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

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

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

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

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

 cultura

 EmprEEndEdorismo

 frEguEsias

 sociEdadE

 dEsporto

Diferentes públicos, diferentes 
soluções, um só destino

novo cine oriental, 
em breve 
uma realidade
Já começaram as obras de requalificação 
do Cine Oriental em Aljustrel. // p4 

Aljustrel 
com vários 
projectos 
turísticos

avançam 
as obras 
no concelho

O último semestre de 2011 marca, si-
multaneamente, a conclusão e o ar-

ranque de várias obras importantes para o 
concelho de Aljustrel.  // p 4 e 5

>

Aljustrel é dos concelhos alentejanos que 
regista o mais elevado investimento no 
sector do turismo  // p8
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Município

Editorial

espaço pata titulo espaço pata titulo

P
ortugal vive um dos momentos mais difí-
ceis da sua história recente. Esperam-nos 
tempos muito problemáticos, em que os 
trabalhadores, os pensionistas e, principal-
mente, os socialmente desprotegidos serão 
os mais afectados. os cortes nos salários, 

nos subsídios, nas pensões, nas deduções, o aumento 
dos impostos, das taxas, entre outras tantas medidas 
assumidas nos últimos dias pelo Governo vêm colocar 
em questão um conjunto de direitos que todos nós Por-
tugueses julgávamos adquiridos.

Já sabemos que, na melhor das hipóteses, os anos 
de 2012 e 2013 serão de forte retrocesso económico e 
social, pelo que devemos estar precavidos para esta 
realidade. Cada um de nós, individualmente, bem 
como o conjunto das organizações, em que se inclui 
o Município de aljustrel, devemos ter a capacidade de 
analisar pragmaticamente a situação real em que nos 
encontramos, de forma a antecipar o avolumar dos 
problemas.

No caso concreto do Município de aljustrel, podemos 
afirmar que a situação actual é de grande dificuldade. 
acrescido aos mais de 11 milhões de euros de dívida 
que o Executivo liderado por mim encontrou, aquando 
da entrada em funções em finais de 2009, tivemos de 
lidar com um corte nas transferências do Estado de 260 
mil euros em 2010 e de mais 540 mil euros em 2011. Em 
2012 as autarquias sofrerão uma prometida redução nas 
transferências de 6,2%, o que em termos globais signi-
fica um corte de 830 mil euros, cerca de 70 mil euros 
por mês a menos no orçamento da Câmara de aljustrel. 
Em suma, no final do ano 2012, tendo como referência o 

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

 
  Estes números são avassaladores e obrigam-nos, 

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

assim, encontramo-nos a analisar os investimentos 
previstos no concelho para os quais tivemos a capacida-
de de garantir 10 milhões de euros de co-financiamento 
dos Programas Comunitários, de forma a, face às novas 
realidades com que nos confrontamos, definirmos um 
plano para a execução destas obras sem colocar em cau-
sa a saúde financeira e o futuro do nosso município num 
quadro temporal mais alargado que o presente mandato 
para que fomos eleitos. 

Simultaneamente, implementámos um Plano Munici-
pal de Contenção de despesas, que já começa a produzir 
resultados concretos. a título de exemplo, refira-se que 
estas acções já permitiram que o município reduzisse os 
gastos com consumíveis em perto de 70%. Com estas me-
didas estamos a assegurar que o município racionalize o 
consumo de recursos com o seu próprio funcionamento 
de forma a garantir a canalização desse dinheiro para os 
serviços prestados às populações e para a execução dos 

diversos investimentos previstos para melhorar as condi-
ções de vida das pessoas. 

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

Procuramos também precaver as situações na área 
social. Concebemos e desenvolvemos um novo pro-
grama de respostas sociais, “aljustrel, Concelho Solidá-
rio”, implementámos a loja Social, o Banco de ajudas 
técnicas, a Unidade Móvel de Pequenas reparações, a 
Universidade Sénior e a iniciativa animaSénior, acom-
panhadas do incremento da acção social escolar e de 
outras medidas que já vinham a ser desenvolvidas, de 
forma a aliviar os efeitos da crise junto dos que menos 
têm.

Caros cidadãos, repito, os tempos que vivemos são 
de grandes dificuldades. Saibam, no entanto, que po-
dem contar com uma Câmara Municipal dinâmica e pre-
parada para enfrentar os desafios que lhe cabem. Nin-
guém nos verá a fugir às nossas responsabilidades. aos 
novos (e velhos) desafios, dentro das possibilidades do 
momento e no limite das nossas atribuições, diremos 
sempre: Presentes! 

tempos 
difíceis 

FiCHa tÉCNiCa
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NElSoN Brito 
Presidente da Câmara

os tempos que vivemos são de 
grandes dificuldades. Saibam, no 
entanto, que podem contar com 
uma câmara municipal dinâmica e 
preparada para enfrentar os desafi-
os que lhe cabem
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iniciativa E-aljustrel

Câmara apresentou novos portais e oferece 
computadores ao associativismo 

de acordo com os resul-
tados apresentados pelo 

instituto Nacional de Estatística 
o Concelho de aljustrel continua 
a perder população. Esta “san-
gria” populacional já se reflectia 
nos Censos 1991, altura em que 
a população rondava os 12 mil 
habitantes. Uma década depois, 
ou seja, em 2001, o Concelho de 
aljustrel tinha pouco mais de 10 
mil habitantes, nestes 10 anos ve-
rificou-se uma perda de 11,9%.

Entretanto, entre 2001 e 2011, a 
população continuou a diminuir. 
Nos últimos 10 anos a perda de-
mográfica acentuou-se e a popu-
lação situou-se em cerca de 9 mil 
habitantes, mais precisamente 
9.234, uma diminuição na ordem 
dos 13%. Contas feitas, nos últi-
mos 20 anos, o Concelho de al-
justrel perdeu 2756 pessoas.   

o Município de aljustrel, 
no âmbito da iniciativa e-

município, vai dotar as freguesias 
do concelho com oito salas de in-
formática de acesso livre a toda a 
população.

os objectivos desta iniciativa 
passam por promover a partici-
pação activa de todos os cida-
dãos do concelho na sociedade 
do conhecimento, contribuindo 
para a democratização do acesso 
às tecnologias da informação e 
comunicação. Pretende-se tam-
bém promover a realização de 
acontecimentos que estimulem a 
vida em comunidade e que con-
tribuam para a participação e for-
mação dos cidadãos no processo 

de modernização da sociedade e 
ainda dar apoio aos participantes 
do Programa Municipal animaSé-
nior – informática.

Estas salas estarão brevemen-
te em funcionamento 1 hora por 
semana. Em aljustrel estará em 
funcionamento, na Biblioteca Mu-
nicipal, às terças-feiras pelas 9h30; 
em Ervidel, às quartas-feiras a par-
tir das 9h30; na Corte Vicente anes 
às quartas-feiras, pelas 11horas; no 
Carregueiro às terças-feiras a partir 
das 11 horas; em Montes Velhos 
às quintas-feiras, pelas 9h30; em 
Messejana às segundas-feiras, das 
9h30 às 10h30; em rio de Moinhos, 
às segundas, pelas 11 horas e em 
Jungeiros, das 10 às 11 horas. 

>

>

Censos 2011 Salas de informática Comunitárias

INe mostra 
perda de
população 
no Concelho 
de aljustrel

Município de aljustrel 
democratiza acesso 
às tecnologias de comunicação

No âmbito da iniciativa E-
Município, que se realizou 

no dia 19 de agosto de 2011, nas 
oficinas de Formação e animação 
Cultural, a Câmara Municipal de 
aljustrel levou a efeito a apresen-
tação de dois novos portais muni-
cipais – o Site autárquico e o Por-
tal do Munícipe. 

Na mesma cerimónia houve lu-
gar à assinatura de um protocolo 
com várias associações e iPSS do 
concelho, que teve como objecto 
a promoção do acesso às tecno-
logias da informação e Comunica-
ção, seguida da distribuição simbó-

lica de cerca de 50 computadores 
e material informático variado por 
estas instituições concelhias. 

o novo Site autárquico preten-
de ser um “postal ilustrado” do 
concelho de aljustrel, dirigindo-se 
não só aos munícipes, mas tam-
bém aos potenciais visitantes e a 
todos aqueles que, de alguma for-
ma, tenham interesse em conhe-
cer melhor o concelho de aljustrel, 
as actividades desenvolvidas pelo 
município e pelas diversas entida-
des que integram o território.

Por seu lado, o novo Portal do 
Munícipe pretende afirmar uma 
opção política clara no sentido da 
modernização dos serviços mu-
nicipais, dirigindo-se fundamen-
talmente aos cidadãos residentes 
ou a quem desenvolva actividade 
profissional no concelho de aljus-
trel. Este portal, único na região, 
pretende ser uma extensão vir-
tual da Câmara Municipal, recor-
rendo a uma plataforma online 
que permite ao cidadão registar-
se, falar online com o Presidente, 
remeter as suas opiniões sobre 
o concelho, comunicar à autar-
quia os seus problemas e poste-

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

serviços online previstos como o 
SiG, Pagamentos, etc. 

Este evento marca uma impor-
tante afirmação do Município de 
aljustrel no sentido de promover 
a democracia, a transparência e 

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

este evento marca uma 
importante afirmação do 
município de aljustrel no 
sentido de promover a 
democracia, a transparên-
cia e a participação activa 
de todos os munícipes 
na vida das suas comuni-
dades

>

Site Autárquico 
o site poderá ser visitado 
através do endereço www.
mun-aljustrel.pt e o portal do 
munícipe em http://portalmunici-
pe.mun-aljustrel.pt 

Sessão de apresentação

Município de Aljustrel

População Concelho de Aljustrel



aljustrel> boletim municipal | outubro 20114

Um milhão e cem mil euros é o valor da obra

Inauguração 
de reservatório 
de água

Novo Cine Oriental, 
em breve uma realidade

Concelho de aljustrel apresenta 
uma das mais altas taxas 

autarquia cria condições 
para os animais

o passado dia 12 de agos-
to marcou a inauguração 

do reservatório de água na al-

deia dos Elvas. a obra integra-
se no projecto de construção de 
uma conduta de abastecimento 
de água que faz a ligação à aldeia 
dos Elvas a partir do reservatório 
de Messejana. 

Esta infra-estrutura, financia-
da pelo programa inalentejo, 
adjudicada por um valor de cerca 
de 300 mil euros, vem dar res-
posta aos anseios da população 
da aldeia dos Elvas que há déca-
das reivindicava a realização da 
mesma.

obras

esta infra-estrutura, financia-
da pelo programa inalentejo, 
adjudicada por um valor de 
cerca de 300 mil euros, vem 
dar resposta aos anseios 
da população da aldeia dos 
elvas

>

>

>

Já começaram as obras de 
requalificação do Cine orien-

tal em aljustrel. o executivo da 
Câmara Municipal de aljustrel, no 
sentido de proporcionar melhores 
condições de funcionamento, ces-
sou a actividade temporariamen-
te deste equipamento municipal 
para garantir a segurança dos mu-
nícipes.

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

tancialmente a funcionalidade do 
edifício.

o Município de aljustrel le-
vou a efeito uma candidatura ao 
QrEN, cuja aprovação valeu uma 
comparticipação que ultrapassa 
os 700 mil euros, uma vez que 
esta obra ascende a um valor to-
tal de cerca de um milhão e cem 
mil euros.

o ProdEr - Programa de 
desenvolvimento rural, 
cuja entidade gestora no 

Concelho de aljustrel é a Esdime, 
apresenta 24% do total de candi-
daturas aprovadas. Nesta segun-
da convocatória do programa fo-
ram aprovados investimentos no 
valor de 1. 252.607,53 € com uma 
comparticipação pública de 782. 
067,13€.

os 13 projectos candidatados 
são de áreas bastantes distintas, 
desde comércio, serviços, presta-
ção de serviços de saúde, obras 
públicas, iPSS, sociedades recre-
ativas e um empreendimento de 

agroturismo, contribuindo, por 
um lado, para diversificar a eco-
nomia do concelho, por outro, 
para criar emprego. É notória uma 
larga franja de candidaturas de 
empresas, a par de entidades pú-
blicas, como é o caso da Câmara 
Municipal de aljustrel, da Junta de 

Freguesia de aljustrel e de Messe-
jana, como também de algumas 
associações, como, por exemplo, 
a SMira. 

