 

de um conjunto de actividades a 
desenvolver pelo Museu Municipal 
com o intuito de envolver toda a co-
munidade escolar e população do 
concelho. 

assim, o novo projecto educa-
tivo designado ”do grão ao pão” 
pretende dar a conhecer aos mais 
novos todo processo de produção 
do pão, desde o lavrar da terra para 
a sementeira do trigo, até à confec-
ção do pão, bem como reafirmar a 
importância deste produto na nossa 
região e na nossa alimentação. 

o Museu Municipal de aljustrel, 
depositário de grande parte do es-
pólio arqueológico e etnográfico 

recolhido no concelho, propõe a 
todos os visitantes uma viagem no 
tempo, através dos artefactos uti-
lizados pelos diversos povos que 
aqui se estabeleceram, desde os 
períodos mais remotos até à actu-
alidade, cruzando as suas gentes e 
culturas, de que resultou a realida-
de que hoje é aljustrel.

Esta preocupação de interacção 
e cooperação com a comunidade 
e instituições, nomeadamente as 
de âmbito educativo, justificam a 
pertinência deste projecto, que pre-
tende lançar as bases de uma dinâ-
mica entre Museu e agentes locais, 
no sentido da promoção do desen-
volvimento cultural do concelho e 
valorização do património local.    

Museu Municipal
recebe crianças
do concelho durante
férias escolares
a autarquia pretende pro-
porcionar, gratuitamente, 
a ocupação de tempos 
livres de uma forma 
didáctica

>

>

atl de Natal

Projecto educativo sobre temática do pão Semana da Ciência e tecnologia

Museu Municipal “ensina” 
tradição aos mais novos

Museu Municipal de aljustrel 
de portas abertas 

o Museu Municipal de aljustrel, em parceria com a agência 
Nacional para a Cultura Cientifica e tecnológica, comemo-

rou a Semana da Ciência e tecnologia.
o objectivo principal foi dar a conhecer umas das principais acti-
vidades do Museu - o restauro de peças de arqueologia. assim, 
entre os dias 22 e 28 Novembro, os alunos do 1º ciclo do ensino 
básico tiveram a oportunidade de contactar de perto com as 
diferentes fases esta actividade de enorme valor.
acompanhados por técnicos do museu, as crianças fizeram o 
reconhecimento do laboratório de restauro arqueológico e, pos-
teriormente, passaram à prática, restaurando diversas peças e 
assimilando todos os passos para o restauro das mesmas. 

>
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cultura

extensão do Festival Internacional 
de Cinema de animação em aljustrel

espectáculos mensais registam “casa cheia” 

no cinanima pode-se 
apreciar o que de melhor 
se fez em cinema de ani-
mação

>

CiNEClUBE apresenta CiNaNiMa Exposição de Pintura

Concertos 

o espaço oficinas voltou a 
ser palco de vários espectá-

culos musicais nos últimos meses, 
por onde passaram bandas como 
os “the Soaked lamb” no mês de 
outubro, em Novembro foi a vez 
dos “tiguana Bibles” subirem ao 
palco para encantarem o público 
com o seu repertório. o espectá-
culo mais recente, com Frankie 
Chavez, realizou-se dia 10 de de-
zembro, e mais uma vez registou 
“casa cheia”.

Frankie Chavez é um género de 
espectáculo que conjuga diferen-
tes tipos de sonoridades, reflec-
tindo as influências musicais que 
ficam das suas viagens. o resulta-
do é um espectáculo de blues/folk 
composto por ambientes limpos, 
e por outros mais crus e psicadé-
licos. apesar de se identificarem 
diferentes influências musicais 
tais como robert Johnson, Jimi 
Hendrix, Kelly Joe Phelps ou ry 
Cooder é difícil encontrar num 
único termo a definição para a 
sua música. dos últimos trabalhos 
destaque para o tema “the Sear-
ch”, música oficial do rip CurlPro 
Search 2009 e a participação na 
banda sonora original de “Pare, 
Escute, olhe” no documentário de 
Jorge Pelicano. Frankie Chavez

alunos assistem a sessão 

Neste mês de dezembro, 
um dos destaques das 

actividades culturais do espa-
ço oficinas foi para a exibição 
dos premiados do CiNaNiMa- 
Festival internacional de Cine-
ma de animação de Espinho, 
que se realizou dia 14 de de-
zembro. 

