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Aljustrel volta a ser anfitriã da Feira do 
Campo Alentejano, que se realiza no 
Parque de Exposições e Feiras, entre os 
dias 10 e 13 de Junho, certame que já é 
uma das maiores feiras de actividades 
económicas do Sul do País. // p10 e 11

Fotografia de josé Tomé 
Máximo e Rui Gomes
Esta exposição, com-
posta por 30 trabalhos, 
testemunha através da 
objectiva da câmara a 
beleza e a cultura da 
Vila de Aljustrel e de 
outras terras mineiras. 
/// p17

julgado de Paz 
de Aljustrel 
Da minha parte, do que 
me é dado a observar, 
acho que as pessoas 
têm acolhido muito 
bem o Julgado de Paz 
- Juiz José de Almeida.  
// p05 

25 de Abril foi na Praça
O Município de Aljus-
trel celebrou mais uma 
vez o 25 de Abril com 
um programa vasto e 
diversificado. // p18 

Agro-turismo do Monte 
dos Poços
O Monte dos Poços Agro-
turismo e Eventos é um 
projecto de agro-turismo 
que se situa a cerca de 10 
km da sede de concelho, 
em plena planície alenteja-
na. Os turistas precisam, a 
região merece e o conce-
lho agradece. // p13

Câmara dá voz a jovens 
do concelho
Este estudo permitiu 
auscultar a opinião 
dos jovens estudan-
tes quanto ao tipo de 
prioridades para o desenvolvimento  
do Concelho.  // p09

 cultura

 entrevista

 sociedade

 empreendedorismo

 educação e juventude

Câmara lança loteamento do Rossio da Feira

Requalificação urbana
inicia-se em Julho

obras no
Carregueiro // p06

Freguesias

Rio de Moinhos 
com Extensão 
de Saúde 
Reivindicação antiga da população 
desta freguesia que encontra agora 
resposta no compromisso da Unidade 
Local de Saúde do Baixo 
 Alentejo  // p15

O loteamento, cujo projecto  
de arquitectura já se encontra con-
cluído, engloba uma área total  
de 8.518,52m2 e prevê a constituição 
de 13 lotes // p07

habitação para jovens 
em Aljustrel

11.ª edição

Feira do campo
alentejano 10, 11, 12 e 13 

de junho de 2011
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Editorial

aprovado interesse público de Empreendimento turístico – Hotel e SPa

reunião da assembleia Municipal de aljustrel

espaço pata titulo espaço pata titulo

a última reunião da assem-
bleia Municipal de aljustrel 

realizou-se a 29 de abril de 2011, 
em sessão ordinária. 

depois do primeiro período 
para intervenção do público, foi 
realizada a apreciação e votação 
dos documentos de prestação 
de contas do exercício de 2010, 
que foram aprovados por maio-

ria, com 10 votos a favor PS e 
10 abstenções CdU. o ponto 3, 
apreciação e votação da 1ª revi-
são às Grandes opções do Plano 
e do orçamento, foi aprovado por 
unanimidade. 

Por sua vez, ponto 4, eleição 
do Presidente da Junta de Fre-
guesia e seu substituto (também 
Presidente da Junta de Fregue-

sia), que em representação de 
todas as Juntas de Freguesia 
do concelho, participará no XiX 
Congresso da associação Nacio-
nal de Municípios Portugueses, 
não reuniu condições para apro-
vação. Na 1ª votação verifica-
ram-se 10 votos a favor da Presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Messejana e 10 votos a favor do 

Presidente da Junta de Fregue-
sia de Ervidel. Na 2ª votação, re-
petiu-se o sentido de voto, pelo 
que se remeteu a eleição para a 
próxima sessão da assembleia 
Municipal. 

o Ponto 5, declaração de inte-
resse Público Municipal do Em-
preendimento turístico – Hotel e 
SPa, a construir no prédio deno-

minado “Casa da Horta”, foi apro-
vada por unanimidade.

Houve ainda lugar à aprecia-
ção do relatório da oposição, de 
que a assembleia tomou conheci-
mento; apreciação da actividade 
da Câmara e análise de outros as-
suntos de interesse, encerrando 
a reunião com o 2º Período para 
intervenção do público.

a
Feira do Campo alentejano é, sem sombra 
de dúvidas, o mais importante evento que 
se realiza no concelho de aljustrel, tendo 
como principais objectivos promover as 
nossas actividades económicas e a nossa 
cultura.

 Este ano, como no ano passado, continuaremos a dar 
ênfase a duas vertentes que, na nossa opinião, permitem 
que a nossa feira se projecte para o futuro e aumente a sua 
visibilidade: a promoção da terra (e do seu produto mais ad-
mirável que é o pão) e a internacionalização do certame. 

assim, merece destaque a afirmação da importância 
do mundo rural e da agricultura no concelho de aljustrel, 
ainda mais quando se inicia uma Nova Era agrícola, com 
a chegada da água de alqueva à Barragem do roxo e con-

sequente alargamento do potencial de rega no concelho 
de 5.000 ha para 25.000 ha, o que gera uma excelente 
conjuntura para negócios neste sector. 

deste modo procurámos conferir uma maior dinâmica 
e atractividade ao “Espaço do Pão”, que já no ano passado 
foi um enorme sucesso, dotando-o de um programa pró-
prio, rico e diversificado em que pontificam os ateliês de 
cozinha e de confecção de pão, as provas gastronómicas, 
actividades de cariz musical, entre outras.

ao nível da internacionalização do certame, como no 
ano passado, contaremos com representações oriun-
das da vizinha Espanha, que irão mostrar as dinâmicas 
culturais e económicas do país vizinho, bem como com 
uma comitiva de pessoas oriundas de França, alemanha 
e inglaterra no âmbito da comemoração dos 10 anos de 

geminação aljustrel/Hem. Estas comitivas estarão junto 
de nós de 10 a 13 de Junho, durante o período que dura a 
feira, dando continuidade a uma postura deste município 
de abertura ao exterior que terá tradução física na Feira 
do Campo com a criação de um novo espaço idealizado 
propositadamente para o efeito – o Espaço Europa. 

Mas a Feira do Campo alentejano é muito mais que o 
seu programa. É, principalmente, o grande momento de 
união de todos os aljustrelenses, tempo de festa da nossa 
comunidade em que muitos aproveitam para regressar 
“à terra” e confraternizar com amigos e familiares.

Juntos vamos celebrar a nossa terra, recebendo, como 
só nós sabemos fazer, todos os que nos visitem e que, 
connosco, queiram partilhar um evento que é já dos 
maiores do sul do país.

>

Feira do Campo alentejano

FiCHa tÉCNiCa

a Feira do campo alentejano é mui-
to mais que o seu programa. É, prin-
cipalmente, o grande momento de 
união de todos os aljustrelenses“
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investimento na melhoria das condições de trabalho

Novo estaleiro e armazém Municipal

através da assinatura de 
um Memorando de Enten-

dimento, a Câmara Municipal de 
aljustrel associou-se à Câmara 
Municipal de Ferreira do alentejo; 
às Caixas de Crédito agrícola de 
Ferreira do alentejo e de aljustrel, 
à associação de Beneficiários da 
obra de rega de odivelas e à as-
sociação de Beneficiários do roxo 
para juntos criarem uma platafor-
ma comercial de produtos agríco-
las na região. 

Vários são os factores que con-
ferem a estes concelhos especifi-
cidades e dinâmicas próprias nos 
domínios agrícolas e em particu-
lar, no regadio. desde logo o fac-
to de os seus territórios estarem 
incluídos na área do empreendi-
mento de alqueva e integram os 
aproveitamentos hidroagrícolas 
de odivelas e do roxo, estando 
directamente interessados na 
criação de mecanismos que pos-
sibilitem o desenvolvimento eco-
nómico e social dos territórios 
através do aproveitamento das 
potencialidades criadas por este 
empreendimento. 

importante é também o conhe-
cimento acomulado pelas associa-
ções que gerem os recursos hidroa-
grícolas de odivelas e do roxo, bem 

como a sua relação privilegiada com 
os agricultores, aliado à existência 
de infra-estruturas de apoio, supor-
te e de produção agro-industriais, 
gera condições únicas para que se 
desenvolvam projectos inovadores 
na sua área de influência. 

Por último, e não menos im-
portante, é de destacar o papel 
das Caixas de Crédito agrícola 
Mútuo, que são instituições de 
natureza financeira com forte im-
plantação na região e que tem as-
sociados a maioria dos agriculto-
res a nível local, pelo que é do seu 
interesse apoiar a implementação 
de projectos de natureza agrícola 
e agro-industrial. 

assim, será criada uma enti-
dade que promova a confluência 
de interesses entre os produto-
res e o mercado através da inter-
mediação das necessidades do 
mercado e os produtos agrícolas 
produzidos. Será também criada 
uma plataforma de comercializa-
ção dos produtos agrícolas que 
fomente o desenvolvimento de 
soluções técnicas e tecnológicas 
de apoio à produção e comerciali-
zação e ainda a implementação e 
dinamização de áreas/instalações 
agro-industriais existentes nos 
dois concelhos.

>

>

a nova infraestrutura 
acolhe, assim, os serviços 
de higiene e limpeza, 
jardinagem, armazém e 
depósito de matérias

aljustrel e Ferreira do alentejo unidos por Memorando de Entendimento

Vários cursos 

Plataforma comercial 
de produtos agrícolas

Barragem do roxo

Câmara 
continua 
a aposta 
na formação 
dos 
trabalhadores

a Câmara Municipal de 
aljustrel continua a forte 

aposta, iniciada no ano passa-
do, na formação e qualificação 
dos seus trabalhadores. 

Neste sentido, três moto-
ristas frequentaram o Curso 
de actualização de tacógrafos, 
com a duração de 7 horas, e um 
motorista irá frequentar em Ju-
lho o Curso de Formação inicial 
para Motoristas de transporte 
Colectivo de Crianças e Jovens, 
com a duração de 35 horas. 
Estas acções são promovidas 
pela aMBaal - associação dos 
Municípios do Baixo alentejo e 
alentejo litoral e têm como en-
tidade formadora o iEFP – ins-
tituto de Emprego e Formação 
Profissional. 

No dia 9 de Junho o coorde-
nador do serviço de transpor-
tes irá frequentar o  seminário 
Enquadramento legislativo 
do Certificado de aptidão de 
Motorista (CaM) e da Carta 
de Qualificação de Motorista 
(CQM). Prevê-se ainda realizar 
uma Formação inicial acelera-
da (140 horas) para a obten-
ção de CaM (Certificado de 
aptidão de Motorista) dirigida 
a motoristas de veículos  pe-
sados de passageiros, de for-
ma a habilitar motoristas para 
esta função.

Em Junho, serão promovi-
das duas acções de formação 
em parceria com o Centro de 
Formação Profissional de al-
justrel na área de informática, 
com a duração de 25 horas 
cada acção, que abrangerá 
cerca de 32 colaboradores do 
Município.

recorde-se que no ano tran-
sacto o plano de formação con-
tínua do município abrangeu, 
pela primeira vez, todos os tra-
balhadores da autarquia, num 
total de cerca de 200 funcioná-
rios, tendo como tema principal 
ambiente, Segurança, Higiene 
e Saúde no trabalho – Concei-
tos Básicos, havendo lugar à 
implementação de 13 acções 
de formação com a duração de 
25 horas cada. 

Mais do que uma obriga-
ção do município, o facultar 
aos trabalhadores o acesso à 
formação é um investimento 
no futuro e uma aposta na me-
lhoria dos serviços prestados à 
população. regadio tem importância vital

organização do armazém avançaNovo edifício

a Câmara Municipal de aljus-
trel encontra-se a concluir os 

trabalhos de transferência de vários 
serviços municiais para o novo Esta-
leiro e armazém Municipal situado 
no Pólo industrial de aljustrel. 

Este edifício, que confina e dá 

acesso directo ao antigo Estaleiro 
Municipal, foi adquirido propositada-
mente para o efeito, dando resposta 
a necessidades há muito sentidas 
pelos diversos serviços, visto as an-
teriores instalações já não reunirem 
as condições mínimas para o fim a 

que estavam destinadas. 
a nova infraestrutura acolhe, as-

sim, os serviços de higiene e limpe-
za, jardinagem, armazém e depósito 
de matérias, contribuindo sobrema-
neira para melhorar os serviços pres-
tados à população.

>
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autarquia de aljustrel restringe gastos Concelho solidário

Município

de forma a responder à exi-
gente situação económico-

financeira que Portugal atravessa, a 
que o município de aljustrel não é 
alheio, urge implementar medidas 
activas e mobilizadoras visando 
uma melhor racionalização na ges-
tão dos recursos públicos. 