Já em 2010 os resultados ti-
nham sido igualmente satisfató-
rios com cinco projectos com um 
investimento aprovado no valor 
de 836.410,06 € e uma despesa pú-
blica de 416.789,93.

É de facto inegável a enorme 
contribuição dada pelo Eixo 3 do 
ProdEr ao nível da criação de em-
prego local e na modernização e 
dinamização do tecido empresarial 
local, sobretudo em sectores em 
expansão como o turismo rural. 

a Câmara Municipal construiu um dispositivo para que os dejectos 
dos cães não ponham em perigo a saúde pública. Este WC canino 

situa-se no largo do Mineiro, em aljustrel. 
É do conhecimento que os dejectos dos cães, quando deixados nos 

espaços públicos, para além de desagradáveis, podem colocar em perigo 
a saúde pública. deste modo, quando levar o seu animal a passear à rua 
faça o seu percurso por este local de modo a utilizar este “equipamento”.

wc canino

dinamização das Zonas rurais – abordagem lEadEr

largo do Mineiro Cine oriental

deposito aldeia dos Elvas

aldeia dos Elvas

>
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Obras de requalificação obrigam 
a encerramento apenas em janeiro

Moinho de Vento 
do Malpique recuperado

obras

o imponente Moinho do 
Malpique, que se impõe 

no alto do cerro, foi objecto 
de uma intervenção de bene-
ficiação e recuperação que lhe 
restituiu a beleza de outrora. 
Pretendeu-se, com esta inter-
venção, reparar e recuperar 
o edifício e o mecanismo do 
moinho, bem como regulari-
zar o seu acesso, reconstruir 
e reparar o muro e colocar um 
cabo eléctrico para posterior 
iluminação. 

a zona envolvente ao moinho 
também foi regularizada e, nela, 
executada uma calçada em pe-
dra irregular assente sobre sub-
base de tout-venant.

o muro de pedra, existente 
na envolvente do moinho, tam-
bém foi alvo de uma requalifi-
cação. Prevê-se ainda que o ca-
minho existente, de acesso ao 
moinho, seja regularizado e, no 
mesmo, colocada uma camada 
de tout-venant criando uma fai-
xa de rodagem de 3 metros. ao 
longo do caminho serão cria-
dos dois impasses para cruza-
mento dos automóveis e uma 
bolsa de estacionamento junto 

ao moinho.
No moinho propriamente 

dito foram colocados novos ele-
mentos em madeira para subs-
tituir os existentes e colocado 
um cabo de aço de 8 mm. o 
pavimento existente em soalho 
de madeira também carecia de 
uma intervenção profunda, pelo 
que foi removido e colocado 
novo.

Este projecto, financiado pelo 
ProdEr com uma verba que 
ronda os 44 mil euros, custou 
aos cofres da autarquia cerca de 
30 mil euros.

Com o início do ano lectivo, 
e o encerramento da época 

balnear, começam as actividades 
habituais na Piscina Municipal 
Coberta, designadamente as clas-
ses municipais de natação e a hi-
droginástica. 

Como já foi noticiado anterior-
mente, a Câmara Municipal de al-
justrel vai levar a efeito obras de 
ampliação e requalificação deste 
equipamento municipal, pelo que, 
tanto as aulas de natação, como 
as de hidroginástica tiveram iní-
cio a 3 de outubro e terminarão 
em meados de dezembro.

recordamos que o projecto de 
requalificação da Piscina Munici-
pal Coberta, com um valor aproxi-
mado de 600 mil euros, irá apro-
veitar as áreas de apoio e ampliar 
a piscina, assim como introduzir 
um novo tanque de aprendiza-
gem para crianças e idosos. 

Pretende-se com esta remodela-
ção e ampliação resolver um con-
junto de problemas construtivos 
existentes, assim como dotá-lo das 
novas exigências regulamentares, 
entretanto em vigor, nomeada-
mente munir o edifício de melho-

res performances energéticas. 
o edifício será reformulado 

ao nível dos balneários de forma 
a permitir a separação de espa-
ços de vestiários/balneários para 
crianças e aumentar as áreas no 
interior do perímetro edificado. 
independentemente destas alte-
rações funcionais e construtivas 

o projecto prevê uma sala de pú-
blico, junto à entrada, de modo a 
permitir um melhor visionamento 
das piscinas sem a necessidade 
de estar dentro da nave.  

Para já a Piscina Municipal Co-
berta de aljustrel está a funcionar 
dentro do que é a normalidade 
até ao mês de dezembro.

obras decorrem Futuro refeitório

Moinho de Malpique

Edifício piscina coberta

>

Piscina Municipal Coberta em funcionamento Novos ventos vão soprar

>

obras avançam 

as obras do refeitório do 
Centro escolar Vipasca arran-

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

a construção será implanta-
da em terreno pouco acentuado, 
pelo que a sua implantação se fez 
tendo em consideração a cota de 
soleira já existente de forma que 
não se crie desníveis entre os pa-
vimentos.

o refeitório será construído 
num único piso, sendo este anexo 
à cozinha e refeitório existentes de 

forma que seja servido pela cozi-
nha existente e terá uma área bru-
ta de cerca de 192 m2. 

o novo espaço terá comuni-
cação directa com o refeitório 
existente e a zona de servir terá 
comunicação directa com a cozi-
nha existente. a área exterior en-
volvente deverá ser devidamente 
tratada conforme projecto de ar-

ranjos exteriores.
Sendo um edifício do tipo es-

colar, no projecto de execução, 
teve-se em consideração várias 
observações regulamentares e 
construtivas.

o valor de execução ronda os 120 
mil euros a que acresce ainda a taxa 
de iVa em vigor. Esta obra foi candi-
datada ao programa inalentejo. 

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

>



aljustrel> boletim municipal | outubro 20116

Município

reunião de Câmara 
de 16 de junho de 2011

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. Vereador 
dos recursos Humanos do seguinte 
teor: “na sequência do procedimento 
concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado – contrato a termo 
resolutivo certo para um posto de traba-
lho de assistente operacional (Serviços 
Gerais), aberto por aviso publicado no 
Diário da república, 2ª Série, n.º83 de 
29 de abril de 2010. 

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. Vereador 
dos recursos Humanos do seguinte 
teor: “na sequência do procedimento 
concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado – contrato a 
termo resolutivo certo para um posto 
de trabalho de assistente operacional 
(pedreiro), aberto por aviso publicado no 
Diário da república, ii Série, n.º41, de 
28 de Fevereiro de 2011. 

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. presidente 
relativo à minuta contrato de adjudi-
cação da empreitada de ampliação da 
piscina coberta”.

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. presidente 
relativo à minuta contrato de adjudi-
cação da empreitada de regeneração 
urbana de montes Velhos/aldeia nova – 
arranjos urbanísticos na e.m. 527.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar a 2ª revisão ao orçamento e 
Grandes opções do plano e submetê-la 
à assembleia municipal, para que esta 
a possa apreciar e votar.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar o regulamento da universi-
dade Sénior de aljustrel e remetê-lo à 
assembleia municipal, para que esta o 
possa aprovar.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar o regulamento de venda de 
lotes no loteamento rossio da feira em 
aljustrel.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar o regulamento municipal de 
publicidade do concelho de aljustrel e 
remetê-lo à assembleia municipal.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar o projecto de alteração ao 
regulamento municipal sobre o licen-
ciamento das actividades Diversas e 
remetê-lo à assembleia municipal.

• a câmara deliberou por unanimida-
de aprovar as normas do programa 
municipal de Férias e tempos livres 
para crianças e Jovens do concelho de 
aljustrel.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar a revisão de preços provisória 
referente à empreitada “construção da 
conduta à aldeia dos elvas, remodela-
ção da rede de águas e construção de 
reservatório”.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar o relatório final e adjudicar a 
empreitada de “requalificação urbana 
e ambiental do carregueiro” à empresa 
maurício – lto construções, S.a. pelo 
valor de 297.352,86 € + iVa.

 
• a câmara deliberou por unanimidade 

aprovar o relatório final e adjudicar a 
empreitada de “regeneração da Zona 
Histórica de messejana i” à empresa 
maurício – lto construções, S.a. pelo 
valor de 413.689,54 € + iVa.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar o relatório final e adjudicar a 

empreitada do “parque da Vila” à em-
presa Jasfec – Sociedade de constru-
ções e terraplanagens, lda. pelo valor 
de 598.110,54 € + iVa.

• a câmara deliberou por unanimidade 
atribuir um subsídio no valor de 400,00 
€ à comissão de Festas de nossa Se-
nhora de Fátima de rio de moinhos

reunião de Câmara 
de 29 de junho de 2011

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. presidente 
com o seguinte teor: “adjudico o pro-
cedimento por concurso público para 
“concessão do Direito de exploração 
da cafetaria do centro coordenador de 
transportes terrestres de aljustrel” a 
ana maria Varela mestre pelo valor de 
3.000,00 euros mais iVa.

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. presiden-
te com o seguinte teor: “adjudico o 
procedimento por concurso público 
para a empreitada de “regeneração 
urbana de rio de moinhos – arranjos 
urbanísticos na rua das escolas” à 
Jasfec – Sociedade de construções 
e terraplanagens, lda. pelo valor de 
76.196,02 euros mais iVa e fixo até ao 
dia 6 de Julho para a concessionária 
apresentar os documentos de habilita-
ções e prestar caução.

• câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. presidente 
com o seguinte teor: “não se vê incon-
veniente na transmissão do lote 12 da 
Zona industrial de aljustrel, abdicando a 
câmara municipal do direito à reversão 
e do ónus de inalienabilidade por terem 
sido cumpridas as condições contra-
tuais.

• a câmara deliberou por unanimida-
de aprovar o pedido de alvará para 
loteamento solicitado pela empresa al-
mina – minas do alentejo, S.a., com 
sede em algares, freguesia e concelho 
de aljustrel, , referente ao processo de 
obras n.º 4/2009. 

• a câmara deliberou por unanimidade 
não receber a empreitada de “reabili-
tação da artéria principal de aljustrel” a 
título definitivo e conceder um prazo de 
45 dias para a correcção das deficiên-
cias apresentadas no auto de vistoria e 
notificar o empreiteiro.

• a câmara deliberou por unanimidade 
atribuir um subsídio no valor de 200,00€ 
ao rancho Folclórico Verdes campos de 
Jungeiros para fazer face às despesas 
com a realização do 14.ºFestival de 
Folclore.

• a câmara deliberou por unanimidade 
atribuir um subsídio no valor de 200,00 
€ ao Grupo coral Feminino “Flores de 
primavera” para fazer face às despe-
sas com a comemoração do seu 32.º 
aniversário.

• a câmara deliberou por unanimidade 
conceder um subsídio no valor de 
200,00€ ao Grupo coral de ervidel “as 
margens do roxo” para a realização do 
encontro de grupos corais.

• a câmara deliberou por unanimidade 
atribuir um subsídio no valor de 200,00 
€ à comissão de Festas de São João de 
negrilhos para fazer face às despesas 
com a realização da Festa em honra do 
padroeiro, S. João baptista.

• a câmara deliberou por unanimidade 
atribuir um subsídio no valor de 200,00 
€ ao Sport clube mineiro aljustrelense, 
secção de patinagem artística a fim 
de colmatar as dificuldades financeiras 
existentes com as deslocações dos 
atletas.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar as normas das Férias Desporti-
vas (Verão 2011).

• a câmara deliberou por unanimidade 
fixar que a percentagem de FeF como 
receita corrente para o ano de 2012 seja 
de 65%.

• a câmara deliberou por unanimidade 
doar o usufruto do prédio em causa, a 
favor da Sociedade musical de instru-
ção e recreio aljustrelense pelo prazo 
de 30 anos, mediante a celebração da 
respectiva escritura e autorizar o Sr. 
presidente na outorga da mesma.

reunião de Câmara 
de 13 de julho de 2011

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. Vice-presi-
dente com o seguinte teor: “aprovo 
a 5.ª alteração ao orçamento e às 
Grandes opções do plano.