Nesta sessão do referido festi-
val, e à semelhança do que acon-
teceu nos últimos anos, pode-se 
apreciar o que de melhor se fez 
em cinema de animação. os mais 
novos não ficaram esquecidos e 
foram contempladas sessões in-
fantis e juvenis para as crianças 
do 1 e 2º ciclos das escolas do 
concelho.

de referir ainda que, no âmbi-
to do Cineclube das oficinas, fo-
ram ainda exibidos, dia 7 de de-
zembro, o filme “Carandiru” de 

Hector Babenco; dia 21 “Je Veux 
Voir” de Joana Hadjithomas e 
para terminar o mês  “afterscho-

ol” de antónio Campos. 
todas as sessões são exibidas 

em duplo horário, a primeira du-

rante a tarde pelas 16h30, a se-
gunda à noite a partir das 21h30. 
Entradas livres.

artista 
argentino 
expõe 
em aljustrel

o espaço oficinas teve pa-
tente ao público entre os 

meses de Novembro e dezem-
bro a exposição “azul Profundo” 
do artista plástico argentino Pe-
dro Solá. 

Pedro Solá e a sua mulher par-
tiram à aventura, num pequeno 
veleiro pelas águas do atlântico, 
na década de noventa, desprovi-
dos de quaisquer bens materiais. 
apenas eles, o mar profundo, o 
céu azul e o horizonte como li-
mite. 

desta aventura nasceu “azul 
Profundo”, uma mostra com 
obras a óleo e a aguarela, que 
durante cerca de um mês mere-
ceu destaque na sala polivalente 
do espaço oficinas. 

>
>
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IX Feira do livro e Multimédia
esta iniciativa organizada 
pela câmara municipal tem 
vindo a registar um au-
mento de afluência, prova 
disso foram os cerca de 
1300 livros vendidos, num 
total de 8088 euros nesta 
edição.

Sucesso em tempo de crise

a Câmara Municipal de aljus-
trel promoveu, entre o dias 

22 e 27 de outubro, a iX da Feira do 
livro e Multimédia. Esta iniciativa 
organizada pela Câmara Municipal 
tem vindo a registar um aumento 
de afluência, prova disso foram os 
cerca de 1300 livros vendidos, num 
total de 8088 euros nesta edição.

a abertura desta edição foi re-
alizada com chave de ouro com a 
apresentação de um Cd do Grupo 
“Cantes da Planície” de Messejana, 
que em muito contribuíram para 
a animação neste primeiro dia do 
evento. 

outro dos pontos altos deste 
evento aconteceu no âmbito da ini-
ciativa “Encontros com a Escrita”, em 
que foram apresentados três livros: 
“Sonhar a vida, viver o sonho” do 
autor aljustrelense, Nogueira Pardal,  
“À mesa com mel” da autoria de 
Maria José Palma e “torre de (Ho)
menagem- Crónicas de um Homem 
no alentejo” da autoria de João Co-
vas lima, entretanto falecido. 

Paralelamente decorreu no Par-
que de Exposições e Feiras, nos dias 
23 e 24 de outubro, a Feira Nova 
com os habituais frutos secos da 
época e produtos artesanais.     

>

o médico João Covas lima, um 
grande amigo de aljustrel, no lan-
çamento do seu livro “torre de  
(Ho)menagem”, num dos últimos 
actos públicos onde esteve presen-
te antes de falecer. até sempre dr. 
Covas lima.

livros vendidos Valor em euros
1269 8.088

dr. Carlos Pereira, 
presidente Nelson 

Brito, dr Covas lima 
e dr. Cardoso

Momento da peça

Neste período de Natal, o 
Grupo Contador de Histórias 

da Biblioteca PiM PaM PUM, apre-
sentou ao público, no passado dia 
18 de dezembro, uma peça intitu-
lada “a Árvore das Histórias de Na-
tal”, uma história adaptada do livro 
com o mesmo título do autor José 
Jorge letria. Um espectáculo que 
veio confirmar o sucesso de peças 
anteriores.

tratou-se de um conto sobre 
o Natal que, tal como José Jor-
ge letria entende, e embora já se 
tenham escrito e contado milha-

res de histórias de Natal, nunca 
é demais contar mais uma, por-
que o Natal não é visto apenas à 
luz do imaginário religioso, mas 
sim numa perspectiva diferente, 
poética e imprevisível, proporcio-
nando a crianças e adultos um 
encontro inesquecível no espaço 
dos sonhos que não morrem e das 
estrelas que nunca se cansam de 
brilhar. Foi esta a mensagem que 
os PiM PaM PUM levaram ao pú-
blico este Natal, e que mais uma 
vez encantou todos quanto estive-
ram presentes.