Neste contexto, o Executivo da 
Câmara Municipal de aljustrel está 
a implementar um rigoroso Plano 
Municipal de Contenção de despe-
sas. Com este esforço pretende-se 
assegurar que o município raciona-
lize o consumo de recursos com o 
seu próprio funcionamento, de for-
ma a garantir a canalização destes 
mesmos recursos para mais servi-
ços prestados às populações, em 
áreas em que a actuação municipal 

é realmente indispensável, no-
meadamente ao nível da acção 
social, educação, saúde, execução 
dos diversos investimentos previs-
tos para melhorar as condições de 
vida no nosso concelho.

deste modo foram tomadas 
medidas que visam a poupança, 
tais como: reduzir de forma gene-
ralizada o trabalho extraordinário 
no Município através da reafecta-
ção e reorganização dos serviços; 
redefinição dos circuitos de reco-
lha de resíduos sólidos urbanos; 
acção de sensibilização interna de 
poupança de energia nos edifícios 
do Município e substituição dos 
sistemas de iluminação; avaliação 
do sistema eléctrico nas vias públi-
cas; implementação de sistemas 
de rega automática nos espaços 
verdes da responsabilidade da au-
tarquia para optimizar o consumo 
de água e o pessoal afecto a essas 
tarefas.

No âmbito dos Serviços admi-
nistrativos e financeiros rentabilizar 
o uso do e-mail para comunicações 
externas e internas em detrimento 
dos telefones e telemóveis de ser-
viço; diminuição de custos admi-
nistrativos através de um processo 
de simplificação administrativa que 
culminará na instalação do balcão 

único de 
atendimen-
to; sensibilizar os 
trabalhadores para o desper-
dício de papel; suprimir, absolu-
tamente, o uso de fotocopiadoras 
e impressoras do município para 
fins pessoais; interditar, terminan-
temente, a utilização de telefones 
e telemóveis de serviço para fins 
pessoais.

No sector dos transportes irá ser 
aprovado um regulamento Munici-
pal de transportes com o objectivo 
de racionalizar a despesa e optimi-
zar os recursos municipais; avaliar 
o modelo de gestão da frota do Mu-
nicípio; controlar o abastecimento 
de combustível em viaturas muni-
cipais e restringir o uso das viaturas 
municipais de serviço.

Pela mesma razão foi suspensa a 
agenda Cultural no antigo formato, 
convertendo-a num Postal Cultural; 

redução 
dos mate-

riais gráficos de 
divulgação das acti-

vidades; cancelamento as inser-
ções publicitárias não prioritárias.

tendo em vista a contenção 
far-se-á cumprir o regulamento de 
apoio ao associativismo, incenti-
vando a auto-sustentabilidade das 
associações; rever os empréstimos 
e cedências de transportes nos pro-
tocolos; racionalizar as cedências 
de autocarros às escolas através de 
uma planificação pormenorizada 
das actividades escolares; reduzir 
a reprodução dos materiais didácti-
cos em suporte papel dando prefe-
rência ao uso do computador. 

Estas são algumas das princi-
pais medidas que visam a raciona-
lização da despesa da “máquina” 
municipal, convertendo essas pou-
panças em benefícios para o conce-
lho e seus munícipes.

com este esforço preten-
de-se assegurar que o mu-
nicípio racionalize o consu-
mo de recursos com o seu 
próprio funcionamento, de 
forma a garantir a canaliza-
ção destes mesmos re-
cursos para mais serviços 
prestados às populações

>

>

Consciente da crise económi-
ca e política que afecta o nos-

so país, que atinge inevitavelmen-
te também o concelho de aljustrel, 
o Município resolveu assumir po-
líticas activas. Estas visam intervir 
positivamente nas consequências 
mais directas da actualidade, no-
meadamente ao nível do comba-
te ao desemprego e aumento das 
situações de desfavorecimento 
social. 

assim, a Câmara Municipal de 
aljustrel lançará em breve um de-
safio a todas as entidades do con-
celho, públicas e privadas, asso-
ciações e empresas, no sentido de 
implementar, em parceria alarga-
da, uma Plataforma Concelhia para 
a Qualificação e Emprego - Fórum 
Emprego. Esta estrutura visa a rea-
lização de um diagnóstico que ca-
racterize o perfil do desemprego, 
as necessidades de mão-de-obra e 
de qualificação específicas no con-
celho de aljustrel.

Na prática, pretende-se que os 
resultados deste diagnóstico con-
duzam à criação de uma Bolsa de 
Emprego concelhia que articule 
oferta e procura de emprego. Esta 
será dinamizada pelo Município em 
articulação com os diversos parcei-
ros, a que as várias entidades e in-
divíduos possam recorrer de forma 
prática, ágil e eficaz, bem como à 
elaboração e implementação de 
um plano de formação comum, 
partilhado pelas várias entidades 
educativas e formativas do conce-
lho, que dê respostas efectivas às 
reais necessidades de qualificação 
do território e das pessoas. 

Esta Plataforma será apresen-
tada em breve no âmbito da rede 
Social do Concelho de aljustrel e 
será alargada a todas as institui-
ções concelhias que se queiram 
associar aos objectivos centrais 
do Fórum – a criação de emprego 
e a melhoria das qualificações da 
população. 

Plataforma para a Qualificação e Emprego - Fórum 

Município de aljustrel responde activamente à crise
>

Plano municipal 
de contenção 
de despesas

aljustrel 
recolhe cerca 
de 2 toneladas 
de alimentos

a Câmara Municipal de al-
justrel associou-se, mais 

uma vez, ao Banco alimentar Con-
tra a Fome com apoio logístico e 
a ajuda imprescindível do Núcleo 
de Voluntariado. assim, em 2011, a 
campanha de recolha de alimen-
tos, no último fim-de-semana de 
Maio, realizou-se na Cooperativa 
Proletário alentejano, EcoMarché 
e Supermercado alentejano. 

a população aderiu ao apelo e 
graças à boa vontade dos aljus-
trelenses angariaram-se cerca de 
2 toneladas de alimentos que fo-
ram entregues ao Banco alimen-
tar Contra a Fome. Estes bens ali-
mentares serão distribuídos pelos 
seus associados que, à sua escala, 
farão chegar os géneros alimentí-
cios, através de instituições de so-
lidariedade social, a quem deles 
mais precisa.

Câmara Municipal de aljustrel
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entrevista

JUlGado dE Paz dE alJUStrEl

Perfil
Nome: juiz josé de almeida
Funções: juiz de paz
Funções anteriores: agente do ministério público
Naturalidade: Viseu
Idade: 53 anos

À conversa com juiz josé de almeida

 Para início de conversa gos-
taria que explicasse o que é 
um julgado de Paz, porque 
esta designação cria alguma 
confusão às pessoas menos 
esclarecidas…

os Julgados de Paz são tribu-
nais. É assim que estão previstos 
na nossa Constituição. a sua ac-
tuação está vocacionada para per-
mitir a participação cívica dos inte-
ressados e para estimular a justa 
composição dos litígios por acordo 
das partes. os procedimentos nos 
Julgados de Paz estão concebidos 
e são orientados por princípios de 
simplicidade, adequação, informa-
lidade, oralidade e absoluta econo-
mia processual.

 e que tipos de assuntos 
podem ser resolvidos aqui? 

Ou seja quais são as com-
petências deste tribunal?

 a competência dos Julga-
dos de Paz é exclusiva a acções 
declarativas desde que o valor 
das mesmas não exceda 5000 
€. Portanto, o Juiz de Paz pode 
declarar o direito numa 
determinada si-

tuação concreta, mas já não pode 
fazer cumprir a sua decisão se, por 
exemplo, a parte condenada não 
acatar a sentença, essa tarefa cabe 
aos tribunais Judiciais.
as competências dos Julgados de 
Paz incluem, em geral, todas as 
questões relativas às obrigações, 
aos contratos (com excepção do 
contrato de trabalho, do arrenda-
mento rural e, em matéria de ar-
rendamento urbano, das acções de 
despejo), à responsabilidade civil e 
toda a matéria de direitos reais, por 
exemplo, as questões entre proprie-
tários de prédios confinantes (estre-
mas, muros divisórios, plantação de 
árvores e arbustos, escoamento de 
águas, abertura de janelas, portas e 
outras obras semelhantes), as ques-
tões relativas à posse, à proprieda-
de e compropriedade, ao usufruto, 
ao direito de habitação periódica, 
aos condomínios, etc.
os Julgados de Paz também têm 
competência para apreciar os pe-
didos de indemnização civil desde 
que não tenha sido instaurada ac-
ção penal ou, no caso de ter sido 
instaurada, desde que tenha havido 

desistência da mesma, 
nos casos de ofen-

sas corporais 
s i m p l e s , 

ofensa à integridade física por ne-
gligência; difamação; injúrias; furto 
simples; dano simples; alteração de 
marcos; burla para obtenção de ali-
mentos, bebidas ou serviços.

 e as custas do tribunal, são 
caras ou acessíveis?

  as custas no Julgado de Paz estão 
limitadas, por lei, a 70 euros. Esse é 
o montante da taxa devida, que será 
repartido em duas parcelas de 35 
cada, a pagar pelas partes. No final, 
consoante a sentença, esse montan-
te é pago apenas por uma das par-
tes envolvidas, a que perde a acção. 
Este valor pode duplicar apenas se o 
valor não for pago dentro do prazo 
estabelecido, aí pode aumentar até 
um tecto máximo de 140 euros de 
sobretaxa.  

 Quais os procedimentos…
desloco-me ao julgado de Paz 
coloco a minha situação e de-
pois? É necessário fazer-me 
acompanhar por um advogado 
para recorrer a este tribunal?

  Não, não é obrigatório ter ad-
vogado, nem fazer-se acompa-

nhar de um, isso é também uma 
característica do Julgado de Paz, 
embora em alguns casos seja con-
veniente. Há mesmo casos especí-
ficos em que a lei obriga a fazer-se 
acompanhar de um advogado, no 
caso de se tratar de pessoas anal-
fabetas, surdas, mudas ou em po-
sição de manifesta inferioridade, aí 
sim é obrigatório.
No caso de se tratar de uma pes-
soa esclarecida não será necessá-
rio, pois a acção, e o valor que lhe 
atribuí, é apresentada oralmente à 
técnica de atendimento do Julgado 
de Paz, esta toma nota da versão 
dos factos e recolhe a documenta-
ção necessária. dada a entrada da 
acção faz- se a “citação”, ou seja, 

contacta-se a parte contrária, 
para que tenha conhecimento 
de que lhe foi instaurada uma 
acção, e para que se deslo-
que ao Julgado de Paz, para 
apresentar a sua versão dos 

factos. É um princípio elementar do 
direito ouvir as duas partes, um juiz 
não poderia decidir uma causa com 
base apenas no que alega uma das 
partes. 

  e depois o que se segue?
  Uma vez citada a outra parte é 

convocada para uma sessão de 
pré-mediação. a mediação não 
é uma fase obrigatória, pode ser 
dispensada e passar directamente 
para a fase de Julgamento. É na 
sessão de pré mediação que se 
decide se há mediação ou se se vai 
directamente para julgamento. o 
procedimento normal é, depois da 
citação, é marcada uma data, me-
diante a disponibilidade do media-
dor, para a realização de uma ses-
são de pré-mediação, nesta fase, 
normalmente, se as partes não se 
opuserem, assinam um termo de 
consentimento e passa-se imedia-
tamente para a fase da mediação, 
que ocorre no mesmo dia. 

  É comum haver entendimen-
to nessa fase?

 Sim, é bastante comum. Há 
muitos casos que se resolvem por 
acordo na mediação, o caso fica re-
solvido sem ser necessário chegar 
à fase de julgamento. Por exemplo, 
no Julgado de Paz de aljustrel em 
24 casos resolvidos, 7 foram atra-
vés de mediação e outros 3, que 
apesar de não haver entendimento 
na mediação, acabaram por chegar 
a acordo sem chegar a julgamento. 
depois podemos acrescentar um 
outro caso extra-judicial, ou seja, as 
partes chegaram a acordo sem ser 
necessário mediação ou julgamen-
to. aos restantes 13 foi lida sentença 
em julgamento.

 No caso de os visados não 
concordarem com a sentença 
podem recorrer a outra instân-
cia?

 depende. aí há uma limitação…
se o valor da causa for inferior ou 
igual a 2.500€ não é possível recor-
rer, se a acção for superior a esse 
valor pode recorrer a outro tribunal.

  estes casos resolvidos no 
julgado de Paz de aljustrel 
pertencem maioritariamente a 
aljustrel ou aos outros conce-
lhos já referidos? 

  a grande maioria é do Concelho 
de aljustrel e os casos apresentados 
prendem-se sobretudo com matéria 
de obrigações, ou seja, incumpri-
mento contratuais, responsabilida-
de civil e alguns casos de direitos re-
ais, mas a grande maioria é matéria 
de contratos.

    então podemos afirmar que 
a aceitação por parte da popu-

lação de aljustrel tem sido po-
sitiva? as pessoas reconhecem 
o significado e a importância 
deste tribunal e recorrem a ele 
com alguma frequência?