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. presidente 
referente à minuta do contrato de 
adjudicação da empreitada do “parque 
da Vila de aljustrel”

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar o protocolo de colaboração 
entre a agência de Desenvolvimento 
regional do alentejo S.a. e os municí-
pios de aljustrel, castro Verde, Grândola 
e mértola

• a câmara deliberou por unanimida-
de atribuir um subsídio no valor de 
200,00 € à associação para a Defesa e 
Valorização de messejana – engenho e 
arte para fazer face às despesas com a 
organização das marchas populares

reunião de Câmara 
de 27 de julho de 2011
 
• a câmara deliberou por unanimidade 

ratificar o despacho do Sr. presidente 
referente à empreitada de “regenera-
ção urbana de montes Velhos/aldeia 
nova arranjos urbanísticos na e.m. 
527”- aprovação do plano de segurança 
e saúde.

• a câmara deliberou por unanimidade 
atribuir um subsídio no montante de 
200,00 € para apoiar a realização do 
2º convívio do Grupo motard “os 
cortenhos” e 250,00 € para compartici-
par nas despesas com a realização das 
obras na sede do Grupo.

• Foi presente uma nota de imprensa 
remetida pela cimbal – comunidade 
intermunicipal do baixo alentejo sobre 
a tomada de posição “pela Defesa dos 
comboios em beja”. a câmara tomou 
conhecimento.

reunião de Câmara 
de 10 de agosto de 2011

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. Vice-presi-
dente com o seguinte teor: “aprovo 
a 6.ª alteração ao orçamento e às 
Grandes opções do plano. 

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. presidente 
com o seguinte teor: “emito parecer 
favorável à proposta de inicio de proce-
dimento para contratação em regime 
de prestação de Serviços (avença) de 
um técnico Superior de psicologia. 

• Foi presente para ratificação o despa-
cho do Sr. presidente do seguinte teor: 
“Determino a caducidade da adjudica-
ção da referida empreitada à maurício – 
lto construções, S.a. adjudique-se ao 

manuel pedro de Sousa e Filhos, lda 
pelo valor de 433.645,59€ + iVa.

• Foi presente para ratificação o despa-
cho do Sr. presidente do seguinte teor: 
“Determino a caducidade da adjudica-
ção da referida empreitada à maurício 
– lto construções, S.a

 adjudique-se à carlos Gil, lda pelo valor 
de 308.901,88€ + iVa.

• a câmara deliberou por unanimidade 
autorizar a realização da vistoria ao 
edifício sito na rua 5º de outubro, 
n.º84, em aljustrel, nomear os técnicos, 
arquitecta Judite aiveca, eng.º paulo 
Ferreira e Fiscal municipal luís palma 
para a feitura da mesma e notificar o 
proprietário da data da sua realização.

• Foi presente o auto de consignação 
da obra empreitada de regeneração 
urbana de rio de moinhos arranjos 
urbanísticos na rua das escolas

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar a revisão de preços Definitiva 
referente à empreitada reparação da 
em 530 – rio de moinhos / messejana.

• Foi presente o auto de consignação 
da obra empreitada de ampliação da 
piscina municipal coberta. 

• Foi presente o auto de consignação 
da obra empreitada de recuperação do 
cine oriental – aljustrel.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar a proposta do Sr. Vereador dos 
recursos Humanos, relativa à contra-
tação de docente para as actividades 
de enriquecimento curricular, tendo 
como teor a abertura de procedimento 
concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado – contrato a termo 
resolutivo certo, a tempo parcial, para 
os seguintes postos de trabalho:

 1 professor de inglês, com horário de 
trabalho de 15 horas semanais

 1 professor de inglês, com horário de 
trabalho de 12 horas semanais;

 1 professor de música com horário de 
trabalho de 10 horas semanais

 2 professores de música, com horário 
de trabalho de 8 horas semanais cada

 1 professor de música, com horário de 
trabalho de 6 horas semanais;

 2 professores de actividades lúdico-
expressivas, com horário de trabalho de 
8 horas semanais cada. 

• a câmara deliberou por unanimidade 
reconhecer o interesse público ao 
projecto de construção do Sistema 
elevatório da Zona industrial de aljustrel 
e submetê-lo à assembleia municipal.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar o protocolo de cooperação 
entre o município de aljustrel e a Santa 
casa da misericórdia de aljustrel cujo 
objecto se prende no compromisso por 
parte da câmara municipal de aljustrel 
em co-financiar o projecto “ construção 
do novo lar da 3ª idade de aljustrel”, 
com a importância de 250.000,00 € 
(duzentos e cinquenta mil euros), a 
que corresponde uma taxa de 10,01% 
do montante elegível da operação no 
inalentejo, de forma a proporcionar à 
Santa casa da misericórdia de aljustrel 
a possibilidade de aceder a uma taxa 
de co-financiamento nos termos do 
disposto no nº11 do regulamento es-
pecífico - equipamentos para a coesão 
local. antes da votação o Sr. Vereador 
manuel Frederico retirou-se da sala não 
tendo tomado parte na votação. 

• a câmara deliberou por unanimida-
de aprovar a minuta de protocolo de 
cooperação entre as diversas câmaras 
municipais do baixo alentejo e a 
cerci beja com vista à obtenção de um 
acréscimo no apoio financeiro por parte 
do inalenteJo, para a construção 

da unidade de lar residencial “Vidas 
coloridas ii

• por deliberação de câmara e assem-
bleia municipal tomada em reunião e 
sessão realizada em 17 e 29 de abril de 
2009, respectivamente, foi autorizada a 
aquisição à Santa casa da misericórdia 
de aljustrel pelo preço de 420.010,00€ 
(quatrocentos e vinte mil e dez euros), 
a pagar entre Janeiro de 2010 e Dezem-
bro de 2011, em tranches trimestrais, 
e na condição de apenas tomar posse 
do edifício aquando da conclusão do 
novo lar de idosos, mas de imediato do 
logradouro para execução das obras de 
requalificação do Jardim. acontece que 
por circunstâncias supervenientes, só 
agora se  encontra terminado o proces-
so de concurso da empreitada “parque 
da Vila”, com vista à execução das 
referidas obras. assim, e por impossibi-
lidade de cumprimento das condições 
aprovadas anteriormente, propõe-se a 
aprovação do seguinte plano de paga-
mentos: 170.010,00€ (cento e setenta 
mil e dez euros) em 24 prestações 
mensais no valor de 7.083,75€ (sete mil 
e oitenta e três euros e setenta e cinco 
cêntimos), vencendo-se a primeira no 
mês de Janeiro de 2012; 250.000,00€ 
(duzentos e cinquenta mil euros) em 
12 prestações mensais no valor de 
20.833,33€ (vinte mil oitocentos e trinta 
e três euros e trinta e três cêntimos), 
vencendo-se a primeira no mês de 
Janeiro de 2014.

• a câmara deliberou por unanimidade 
atribuir um subsídio no valor de 250,00€ 
à irmandade misericórdia nossa Se-
nhora da assunção de messejana para 
fazer face às despesas com os prepa-
rativos para a realização da tradicional 
corrida de toiros que irá ter lugar no dia 
15 de agosto

reunião de Câmara 
de 24 de agosto de 2011

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. presidente 
relativo à empreitada de “regeneração 
urbana de rio de moinhos – arranjos 
urbanísticos na rua das escolas – apro-
vação do plano de segurança e saúde.

• a câmara deliberou por unanimidade 
ratificar o protocolo o protocolo de 
cedência de equipamento informático.

• a câmara deliberou por unanimidade 
atribuir aos alunos mais carenciados 
das escolas do 1º ciclo do ensino bá-
sico um auxílio económico no valor de 
75,00 € para o escalão a e 37,50 € para 
o escalão b.

• a câmara deliberou por unanimidade 
emitir parecer favorável à proposta de 
início de procedimento para aquisição 
de Serviços de limpeza, nos edifícios 
da biblioteca municipal, museu munici-
pal, oficinas de animação e Formação 
cultural, cpcJ, Julgado de paz e posto 
de turismo.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar o protocolo rede de centros 
de acolhimento turístico – “chaves do 
alentejo”, entre a entidade regional de 
turismoert e o município de aljustrel.

• a câmara deliberou por unanimidade 
aprovar o acordo de cooperação entre o 
município de aljustrel e de Ferreira  
do alentejo.

resumo das deliberações - reuniões de Câmara
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Uma das equipas de voluntários

Município

Voluntariado Jovem para as Florestas assembleia Municipal

curiosidade 
• o projecto Voluntariado Jovem para 

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

jovens contribuem 
para prevenção de incêndios

Sob a égide do programa 
“Voluntariado Jovem para as 

Florestas” do instituto Português 
da Juventude, em colaboração 
com a equipa de Protecção Civil da 
Câmara Municipal de aljustrel, au-
toridade Florestal Nacional, institu-
to Português da Juventude, GNr, 
Bombeiros de aljustrel, desenvol-

veu-se, entre os meses de Junho e 
Setembro, um conjunto de acções 
de vigilância levada a cabo por de-
zasseis jovens do concelho.

durante os meses de vigilância os 
voluntários identificaram cerca de 
uma dezena de focos de incêndio 
dos vários pontos de vigia. dados 
estes resultados, o balanço a fazer 

é extremamente positivo. 
através de uma prestação atenta 

e responsável, os jovens puderam, 
em tempo útil, sinalizar os fogos, 
dando o alerta para as autoridades 
competentes. a Câmara Municipal 
felicita e agradece o desempenho 
destes jovens, bem como os resul-
tados das suas acções.

 Durante os meses de 
vigilância os voluntári-
os identificaram cerca 
de uma dezena de 
focos de incêndio dos 
vários pontos de vigia

Fixação 
do valor 
das taxas 
do Imposto 
Municipal 
sobre Imóveis

a última reunião da assembleia 
Municipal de aljustrel realizou-se 

a 30 de Setembro de 2011, em sessão or-
dinária. depois do primeiro período para 
intervenção do público foi colocada a vo-
tação o previsto no artigo 1º do Código do 
imposto Municipal sobre imóveis. Este 
assunto foi aprovado por unanimidade.

Considerando que, de acordo com o 
previsto no n.º 1 do art.º 14.º da lei n.º 
2/2007 de 15 de Janeiro os municípios 
podem deliberar lançar anualmente 
uma derrama, até ao limite máximo de 
1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de imposto sobre o rendi-
mento das pessoas colectivas (irC), que 
corresponda à proporção do rendimento 
gerado na sua área geográfica por sujei-
tos passivos residentes em território por-
tuguês que exerçam, a título principal, 
uma actividade de natureza comercial, 
industrial ou agrícola e não residentes 
com estabelecimento estável nesse ter-
ritório, propõe o seguinte: Que a Câmara 
delibere propor à assembleia Municipal, 
nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 
64º da lei n.º169/99 de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela lei 
n.º 5-a/2002 de 11 de Janeiro, que seja 
fixada para o exercício de 2011 (a cobrar 
em 2012), a taxa de derrama de 1,1%, 
previsto no n.º 1 do art.º 14.º da lei n.º 
2/2007 de 15 de Janeiro, sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento do im-
posto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas (irC), e ainda, de acordo com 
o n.º 4 do art.º 14, conjugado com o n.º 
3 do art.º 11º da lei/2007 de 15 de Janei-
ro, autorização para conceder isenção às 
empresas com um volume de negócios 
no ano anterior que não ultrapasse os 
150.000 €. Este ponto da assembleia Mu-
nicipal foi aprovado por maioria com 8 
abstenções da CdU. 

Seguiu-se na ordem de trabalhos a 
proposta de isenção de imposto Munici-
pal sobre a transmissão onerosa de imó-
veis (iMt) do loteamento rossio da Feira 
em aljustrel.

os lotes de terreno são destinados 
a todas as pessoas singulares que não 
possuam casa própria com condições de 
habitabilidade, nem tenham tido, nos últi-
mos dez anos, um lote de terreno destina-
do à construção de habitação no concelho 
de aljustrel, com idade compreendidas 
entre os 18 e os 40 anos, ou tratando-se 
de um casal, que a idade média dos dois 
seja de 40 anos, naturais ou residentes no 
concelho há mais de 1 ano. aprovado por 
unanimidade.