>

PIM PaM PuM 
um sucesso 
renovado

teatro infantil

números
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desporto

Percurso rural leva três centenas 
a passear entre aljustrel e Messejana
para além dos benefí-
cios para a saúde, esta 
actividade teve em vista 
proporcionar momentos 
de convívio entre os 
munícipes.

Caminhada de outono

No passado dia 7 de No-
vembro, a Câmara Muni-

cipal de aljustrel promoveu o 
Passeio de outono. tratou-se 
da quarta caminhada deste ano 
de 2010, cuja iniciativa des-
portiva com percurso rural até 
Messejana reuniu cerca de 300 
pessoas.

durante o passeio, os partici-
pantes tiveram a oportunidade 
de respirar ar puro, ao mesmo 
tempo que cuidaram da saúde. 
Para além dos benefícios para a 
saúde, esta actividade teve em 
vista proporcionar momentos 
de convívio entre os munícipes, 
quer durante o passeio, quer 

durante o almoço convívio, que 
nesta edição foi realizado no 
Pavilhão Gimnodesportivo de 
Messejana. a reportagem em 
vídeo deste passeio encontra-se 
disponível no canal de vídeo da 
Câmara Municipal de aljustrel, 
online em http://www.youtube.
com/user/cmaljustrel

o 1º Grande Prémio de atle-
tismo Santa Bárbara foi a 

grande novidade desportiva deste 
ano, uma prova que se realizou no 
âmbito das comemorações do dia 
de Santa Bárbara. o grande ven-
cedor foi o atleta Hugo Pinto, um 
jovem conhecido por bons e maus 
motivos.

É incontornável falar de Hugo 
Pinto sem dar a conhecer um pou-
co da história de vida deste jovem, 
que já “correu nas ruas da amar-
gura”.

oriundo de uma família pouco 
funcional, Hugo Pinto enveredou 
por caminhos menos bons, envol-
vendo-se com as pessoas erradas. 
resultado? aos 19 anos foi conde-
nado a 12 anos e meio de prisão 
por tráfico de droga, dos quais 
cumpriu apenas 4 e meio. das pis-
tas de atletismo o promissor jovem 
atleta do Benfica viu a sua carreira 
correr para o abismo. 

Primeiro em Caxias, depois no 
linhó, onde cumpriu pena, nuns 
exíguos metros treinou persisten-
temente durante os cinquenta e 
quatro meses de prisão. Mantendo 
sempre um espírito resiliente, fez 
contactos com o exterior, obteve 
respostas positivas e assim conse-
guiu duas saídas precárias para en-
trar em competições. deste modo 
venceu o grande prémio do louri-
çal, a rampa de lançamento para a 
liberdade condicional e para as con-
secutivas vitórias, entre elas a da 
Prova de atletismo Santa Bárbara. 

a história de vida de Hugo Pin-
to não chegou apenas ao Boletim 
Municipal, foi anteriormente tema 
de várias reportagens televisivas, 
o que despertou muitas consciên-
cias. Uma delas foi a de rui Patrí-
cio, guarda-redes do Sporting Clu-
be de Portugal, que de um modo 
totalmente altruísta e desinteres-
sado o ajudou, oferecendo-se para 
lhe pagar o tratamento dentário, 
prestando-lhe ajudas monetárias 
e alimentares, uma vez que Hugo 
Pinto está desempregado.

Em aljustrel, Hugo deixou a 
mensagem de que é importante 
acreditar nos nossos sonhos, e lu-
tar para que eles se concretizem. o 
dele é participar nos Jogos olímpi-
cos de 2016 e ganhar a maratona. 

>

 Participantes 
na caminhada 
de outono.

número

300

Vendedor 1º Grande 
Prémio de atletismo  
Stª Bárbara

Hugo Pinto, 
uma história 
de vida...