  Sim, o que acontece por vezes 
é que as pessoas deslocam-se ao 
Julgado de Paz para tentarem re-
solver questões familiares, por 
exemplo, de responsabilidade pa-
rental, que estão fora da compe-
tência jurisdicional do Julgado de 
Paz. Mas, mesmo nesses casos, é 
possível recorrer aos Serviços de 
Mediação Familiar, havendo acor-
do dos interessados. isto denota 
que as pessoas têm conhecimento 
de que o Julgado de Paz existe, o 
que nesse sentido é positivo. (Não 
sendo possível fazer nada orienta-
mos as pessoas para onde se de-
vem dirigir.)

  em jeito de balanço o que 
é possível dizer deste primeiro 
ano de funcionamento?

   É uma experiência muito po-
sitiva. devo dizer, desde logo, 
que as instalações são realmente 
impecáveis, houve a vontade da 
criação e do aproveitamento deste 
espaço que é magnífico. da parte 
das pessoas não houve qualquer 
reclamação, o que por si só é indi-
cador que aqui se presta um bom 
serviço. da minha parte, do que 
me é dado a observar, acho que as 
pessoas têm acolhido muito bem 
o Julgado de Paz.

Da minha parte, do que  
me é dado a observar,  
acho que as pessoas têm  
acolhido muito bem o  
julgado de paz.
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“
simplificar é o lema do 
julgado de Paz

agilidade e celeridade 
são as palavras de  
ordem neste tribunal

40 dias é média  
do alentejo para  
a resolução de litígios

284 600 600 é o núme-
ro de telefone do julga-
do de Paz de aljustrel

Julgado de Paz

P

P
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autarquia de aljustrel restringe gastos Concelho solidário

Município

de forma a responder à exi-
gente situação económico-

financeira que Portugal atravessa, a 
que o município de aljustrel não é 
alheio, urge implementar medidas 
activas e mobilizadoras visando 
uma melhor racionalização na ges-
tão dos recursos públicos. 

Neste contexto, o Executivo da 
Câmara Municipal de aljustrel está 
a implementar um rigoroso Plano 
Municipal de Contenção de despe-
sas. Com este esforço pretende-se 
assegurar que o município raciona-
lize o consumo de recursos com o 
seu próprio funcionamento, de for-
ma a garantir a canalização destes 
mesmos recursos para mais servi-
ços prestados às populações, em 
áreas em que a actuação municipal 

é realmente indispensável, no-
meadamente ao nível da acção 
social, educação, saúde, execução 
dos diversos investimentos previs-
tos para melhorar as condições de 
vida no nosso concelho.

deste modo foram tomadas 
medidas que visam a poupança, 
tais como: reduzir de forma gene-
ralizada o trabalho extraordinário 
no Município através da reafecta-
ção e reorganização dos serviços; 
redefinição dos circuitos de reco-
lha de resíduos sólidos urbanos; 
acção de sensibilização interna de 
poupança de energia nos edifícios 
do Município e substituição dos 
sistemas de iluminação; avaliação 
do sistema eléctrico nas vias públi-
cas; implementação de sistemas 
de rega automática nos espaços 
verdes da responsabilidade da au-
tarquia para optimizar o consumo 
de água e o pessoal afecto a essas 
tarefas.

No âmbito dos Serviços admi-
nistrativos e financeiros rentabilizar 
o uso do e-mail para comunicações 
externas e internas em detrimento 
dos telefones e telemóveis de ser-
viço; diminuição de custos admi-
nistrativos através de um processo 
de simplificação administrativa que 
culminará na instalação do balcão 

único de 
atendimen-
to; sensibilizar os 
trabalhadores para o desper-
dício de papel; suprimir, absolu-
tamente, o uso de fotocopiadoras 
e impressoras do município para 
fins pessoais; interditar, terminan-
temente, a utilização de telefones 
e telemóveis de serviço para fins 
pessoais.

No sector dos transportes irá ser 
aprovado um regulamento Munici-
pal de transportes com o objectivo 
de racionalizar a despesa e optimi-
zar os recursos municipais; avaliar 
o modelo de gestão da frota do Mu-
nicípio; controlar o abastecimento 
de combustível em viaturas muni-
cipais e restringir o uso das viaturas 
municipais de serviço.

Pela mesma razão foi suspensa a 
agenda Cultural no antigo formato, 
convertendo-a num Postal Cultural; 

redução 
dos mate-

riais gráficos de 
divulgação das acti-

vidades; cancelamento as inser-
ções publicitárias não prioritárias.

tendo em vista a contenção 
far-se-á cumprir o regulamento de 
apoio ao associativismo, incenti-
vando a auto-sustentabilidade das 
associações; rever os empréstimos 
e cedências de transportes nos pro-
tocolos; racionalizar as cedências 
de autocarros às escolas através de 
uma planificação pormenorizada 
das actividades escolares; reduzir 
a reprodução dos materiais didácti-
cos em suporte papel dando prefe-
rência ao uso do computador. 

Estas são algumas das princi-
pais medidas que visam a raciona-
lização da despesa da “máquina” 
municipal, convertendo essas pou-
panças em benefícios para o conce-
lho e seus munícipes.

com este esforço preten-
de-se assegurar que o mu-
nicípio racionalize o consu-
mo de recursos com o seu 
próprio funcionamento, de 
forma a garantir a canaliza-
ção destes mesmos re-
cursos para mais serviços 
prestados às populações

>

>

Consciente da crise económi-
ca e política que afecta o nos-

so país, que atinge inevitavelmen-
te também o concelho de aljustrel, 
o Município resolveu assumir po-
líticas activas. Estas visam intervir 
positivamente nas consequências 
mais directas da actualidade, no-
meadamente ao nível do comba-
te ao desemprego e aumento das 
situações de desfavorecimento 
social. 

assim, a Câmara Municipal de 
aljustrel lançará em breve um de-
safio a todas as entidades do con-
celho, públicas e privadas, asso-
ciações e empresas, no sentido de 
implementar, em parceria alarga-
da, uma Plataforma Concelhia para 
a Qualificação e Emprego - Fórum 
Emprego. Esta estrutura visa a rea-
lização de um diagnóstico que ca-
racterize o perfil do desemprego, 
as necessidades de mão-de-obra e 
de qualificação específicas no con-
celho de aljustrel.

Na prática, pretende-se que os 
resultados deste diagnóstico con-
duzam à criação de uma Bolsa de 
Emprego concelhia que articule 
oferta e procura de emprego. Esta 
será dinamizada pelo Município em 
articulação com os diversos parcei-
ros, a que as várias entidades e in-
divíduos possam recorrer de forma 
prática, ágil e eficaz, bem como à 
elaboração e implementação de 
um plano de formação comum, 
partilhado pelas várias entidades 
educativas e formativas do conce-
lho, que dê respostas efectivas às 
reais necessidades de qualificação 
do território e das pessoas. 

Esta Plataforma será apresen-
tada em breve no âmbito da rede 
Social do Concelho de aljustrel e 
será alargada a todas as institui-
ções concelhias que se queiram 
associar aos objectivos centrais 
do Fórum – a criação de emprego 
e a melhoria das qualificações da 
população. 

Plataforma para a Qualificação e Emprego - Fórum 

Município de aljustrel responde activamente à crise
>

Plano municipal 
de contenção 
de despesas

aljustrel 
recolhe cerca 
de 2 toneladas 
de alimentos

a Câmara Municipal de al-
justrel associou-se, mais 

uma vez, ao Banco alimentar Con-
tra a Fome com apoio logístico e 
a ajuda imprescindível do Núcleo 
de Voluntariado. assim, em 2011, a 
campanha de recolha de alimen-
tos, no último fim-de-semana de 
Maio, realizou-se na Cooperativa 
Proletário alentejano, EcoMarché 
e Supermercado alentejano. 

a população aderiu ao apelo e 
graças à boa vontade dos aljus-
trelenses angariaram-se cerca de 
2 toneladas de alimentos que fo-
ram entregues ao Banco alimen-
tar Contra a Fome. Estes bens ali-
mentares serão distribuídos pelos 
seus associados que, à sua escala, 
farão chegar os géneros alimentí-
cios, através de instituições de so-
lidariedade social, a quem deles 
mais precisa.

Câmara Municipal de aljustrel
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obras

requalificação urbana inicia-se em Julho

a Câmara Municipal de al-
justrel vai levar a cabo, com 

ao apoio do Programa inalentejo, 
obras de beneficiação e requalifi-
cação no Carregueiro com o ob-
jectivo de promover a qualidade 
de vida da população. 

assim, será criado um espaço 
verde urbano com características 
e enquadramento rural que se co-
adune nas vivências locais e que 
ofereça as potencialidades de um 
local de recreio ao ar livre, na pro-
ximidade de zonas edificadas. Este 
espaço verde pode “dividir-se” em 
três partes: zona de lazer e descan-
so, zona de pequenos talhões para 
a prática de agricultura e vias de 
circulação periférica.

o espaço verde desenvolve-se 
ao longo das duas plataformas 
criadas, sendo ainda acrescidos al-
guns volumes de aterro à platafor-
ma inicial, de modo a regularizar 
a superfície e criando modelação 
harmoniosa com enquadramento 
na vegetação e caminhos de circu-
lação pedonais.

as áreas de plataforma criadas 
serão revestidas com solo agrí-
cola existente, de modo a pode-
rem ser utilizadas de modo livre. 
ao longo destas, desenvolve-se 
o percurso pavimentado, que 
intersecta algumas áreas mais 
amplas, dotadas de equipamen-
to (bancos, papeleiras, estrutu-
ras de sombra), que permitem a 
estadia e constituem também os 
pontos de descanso de apoio à 
horta comunitária. o “fim” da pri-
meira plataforma coincide com o 
início da área vedada onde está 
implantada a Horta Comunitária 
e arrecadações de apoio para a 
exploração dos mesmos, incluído 
um sanitário.

Será também alvo de requalifi-
cação a antiga área urbana do Car-
regueiro afectada pelas cheias dos 
anos 90, com a criação de locais 
de descanso, lazer e agricultura 
onde serão implementados per-
cursos seguros e lúdicos junto à 
zona habitacional.

Com este projecto, ganham os 
habitantes do Carregueiro, que há 
muito reivindicavam esta inter-
venção, e ganha o nosso concelho 
como um todo, porque fica mais 
valorizado. 

o início das obras está previsto 
para Julho de 2011, sendo o prazo 
previsto para a conclusão dos tra-
balhos de 8 meses.

projecto prevê a requali-
ficação da área urbana 
afectada pelas cheias dos 
anos 90, com a criação de 
locais de descanso, lazer e 
agricultura

 

 Valor das obras da 
Regeneração urba-
na no carregueiro

Mil Euros 

número

297

>

Obras para o Carregueiro

panorâmica 
do jardim

espaço das 
hortas

Vista de 
pormenor

1

2

3

2

3

1
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obras

a Câmara Municipal de 
aljustrel, consciente das 

dificuldades da população jo-
vem do concelho, pretende ga-
rantir as condições necessárias 
para a fixação desta faixa etá-
ria, numa tentativa de inverter 
a tendência demográfica reve-

lada nos últimos censos.
assim, a implementação do 

loteamento do rossio, com 6 
moradias t3 e 7 habitações t4, 
foi projectado de modo a ir ao 
encontro das necessidades que 
se têm feito sentir no aglomera-
do urbano. o loteamento, cujo 
projecto de arquitectura já se en-
contra concluído, engloba uma 
área total de 8.518,52m2 e prevê 
a constituição de 13 lotes com 
uma área bruta de construção 
de 3.494,52m2.

o regulamento referente ao 
loteamento já foi alvo de apro-
vação, aguarda-se apenas a 
conclusão do regulamento de 
vendas para publicação.

loteamento rossio da Feira

autarquia promove 
habitação para jovens
o loteamento, cujo 
projecto de arquitectura 
já se encontra concluído, 
engloba uma área total 
de 8.518,52m2 e prevê a 
constituição de 13 lotes

>

Quadro de tipologias por lote

imagem 3d 
de uma 
moradia t4

Maqueta do loteamento 
do rossio da Feira

tipologia t3
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aMbiente e saúde

demonstração de desencarceramento junto do público escolar

o Serviço Municipal de 
Protecção Civil, juntamen-

te com alguns membros da Co-
missão Municipal de Protecção 
Civil, promoveu recentemente 
uma sessão de sensibilização no 
Centro Paroquial de Bem-Estar 
Social de Ervidel.