Em cima da mesa esteve ainda a “de-
claração de interesse Público Municipal 
do Projecto de Construção do Sistema 
Elevatório da Zona industrial de aljustrel”. 
Este ponto da ordem de trabalhos foi 
aprovado por unanimidade.

Para encerrar esta campanha realizou-se dia 
7 de Setembro, no anfiteatro da Piscina Mu-
nicipal de aljustrel, uma cerimónia de encer-
ramento do Projecto Voluntariado Jovem para 
as Florestas.

Este evento contou com a presença de re-
presentantes das entidades envolvidas no pro-
jecto, nomeadamente autoridade Nacional de 
Protecção Civil (aNPC), autoridade Florestal 

Nacional (aFN), instituto Português da Juven-
tude (iPJ), GNr, Bombeiros, Câmara Municipal 
de aljustrel, e ainda dos cerca de 230 voluntá-
rios que, ao longo dos meses de Julho e agos-
to, vigiaram as florestas do distrito de Beja.

durante este período os voluntários detecta-
ram centenas de incêndios em todo o distrito, 
cuja detecção precoce foi fundamental para 
uma resposta rápida dos meios de combate e 

minimização do impacto dos fogos.
todos estes jovens voluntários, na sua maio-

ria estudantes, que abdicaram de uma parte 
das suas férias escolares para “agarrar” esta 
causa, contribuíram para uma menor área ar-
dida no concelho, em particular, e no distrito, 
em geral, ao mesmo tempo que ganharam 
consciência que cuidar da floresta é garantir 
o futuro. 

Cerimónia de encerramento

>

Entrega de diplomas Jovens voluntários

>
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diferentes públicos, diferentes soluções, um só destino

turisMo

aljustrel é certamente o con-
celho alentejano que regista 

um dos mais elevados investimen-
tos no sector do turismo, sobretu-
do no que diz respeito a unidades 
hoteleiras. Pode parecer contraditó-
rio, mas a verdade é que, apesar da 
crise económica gerneralizada, ve-
rifica-se um aumento exponencial 
deste tipo de projectos no alentejo. 

aljustrel, o vale encantado como 
é designado por muitos, tem uma 
posição geográfica privilegiada, 
pois situa-se num ponto intermédio 
entre a capital lisboeta e o algarve 
e é servido pelo nó da a2 que liga 
o centro ao sul do país, tornando 
quer o aeroporto da Portela, quer 
o de Faro acessíveis, a pouco mais 
de uma hora e meia de distância. o 
aeroporto de Beja dista a menos de 
40 km, o que torna aljustrel geogra-
ficamente central.

*****
Prestige Hotel 
& SPa 
diversidade e qualidade são as pa-
lavras de ordem nos projectos turís-
ticos previstos para o concelho de 
aljustrel, mas o de maior relevância, 
por se tratar de um empreendimen-
to de 5 estrelas, é o Prestige Hotel 
& SPa. o projecto a implementar no 

local designado por Casa da Horta é 
um espaço destinado a turismo de 
lazer, relaxamento e divertimento, 
com um centro para desenvolvi-
mento de actividades comerciais, 
negociais, realização de congressos, 
estágios desportivos e cerimónias. 
Este empreendimento de luxo, com 
uma área total de cerca de 8 mil 
metros quadrados divididos por 3 
pisos, deverá dotar o concelho com 
cerca de centena e meia de camas 
divididas entre os 10 quartos indi-
viduais, 49 duplos, 6 apartamentos 
t1e as 4 suites.

o projecto do hotel prevê a cons-
trução de um SPa, piscina, ginásio, 
restaurante, sala polivalente, esta-
cionamentos privados, jardins pri-
vativos, elevadores panorâmicos, 
zonas sociais com sala de jogos, bu-
siness center, bar, kids club e 2 lojas. 
o SPa disponibiliza vários serviços. 
Na zona seca situam-se as salas de 
massagens, nas zonas húmidas en-
contram-se as saunas, banho esco-
cês, banho turco, hammam e jacu-
zzi. Este dispõe ainda de um centro 
de estética com tratamentos para o 
rosto, corpo e cabeleireiro.

***
Hotel Vila aljustrel
Com um objectivo mais abran-
gente, uma vez que tenta “atingir” 
tanto o turista como o homem de 
negócios, o Hotel Vila aljustrel, que 
já começou as obras de constru-
ção, tem uma posição geográfica 
privilegiada. dentro em breve, irá 
nascer, nas antigas instalações da 
rodoviária, na intersecção entre 
a rua Catarina Eufémia e General 
Humberto delgado, um novo ho-

tel com classificação de 3 estrelas. 
Este hotel pretende ter um funcio-
namento utilitário e define como 
prioridades o conforto, higiene, se-
gurança e bem-estar.

Composto por 4 pisos, este hotel 
disponibiliza 33 quartos com capa-
cidade para receber 80 utentes. dis-
põe de piano bar, sala polivalente, 
área de internet, uma área de estar 
com serviço de bar, restaurante 
interior com pátio estival, um sola-
rium e esplanada com bar estival, 

ginásio de manutenção para clien-
tes com sauna e banho turco. 

dada a excelente localização do 
Hotel Vila aljustrel, no CBd-Central 
Busines district de aljustrel, os 
utentes podem deslocar-se a pé 
para uma visita ao comércio local 
ou tratar de qualquer assunto re-
lacionado com serviços. Podem 
também usufruir do parque de es-
tacionamento gratuito, com capaci-
dade para 80 viaturas, que se situa 
a escassos metros do hotel.

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

o Município de aljustrel assi-
nou recentemente um proto-

colo de parceria com a Ert- Entidade 
regional de turismo do alentejo, no 
sentido de integrar a “rede de Cen-
tros de acolhimento turístico – Cha-
ves do alentejo” com o objectivo de 
conceber e aplicar uma estratégia 
integrada de acolhimento turístico. 

trata-se de um projecto, inscrito 
na linha orientadora do Plano ope-
racional de turismo, que visa a cria-
ção de uma estratégia de hospitali-
dade à escala regional, contribuindo 
para a afirmação do cluster regional 
do turismo. Para tal é sobejamente 
necessária a cooperação entre a Ert 
alentejo e os diversos Municípios, 

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

sicas de hospitalidade, indo ao en-
contro de novas formas de promo-
ção da interactividade com o turista, 
alargando as suas possibilidades de 
fruição do território.
Esta “rede de Centros de acolhi-
mento turístico Chaves do alentejo” 
é financiado pelo Programa opera-
cional iNalENtEJo.

aljustrel 
com vários 
projectos 
turísticos

>

alentejo como destino de eleição

aljustrel integra rede de Centros de acolhimento turístico  

Posto de turismo de aljustrel

apesar da crise económica 
generalizada, verifica-se 
um aumento exponencial 
deste tipo de projectos no 
alentejo

>

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

Hotel Prestige

Hotel Villa aljustrel
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Hotel Villa aljustrel

desenvolviMento

Parceria em curso

lepe e aljustrel 
unidos, num 
futuro próximo, 
pela romã

Uma comitiva de agricul-
tores espanhóis, que cons-

tituem a associação General de 
Empresários de lepe, a aGlEPE, 
deslocou-se a aljustrel para reunir 
com a associação de regantes do 

roxo no sentido de sensibilizar os 
agricultores do Concelho de al-
justrel para o cultivo da romã. os 
produtores da região espanhola 
de lepe pretendem encontrar nos 
agricultores aljustrelenses parcei-
ros para um projecto transfrontei-
riço num futuro próximo. 

a Espanha é um dos mais im-
portantes países produtores de 
romã de todo o globo. a nível do 
mercado europeu os nuestros her-
manos são considerados os maio-
res produtores e exportadores des-
te produto.

os produtores da região 
espanhola de lepe pre-
tendem encontrar nos 
agricultores aljustrelenses 
parceiros para um projecto 
transfronteiriço

> Campo de romãs 
em Messejana

reunião de trabalho

a romã tem um efeito antioxidante, 
anti-cancerígeno e anti-inflamatório. 
o seu efeito antioxidante e anti-infla-
matório faz com que seja benéfico no 
tratamento de várias doenças.

curiosidade 

No final do ano passado foi 
dado o “pontapé de saída”do 

Projecto aGENda 21 local do Con-
celho de aljustrel, que ambiciona 
construir os caminhos que nos le-
vem a um futuro melhor nas nos-
sas terras, através da participação 
de todos. agora com o trabalho de 
análise das respostas aos inquéri-
tos, realizados em Janeiro e Feve-
reiro, concluída, novas e mais im-
portantes etapas vão avançar. 

Com vista a melhor se envol-
verem neste processo, apresenta-
se uma visão resumida e sintética 
dos resultados das respostas aos 
inquéritos realizados junto de toda 
a população do Concelho e, parti-
cularmente, aos Jovens Estudantes 
e às instituições do Concelho. Em-
bora as respostas não tenham sido 
tão numerosas quanto desejado, 
constituem um bom ponto de par-
tida para definir os pontos fracos e 
fortes e as prioridades para um de-
senvolvimento sustentável do nos-
so território e suas populações. 

O que pensa a população 
Na base das 169 respostas ob-

tidas face ao inquérito à totalidade 
da População Concelhia é possível 
identificar as posições mais rele-
vantes expressas quanto à constru-
ção do futuro colectivo. de referir 
que as respostas se concentram em 
maior percentagem na Freguesia 
de aljustrel, no género Feminino, 
nas classes etárias dos 25 aos 34 e 
de mais de 65 anos, com escolari-
dade do 12º ano e licenciatura e de 
empregados por conta de outrem. 

Quanto à questão de que activi-
dade Económica é prioritária para o 
desenvolvimento do Concelho sur-
gem a indústria Extractiva, a agri-
cultura e Pecuária e o turismo e, 
ainda, a indústria transformadora. 
É de salientar que na actualidade o 
turismo já é considerado uma acti-
vidade indispensável e que a agri-
cultura volta a ser um sector com 
novas potencialidades.

No que respeita a Medidas para 
a Sustentabilidade do desenvolvi-
mento do Concelho, salienta-se a 
necessidade de potenciar a “locali-
zação do Concelho” e de responder 
positivamente às fracas “oportuni-
dades de Emprego”, aspecto consi-
derado o mais preocupante. de re-
ferir, ainda, que são considerados 
aspectos muito negativos o “en-
velhecimento e a desertificação” 
populacional e, por outro lado, os 
aspectos relacionados com o “Pa-
trimónio local” e com a “Qualida-
de de Vida e ambiental” factores 
positivos a serem valorizados. 

Perante a identificação de Com-
portamentos individuais relaciona-
dos com a sustentação do Futuro, 
consideram-se positivos a “par-
ticipação eleitoral”, a “aceitação 
da diferença” e “preocupações 
ambientais”e como negativo a fra-
ca participação cívica.

Face à necessidade de identi-
ficação de Pontos Fortes e Fracos 
relevantes as respostas incidem 
dominantemente nas matérias re-
lacionadas com o “Município”, “de-

senvolvimento Económico, Social 
e Cultural”, “Cultura, desporto e la-
zer” e “turismo”. 

tentando identificar melhor 
estes aspectos, diremos que as 
questões referentes à “rede Viária 
e transportes”, ao “Urbanismo e 
Paisagismo” e a “Espaços Verdes” 
são as dominantes no que se refere 
ao “Município”. Face à questão do 
“desenvolvimento,,”, respigamos 
os alertas para a não dependência 
da actividade mineira, a necessida-
de de maior empreendedorismo e 
de incentivos adequados e, negati-
vamente, o envelhecimento,  o de-
semprego e a desertificação popu-

lacional. Quanto ao “turismo”, que 
mereceu destaque, salientamos a 
referência às potencialidades via 
Património, nomeadamente as 
“Minas”e o “roxo”, e a necessidade 
de maior promoção e divulgação e 
de unidades hoteleiras. 

Por último, face às respostas de 
Cidadãos da Comunidade, pedia-se 
Palavras-Chave que identifiquem o 
Concelho de aljustrel. Perante 377 
palavras, estas referem-se maiori-
tariamente ao Património Natural, 
Edificado e Cultural, à secular ac-
tividade Mineira e à Qualidade de 
Vida e Hospitalidade das Gentes do 
Concelho. 