>

Caminhar em festa

almoço em Messejana
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autarquia celebra parceria com IDt
a Câmara Municipal de aljustrel 
celebrou, no passado dia 10 de 

dezembro, a assinatura de um proto-
colo de parceria com o instituto da dro-
ga e da toxicodependência no âmbito 
do Pri- Programa de responsabilidade 
integrada.

trata-se de um projecto no âmbito 
da toxicodependência, não financiado, 
que integra abordagens e respostas in-
terdisciplinares, de acordo com alguns 
eixos, como a prevenção, dissuasão, 
tratamento, redução de riscos e mini-
mização de danos e reinserção, e que 
decorre dos resultados do diagnósti-
co de um território identificado como 
prioritário, neste caso o território do 

Concelho de aljustrel.
o Pri tem como objectivos promo-

ver o conhecimento e a divulgação de 
informação acerca das substâncias 
psicoactivas, contribuir para o desen-
volvimento de competências sociais 
e pessoais, de modo a evitar ou retar-
dar o início de consumos nas crianças 
e jovens. o Pri pode contribuir para a 
redução ou atenuação de consumos de 
substâncias psicoativas e de comporta-
mentos de risco, potenciando factores 
de protecção, prestar apoio precoce em 
situações de vulnerabilidade e início de 
consumos. deve ainda contribuir para 
o aumento do número de crianças e jo-
vens integrados em actividades ocupa-

cionais de carácter lúdico-pedagógico, 
visando o desenvolvimento de compe-
tências pessoais e sociais e a promo-
ção de estilos de vida saudáveis.

Pretende-se que possa proporcio-
nar uma resposta social integrada, fa-
cultando o acesso às estruturas sociais 
e/ou tratamento junto dos utentes e 
famílias, contribuindo para o desen-
volvimento de competências pessoais 
e sociais junto dos utentes e famílias, 
para a integração sócio-familiar e no 
mercado de trabalho. Por fim visa con-
tribuir para a integração em programa 
de tratamento, com a redução/atenua-
ção dos consumos e comportamentos 
de risco.

>

>

ERRATA na edição 213 do boletim municipal, no artigo “celebrações do centenário da república com forte destaque”, por lapso, não foi feita referência ao descerramento de uma placa toponímica alusiva ao ilustre republicano 
doutor manuel Joaquim brando. na edição 212 da mesma publicação, foi referido, no artigo “manuel antónio lampreia dá nome a praça de touros”, que a praça de touros de aljustrel terá sido doada pela família lampreia 
“à população de aljustrel”, quando, de facto, a mesma terá sido vendida ao Sport clube mineiro aljustrelense, por um valor residual, correspondente ao valor matricial do imóvel. Ficam as rectificações devidas. 

Cartoonista luís afonso expõe em aljustrel
o espaço oficinas inaugu-
rou no passado dia 17 de 

dezembro uma exposição do al-
justrelense luís afonso. trata-se de 
um dos mais conceituados cartoo-
nistas do panorama nacional reco-
nhecido por muitos pelo famoso 
cartoon “Barba e cabelo” do Jornal 
desportivo “a Bola”, um cartoon 
inspirado num barbeiro aljustre-
lense conhecido de todos. 

Esta mostra que luís afonso traz 
até aljustrel intitula-se “a Crise”. a 
exposição mostra-nos várias tiras da 
crise que nos tem assombrado des-
de 2008, data do início da falência da 
lehman Brothers que chegou a ser a 
quarta maior firma de investimento 

de Wall Street nos Estados Unidos, 
até aos dias de hoje. luís afonso, 
nascido na vila mineira de aljustrel, 
reside em Serpa há vários anos.

licenciado em Geografia, co-
labora com publicações como a 
Bola, Público, onde publica há de-
zassete anos a tira diária Bartoon, 
revista Sábado ou Jornal de Ne-
gócios. É autor de Bartoon, Barto-
on 2, Bartoon 3, Bartoon 10 anos, 
Selecção, Futebol por linhas tortas, 
Sociedade recreativa, escreveu 
ainda os textos para os desenhos 
de Carlos rico no livro ribanho. 

Esta exposição vai estar patente 
ao público até ao próximo dia 15 
de Janeiro.

“o bom filho à casa torna”

Prevenção toxicodependências

assinatura do protocolo