Nesta acção de sensibiliza-
ção, destinada sobretudo aos 
funcionários da referida institui-
ção, foram abordados temáticas 
relacionadas com a Segurança 
Contra incêndios em edifícios 
e a utilização de equipamentos 
de Primeira intervenção. Esta 
sessão de sensibilização contou 
ainda com uma parte prática 
para dar a conhecer os procedi-
mentos de combate a incêndios, 
nomeadamente no que se refere 
ao manuseamento de extintores 
portáteis.

sMPC promove acção 
de sensibilização 

Protecção de idosos institucionalizados

o Município de aljustrel, 
no âmbito do Programa 

Ecoaljustrel, está a instalar um 
novo sistema de recolha de de-
jectos caninos. assim, a autar-
quia coloca ao dispor de todos 
os respectivos dispensadores e 
papeleira.

os dejectos caninos prejudi-
cam a higiene dos locais públi-
cos e podem causar doenças 
graves, constituindo assim um 
verdadeiro perigo para a saúde 
pública. a população em geral 
e, principalmente, as crianças 
quando brincam nos espaços 
públicos ficam sujeitas a doen-
ças transmissíveis pelos cães. 
Nos parques infantis e jardins, 
as crianças tornam-se alvos vul-
neráveis, basta o contacto com 
a relva ou areia conspurcada 
pelos dejectos para se tornar 
“abrir” uma a porta para a in-
gestão de ovos de parasitas.

a limpeza urbana tem que 
começar por cada um de nós, 
e neste caso concreto cabe aos 
donos dos animais a responsa-
bilidade de proceder à limpeza 
e remoção dos dejectos produ-
zidos pelos seus animais de es-
timação na via pública.

Estes equipamentos estarão 
disponíveis em vários locais, 
designadamente: largo do 
Sindicato Mineiro; Praça da re-
sistência, vários jardins, entre 
outros. de momento já estão 
instalados dois dispositivos-pi-
loto, ambos no quintal despor-
tivo em aljustrel.

a Câmara Municipal procede 
periodicamente à manutenção 
e limpeza dos equipamentos e 
à reposição dos sacos nos dis-
pensadores, apelando assim à 
compreensão dos munícipes 
que tenham cães para a utiliza-
ção destes.

dejectos caninos

Protecção Civil promove acções 
práticas de segurança

Sessão de sensibilização

>

Presentes 
do seu cão 
…têm agora 
solução

vítimas mortais de aci-
dentes ocorridos nas es-
tradas portuguesas em 
2010. Fonte: autoridade 
Nacional de Segurança 
rodoviária

747

demonstração de desencarceramento

aljustrel 
integra 
parceria 
em prol
dos animais 

                                                                                          
o Canil/Gatil da aMalGa 
- associação de Municí-

pios alentejanos para a Gestão 
do ambiente é um projecto 
conjunto dos Municípios de 
aljustrel, almodôvar, alvito, 
Barrancos, Beja, Castro Verde, 
Moura, Serpa e Vidigueira vem 
dar cumprimento ao disposto 
no decreto – lei 314/2003 e no 
decreto – lei n.º 315/2003, que 
vinculam aos municípios, a re-
colha e o encaminhamento dos 
animais domésticos de compa-
nhia abandonados.

Como a maioria dos Muni-
cípios não disponha de Canis / 
Gatis, a aMalGa avançou com 
a construção de um Canil / Ga-
til colectivo, situado no Parque 
ambiental da aMalGa, para 
dar resposta às necessidades 
dos seus associados.

Canil/Gatil da aMalGa 

>

>

No passado dia 13 de Maio, 
o SMPC- Serviço Municipal 

de Protecção Civil, em parceria 
com os Bombeiros de aljustrel, 
efectuaram uma demonstração 
de desencarceramento na Escola 
Secundária de aljustrel.

Esta simulação surge a pedido 
de uma turma com o objectivo 
de sensibilizar a população es-
colar para as consequências dos 
acidentes rodoviários, uma das 
principais causas de morte em 
Portugal.

 o SMPC assume um papel 
fundamental na divulgação, sen-
sibilização e preparação da po-
pulação para a minimização das 
consequências que advêm da 
ocorrência dos mais diversifica-
dos acidentes. Estas iniciativas 
revestem-se de relevada impor-
tância junto da comunidade es-
colar, uma vez que é uma faixa 
etária sensível e vulnerável a este 
tipo de acontecimentos. 

esta simulação surge a 
pedido de uma turma com 
o objectivo de sensibilizar a 
população escolar para as 
consequências dos aci-
dentes rodoviários

>

número
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educação e juventude

diagnóstico de sustentabilidade da agenda 21 local CPCJ

a Câmara Municipal de al-
justrel, atenta e aberta às 

opiniões dos jovens do conce-
lho, desenvolveu um estudo para 
perceber o “estado de espírito” e 
a percepção dos jovens que es-
tudam no concelho de aljustrel 
relativamente ao nível de desen-
volvimento do concelho e da sua 
sustentabilidade em relação a di-
versas matérias. 

Este estudo permitiu auscultar 
a opinião dos jovens estudantes 
do concelho quanto ao tipo de ac-
tividade económica que encaram 
como prioritária no desenvolvi-

mento do Concelho, classificando 
as nove actividades económicas 
indicadas quanto à sua importân-
cia para o desenvolvimento de al-
justrel. a grande maioria indicou o 
comércio, o turismo, transportes e 
comunicações como as activida-
des económicas prioritárias. 

        indicadores 

Percepção de 
sustentabilidade na Escola 
Esta questão constitui um dos 
mais importantes objectivos deste 
questionário, para tal foi pedido 
aos inquiridos que classificassem 
a sua percepção do envolvimento 
da escola na promoção da sus-
tentabilidade. aqui, as médias 
mais elevadas foram obtidas nos 
parâmetros “interacção com a co-
munidade local” e “os alunos, na 
escola, aprendem e ensinam” em 
contraposição aos valores mais 
baixos atribuídos à “aceitação da 
mudança” e à “justiça social e 
económica”.

Percepção de
sustentabilidade 
no Concelho 
Nesta questão foi pedido aos in-
quiridos que classificassem, qua-

renta “aspectos” ou tópicos relati-
vos à implementação de medidas 
de sustentabilidade no concelho 
de aljustrel, bem como a apre-
sentação de soluções de melho-
ria. Entre os que receberam pior 
classificação ficam os aspectos 
“Prestação de cuidados de saúde”, 
“Energias renováveis” e ”opor-
tunidades de emprego” em opo-
sição aos parâmetros “desporto”, 
“Qualidade do ar”, “localização 
do concelho”, “Gastronomia local”, 
“Cultura” e “Património construí-
do e edificado” que se situam no 
grupo dos melhor classificados.

Percepção de 
sustentabilidade individual 
Nesta questão foi solicitado aos 
inquiridos que classificassem a 
sua actuação relativamente a tre-
ze tópicos relacionados com com-
portamentos para um desenvolvi-
mento sustentável. destacam-se 
pela positiva os comportamentos 
dos jovens relativamente à “leitu-
ra de jornais e revistas”, “Uso de 
lâmpadas economizadoras”, “Uso 
de meios de locomoção ecológi-
cos (a pé e bicicleta)”, que regis-
taram valores classificados como 
bom.

Câmara dá voz a jovens do concelho

este estudo permitiu aus-
cultar a opinião dos jovens 
estudantes do concelho 
quanto ao tipo de actividade 
económica que encaram 
como prioritária no desen-
volvimento do concelho

realizou-se dia 27 de abril, 
nas oficinas de Formação e 

animação Cultural, uma audição 
pública a várias associações do 
Concelho de aljustrel.

tratou-se de uma iniciativa com 
o objectivo de promover a partici-
pação cívica dos jovens do conce-
lho, honrando um compromisso 
assumido com os mesmos. assim, 
a Câmara Municipal de aljustrel 
promoveu uma audição pública às 
principais organizações  que de-
senvolvem actividade com jovens.

ao final do dia foram apresen-
tados os resultados da audição e 
debatidas, em plenário, as princi-
pais linhas de acção do município 
na área da juventude para os pró-
ximos tempos.

Comissão 
de Protecção 
a Crianças 
e jovens 
inaugura 
instalações 

as instalações da Comissão 
de Protecção de Crianças e 

Jovens (CPCJ) de aljustrel foram 
inauguradas no passado dia 8 de 
abril. Estas instalações, que se si-
tuam na avenida de algares, jun-
to ao Julgado de Paz, no edifício 
do antigo “dispensário”, dispõem 
de uma recepção, um gabinete 
técnico e uma sala de reuniões.  

Para além dos responsáveis 
institucionais desta entidade, 
marcou presença neste acto inau-
gural o Presidente da Câmara 
Municipal de aljustrel, dr. Nelson 
Brito, bem como o restante exe-
cutivo camarário. Uma cerimónia 
que contou ainda com a participa-
ção de José Guerra, director da 
Segurança Social de Beja. 

recorde-se que a CPCJ é uma 
instituição oficial que visa promover 
e assegurar os direitos das crianças 
e jovens. tem como objectivo pre-
venir ou pôr termo a situações que 
possam pôr em risco a segurança, 
saúde, educação, formação ou de-
senvolvimento integral da criança.

a CPCJ de aljustrel está aberta 
ao público às 2ªs e 4ªs das 9h00 às 
12h30 e às 3ªs e 5ªs das 14h00 às 
17h30.

Estratégia na área da juventude

Câmara 
ausculta 
associações 
na área 
da juventude

>

>

>

Entre aos pontos fortes, fracos e as acções 
constata-se de imediato que o maior número 
de respostas se centra no tema da cultura, des-
porto e lazer, seguindo-se os serviços munici-
pais e o desenvolvimento económico, social e 
cultural. 

Embora o turismo em geral seja considera-
do como um ponto forte na região, o desenvol-
vimento do mesmo é considerado uma acção 
necessária e a sua fraca divulgação um ponto 
fraco.

a Biblioteca Municipal é maioritariamente 
um ponto forte apresentando como pontos 
fracos o horário à sexta-feira e são referidas 
a falta de alguns materiais disponibilizados. a 
Câmara Municipal tem referências boas, em 
particular, no que respeita a inovações, mas 
aparenta necessitar de mais funcionários. a 
pouca iluminação é referida como um ponto 
fraco e a necessidade de instalações sanitá-
rias e de mais baldes do lixo são as principais 
preocupações. No que respeita à justiça, o 
Julgado de Paz é considerado um ponto for-
te apesar de ser desejável a existência de um 
tribunal.

a Construção Civil tem algum peso nas 
respostas fortemente caracterizada pela neces-
sidade de reabilitação urbana em geral e, por 
último, propõe-se ainda a criação de um canil 
municipal.

relativamente à rede Viária e transportes, 
os transportes públicos e urbanos são conside-
rados insuficientes. o trânsito de pesados na 
vila é referido negativamente sendo necessária 
uma via alternativa externa. a rodoviária /Gare 
necessita de reabilitação e limpeza, em particu-
lar nas casas de banho.

No que respeita aos arruamentos, obser-
vam-se críticas às condições das estradas e 
passeios em geral.

Maioritariamente, as referências aos espa-
ços verdes centram-se no jardim Municipal 25 
de abril e em referências genéricas à necessi-
dade de mais espaços verdes. 

a saúde em geral é considerada como pon-
to fraco onde são enumerados mais serviços e 
melhor qualidade. Quanto ao centro de saúde, 
o mesmo é, em geral, considerado como ponto 
fraco e, em particular, devido às infra-estrutu-
ras, aos horários e ao serviço de urgências. 

o Património em geral é considerado como 
um ponto forte e, em particular pela riqueza 
Histórica e Cultural da N. Senhora do Castelo 
e da igreja Matriz. Em termos de monumentos, 
o Museu é o único indicado como ponto fraco. 
o Património Natural é, também ele, referido 
como ponto forte e, como vimos, de potencial 
para o turismo. 

No que respeita à educação a grande maio-
ria indica a “Escola”, genericamente, como 
ponto fraco ou carente de acção sendo apenas 
as necessidades de manutenção dos espaços 
verdes e de ar condicionado ou aquecedor os 
pontos essencialmente referidos. 

a localização geográfica bem como as aces-
sibilidades são consideradas um ponto forte. 