>

>

análise dos questionários 

agenda 21 local de aljustrel com resultados

Como já havíamos noticiado 
anteriormente o Presidente 

da Câmara, Nelson Brito, reuniu, em 
finais de Março, com a administra-
ção da Edia e com os empreiteiros 
das várias obras de construção das 
infra-estruturas dos blocos de rega 
que abrangem as freguesias de al-
justrel, Ervidel, rio de Moinhos e S. 
João de Negrilhos com o objectivo 
de traçar um plano de trabalho co-
mum. as obras já começaram e os 
blocos de rega serão uma realidade 
num futuro muito breve.

Para além dos blocos de rega, 
as novas áreas de regadio incluem 
dois reservatórios de regulariza-
ção, duas estações elevatórias, re-
des de telegestão, 35 quilómetros 
de rede viária e 36,6 quilómetros 
de redes de drenagem.

Estas obras já em curso irão 
permitir aumentar a área de rega-
dio do nosso concelho de 5.000 
hectares para 25.000 hectares, 
para tal será necessário um inves-
timento de mais de 84 milhões de 
euros. 

Blocos de rega

Obras da 
infra-estrutura 
de rega 
de alqueva 
avançam 
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Messejana

D. sebastião visitou 
as Festas de santa Maria 

S. João de Negrilhos

Obra 
de beneficiação 
resultante 
do Orçamento 
Participativo

População aderiu em massa

rua Manuel Figueiredo

Este ano as Fes-
tas de Santa Maria 
prolongaram-se por 
quatro dias cheios 

de alegria e boa disposição. 
Para além do programa habitu-

al houve uma visita muito espe-
cial, d. Sebastião “voltou” à vila 
de Messejana para uma recria-
ção que pretendeu enriquecer 
o programa tradicional criando 
um novo atractivo para os visi-

tantes e uma lição de história 
viva. Com El’rei em destaque, 
houve festa, rábulas, demons-
trações de armas pela Guarda 
real, danças da época, arraial 
musical pelas ruas entre outras.

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

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

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

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

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

rua Dr. brito camacho, 
s/n 7600-503 rio de moinhos
Tel. 284 609 673
Fax. 284 609 673
e-mail
 j.f.riodemoinhos@clix.pt 

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

rede de Águas 
Pluviais 
em Vale D’Oca

o Bairro Mineiro de Vale 
d`oca vai ser alvo de obras 
de recuperação na rede de 
águas pluviais. Pretende-

se assim melhorar a drenagem plu-
vial duma zona de Val d’oca condu-
zindo as águas pluviais até uma linha 
de água existente. a tubagem será 
implantada em vala, com largura e 
profundidade regulamentares.

Na travessia das faixas de roda-
gem, serão construídos aquedutos 
em manilhas de betão, antes de se 
iniciar o movimento de terras, nas 
faixas de rodagem, o pavimento será 
cortado com equipamento apropria-
do. Posteriormente, será colocada 
sub-base e base em material britado 
de granulometria contínua em cama-
das devidamente regadas e compac-
tadas.

I Feira do livro 
o último fim-de-semana 
de Julho em Ervidel ficou 
marcado pela realização da 
i edição da Feira do livro 

organizada pela Junta de Freguesia. 
durante dois dias o Centro Cultural 
Unidade de Freguesia recebeu cente-
nas de visitantes, que se deslocaram 
ao evento pelo atractivo da iniciati-
va em si, mas também pelo nível da 
programação que contou com nomes 
como poeta José Fanha, músico Pau-
lo ribeiro e o conhecido contador de 
estórias, Serafim.

Biblioteca 
Municipal

o executivo da Câmara 
Municipal, em articulação 
com a Junta de Freguesia 
de rio de Moinhos, levou 

cabo o projecto de munir esta fre-
guesia do concelho com um pólo da 
biblioteca municipal. assim, onde já 
existia a Biblioteca Escolar existe ago-
ra um espaço de uso público, após 
o período lectivo a população pode 
usufruir da biblioteca, dos jornais, re-
vistas, computadores e equipamento 
informático disponível.

Já se iniciaram as obras 
na rua Manuel da Silva 
Figueiredo, em Montes 
Velhos. Esta obra con-

siste na drenagem pluvial do arru-
amento, ou seja, na construção da 
rede pluvial com sumidouros. Pos-
teriormente esta mesma rua irá ser 
revestida com uma camada de des-
gaste em betão betuminoso.

Esta obra surge no âmbito do 
orçamento Participativo que a au-
tarquia levou a cabo no sentido de 
ouvir a opinião e necessidades da 
população do concelho.

aljustrel

rio Moinhos

Ervidel
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eMpreendedorisMo

transaqua absorve  
mão-de-obra do concelho

Carteira de encomendas garante empregos

número

83

a transaqua, unidade fabril 
instalada em São João de 
negrilhos, no concelho 
de aljustrel, utiliza maqui-
naria altamente sofisticada 
apenas utilizada em quatro 
pontos do globo.

de costas viradas para a crise, 
a transaqua continua a inves-

tir no Concelho de aljustrel. até ao 

momento já contratou mais de meia 
centena de pessoas e a previsão de 
criar perto de 100 postos de empre-
go mantêm-se. 

Esta realidade é possível dado 
o volume de encomendas de con-
dutas que a construção dos canais 
adutores dos novos perímetros de 
rega, completando assim o conjun-
to de empreitadas que possibilita a 
transferência de água desde a Bar-
ragem de alqueva até à albufeira do 
roxo.

Esta obra absorve um grande nú-

mero de condutas, o que significa 
um aumento da produção, o que, 
por sua vez se traduz na contratação 
de mão-de-obra, pelo que a empre-
sa continua a seleccionar operários 
para este sector. a título de curiosi-
dade constate-se que o comprimen-
to total dos adutores, desde alqueva 
ao roxo, ultrapassa os 83 quilóme-
tros.

as condutas de que falamos, 
como já referimos numa outra edi-
ção do Boletim Municipal, são tu-
bagens de betão com alma de aço 

para sistemas de rega e barragens, 
para abastecimento de água em 
alta, bem como redes de rega, emis-
sários submarinos, mini-hídricas e 
tubos de cravação sob vias de cir-
culação. 

a transaqua, unidade fabril insta-
lada em São João de Negrilhos, no 
Concelho de aljustrel, utiliza maqui-
naria sofisticada apenas utilizada em 
quatro pontos do globo. Uma vanta-
gem importante quando se tem em 
consideração o facto de que deixa de 
ser necessário importar do estrangei-

ro, bem como a possibilidade de co-
meçar a exportar a partir do alentejo, 
para o resto do mundo, um produto 
português de qualidade.

É manifestamente claro que esta 
imunidade em relação à crise insta-
lada é possível graças ao projecto 
de alqueva. a região tinha “sede” 
de água, mas também de desenvol-
vimento. assim, mais uma vez se 
comprova que este projecto aumen-
tou consideravelmente o potencial 
de desenvolvimento do tecido em-
presarial da região alentejo.

Quilómetros -  
comprimento 
total dos aduto-
res, desde 
alqueva ao 
roxo.

>
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sénior

USa

a Câmara Municipal de aljus-
trel apostada em proporcio-

nar uma maior qualidade de vida 
e contribuir para o bem-estar físico 
e mental da população sénior do 
concelho criou em 2010 o programa 
animasénior. Este é dirigido a todos 
os idosos, reformados e pensionis-
tas do concelho de aljustrel e visa 
essencialmente a promoção de acti-
vidades que proporcionem uma par-

ticipação mais activa na sociedade 
onde estão inseridos.

ao longo do último ano deze-
nas de seniores participaram em 
actividades de índole pedagógico 
como: alfabetização, informática 
e oficinas temáticas, mas também 
de cariz desportivo, no âmbito do 
Movisénior.

dado o grau de satisfação da po-
pulação, a Câmara Municipal de al-
justrel decidiu continuar com o Pro-
grama animasénior nas freguesias 
do concelho.

Considerando a importância 
crescente da população sénior, e 
sendo a Universidade Sénior uma 
resposta social que visa criar e di-
namizar regularmente actividades 
sociais, culturais, educacionais e de 
convívio, preferencialmente para 

e pelos maiores de 50 anos num 
contexto de formação ao longo da 
vida, o Município de aljustrel im-
plementou a Universidade Sénior 
de aljustrel.

Esta é, na opinião do executivo 
camarário, um importante contribu-
to para a resolução de um problema 
que assume proporções crescentes 
nos dias que correm: o problema 
do isolamento, da solidão e da 
deficiente qualidade de vida que 
estes dois factores provocam. as 
actividades leénior visam propor-
cionar uma elevada acessibilidade 
ao saber e ao conhecimento e uma 
enorme satisfação de viver, que 
é conseguida através do contacto 
com outras pessoas, com as trocas 
de experiências, de motivações e 
de afectos.

universidade sénior de aljustrel 
abre portas em Outubro
as actividades levadas a 
cabo na universidades 
Sénior visam proporcionar 
uma elevada acessibilida-
de ao saber e ao 
conhecimento

>

a universidade Sénior 
visa criar e dinamizar 
regularmente activida-
des sociais, culturais, 
educacionais e de 
convívio

ObjeCtivOS dA USA

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

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

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

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

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

• Fomentar o voluntariado social;

•  trabalhar em articulação com entidades públicas e particulares  
são outros dos intuitos.
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Como funciona a USa?
A USA funciona entre os meses de Setembro a Junho de cada ano, 

com interrupções no Natal, Carnaval e na Páscoa. As aulas decorrem de 
segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 18h00.

Para além das aulas teóricas e práticas, a USA promoveoutras activi-
dades, tais como visitas de estudo, passeios culturais, festas tradicionais, 
colóquios, intercâmbios, entre outros que poderão decorrer em qualquer 
dia da semana, em datas e horários a definir com os participantes.

disciplinas leccionadas 
na USa?

São várias as disciplinas leccionadas na USA. Cada aluno escolhe as 
que considerar mais interessantes dentro do leque disponível.

História Local e Património; Língua Portuguesa; Inglês; Cidadania; In-
formática; Artes  Plásticas/ Pintura; Actividade Física; Hidroginástica; Mú-
sica; Teatro; Psicologia , Saúde.

Do programa poderão ainda fazer parte passeios, visitas de estudo e 
outras actividades que promovam o convívio entre os alunos e o contacto 
com ofertas culturais diversificadas; divulgação e informação de serviços 
destinados a seniores; actividades de promoção de saúde e hábitos de 
vida saudáveis e outras actividades socioculturais que os alunos ou os 
professores sugiram. 

Quais as condições necessárias 
para frequentar a USa?

Ter idade igual ou superior a 50 anos; ter gosto e vontade de aprender; 
possuir robustez física e psíquica adequada à realização das actividades; 
aceitar os princípios e normas de funcionamento da USA; proceder à ins-
crição através do preenchimento de ficha de candidatura acompanhada 
de fotocópia do bilhete de identidade e de duas fotografias recentes tipo-
passe. 

Para frequentar a USA os alunos pagarão uma propina trimestral, por 
cada disciplina de frequência, cujo valor será fixado pela Câmara Munici-
pal no início de cada ano lectivo, salvo se ficarem isentos no âmbito da 
aplicação das normas de atribuição do cartão social. 

Esta propina deverá ser paga no início de cada trimestre. Todos os alu-
nos deverão estar cobertos por um seguro anual, cujo pagamento será 
efectuado no acto da inscrição por cada aluno.

Pode-se frequentar as aulas 
no âmbito do programa 
animasénior e da USa 
simultaneamente?

Sim. Uma coisa não invalida a outra, a diferença é que o Animasénior  
foi criado  com  o  objectivo de levar as pessoas  das freguesias rurais a 
saírem de casa todos os dias pelo menos uma hora para uma actividade 
diferente, promovendo o convívio e o conhecimento, proporcionando às 
pessoas a sua valorização pessoal e social.

 A USA desenvolve a sua acção apenas na sede de concelho, tem uma 
pequena propina por cada disciplina, um seguro escolar, um leque variado 
de disciplinas, obedece a um calendário escolar e horário idêntico ao dos 
estabelecimentos de ensino e um regulamento diferente que é imposto 
pela Rede de Universidades da Terceira Idade.

sénior

• a uSa pertence à rutiS-  rede 
de universidades da terceira 
idade. trata- se de uma insti-
tuição de utilidade pública e é 
uma entidade representativa 
das universidades Seniores 
portuguesas.

• a rutiS é também a entidade 
certificadora das utiS, através do 
instituto português da proprieda-
de industrial, e a representante 
nacional junto da associação 
internacional de universidades 
da terceira idade e da uneSco 
na ii assembleia mundial do 
envelhecimento.

• a uSa destina-se a adultos com 
idade igual ou superior a 50 anos, 
independentemente do seu nível 
de escolaridade. 

PeRGUNtA & ReSPOStA PeRFiL dO ALUNO dA UNiveRSidAde 
SéNiOR de ALjUStReL

Nome: carlos Júlio de carvalho
Idade: 63
Naturalidade: messejana
Profissão: aposentado do ministério da agricultura, desde  
o passado dia 1 de outubro de 2010.

Nome: maria Júlia pinto
Idade: 57
Naturalidade: aljustrel
Profissão: comerciante/ artesã

BM- Qual é a sua opinião em relação a este novo projecto do 
Município de aljustrel, quais são as suas expectativas?

Carlos júlio- Uma vez que me encontro recentemente aposen-
tado, tenho muito tempo livre. a Universidade é uma maneira de 
ocupar o tempo livre de uma forma útil, também estar em contacto 
com antigos colegas de escola, fazer novos amigos, passar “bons 
bocados” e partilhar outras coisas que sabemos da nossa experi-
ência de vida.

BM: o que é que a motivou a matricular-se na Universidade Sé-
nior de aljustrel, ainda mais quando trabalha?

Maria júlia Pinto: o que me levou a vir para a Universidade foi 
o gosto em aprender inglês. tenho um estabelecimento aberto onde 
muitas vezes tenho que falar com estrangeiros e tenho necessidade 
de me expressar em inglês e muitas vezes vejo-me “embaraçada” 
por não saber expressar-me, precisava de melhorar o desempenho 
no meu trabalho. Gostava de lhes falar da nossa terra para lhes dar 
a conhecer os pontos interessantes da nossa vila e de explicar a 
importância do artesanato que depois vai para todos os pontos do 
mundo.
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Conhecer e ser um “cortenho”

associativisMo

Convívio, espírito de equipa, camaradagem e desporto

o Grupo Mo-
tard “os Cor-
tenhos” roda 
no asfalto des-
de agosto de 
2009, mas tudo 

começou há vários, por amor a uma 
Zundap, tal como nos revelou dário 
Cavaco, sócio fundador e Presidente 
da direcção do grupo.

Em pequeno foi a motorizada 
do avô que lhe despertou o fascí-
nio pelas motas. Entre as primeiras 
“voltinhas” da infância, que o avô 
foi permitindo, até à primeira mota 
passaram alguns anos. actualmen-
te, com 27 anos possuí três motas 
de alta cilindrada.

Em Março de 2009 dário Cava-
co e um amigo decidem organizar 
um passeio tt. dado o sucesso da 
iniciativa ocorreu-lhes perpetuar o 
momento através da criação de um 
grupo na Corte Vicente anes. Por 
que não? Perguntaram-se. Estava 
dado o primeiro passo para a for-
mação do grupo motard. a partir daí 
criaram-se os estatutos, pediram-se 
apoios e a 4 de agosto “nasceu”, sob 
o signo de leão, o Grupo Motard 
“os Cortenhos”.

inicialmente o grupo instalou-se 
numa sede provisória, num espaço 
construído pela Junta de Freguesia 
de aljustrel para a população sé-
nior da aldeia. Mais tarde “os Cor-
tenhos” assinaram um contrato de 
comodato com a Junta de Freguesia 
e instalaram a nova sede na Escola 
Primária devoluta existente na lo-

calidade. Com o apoio logístico da 
Junta de Freguesia e da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, que forneceram 
os materiais necessários, e a mão-
de-obra dos sócios, recuperou-se o 
espaço e devolveu-se alma e digni-
dade ao local. Conforme nos disse 
dário Cavaco, o apoio da Junta de 
Freguesia e da Câmara Municipal 
de aljustrel têm sido fundamentais 
para o grupo. Um bom exemplo dis-
so foi o computador que a autarquia 
ofereceu a esta associação no pas-
sado dia 19 de agosto, no âmbito da 
iniciativa E-Município.  

expectativas superadas 
Em 2011 a Corte Vicente anes 

viu o verdadeiro espírito motard na 
festa do “1º aniversário” do grupo. 
Com o registo de duas centenas de 
entradas e sessenta motos no recin-
to, o balanço foi extremamente po-
sitivo. outra coisa não seria de espe-
rar até porque o cartaz era bastante 
convidativo com campismo gratui-
to, almoço convívio, jogos tradicio-
nais, bandas rock e um espectáculo 
de striptease. 

a festa realizou-se em ambiente 
de grande camaradagem entre mo-
tards, amigos, esposas e familiares 
dos sócios que envolvidos pelo forte 
espírito de união contribuíram com 
a força do trabalho para que tudo 
corresse da melhor forma. E assim 
foi!

o Grupo Motard prima pelo dina-
mismo e está em acção todo o ano. 
Para além deste encontro anual, que 
serve para assinalar o aniversário 
do grupo, “os Cortenhos” também 
organizam outras actividades. Para 
já, apenas podemos avançar que o 
Passeio tt, em Março, e o raid tt, 
em Novembro, vão voltar a realizar-
se em 2012, apesar de ainda não te-
rem datas definidas.

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

o apoio da Junta de 
Freguesia e da câmara 
municipal de aljustrel têm 
sido fundamentais para o 
grupo

Grupo Motard “Os Cortenhos”. 
Por que não?

Perfil
Nome: Dário José martins cavaco
Idade: 27 anos
Profissão: mecânico
Empresa:teixeira Duarte /Somincor

concentração 
de motos

a lama não 
assusta

estacionamento

Convívio  
salutar

amizade deu 
o mote

1

2

3

4

5

• “os Cortenhos” honram a sua 
localidade e como tal escolhe-
ram como tema central do seu 
logótipo o Parque Vicente anes.

• actualmente o Grupo Motard 
“os Cortenhos” tem 58 sócios 
e alguns em fase de aprovação.

• Endereço electrónico:  
grupo_motard_cortenhos@
hotmail.com

curiosidades 

1

2 3

4

5
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Lar da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel Atendimento de proximidade junto da população

Câmara Municipal viabiliza 
novo lar da 3ª Idade 

apoios sociais melhoram qualidade 
de vida da população

No âmbito do Programa “Con-
celho Solidário”, iniciativa que 

procura congregar e articular todas 
as intervenções de âmbito social do 
município, a autarquia aljustrelense, 
no primeiro semestre de 2011, soli-
darizou-se e apoiou várias famílias 
com carências socioeconómicas. 

Assim, no que toca ao Apoio 
às Melhorias Habitacionais foram 
intervencionadas, entre Janeiro e 
Junho deste ano, 14 habitações. 
Estas intervenções significam a 
melhoria das condições de ha-
bitabilidade para um total de 39 
beneficiários. Para que estas fa-
mílias possam agora usufruir de 
uma habitação condigna, e com 
os padrões de conforto necessá-
rios, a autarquia investiu cerca de 
42 mil euros. 

Outro apoio social que abrange 
uma grande parte da população é 
o Cartão Social que auxilia cerca de 
duas centenas de munícipes, sendo 
80% beneficiários do escalão A.

Os beneficiários do cartão social 
conferem o direito à isenção par-
cial do pagamento das tarifas ou 

taxas devidas na aquisição de bens 
e serviços legalmente fornecidos 
pelo município, bem como apoios 
que prevêem ainda a concessão 
de apoios específicos, designada-
mente no acesso a equipamentos 
municipais; facturação de água, sa-
neamento e resíduos sólidos, entre 
outros benefícios. 

A Unidade Móvel de Pequenas 
Reparações, apoio destinado a ido-
sos, acamados, pessoas com mobi-
lidade condicionada ou portadoras 
de deficiência física e/ou mental, 
residentes no concelho de Aljustrel, 
beneficiou, nos primeiros seis me-
ses do ano, perto de meia centena 
de utentes. Este serviço contempla 
trabalhos de canalização, electrici-
dade, serralharia, carpintaria, entre 
outros.

A Loja Social, em todas as suas 
valências, tem sido o apoio social 
que tem tido maior solicitação por 
parte dos munícipes. Neste mo-
mento beneficiam da loja 375 uten-
tes pertencentes a 126 agregados 
familiares.

O Programa Concelho Solidário 

visa melhorar as condições de vida 
da população mais carenciada, mini-
mizar o isolamento, a exclusão social 

e promover a qualidade de vida.
Para requerer qualquer dos 

apoios sociais mencionados o Mu-

nicípio dispõe do Gabinete de Acção 
Social onde se realizam as candida-
turas necessárias.

>

social

O dia 1 de Setembro de 2011 
marca para a posteridade a 

data da apresentação da obra do 
Novo Lar da 3ª Idade da Santa 
Casa da Misericórdia de Aljustrel. 

Este novo equipamento, finan-
ciado pelo programa InAlentejo, 

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

ra Municipal de Aljustrel ascen-
de a 970 mil euros. 

O futuro lar, que será construí-
do num lote de cerca de 10.000 m2 
e com uma área de construção de 
2.850 m2, junto ao Parque de Ex-
posições e Feiras de Aljustrel, de-
verá estar pronto no final de 2012 
e irá disponibilizar 40 quartos, 20 
individuais e 20 duplos. 

Esta nova infra-estrutura irá 
substituir os actuais dois pólos da 
Santa Casa da Misericórdia que 
acolhem e prestam serviço a cer-
ca de centena e meia de idosos.

Câmara Municipal de Aljustrel atenta e interventiva 

Concelho solidário…
nas freguesias de aljustrel

No âmbito do Programa 
“Concelho Solidário”, a Câ-

mara Municipal de Aljustrel está 
a promover desde o mês de Ju-
nho, em todas as freguesias, um 
serviço de atendimento social à 
população. 

Assim, os interessados nos 
apoios disponíveis como o Car-
tão Social; Apoio Social para Me-
lhorias Habitacionais; Unidade 
Móvel de Pequenas Reparações 
Domésticas; Acção Social Esco-

lar, na componente de apoio à 
família e auxílios económicos; 
Loja Social e Banco de Ajudas 
Técnicas, deverão deslocar-se à 
Junta de Freguesia da sua loca-
lidade, nos dias de atendimento, 
entre as 9h30 e as 12h30.

Este atendimento efectua-se 
na Junta de Freguesia de Messe-
jana às segundas-feiras; em Ervi-
del às terças; em Rio de Moinhos 
às quintas, e às sextas-feiras em 
São João de Negrilhos.

>

o apoio total ptoporciona-
do pela câmara municipal 
de aljustrel ascende 
a 970 mil euros 

>

Unidade Móvel de Reparações

Apoio a idosos
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educação

Município apoia 
início do ano escolar 

o início do ano escolar é 
sempre uma boa altura 

para a implementação de novas 
medidas e iniciativas para levar a 
cabo durante o ano lectivo. assim, 
a Câmara Municipal de aljustrel, 
em conjunto com o agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho 
(aVECa), os coordenadores do 
programa “Mexe-te” e “Educa-
ção para a Saúde” do Centro de 
Saúde, preocupados com o cres-

cimento e desenvolvimento dos 
jovens distribuíram, nos últimos 
dias, 409 lancheiras pelos alunos 
do pré-escolar e 1.º ciclo do con-
celho.

Esta pequena mala térmica, 
onde constam os produtos ali-
mentares que deverão fazer parte 
da composição do lanche elabo-
rado em casa, tem como objec-
tivo principal contribuir para a 
aquisição de hábitos alimentares 
saudáveis.

a iniciativa foi lançada em 2007, 
no Concelho de aljustrel, altura 
em que um estudo demonstrou 
que 23, 2 % dos jovens encontra-
vam-se acima do percentil 85, ou 
seja, em excesso de peso ou obe-
sidade.