Economia e indústria representam-se, 
maioritariamente, pelo desemprego como 
ponto fraco e as minas e o parque industrial 
como pontos fortes. a necessidade de incen-
tivos e mais indústria são as principais ne-
cessidades e a sobrevalorização das minas é 
considerada má. 

o desenvolvimento Económico e Cultural 

eleva a importância das feiras e do respectivo 
parque e a necessidade de uma maior aposta 
nesta área. a agricultura e pecuária são con-
sideradas um factor a não desvalorizar e que 
necessita de mais desenvolvimentos e apoios. 
a Casa da Horta e o seu restauro são também 
considerados necessários a par da diminuição 
demográfica e do despovoamento.

o lazer evidencia-se pela necessidade de 
mais animação nocturna e é sugerida a criação 
de um campo de férias, espaços para jovens 
e um salão de jogos. o desporto em geral e o 
lazer destacam-se fortemente pela positiva. 

No apoio social à 3ª idade é referida a fal-
ta de lares e as más condições dos existentes, 
bem como a necessidade do desenvolvimento 
de mais actividades para os idosos. a categoria 
infantil diz respeito ao infantário que, embora 
valorizado, necessita de mais vagas, investi-
mento ou da criação de novos.

de acordo com os jovens, viver em aljus-
trel possibilita uma boa qualidade de vida. No 
que concerne à qualidade ambiental, os jovens 
consideram que a mesma existe, mas que de-
veria existir um maior investimento em termos 
de ecopontos, energias renováveis e a Etar é 
ainda referida como uma acção.

Por fim foi solicitada a apresentação de três 
palavras-chave que melhor caracterizassem o 
Concelho de aljustrel e as mais usadas foram 
expressões relacionadas com as minas, depois 
com Ermida de Nossa Senhora do Castelo e 
em terceiro a qualidade da comida alentejana. 

Estes resultados são de acordo com os 
dados obtidos na elaboração do “diagnósti-
co de sustentabilidade”, no âmbito da agenda 
21 local.

Pontos Fortes, Fracos e acções a desenvolver 

Jovens do concelho
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aposta na internacionalização e promoção do mundo rural

programa em destaQue

feira do caMpo alentejano

11ª edição da Feira 
do Campo alentejano

aljustrel volta a ser anfitriã da 
Feira do Campo alentejano, 
que se realiza no Parque de 

Exposições e Feiras, entre os dias 
10 e 13 de Junho, certame que já é 
considerado uma das maiores fei-
ras de actividades económicas do 
Sul do País, tendo no ano passado 
realizado uma forte aposta na inter-
nacionalização, com a participação 
de diversas comitivas estrangeiras, 
processo de abertura ao exterior 
que na presente edição será refor-
çado com a participação de delega-

ções oriundas de Espanha, França, 
alemanha e inglaterra.

a Feira do Campo alenteja-
no, nesta Xi edição, continuará 
a prestar a sua homenagem ao 
campo e ao seu produto mais 
admirável - o pão! durante os 
quatro dias que dura o evento re-
alizam-se diferentes actividades 
que vão de encontro às expecta-
tivas de cada visitante, sejam os 
espectáculos musicais, as activi-
dades equestres, gastronomia, 
colóquios, mostra agro-pecuária, 

ou as oportunidades de negócio.
Merece ainda destaque o aspec-

to fulcral que sustenta a realização 
desta feira, ou seja, o sublinhar da 
importância do mundo rural e da 
agricultura no concelho de aljus-
trel, ainda mais quando se inicia 
uma nova era agrícola, com a che-
gada da água de alqueva ao roxo 
e subsequente alargamento do 
potencial de regra no concelho de 
5000 há para 20000 ha, o que gera 
uma excelente conjuntura para ne-
gócios nesta área.

o certame procura também de-
monstrar a qualidade dos nossos 
produtos e captar a atenção de po-
tenciais investidores, promovendo 
a dinâmica empresarial local e as 
condições únicas que aljustrel dis-
põe para acolher novas empresas. 
Por fim, mas não menos importan-
te, a Feira do Campo alentejano 
procura engrandecer a nossa iden-
tidade cultural, com forte ligação 
à cultura mineira, nesta montra 
espantosa que é a Feira do Campo 
alentejano.

a Feira do campo alen-
tejano, nesta Xi edição, 
continuará a prestar a sua 
homenagem ao campo e 
ao seu produto mais ad-
mirável - o pão!

>

  esPaçO dO PãO 
   MelhOradO

 nesta 11ª edição da Feira do campo 
alentejano, o renovado espaço do 
pão pretende ser ocasião para troca 
de saberes e sabores em torno de 
um produto emblemático do alente-
jo que constitui a base da alimenta-
ção tradicional.

6ª FEIRa, 10 DE JuNho

• 11h00 - confecção de prato  
e sobremesa à base de pão 

     pelo chefe carlos capote
• 14h00 - mãos na massa  

– workshop de confecção de pão
• 15h30 - “na companhia do pão ii”
   colaboração: esdime 

SábaDo, 11 DE JuNho
• 11h00 - confecção de prato e so-

bremesa à base de pão com jovens 
aljustrelenses 

– joão ameixa
– Ângelo lampreia
– luís lança
• 14h00 - mãos na massa – workshop 

de confecção de pão
• 15h00 - pão europeu – workshop de 

confecção de pão
• 17h00 - tiborna no Verão

DomINGo, 12 DE JuNho
• 11h00 - almoço geminação hem
• 14h00 - mãos na massa – workshop 

de confecção de pão
• 15h30 - Workshop de cozinha 

francesa 
     pelo chefe batiste Gournay 

2ª FEIRa, 13 DE JuNho
• 11h00 - Workshop “bolos de pão”
• 13h00 - Gaspacho colectivo. colabo-

ração da escola profissional de alvito
• 15h30 - mostra de doçaria de bolos 

à base de pão
  aCtividades 

  PerMaNeNtes

• exposição “farinhas e tipos de pão 
tradicionais de portugal” 

• exposição “cartaz ciclo do pão” 
• organização: museu do pão de Seia
• mostra e venda de pão das padarias 

do concelho

Ministro da agricultura inaugurou Feira em 2010
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programa 

Espaço Europa 

Pelo segundo ano 
consecutivo, a Feira 
do Campo alentejano 
continua a internacio-
nalizar-se. Se em 2010, 

cerca de 300 espanhóis marcaram 
presença, nesta 11ª edição, será a 
vez de abrir as portas à França, e 
acolher uma comitiva de pessoas, 
vindas de Hem, vila do norte de 
França geminada com aljustrel.

Em 2010, aljustrel comemorou, 
em Hem, os 10 anos de uma ge-
minação que veio dar resposta a 
um desejo manifestado, desde os 
anos 60, pela forte comunidade de 
emigrantes aljustrelenses, nessa 
localidade.

 assim, este ano, aproveitando a 
Feira do Campo alentejano, irão re-
alizar-se as comemorações destes 
10 anos, focando os aspectos eco-
nómicos e sociais, e tendo como 
pano de fundo o “ano Europeu de 

Voluntariado”. 
além da recepção oficial, que 

decorrerá nos Paços do Concelho, 
no domingo, pelas 11h15, as co-
mitivas irão participar no colóquio 
subordinado ao tema: “as boas 
práticas de voluntariado nas vilas 
europeias”, dar a provar a sua gas-
tronomia nos workshops de cozi-
nha e oferecer um momento musi-
cal, com um pequeno conjunto de 
saxofonistas - les Saxophones de 
l’Ensemble orchestral de Hem. 

além de Hem, estarão também 
presentes representantes de Moss-
ley (inglaterra) e Wiehl (alemanha), 
vilas geminadas com Hem e várias 
comitivas oriundas da vizinha Es-
panha. 

o Espaço Europa na Feira do 
Campo, ficará assim marcado pela 
presença de 5 países: Portugal, 
França, Espanha, alemanha e in-
glaterra. 

10 anos de geminação aljustrel-hem 

Expositores 
na Feira do 
Campo 
alentejano

número

250

SExTa-FEIRa, DIa 10 DE JuNho DE 2011

• 10h30 – colóquio “investimentos hoteleiros - novas 
oportunidades, novos investimentos no concelho de 
aljustrel” (auditório municipal)

• 11h00 – abertura da Feira
• 11h00 – confecção de prato e sobremesa à base de 

pão, com jovens cozinheiros aljustrelenses (espaço  
do pão)

• 14h00 - mãos na massa – workshop de confecção de 
pão (espaço do pão)

• 15h30 – “na companhia do pão ii” – workshop de 
confecção de pratos e sobremesas à base de pão 
(espaço do pão) colaboração: eSDime – agência para o 
Desenvolvimento local do alentejo Sudoeste

• 16h00 - Grupo coral do Sindicato mineiro (palco 2)
• 16h30 – animação de Rua com o Grupo musical tradi-

cional “maravilhas do alentejo” (Recinto da Feira)
• 17h00 – abertura do picadeiro – aulas de equitação 

para jovens iniciados
• 17h30 – arruada da banda Filarmónica de aljustrel 

(Desfile a partir da praça manuel de arriaga, até ao 
pavilhão principal da Feira)

• 18h00 – inauguração oficial da 11ª edição da Feira 
(pavilhão principal)

• 18h30 – Desfile do Grupo coral do Sindicato mineiro
• 19h00 – Grupo musical tradicional “maravilhas do 

alentejo” (palco 2)
• 21h00 – tuna universitária de beja (palco 2)
• 22h30 – aurea (Palco 1)
• 00h00 – anonima nuvolari (palco 2) 
• 00h30 – Dj bruno lopez (espaço jovem)
• 01h00 – Garraiada à alentejana (picadeiro exterior)
• 01h30 – Dj Rita mendes (espaço jovem)
• 01h30 – Djs. Vacaciones (palco 2)

SábaDo, DIa 11 DE JuNho 2011

• 11h00 – abertura da Feira
11h00 – confecção de prato e sobremesa à base de pão  

pelo chefe carlos capote (espaço do pão)
• 11h15 – abertura do picadeiro – aulas de equitação 

para jovens iniciados 
• 11h15 – colóquio sobre Voluntariado: “boas práticas 

nas vilas europeias” (Zona agrária)
• 14h00 – mãos na massa – workshop de confecção  

de pão (espaço do pão)
• 14h30 – animação de Rua com o grupo “estrelas do 

Sul” dos bombeiros Voluntários de portel (Recinto da 
Feira)

• 15h00 – Workshop: pão europeu (espaço do pão)
15h00 – Grupo coral “margens do Roxo” de ervidel 

(palco 2)
• 15h30 – Grupo coral “Flores de primavera” de ervidel 

(palco 2)
• 16h00 – Grupo coral da Freguesia de S. joão de negri-

lhos (palco2)
• 17h00 – tiborna no Verão (espaço do pão)
• 18h00 – 9ª Grande corrida de toiros (praça de toiros 

manuel antónio lampreia)
• 19h00 – Grupo musical popular “nova aurora” (palco 2)
• 20h30 – miKubô (palco 2)
• 21h00 – Demonstração de Dressage com cavaleiros 

conceituados da região (picadeiro exterior)

• 22h30 – josé Cid (Palco 1)
• 23h00 – Grupo de Dança da escola Secundária de 

aljustrel (espaço jovem)
• 00h00 – berg (palco 2) 
• 00h30 - Dj holly (espaço jovem)
• 01h00 – Garraiada à alentejana (picadeiro exterior)
• 01h30 – Dj james Warren (espaço jovem)
• 01h45 – Dj Rui miguel (palco 2)

DomINGo, DIa 12 DE JuNho 2011

• 09h00 – passeio equestre e concurso de traje à portu-
guesa (partida do parque de exposições e Feiras)

• 11h00 – abertura da Feira
• 11h15 – aulas de equitação (picadeiro exterior)
• 11h15 – Recepção oficial da comitiva internacional 

(paços do concelho)
• 14h00 – mãos na massa – workshop de confecção de 

pão (pães de sabores) colaboração: museu  
do pão (Seia)

• 15h30 – Workshop de cozinha francesa, pelo chefe 
batiste Gournay (espaço do pão)

• 15h15 – Grupo coral “os cigarras” do cRiRa (palco 2)
• 16h00 – Grupo etnográfico de Danças e cantares 

“planície alentejana” (espaço do pão)
• 17h30 – concerto pelos músicos “les Saxophones de 

l’ensemble orchestral de hem” (palco 2)
• 19h00 – Gincana equestre (picadeiro exterior)
• 19h15 – Quatro ao Sul  (palco 2)
• 20h30 – Fado com a fadista inês Graça, acompanhada 

à viola por Sidónio pereira e à Guitarra por antónio josé 
caeiro (palco 2)

• 22h30 – Noidz (Palco 1)
• 00h00 – Six irish men (palco 2) 
• 00h30 – Dj paulo Vaz (espaço jovem) 
• 01h30 – Karaoke – mike animatudo (palco 2)
• 01h45 - Dj peter lewis (espaço jovem)
 