Nas duas avaliações efectuadas 
entretanto, verificou-se que com 
a entrega da lancheira, os hábitos 
alimentares tinham alterado signi-

ficativamente, daí este ano lectivo, 
fazer-se a reposição das lancheiras 
a todos os alunos. antes da entre-
ga desta mala térmica foram feitas 
reuniões de sensibilização com to-
dos os pais e encarregados de Edu-
cação, com a colaboração da nutri-
cionista do Município, que explicou 
aos presentes os benefícios de uma 
alimentação saudável.  

outra das medidas levada a 
cabo pela Câmara Municipal foi 
dar continuidade à componente 
de apoio à família. Esta medida 
tem como objectivo apoiar os 
pais e encarregados de Educa-
ção que trabalham e não têm 
com quem deixar os seus filhos. 
Esta ajuda é prestada nas ver-
tentes de acolhimento, refeição, 
prolongamento de horário e in-
terrupções lectivas.

Para dar resposta à “escola a 
tempo inteiro”, a autarquia volta 

a ser a entidade promotora das 
actividades de enriquecimento 
curricular (aEC), com a oferta do 
ensino do inglês, ensino da músi-
ca, actividade física e actividades 
lúdico-expressivas. 

Na área social, a Câmara forne-
ce refeições gratuitas aos alunos 
de famílias economicamente mais 
desfavorecidas e oferece livros e 
material escolar a 109 alunos dos 
escalões a e B.  

importa ainda referir que em 
agosto se iniciaram as obras de 
construção de um novo refeitó-
rio, para o ensino pré-escolar e 
o 1.º ciclo, acoplado ao já exis-
tente na escola E.B 2,3. Este 
novo espaço terá mobiliário 
adequado a esta faixa etária. 
a autarquia aponta para o 
início do segundo período 
para a utilização desta 
infra-estrutura.

a EB 2,3 dr. Manuel de Brito Cama-
cho tem vindo a combater alguns 

flagelos que tocam os jovens de hoje com 
a dinamização do projecto “Vive na Boa – 
Promoção da igualdade de Género e Esti-
los de Vida Saudáveis”.

o projecto que está a ser dinamizado 
em aljustrel desde abril de 2010, e que tam-
bém já chegou às escolas de almodôvar e 
de Beja, consiste na realização de um jogo 

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

de igualdade de género, de alimentação 
saudável, de consumo (ou não) de drogas, 
álcool e tabaco, ou de manter uma sexuali-
dade responsável. 

o projecto foi elaborado pela Humanus 
– associação Humanidades, tem co-finan-
ciamento ao abrigo do Programa opera-
cional do Potencial Humano e em aljus-
trel é promovido no âmbito do programa 
“Mexe-te”.

na área social, a câmara 
fornece refeições gratui-
tas aos alunos de famílias 
economicamente mais 
desfavorecidas e oferece 
livros e material escolar a 
109 alunos dos escalões 
a e b.  

>

auxílios 
económicos 
a mais de 
100 alunos

o recomeço das aulas é um 
momento delicado para a 

grande maioria das famílias pelo 
enorme encargo financeiro que 
representa. Precisamente para 
aliviar um pouco esse “fardo”, a 
Câmara Municipal de aljustrel foi 
de encontro às necessidades dos 
agregados mais carenciados. as-
sim, depois de analisadas as can-
didaturas e respectivos comprova-
tivos, foram atribuídos 109 auxílios 
económicos.

À semelhança do ano passado 
os auxílios económicos não serão 
entregues em dinheiro, mas sob 
a forma de manuais escolares e 
material de desgaste. 

outro dos auxílios da acção 
social prestado pela autarquia é 
a componente de apoio à família 
com o fornecimento do almoço 
e do prolongamento do horário 
escolar. a refeição é paga na to-
talidade pelos alunos a quem não 
foi atribuído subsídio escolar, os 
abrangidos pelo escalão B pagam 
metade e aos do escalão a não 
lhes é cobrado qualquer valor. 

o prolongamento de horário é 
gratuito para todos, sendo os cus-
tos suportados exclusivamente 
pela autarquia.

a autarquia deseja um exce-
lente ano lectivo a todos os alu-
nos e professores das escolas do 
Concelho de aljustrel.

autarquia aljustrelense apoia famílias 

“VIVe Na BOa – Promoção da Igualdade 
de Género e estilos de Vida saudáveis”

refeitório escolar 

Setembro é mês de novos começos

>

>

Projecto educativo
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sociedade

Nem sempre nos apercebe-
mos do papel fundamental 

que os voluntários têm na sociedade, 
assim, urge sublinhar a importância 
destas pessoas e do trabalho que 
desenvolvem em prol dos outros. 
as máximas por que se norteiam os 
voluntários são o compromisso, a 
gratuitidade e a solidariedade.

É com base nestas premissas 
que os 141 voluntários do Núcleo 
de Voluntariado de aljustrel e São 
João de Negrilhos desenvolvem as 
suas acções.

 No concelho de aljustrel, as ins-
tituições de Solidariedade Social 
e a Santa Casa da Misericórdia, a 
Escola Secundária, a Escola EB 2,3 
Brito Camacho e a própria Câmara 
Municipal contam com a solidarie-
dade e o apoio na hora das refei-
ções escolares dos mais novos e 
no apoio ao desporto. 

Nos lares da 3ª idade, os volun-
tários tratam dos cabelos, maqui-
lham e oferecem sessões musicais 

que devolvem serenidade e auto-
estima aos idosos. 

ainda no que concerne à popu-
lação idosa, os voluntários colabo-
ram nas visitas a casa dos idosos  
que se encontram sós ou doentes e 
também prestam serviços básicos 
de saúde.

o Núcleo de Voluntariado desen-
volve, ainda, acções no âmbito do 
projecto animasénior, ensinando a 
ler e a escrever através de aulas de 
alfabetização.

 No âmbito da loja Social e do 
Banco de ajudas técnicas, para 
além de dinamizarem a loja Social, 
através da distribuição de vestuá-
rio e  dos alimentos provenientes 
do Banco alimentar, os voluntários 
colaboram em acções de solidarie-
dade, dinamizando Feiras Sociais 
com o objectivo de angariar fundos 
para posteriormente serem utiliza-
dos na ajuda de famílias mais des-
favorecidas.

Colaboram também na recolha 

de alimentos duas vezes por ano 
para o Banco alimentar Contra a 
Fome. 

É igualmente de salientar a aju-
da que os cerca de 200 voluntá-
rios prestaram na Feira do Campo 
alentejano durante os quatro dias 
que durou o certame.

o Núcleo de Voluntariado tem 
previsto para o ano Europeu do 
Voluntariado várias iniciativas, 
tais como: acções de formação 
para voluntários, acções de sen-

sibilização sobre voluntariado e 
outras actividades. irá também 
colaborar no mês de outubro, en-
tre 25 e 29, na “Volta do Volunta-
riado”.  trata-se de uma iniciativa 
a cargo do Banco de Voluntariado 
de Beja em parceria com o Núcleo 
de Voluntariado de aljustrel, Cas-
tro Verde, ourique e ainda com o 
iPJ. aljustrel irá dinamizar activi-
dades no âmbito da área do am-
biente e alfabetização no instituto 
Politécnico de Beja.

as Câmaras Municipais de 
aljustrel e Ferreira do alen-

tejo assinaram recentemente um 
protocolo, cuja tónica assenta no 
reforço dos laços de cooperação 
e amizade que unem estes muni-
cípios.

Este protocolo visa estabelecer 
mecanismos de cooperação estra-
tégica entre ambos os municípios, 
no sentido de potenciar um refor-
ço na capacidade de realização 
territorial no quadro das atribui-
ções e competências das autar-
quias locais. assim, os parceiros 
elegeram como áreas prioritárias 

de cooperação o desenvolvimen-
to empresarial, acessibilidades, 
agro-indústria, emprego, ambien-
te, recursos hídricos, educação/
formação, desenvolvimento, ur-
banismo, turismo, cooperação ex-
terna, energias renováveis, fundos 
comunitários e outros sistemas de 
financiamento de projectos.

Qualquer decisão tomada no 
âmbito desta parceria será assumi-
da por consenso entre os seus re-
presentantes políticos que respei-
tarão o quadro de competências e 
regime jurídico de funcionamento 
dos órgãos dos municípios.

Compromisso, gratuitidade e solidariedade

Núcleo de voluntariado de aljustrel, 
uma força de trabalho
o núcleo de Voluntari-
ado tem previsto para o 
ano europeu do Volun-
tariado várias iniciativas, 
tais como: acções de 
formação para voluntários, 
acções de sensibilização 
sobre voluntariado e 
outras actividades

>

>

acordo de cooperação entre municípios

aljustrel e Ferreira 
do alentejo reforçam 
laços de cooperação 
e amizade

reunião do Núcleo de Voluntariado

Presidentes assinam protocolo

ano Europeu do 
Voluntariado

número

2011
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CaiM e Pim Pam Pum

Casa cheia

a iniciativa 4ªs à Noite teve 
início em Julho e prolongou-

se até ao final de agosto no anfite-
atro da Piscina Municipal com mui-
tos espectáculos culturais. a abrir 
estes serões com chave de ouro 

tivemos duas actuações infantis 
com as crianças do CaiM- Centro 
de animação infantil Municipal e 
com o Grupo Contador de Histórias 
da Biblioteca PiM PaM PUM, que 
dividiram o palco para apresentar 
os seus espectáculos de final de 
ano. 

ainda durante o mês de Julho 
pudemos assistir ao espectáculo 
musical com a banda cubana “Con-
tratiempo”; à peça de teatro “Se o 
mundo fosse bom o dono morava 
nele” e, na última quarta-feira do 
mês, o serão foi animado com a 
alegria contagiante da banda Farra 
Fanfarra.

Em agosto, tino Costa, consi-
derado um dos maiores acordeo-
nistas da actualidade, partilhou o 
palco com a banda filarmónica da 
SMira; seguiu-se a noite “Jovens 
cantores da tVi” e, como um su-
cesso nunca vem só, na semana 
seguinte subiu ao palco um grupo 
que dispensa apresentações, “Nova 
aurora”. Para terminar a iniciativa a 
sorrir nada como um espectáculo 
de novo circo com Katraska Cia. 
Pelo auditório das piscinas munici-
pais passaram centenas e centenas 
de espectadores que contribuíram 
para aquecer as noites frescas que 
caracterizaram o Verão 2011.

cultura

Serões culturais aqueceram noites de Verão 

4ªs à noite no anfiteatro 
da Piscina Municipal
pelo auditório das piscinas 
municipais passaram cen-
tenas e centenas de 
espectadores que contri-
buíram para aquecer as 
noites frescas que caracte-
rizaram o Verão 2011

>

> o Pátio das oficinas, em 
aljustrel recebeu, dia 5 de 

agosto, a banda arSHa. os ar-
SHa são uma banda de Setúbal, 
que representam a tendência 
musical da juventude, cujas in-

fluências navegam pelo reggae, 
rock, pop, dub, ska e funk. Ban-
das como Funkadelik, Steel Pul-
se, Bob Marley, Peter tosh, Max 
romeu, Skatalites, Ben Harper, 
israel Vibrations, alpha Blondy, 

James Brown, the Specials, the 
Clash, the Cure, Primitive rea-
son e Kussondulola ajudaram e 
influenciaram à criação de um 
estilo e som muito próprio que 
definem os arSHa.

de Caracas para aljustrel

arsha em aljustrel

MarICaCau exposição de pintura 
de Carolina Vollmer em aljustrel

animação no Pátio das Oficinas

o espaço oficinas inaugu-
rou, dia 9 de Setembro, a ex-

posição de pintura de Carolina Voll-
mer intitulada “Maricacau”. a artista 
plástica Venezuelana tem participa-
do na última década em exposições 
individuais e colectivas um pouco 
por todo o globo. Expôs sobretudo 
na sua terra natal, em Caracas, mas 
também na Colômbia; nos E.U.a, 
e mais recentemente na Europa, 

designadamente em Portugal, na 
alemanha e Suíça. agora partilha 
os seus trabalhos com o público de 
aljustrel. de acordo com o catálo-
go a inspiração visível nas telas são 
“gestos que provêm do ímpeto da 
natureza: a sumptuosidade colori-
da desperta com o amanhecer que 
vê nascer os campos de cacau. Flo-
resce a vida na terra e também no 
mar (…)” as cores vivas, contras-

tantes, são o vocábulo de um povo, 
que se cruza, que se mescla que se 
envolve segundo um todo colecti-
vo multicultural. Esta exposição, 
que esteve patente ao público até 
ao dia 1 de outubro, nas oficinas 
de Formação e animação Cultural, 
conta com a colaboração da Gale-
ria rogério ribeiro - livraria Círculo 
das letras e ainda da Galeria Mar-
garida de araújo. 