SEGuNDa, DIa 13 DE JuNho 2011

• 10h30 – colóquio: “agro-indústria, uma oportunidade 
de negócio” (Zona agrária)

• 11h00 – abertura da Feira
• 11h00 – Workshop “bolos de pão” (espaço do pão)
• 11h15 – abertura do picadeiro – aprendizagem de 

equitação
• 12h50 – atribuição da medalha do município, por 

ocasião do centenário da caixa agrícola de aljustrel 
(espaço do pão)

• 13h00 – Gaspacho colectivo (espaço do pão) 
 (colaboração da escola profissional de alvito)
• 14h00 – Grupo coral “Rosas de abril” (espaço do pão)
• 15h30 – Grupo de música tradicional “alenfole” (palco 2)
• 15h30 – mostra de doçaria de bolos à base de pão 

(espaço do pão)
16h30 – Rancho Folclórico “Verdes campos” de jungei-

ros (espaço do pão) 
• 17h00 – concurso de melhor exemplar da feira – Égua 

ou cavalo (picadeiro exterior)
• 17h30 – adiafa (Palco 2)
• 22h00 – encerramento
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desenvolviMento

Vermocompostagem 

desengane-se quem pensar 
que a riqueza do subsolo 

reside apenas no minério. debai-
xo dos nossos pés existe uma ou-
tra realidade, um mundo habitado 
por minhocas que tem um valor 
incalculável para a humanidade. 
No concelho de aljustrel existe, no 
Monte da Chaíça, perto da Barra-
gem do roxo, uma empresa, desig-
nada por Nutriumus, cujo objectivo 

é a produção de fertilizante orgâ-
nico 100% natural produzido por 
vermocompostagem. o proprietá-
rio Manuel Monteiro, um ex-militar 
da Força aérea, dedica-se de corpo 
e alma à minhocultura há mais de 
trinta anos.

Foi depois de reformado que 
decidiu, em 2001, adquirir o Mon-
te da Chaíça onde tem uma explo-
ração com dezenas de milhões de 
minhocas, com uma capacidade de 
produção diária de 50 toneladas de 
húmus. 

o húmus, ou seja, o fertilizante 
orgânico, é formado através de um 
processo que passa necessaria-
mente pelo organismo da minhoca 
e que tem como matéria-prima os 
excrementos de suínos e bovinos.

Segundo os esclarecimentos 
fornecidos por Manuel Monteiro, o 
húmus, quando aplicado num solo 
desvitalizado, tem a capacidade de 
o recuperar, pois actua sobre suas 
características físicas, químicas 

e biológicas. a minhoca trabalha 
como que se de uma mini alfaia 
agrícola se tratasse. Este verme, 
que tem como habitat natural o 
subsolo, penetra na terra, revolve, 
perfura, areja e contribui ainda para 
a sua fertilidade e grandeza revigo-
rando e corrigindo o PH dos solos 
24 horas por dia, dia após dia.

Este bionutriente é mais podero-
so do que o estrume de gado, apesar 
de ambos serem orgânicos, o hú-
mus possui mais nutrientes, devido 
à acção dos microorganismos exis-
tentes no organismo da minhoca. 
Em relação aos fertilizantes quími-
cos pode-se dizer que o bionutriente 
é incomparavelmente melhor, pois 
não tem impactos negativos sobre 
o meio-ambiente. aliás, dado que, 
quando aplicado na terra é necessá-
rio reduzir a quantidade de água na 
rega, para não diminuir a força do 
produto, podemos afirmar que este 
fertilizante natural é duplamente 
amigo do ambiente.

empresa inovadora 
sedeada em ervidel
no concelho de aljustrel 
existe, no monte da cha-
íça, perto da barragem 
do Roxo, uma empresa, 
designada por nutriu-
mus, cujo objectivo é a 
produção de fertilizante 
orgânico 100% natural 
produzido por vermo-
compostagem

habitat das 
minhocas

produto 
final

manuel 
monteiro, 
proprie-
tário da 
empresa 
nutriumus

1

2

3

>

Utilizações mais, e menos, comuns
Há em Portugal cerca de 110 espécies de minhocas, 
sendo a mais comum a minhoca californiana. Uma 
designação que ficou, devido à utilização destas na 
recuperação de zonas áridas da Califórnia onde gra-
ças à sua acção foi possível regenerar o deserto. No 
nosso país este produto natural, proveniente desta 
exploração em Ervidel, já foi utilizado, por exemplo, 
nos relvados dos estádios de futebol. Várias tonela-
das de húmus foram compradas pelos grandes clu-
bes portugueses nas vésperas do Europeu de Fute-
bol de 2004. 

Este fertilizante de vanguarda não é o único pro-
duto que se extrai deste pequeno invertebrado, para 
além do húmus a minhoca produz um soro. Se para o 
uso agrícola o húmus é misturado no solo, já o soro é 
aplicado por rega de expressão ou gota-a-gota e em 
casa, nos vasos, com um pulverizador, este líquido 
tem também a capacidade de curar algumas doenças 
de árvores e plantas. a título de exemplo o proprietá-
rio da Nutriumus contou-nos que este tratamento foi 
aplicado num montado e numa vinha com plantas 
doentes, cujo resultado teve enorme sucesso. 

as minhocas, para além das já enunciadas, tem 
outras funções. a farinha de minhoca tem várias 
aplicações, sobretudo em medicamentos para asma, 
bronquite e também na alimentação humana. 

outra curiosidade interessante deste ser vivo resi-

de na sua sensibilidade ou mau cheiro. É que, apesar 
da sua alimentação ser quase em exclusivo à base de 
excrementos de animais, a verdade é que minhoca 
não ingere nada que tenha mau odor. É neste porme-
nor que reside o segredo do negócio, ou seja, como 
eliminar o cheiro da matéria-prima! Manuel Monteiro 
conseguiu ultrapassar este pequeno grande detalhe 
com uma técnica que permanece nos segredos dos 
deuses, e que naturalmente não iremos revelar. 

outra dificuldade deste tipo de cultura é a fuga das 
minhocas das suas camas durante a noite. também 
para este problema Manuel Monteiro encontrou uma 
solução eficaz, pois uma vez que o pequeno inverte-
brado tem no sol um dos piores inimigos, a solução 
encontrada foi prolongar a “luz do dia”, noite dentro. 
assim, através da instalação de uns holofotes, que 
permitem luminosidade 24 horas por dia, travou a 
fuga nocturna.

Foram as décadas de observação e investigação 
que tornaram Manuel Monteiro num verdadeiro 
expert nesta matéria, e um dos poucos que conse-
guiu manter o negócio da vermocompostagem. Este 
transmontano, rendido aos encantos do alentejo, 
assume que o facto de ser um amante “das coisas 
difíceis” ajudou a superar as dificuldades deste ramo 
de negócio e dedicar parte significativa da sua vida 
a minhocas. 

Lavoisier, químico francês do século Xviii, 
afirmou que na natureza nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma! nesta reportagem, 
em pleno século XXi, vamos, mais uma vez, de-
monstrar a veracidade dessa lei, com a ajuda 
de…minhocas!

• adUBo orGÂNiCo: 
 azoto, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, 

sódio, ferro, cobre, zinco, manganês, entre 
outros.

• ProdUto 100% NatUral
 minhoca é um animal hermafrodita, ou 

seja, um animal que possui órgãos sexuais 
feminino e masculino.

• inimigos das minhocas: formiga, toupeiras, 
pássaros, sol, chuva, trovões

• minhocas não tem pernas, nem dentes

• anda 70 cm por minuto no ambiente natu-
ral e move-se por articulações

• produz 1 gr húmus por dia…50 milhões 
produzem 50 toneladas por dia

• mete 1 ovo de 7 em 7 dias

• cada ovo pode ter entre cinco  
a 10 minhocas

curiosidades 

1

2

3
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eMpreendedorisMo
perFil

Nome: Rui Saturnino
Função: promotor
Idade: 30 anos
Formação: licenciado em turismo
Curiosidade: Ex-forcado

imagem da Empresa

obras avançam

instalações do Monte 
dos Poços agroturismo 
& Eventos

o promotor, rui  
Saturnino, junto aos 
espaço verde existente 
no empreendimento

1

2

3

4

MoNtE doS PoçoS aGro-tUriSMo E EVENtoS

Silêncio. Paz. ar puro. Esta 
trilogia traduz a sensação 

apaziguadora que nos invade à che-
gada. Quando se deixa para trás o 
asfalto e se inicia a pequena ladeira 
em direcção ao Monte dos Poços, 
rapidamente se sente desvanecer 
o stress e diluir as preocupações 
do dia-a-dia. Entra-se, como que, 
numa outra realidade onde o tem-
po desacelera e o chilrear das aves 
nos eleva o espírito.

aqui as aves são “donas e se-
nhoras”, pois o Monte dos Poços si-
tua-se em plena zPE- zona de Pro-
tecção Especial, motivo que levou a 
que a abetarda fosse a ave escolhi-
da para representar a imagem grá-
fica do empreendimento. a abetar-
da, pelo seu porte, magnificência e 
significado, é considerada a rainha 
das aves neste local. Porém, muitas 
outras espécies autóctones com 
estatuto vulnerável, como o penei-
reiro das torres e o sisão, vão estar 
aqui representados na nomenclatu-
ra dos quartos.

o respeito pela Natureza e a in-
teracção com a mesma é outro dos 
aspectos que define este projecto. 
rui Saturnino, o promotor deste 
empreendimento, explica que o 
Monte dos Poços detém outras va-
lências para além do simples aloja-
mento. Entre elas destaque para a 
observação da avifauna, passeios 
pedestres, passeios de balão e 
contacto com princípios básicos da 
agricultura através de uma horta 
biológica.   

tal como o turismo de praia ou 
montanha, também o agro-turismo 
está sujeito à questão da sazonali-
dade. Para inverter o handicap das 
épocas baixas, o Monte dos Poços 
agro-turismo e Eventos tem previs-
to a criação de serviços para com-
plementar este projecto. trata-se da 
promoção e realização de eventos 
sociais numa “tenda” com capaci-
dade para trezentas pessoas. Este 
será o novo local no concelho para 
a realização de casamentos, baptiza-
dos e festas de grandes dimensões. 
Para festejos de menor monta está 

disponível um salão para o efeito.   
Numa segunda fase, dependen-

do da taxa de sucesso, está prevista 
a implementação de um restauran-
te típico, onde a cozinha alentejana 
e as ervas aromáticas marcam a di-
ferença. Para já o Monte dos Poços 
garante o pequeno-almoço, com 
produtos biológicos, e tapas ao cair 
da tarde.

o ex-forcado confidenciou-nos 
que teria sido muito difícil levar 
este projecto adiante, não fosse a 
ajuda dos fundos comunitários, no 
âmbito do ProdEr. outra ajuda 
determinante foi o apoio incondi-
cional da Esdime e do coordenador 
que o acompanhou.

Com um investimento inicial de 
210 mil euros, 60% foi financiado, 
sem reembolso, pelo programa 
de desenvolvimento rural - Pro-
dEr, o restante foi através de 
empréstimo bancário. o ProdEr 
visa promover a diversificação da 
economia para actividades não 
agrícolas, aumentar o emprego 
nas zonas rurais e ainda contribuir 
para a diversificação e desenvolvi-
mento de actividades económicas 
criadoras de riqueza e de emprego, 
permitindo assim fixar população 
e aproveitar recursos endógenos 
transformando-os em factores de 
competitividade.

Foi exactamente esta perspecti-
va que levou a família Saturnino a 
apostar neste negócio, até por que 
nos últimos anos instalou-se um 
certo “desencanto” com a agricul-
tura e a criação de gado. o cultivo 
de cereais, designadamente de 
aveia, é a única ligação que man-
têm com a agricultura. Como nos 
disse rui Saturnino, agora é altura 
de concretizar outros sonhos. Um 
sonho que está em construção e 
que deverá passar de quimera a re-
alidade no final de 2011.

o Monte dos Paços agro-turismo 
e Eventos marca presença na Feira 
do Campo do alentejano, onde o 
projecto se dará a conhecer, bem 
como os eventos a realizar em 
2012.

Projecto “made in aljustrel”

É um dos projectos importantes para o desenvolvimento turístico do concelho de aljustrel. o monte dos poços agro-turismo e eventos é 
um projecto de agro-turismo que se situa a cerca de 10 km da sede de concelho, em plena planície alentejana. os turistas precisam,  
a região merece e o concelho agradece.

> 1
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• o empreendimento de agro-turismo terá 9 quartos com 2 camas individuais, 
mais camas extra se necessário.

• Salão com cozinha industrial e espaço para festas de tamanho médio.

• tenda para promoção grandes de eventos, como casamentos e baptizados.

• promoção de actividades ao ar livre como passeios de balão, observação de 
aves, contacto com culturas biológicas, entre outras.

curiosidades 
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associativisMo

a paixão pelos cavalos e pela arte equestre

a trote ou a galope…
a associação equestre de aljustrel 

a paixão pelo cavalo e pela 
equitação remonta há mui-

tos séculos atrás e nasce de um 
sentimento entre duas raças- a 
humana e a equídea. Este rela-
cionamento entre o homem e o 
cavalo é de tal modo forte e belo 
que se transforma numa arte. 
Para que tal aconteça não basta 
gostar de cavalos, é necessária 
muita dedicação, muito treino e 
uma vontade enorme de atingir a 
grandeza.

todos estes objectivos são pas-
síveis de ser atingidos aqui mesmo 
em aljustrel graças à actividade da 
associação Equestre de aljustre-
lense. a aEa- associação Equestre 
aljustrelense - criada a 28 de Fe-
vereiro de 2005 é uma associação 
de natureza desportiva, cultural e 
recreativa que tem como princi-
pal objectivo cultivar os desportos 
equestres por todas as formas, 
promovendo o seu desenvolvi-
mento, cultivando propagando o 
gosto e o interesse pela equitação 
e pelo hipismo. 

actualmente a sede da aEa 
localiza-se no Parque de Exposi-
ções e Feiras de aljustrel onde a 
Câmara Municipal lhes faculta a 
utilização de um picadeiro ao ar 
livre e outro coberto. Para além 
deste equipamento também tem 
ao dispor boxes para os animais, 
sanitários e ainda uma localização 
privilegiada mesmo junto à Estra-
da Nacional nº 261.

de acordo com o Presidente da 
aEa, Emídio Charrua, nos últimos 
anos, quer o número de sócios, 
quer de alunos tem vindo a cres-
cer, tendo os mais novos 4 e 5 anos 
de idade. o crescimento dos sim-
patizantes da associação não é de 
estranhar, visto que esta apresenta 
excelentes condições para a apren-
dizagem da equitação, pratica pre-
ços muito acessíveis e conta com 
a ajuda de cavaleiros experientes e 
técnicos credenciados.

a associação equestre tem em 
vista a concretização de um projec-
to muito almejado. trata-se da cria-
ção de aulas de hipoterapia para 
crianças deficientes, porém para 
tal será necessário encontrar um 
professor com formação na área. a 
hipoterapia assenta no tratamento 
de pessoas portadoras de deficiên-
cia com a ajuda do cavalo. o ani-

mal produz movimentos, similares 
aos padrões de movimento huma-
no, que favorece e melhora a parte 
psicomotora nos indivíduos com 
problemas motores. a equitação 
oferece benefícios devido à trans-
missão contínua de movimentos 
do cavalo ao cavaleiro, para além 
dos benefícios da actividade en-
quanto desporto. a hipoterapia é 
considerada uma medicina alter-
nativa.

Em 2011, à semelhança dos úl-
timos anos, a associação Equestre 
de aljustrel marca presença na Fei-
ra do Campo alentejano com o seu 
encanto e as habituais iniciativas. 
Para os amantes da arte equestre 
a Feira do Campo proporciona mo-
mentos de prazer com a realização 
de aulas de equitação para inicia-
dos; gincanas e o afamado Passeio 
Equestre, que conta com cerca de 
uma centena de cavaleiros.   

a aea- associação 
equestre aljustrelense - 
criada a 28 de Fevereiro de 
2005 é uma associação de 
natureza desportiva

2005

curiosidades 
o cavalo (do latim caballu) é um 
mamífero hipomorfo, da ordem dos 
ungulados, uma das três subespécies 
modernas da espécie Equus ferus. a de-
nominação para as fêmeas é égua, para 
os machos não castrados, garanhão e 
para os filhotes, potro. 

o cavalo tem vindo a acompanhar a 
evolução do homem e do mundo. o 
cavalo teve, durante muito tempo, um 
papel importante no transporte; nos 
trabalhos agrícolas, como animal para 
a arar e até como carne para consumo 
humano. Durante séculos os exércitos 
usavam cavalos de forma intensa em 
guerras.

hipismo é a arte de montar a cavalo que 
compreende todas as práticas despor-
tivas que envolvam este animal, tais 
como: provas de salto, dressage, corri-
das, pólo, etc. Em termos de competição 
olímpica, esta prática é representada 
nas modalidades de corrida, salto e dres-
sage. o hipismo foi incluído no progra-
ma dos Jogos olímpicos, nos Jogos de 
Verão de 1912, em Estocolmo.

>

ano da fundação 
da associação 
equestre 
aljustrelense

número
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aulas no picadeiro  
coberto 

charrete

crianças e cavalos  
uma relação especial

juventude

jovens promessas
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freguesias

UlSBa dá garantias

No âmbito do protocolo 
de transferência de com-
petências assinado entre 

a Câmara de aljustrel e a Junta de 
Freguesia de S. João de Negrilhos, 
foram efectuados melhoramentos 
nos seguintes arruamentos de Mon-
tes Velhos: rua Marques de Pombal, 
rua de Jungeiros, rua da Estalagem 
e rua dr. Sousa Branco. 

Este ano as Festas de 
Santa Maria irão prolon-
gar-se por quatro dias, 

de 6ªfeira, dia 12, a 2ª feira, dia 15. 
Para além do programa habitual, 
haverá uma alusão à visita de d. 
Sebastião à vila de Messejana, 
com uma recriação que preten-
de enriquecer o programa tradi-
cional criando um novo atractivo 

para os visitantes e uma lição 
de história viva. Com El’rei em 
destaque, haverá festa, rábulas, 
demonstrações de armas pela 
Guarda real, danças da época, 
arraial musical pelas ruas entre 
outras. Sem querer “levantar de-
masiado o véu”, apenas podemos 
confirmar que as surpresas serão 
mais que muitas. a não perder.

a Câmara Municipal 
está a proceder à co-
locação de pavet nos 

passeios do loteamento Coronel 
Mourão em Ervidel. Esta inter-
venção é mais um passo para 
conclusão de um loteamento há 
18 anos reclamado pela popula-
ção desta freguesia.  No âmbito 

do protocolo de transferência de 
Competências assinado entre 
a Câmara de aljustrel e a junta 
de Freguesia está ainda prevista 
a requalificação do Jardim dos 
Namorados em Ervidel, tendo 
o município disponibilizado já 
os materiais necessários para o 
efeito. 

a Junta de freguesia de aljustrel apresentou uma 
candidatura ao ProdEr - Programa de desenvolvimento 
rural que visa a requalificação da zona circundante à Ermida 

de Nossa Senhora do Castelo em aljustrel. Este projecto 
engloba ainda a melhoria dos acessos a este edifício
classificado com iPP - imóvel 
de interesse Público.

a extensão de Saúde de 
Rio de moinhos é uma 
reivindicação antiga da 
população desta freguesia 
que encontra agora res-
posta no compromisso da 
ulSba

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

S. João de Negrilhos 

Ervidel

aljustrel

rio de Moinhos 
com extensão de saúde 

vários arruamentos 
melhorados  

d. sebastião visita as Festas 
de santa Maria 

Passeios do loteamento 
Coronel Mourão

junta vai requalificar zona da Nossa senhora do Castelo rua dr. Sousa Branco

Planta Extensão de Saúde 
de rio Moinhos (fonte: UlSBa)

Messejana

Em encontro com o Presi-
dente da Câmara de aljustrel, 
os responsáveis da UlSBa 

– Unidade local de Saúde do Baixo 
alentejo assumiram o compromisso 
da construção da Extensão de Saú-
de de rio de Moinhos, tendo para 
o efeito já sido realizado o levanta-
mento topográfico do local onde 
será edificada esta infra-estrutura e o 
respectivo projecto de arquitectura. 

o Presidente da Câmara, Nelson 
Brito, aproveitou a ocasião deste 
encontro para reivindicar junto da 
UlSBa a substituição de médicos 
do Centro de Saúde de aljustrel en-
tretanto aposentados.

a Extensão de Saúde de rio de 
Moinhos é uma reivindicação an-
tiga da população desta freguesia 
que encontra agora resposta no 
compromisso da UlSBa.
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teve início no passado dia 27 
de Maio, no espaço oficinas, 

um workshop de criação de mosai-
co. Este irá decorrer durante os pró-
ximos dois meses, todas as 4ªs e 6ªs 
feiras, entre as 19 e as 21horas, sob 
a orientação dos formadores, Elsa 
Morgadinho e Marco Custódio. 

o atelier de mosaico consiste na 

aprendizagem da utilização e ma-
nuseamento de pequenas peças de 
pedra, cerâmica, vidro e outros ma-
teriais, que, em conjunto, originam 
um padrão ou desenho. através 
deste workshop pretende-se ainda 
ensinar os “segredos” desta arte 
decorativa, bem como dar a conhe-
cer o mosaico enquanto técnica.

cultura

Workshop de Mosaico

espaço Oficinas 
com novo projecto
 o atelier de mosaico 
consiste na aprendizagem 
da utilização e manusea-
mento de pequenas peças 
de pedra, cerâmica, vidro e 
outros materiais

>

“Heróis à moda do alente-
jo” é o título do livro que foi 

apresentado no dia 21 de Maio, no 
auditório da Biblioteca Municipal de 
aljustrel. trata-se de um projecto li-
terário que tem como objectivo pre-
servar e divulgar os termos linguísti-
cos alentejanos mais castiços. 

Esta publicação, cuja tónica as-

senta nas tradições orais, é cons-
tituída por oito contos recheados 
de humor, à boa maneira alente-
jana. Para além dos contos, este 
livro incluí um dicionário com 
cerca de dois mil regionalismos e 
expressões, genuinamente alen-
tejanas. 

as histórias são da autoria de di-

versos autores alentejanos desig-
nadamente, antónia Silva, afonso 
Barroso, Carlos Viegas, João Pau-
lo, Manuela Pina, Marco Maurício, 
Maria Morais e Paulo Godinho. 

depois da apresentação do li-
vro e da leitura de alguns excertos, 
realizou-se uma sessão de autó-
grafos.

Semana dos Museus

Museu 
Municipal 
de aljustrel 
assinala 
efeméride

desde há 34 anos que, a 18 
de Maio, se comemora o dia 

internacional dos Museus. assim, 
entre os dias 16 e 21, o Museu Mu-
nicipal de aljustrel promoveu um 
conjunto de actividades para cele-
brar essa efeméride.

o dia internacional dos Museus, 
instituído em 1977 pelo iCoM - in-
ternational Council of Museums, 
tem este ano como mote “Museu e 
Memória”. Neste contexto, o Museu 
Municipal de aljustrel desenvolveu 
um workshop de restauro e visitas 
guiadas aos bastidores do museu. 

ainda no âmbito desta efeméri-
de realizou-se um espectáculo mu-
sical com o grupo “Maravilhas do 
alentejo” e ainda, para o público 
mais juvenil, a 3ª edição da inicia-
tiva “dormir no Museu”. durante 
esta semana as visitas ao Museu 
Municipal de aljustrel, bem como 
todas as actividades previstas, tive-
ram entradas livres.

 

>

>

trabalhos de restauro

Sessão de autógrafos

Encontros com a escrita

Biblioteca Municipal apresenta 
“heróis à moda do alentejo”
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cultura

a arte de “escrever com a luz”

viagem 
fotográfica 
a uma “Minas 
d` Memórias”

a Sala Polivalente das ofici-
nas de Formação animação 

Cultural recebeu, dia 6 de Maio, a 
inauguração da exposição “Minas 
d`Memórias”.

Esta mostra, composta por trin-
ta fabulosos trabalhos pertencen-
tes aos fotógrafos aljustrelenses 
José tomé Máximo e rui Gomes, 
testemunham através da objectiva 

da câmara, a beleza e a cultura da 
Vila de aljustrel e de outras terras 
mineiras. ao longo desta viagem, 
de forma mais profissional ou ape-
nas por pura paixão, foram colec-
cionando memórias e histórias que 
agora partilham com o mundo. 

Esta mostra vai estar patente ao 
público até dia 18 de Junho no es-
paço oficinas. 

“olhar a liberdade”

vencedores 
da 5ª edição do Concurso 
de Fotografia 

No passado dia 16 de abril, 
a Câmara Municipal de al-

justrel inaugurou, no recinto do 
Mercado Municipal de aljustrel, a 
exposição de fotografia do concur-
so “olhar a liberdade”. Este even-
to, realizado no âmbito das Come-
morações do 25 de abril, contou 
com a presença dos participantes 
vencedores, elementos do júri, or-
ganização e população em geral. 

Nesta inauguração foram entre-
gues os diversos prémios. o 1º lu-
gar foi atribuído a João ribeiro, o 
2º lugar a José Manuel oliveira e a 
3ª posição coube a Vitor Martinho; 
rui Gomes rosa foi o vencedor 
do Prémio Concelho de aljustrel e 
andré Guerreiro o “Prémio Juven-

tude”. Nesta edição foram ainda 
concedidas seis menções honro-
sas, designadamente a antónio 
Galamba; João Jesus; rui louren-
ço; luís teotónio e Vitor Martinho. 
todas estas atribuições foram 
decididas por um júri composto 
pelos fotógrafos Nicola di Nunzio, 
João Branco, Carlos Filipe e Mar-
cos aguiar, em representação da 
Câmara Municipal de aljustrel.

Este concurso, aberto a todos, 
teve como objectivo fomentar, 
reconhecer, premiar e difundir a 
criatividade dos apaixonados da 
fotografia, ao mesmo tempo que 
se cumpre um exercício sobre o 
conceito de cidadania no pós-25 
de abril.

>

1º prémio 2011

esta mostra, composta por 30 trabalhos pertencentes 
aos fotógrafos aljustrelenses josé tomé máximo e Rui 
Gomes, testemunham através da objectiva da câmara, 
a beleza e a cultura da Vila de aljustrel e de outras terras 
mineiras

ano a que remonta 
a primeira foto-
grafia conhecida, 
atribuída ao francês 
joseph nicéphore 
niépce.

1826
número

>

inauguração
da exposição 

obras fotográficas 
expostas

Rui Gomes 
e josé tomé

1 2 3

1

2

3
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25 de abril foi na Praça

do dia 25 de abril de 1974. a 
rádio renascença transmite a 
canção “Grândola, Vila Morena”, 
de José afonso, segundo sinal 
do MFa, para que os militares 
dessem início às operações 
previstas.

número

00h20sociedade

o Município de aljustrel ce-
lebrou mais uma vez o 25 

de abril com um programa vasto 
e diversificado que contou com a 
parceria de diversas instituições 
locais e que levou os festejos a to-
das as freguesias do concelho. o 
ponto alto da festa, como no ano 
passado, aconteceu na noite de 
24 de abril, na Praça da resistên-
cia em aljustrel, onde a população 
compareceu massivamente, com o 
concerto de Francisco Naia, coad-
juvado por Edmundo da Silva, com 
o grupo de música popular Nova 
aurora e a Banda da Sociedade 
Musical de instrução e recreio al-
justrelense, bem como com vários 
outros convidados e o já tradicio-
nal espectáculo piromusical.

o Município de aljustrel ho-
menageou os ex-combaten-

tes de guerra. depois da realização 
da assembleia Municipal evocativa 
do 25 de abril, que se realizou ao 
ar livre, junto ao edifício da Câmara 
Municipal, a comitiva, convidados 
e população em geral seguiram 
para uma cerimónia de descerra-
mento de uma placa toponímica 
em memória de todos os que lu-
taram, e que tombaram, na Guerra 
Colonial. Esta placa está instalada 
no largo nas imediações da Piscina 
Municipal, que agora denominado 
por largo dos ex-combatentes do 
Concelho de aljustrel. Esta inicia-
tiva contemplou ainda um almoço 
convívio, no Pavilhão do Parque de 
Exposições de aljustrel, onde de-
correu um período destinado aos 
discursos alusivos ao momento.

aljustrel celebrou a liberdade 
>

>

descerramento de placa toponímica e convívio 

Município homenageou ex-combatentes de guerra

almoço convívio
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desporto

o conceito de “Parques des-
portivos Saudáveis” acessí-

veis a toda a população, é a nova 
aposta da Câmara Municipal de 
aljustrel. assim, no novo Jardim 
do Coreto já estão ao dispor da 
população aparelhos de ginástica 
especialmente desenhados e cons-
truídos para a execução de exercí-
cios físicos simples, seguros e com 
esforço controlado.

os aparelhos disponibilizados 
no Jardim do Coreto têm várias 

funções. o “ski alpino” serve para 
fortalecer os membros e melhorar 
a flexibilidade das articulações; o 
“volante” desenvolve a mobilidade 
muscular dos membros e da anca; e 
o designado por “cintura”, tal como 
o nome indica, serve para trabalhar 
essa zona do corpo e as costas.

os ginásios ao ar livre permitem 
a prática do exercício físico num 
enquadramento natural, saudável, 
praticado num ambiente descon-
traído e acessível a todos.

a Câmara Municipal orga-
nizou, dia 15 de Maio, em 

parceria com a aPE- associação 
de Pessoas Especiais de aljustrel, 
uma caminhada de solidariedade 
com o objectivo de angariar fun-
dos para esta entidade. 

a aPE é uma associação cujos 
objectivos visam promover a saú-
de mental, capacitar e integrar so-
cialmente as pessoas que sofrem 
deste tipo de patologia.

aliando a importância do exercí-
cio físico à questão da solidarieda-

de, as duas entidades uniram esfor-
ços e conseguiram obter a atenção 
e apoio de várias entidades locais, 
designadamente da Junta de Fre-
guesia de aljustrel, Caixa de Crédito 
agrícola, tla rádio, Santa Casa da 
Misericórdia, associação de Solida-
riedade de São João de Negrilhos e 
do comércio local.

No final do percurso, entre o 
edifício da autarquia e a zona da 
represa, houve lugar a um pique-
nique e à actuação do grupo “Ma-
ravilhas do alentejo”.

Novo conceito de ginásio aljustrel, concelho solidário…no desporto

jardim do Coreto 
com aparelhos 
de ginástica ao ar livre

Caminhada de solidariedade 
para angariação de fundos

Caminhantes junto à transtagana

no novo jardim do coreto 
já estão ao dispor da popu-
lação, aparelhos de ginás-
tica especialmente dese-
nhados e construídos para 
a execução de exercícios 
físicos simples

>

>

>

>

Câmara associa-se aos Bombeiros 
em prole da população

Piscina Municipal de aljustrel 
abre portas após Feira do Campo

a Câmara Municipal associou-
se aos Bombeiros de aljustrel 

na organização de um passeio de 
Btt denominado por “Pedaljustrel”. 
Esta iniciativa, cujo objectivo passou 
por angariar verbas para a aquisição 
de material de emergência médica, 
irá realizar-se novamente em mea-
dos de outubro. 

Este passeio realizado nos cam-
pos do concelho contou com a parti-
cipação de mais de 50 participantes. 
assim, dada a forte adesão, a insti-
tuição irá adquirir em breve os des-
fribilhadores automáticos externos 
para equipar as ambulâncias. 

Esta iniciativa, que se irá realizar 
duas vezes por ano, uma na Pri-
mavera outra no outono, pretende 
também incentivar à prática despor-
tiva e a promoção de um estilo de 
vida saudável. 

Com o mês de Junho chega 
a Feira do Campo alentejano, 

os Santos Populares, as férias e os 
dias de intenso calor. Para minimi-
zar as altas temperaturas é tam-
bém em Junho que a Piscina Mu-
nicipal de aljustrel reabre. assim, 
em 2011, este equipamento abre 
portas dia 15 de Junho. 

a Piscina Municipal, localizada 
num local privilegiado da vila mi-
neira, é um dos locais mais apra-
zíveis durante os verões tórridos 
que caracterizam a região alentejo. 

Com as águas refrescantes, o ex-
tenso manto de relva e as sombras 
frescas, a piscina é um verdadeiro 
oásis em dias de elevadas tempe-
raturas.

os utentes deste equipamento 
municipal podem ainda usufruir 
das diversas actividades perma-
nentes disponíveis, tais como: té-
nis de mesa, xadrez, minigolf, en-
tre outras.

a Piscina Municipal de aljustrel 
funciona de terça a domingo, das 
10 às 20h.

“Pedaljustrel” em movimento

reabertura agendada

Piscinas municipais

Jardim do Coreto

Equipa Btt dos Bombeiros
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resumo

deliberações das reuniões da Câmara Municipal 
Em reunião realizada a 04 de Maio 
de 2011, a Câmara Municipal delibe-

rou por unanimidade ratificar as seguintes 
proposta: Empreitada de recuperação do 
Cine-oriental de aljustrel; Empreitada de 
regeneração Urbana da zona Histórica de 
Messejana i; Empreitada de requalificação 
Urbana e ambiental do Carregueiro; Me-
morando de Entendimento entre a Câmara 
Municipal de aljustrel e a Câmara Municipal 
de Ferreira do alentejo, Caixas de Crédito 

agrícola de Ferreira do alentejo e de aljus-
trel, associação de Beneficiários da obra de 
rega de odivelas e associação de Beneficiá-
rios do roxo; Contrato – Programa de apoio 
a museus da rede Portuguesa de Museus 
– ProMUSEUS 2010; Protocolo de parceria 
para a promoção e desenvolvimento do pro-
jecto “Selo alentejo Sustentável”; Projecto 
de loteamento Urbano situado no rossio da 
Feira, em aljustrel, elaborado pelos serviços 
municipais; deferimento do pedido de auto-

rização para alterar o vertido na parte final 
do ponto 7 do Programa de Procedimentos 
para alienação em hasta pública do imóvel 
denominado “Casa da Horta; abertura de 
propostas do concurso público para a atri-
buição de lugares de terrado na Xi Feira do 
Campo alentejano; Concurso Público para 
adjudicação da concessão do direito de ex-
ploração da cafetaria do Centro Coordena-
dor de transportes terrestres de aljustrel; Pa-
trocínio concedido pela Central de Cervejas 

para a Xi Edição da Feira do Campo alenteja-
no; apoio ao nível do programa de Melhoria 
Habitacionais no valor de 2.601,50 €; atribui-
ção do cartão social com o escalão a, com a 
validade de 1 ano; atribuição de um Cartão 
Social; renovação de um Cartão Social; ad-
judicar a empreitada do arquivo Municipal/
Núcleo de artes Gráficas/Centro de docu-
mentação de aljustrel à firma Sociedade de 
Construções José Coutinho, S.a., pelo valor 
de 1.037.152,19 € + iVa.

>

>

Cultura em forma de pintura e fotografia

Como comunicar à EdP

actividade, saúde e felicidade na 3ª idade

Nava comemora 
22 anos com exposição

interrupções na iluminação pública

1º encontro animasénior em aljustrel

o Espaço oficinas de Formação e 
animação Cultural levou a efeito, en-

tre os meses de abril e Maio, a exposição 
NaVaCoNVida, uma mostra comemorati-
va dos 22 anos de existência do Núcleo de 
artes Visuais de aljustrel.

Esta exposição teve ainda a função de 

mostrar o papel fundamental que este nú-
cleo de artistas tem na comunidade onde 
está inserido. 

No evento, para além de trabalhos dos 
elementos que compõem o NaVa, foram 
também expostos trabalhos do fotógrafo 
convidado Júlio roriz. 

Na sequência de 
alguns problemas 
ocorridos nas úl-
timas semanas 

com a iluminação pública, a Câmara Mu-
nicipal informa que os mesmos devem ser 
reportados à EdP, entidade fornecedora do 
serviço. 

Caso não exista energia na sua rua e ou 
vizinhança, não assuma que a EdP já tem 
conhecimento da interrupção, contacte por 
favor o 800 506 506, número grátis a funcio-
nar 24 horas por dia. 

Quando contactar a EdP por telefone, 

procure ter consigo uma factura de electri-
cidade para facilmente conseguir identificar 
o seu Cil – código de identificação local e o 
nome que está no contrato. Esta informação 
facilitará o seu contacto com a assistente do 
apoio a clientes. lembre-se de referir a hora 
a que se verificou a interrupção ou a hora a 
partir da qual ela foi percebida.

a comunicação de avarias poderá ainda 
ser realizada através da internet em: 

http://www.edp.pt/pt/negocios/apoioao-
cliente/faleconnosco/Pages/Formulariore-
clamacaoavariailuminacao.aspx 

No âmbito do Programa aljustrel, Concelho Solidário, aljus-
trel receberá, no próximo mês de Julho, o 1º Encontro ani-
maSénior. trata-se do primeiro encontro anual do programa 
destinado a reformados, pensionistas e idosos do concelho 
de aljustrel, que contempla animação comunitária nas fre-
guesias, com aulas de alfabetização, informática, expressão 
dramática, plástica e musical e ainda o popular Movisénior, 
que promove um conjunto de actividades físicas e desporti-

vas que contribuem para a promoção de estilos de vida saudáveis junto dos mais velhos e 
das suas famílias.

Quadro de Carlos antónio