>



aljustrel> boletim municipal | outubro 2011 19

São João em aljustrel Homenagem     

Grande Noite das Marchas Populares

cultura

Semana cultural cubana em aljustrel

Concelho animou-se 
ao ritmo cubano

Música, cinema, dança, gas-
tronomia, pintura e uma ter-

túlia marcaram a Semana Cultural 
Cubana que animou o Concelho de 
aljustrel, de 13 a 19 de Julho. 

Este evento, promovido pela 
Câmara Municipal, apresentou 
um programa cultural muito di-
versificado que permitiu conhecer 
a cultura deste país e aproximar a 

população aljustrelense ao povo 
cubano.

a sessão de abertura desta Se-
mana Cultural Cubana teve lugar 
no dia 13, no auditório da Biblio-
teca Municipal, a que se seguiu a 
inauguração da exposição de pin-
tura e fotografia “Um olhar sobre 
a arte Cubana Contemporânea” 
com a participação de “bartender” 
e prova de cocktails. ainda nesse 
dia, e integrado nos espectáculos 
das 4ªas à Noite, que decorrem 
habitualmente no anfiteatro da 
Piscina Municipal, actuou o grupo 
Contratiempo. Este espectáculo re-
petiu-se no dia seguinte, no Jardim 
da liberdade, em Ervidel. 

Nas oficinas de Formação e 
animação Cultural realizou-se uma 

tertúlia intitulada “Vida e obra de 
José Martí”, por rafael Máximo Po-
lanco Brahojos. Um encontro onde 
se falou sobre a vida deste grande 
revolucionário cubano. 

durante este período o Mercado 
Municipal foi palco de um workshop 
de gastronomia cubana que des-
pertou os sentidos a todos os pre-
sentes. também o cinema deste 
país das Caraíbas marcou presença 
nesta Semana Cultural com a exibi-
ção de várias obras um pouco por 
todo o concelho de aljustrel.  

Entretanto, nas oficinas de For-
mação e animação Cultural decor-
reram aulas de salsa, um workshop 
de dança que culminou numa pe-
quena apresentação ao público na 
Praça dr. Manuel de arriaga. 

exposição 
- Centenário 
do nascimento 
de alves redol 

a Biblioteca Municipal de al-
justrel celebrou a vida e obra 

do grande dramaturgo antónio al-
ves redol, com uma exposição inti-
tulada “alves redol – centenário do 
nascimento”.

Vila Franca de Xira, terra natal de 
alves redol, viu este nome maior 
da literatura portuguesa nascer a 29 
de dezembro de 1911. Faleceu em 
lisboa aos 58 anos. Com apenas 15 
anos publicou o seu primeiro artigo 
no semanário Vida ribatejana, este 
foi o primeiro de muitos artigos que 
ainda iria escrever, bem como cró-
nicas e até novelas. 

Esta mostra, presente em al-
justrel, serviu para comemorar o 
centenário do nascimento de alves 
redol, através de uma exposição 
documental, em painéis, sobre a 
vida deste expoente máximo da li-
teratura portuguesa.

a exposição contou com o apoio 
da associação Promotora do Mu-
seu do Neo-realismo.

este evento, promovido 
pela câmara municipal, 
apresentou um  
programa cultural muito 
diversificado

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

curiosidade

>

>

Espectáculo musical

Marcha de Montes Velhos

Marcha de aljustrel 

Marcha de Messejana

a Vila de aljustrel assi-
nalou a Noite de São 

João, dia 23 de Junho, na 
Praça da resistência.
a festa, em dia feriado, con-
tou com a actuação de mar-
chas populares e um desfile 
entre a avenida 1º de Maio e a 
referida praça. Uma activida-
de muito participada e aplau-
dida pela população que saiu 
à rua em grande número para 
apreciar “as marchas” e seus 
protagonistas. 
Esta iniciativa foi promovida 
pela Câmara Municipal de al-
justrel, com o apoio do movi-
mento associativo e popula-
ção do Concelho de aljustrel, 
e contou com a participação 
dos grupos de marchantes 
de aljustrel, Montes Velhos, 
Messejana, Cuba e Zambujei-
ra do Mar.

>
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aMbiente

serviço 
de recolha 
de lixo 
volumoso

a autarquia disponibiliza aos 
munícipes um serviço de re-

colha de lixo volumoso porta-a-
porta. Porém, verificou-se que o 
dia em que se realizava essa reco-
lha (5ª feira) não satisfazia as ne-
cessidades das pessoas. assim, 
para ir de encontro às necessida-
des dos utentes, a Câmara Muni-
cipal alterou o dia de recolha.

Se necessitar de se libertar 
de mobiliário velho, electro-
domésticos e resíduos verdes, 
basta contactar os serviços mu-
nicipais através do número 800 
206 384. ao ligar será atendido 
por uma gravação onde deverá 
deixar uma mensagem indican-
do o seu nome, morada e tipo de 
lixo que quer que seja recolhido. 
Para que a recolha se efectue na 
2ª feira seguinte, deverá deixar 
o seu pedido até às 15 horas de 
sexta-feira. 

No âmbito do programa Eco-
aljustrel, os serviços de am-

biente do município procederam a 
um rigoroso diagnóstico das suas 
práticas internas ao nível da separa-
ção de resíduos.

assim procedeu-se à análise e 
inventariação de práticas de sepa-
ração de resíduos em todos os edi-
fícios pertencentes ao Município, 
juntas de freguesia e E.B 2,3 de al-
justrel, concluindo-se que a recolha 
é efectuada e encaminhada para os 
respectivos contentores de resídu-
os Sólidos Urbanos (rSU). Contu-
do, verificou-se a inexistência de 
triagem/separação dos lixos. 

No edifício da Câmara Muni-
cipal, a situação é semelhante a 
todos os locais e edifícios munici-
pais. apenas em alguns gabinetes 
se procede à separação dos lixos, 
acabando estes por ser misturados 
no processo de recolha a jusante, 
inviabilizando as boas práticas de 
separação.

Face ao exposto, e sendo a acção 
final de recolha fundamental para o 
êxito de todo o processo de separa-
ção de resíduos, propôs-se a sensi-
bilização dos funcionários de limpe-
za para a importância da prática de 
separação, com vista a suprimir as 
lacunas identificadas a este nível. 

ainda no mesmo edifício foi 
identificada uma diminuta percen-

tagem da prática de separação de 
resíduos, ao nível da generalidade 
dos gabinetes, que, na sua maioria, 
estão desprovidos de ecopontos, o 
que demonstra, por si só, falta de 
sensibilização e consciencialização 
em matéria de separação e recicla-
gem de resíduos. 

Na EB2,3 de aljustrel verificou-
se a separação de resíduos como 
prática habitual, estando todos os 
envolvidos sensibilizados para esta 
prática. de realçar que neste local 
existem ecopontos interiores cons-
truídos pelos alunos, sendo neces-

sário a implementação de ecopon-
tos exteriores, de forma a consolidar 
os hábitos de separação.

No que se refere às Juntas de 
Freguesia, a de aljustrel e de rio 
de Moinhos já estão sensibilizadas 
para a separação dos resíduos e têm 
meios para o fazer, sendo que as 
restantes não estão sensibilizadas 
nem dispõem de ecopontos.

Em suma, verifica-se a inexistên-
cia da prática de separação de resí-
duos na generalidade dos edifícios 
municipais, sendo que não existem 
meios físicos (ecopontos disponí-

veis). 
assim, para que o município 

de aljustrel possa ser um exemplo 
nesta matéria, será levada a cabo a 
sensibilização dos funcionários para 
a importância da separação dos re-
síduos através de vários instrumen-
tos, nomeadamente a colocação de 
cartazes junto aos locais de recolha; 
flyers; guias e diversas acções de 
diálogo e sensibilização junto do pú-
blico-alvo, bem como o progressivo 
apetrechamento das várias infraes-
truturas com sistemas adequados 
de separação de resíduos.

diagnóstico pouco satisfatório

separação de resíduos 
no Município de aljustrel
procedeu-se à análise e 
inventariação de práticas 
de separação de resíduos 
em todos os edifícios per-
tencentes ao município de 
aljustrel

>

>

No âmbito da Semana da 
Juventude realizou-se uma 

acção de limpeza na Barragem do 
roxo da qual resultou a recolha de 
mais de meia tonelada de lixo. as-
sim, domingo, dia 4 de Setembro, 
um grupo de jovens (e menos jo-
vens) responderam ao convite da 
organização e juntaram-se na Bar-
ragem do roxo para recolher cer-
ca de 700 quilos de todo o tipo de 
materiais que as pessoas, impru-
dentemente, abandonam neste 
local, designadamente cadeiras, 
colchões, latas, papéis, plásticos, 

entre outros resíduos.
o principal objectivo desta acção 

foi a sensibilização do público em 
geral para a problemática dos resí-
duos deixados junto das margens 
da albufeira e consequentemente a 
poluição dos solos e da água.

recorde-se que a água da Bar-
ragem do roxo abastece o Conce-
lho de aljustrel, sendo esta acção 
de extrema importância para a 
sensibilização dos munícipes. a 
acção realizada foi a primeira de 
muitas que a Câmara Municipal 
pretende levar a cabo.

>

Semana da Juventude

acção de limpeza 
na Barragem do roxo

Separação de papel

Voluntários em acção

depósito ilegal de resíduos

alterações
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juventude

a Semana da Juventude no 
Concelho de aljustrel é um 

dos pontos altos das festividades 
de Verão. assim, entre os dias 2 e 9 
de Setembro, realizou-se uma vas-
ta panóplia de actividades dirigidas 
aos jovem.

Para além das Night Parties nos 
bares do concelho, do paintball, do 
challenge desportivo na Barragem 
do roxo, da acção de limpeza, no 
mesmo local, das actividades “Ser 

mineiro por um dia…” e “Ser Pre-
sidente da Câmara por um dia…”, 
esta Semana da Juventude contou 
ainda com a iniciativa Goodbye 
Summer, Goodbye Holiday- Sunset 
Party, dia 9 de Setembro, na Piscina 
Municipal de aljustrel. Uma fes-
ta com dJ, à beira da piscina para 
uma despedida do Verão com cha-
ve de ouro.

Semana da Juventude-Viva aljustrel

sunset party, paintball, 
desporto e muito mais
entre os dias 2 e 9 de 
Setembro realizou-se uma 
vasta panóplia de activida-
des dirigidas aos jovem

>

Piscina Municipal de aljustrel foi palco da grande festa de Verão

a Câmara Municipal de aljustrel promoveu, no 
passado dia 26 de agosto, uma festa de Verão 

repleta de diversão e glamour. a “Noite Branca_Pool 
Party”, que teve como palco a Piscina Municipal de 

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

altas horas. Pela primeira vez em aljustrel, este equi-
pamento municipal abriu as suas portas para uma 
grande festa de Verão que promete voltar no próxi-
mo ano.

Noite branca- Pool Party

Ser presidente por um dia…
No âmbito da Semana da Juventude um grupo de cerca de 
uma dezena de jovens quis saber como é a realidade diária de 

um autarca através da actividade ser “Presidente da Câmara por um 
dia” e acompanhou o edil Nelson Brito, durante o dia 7 de Setembro, 
naquilo que é um dia “normal” na vida de um autarca. os jovens pre-
senciaram o Presidente da Câmara a despachar a correspondência do 
dia, acompanharam o edil à obra do jardim público, do Centro escolar 
Vipasca e, por fim, a uma cerimónia de encerramento de um projecto 
de voluntariado. No fim da actividade os presentes mostraram-se in-
teressados e questionaram o presidente sobra vários temas.

>

2

1 3

canoagem 

Despedida do Verão

paintball

1

2

3

>
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patriMónio

Expressão da nossa identidade três colecções para “ensinar” cultura 

VI encontro 
das Comunidades 
Mineiras

exposições permanentes do 
Museu Municipal de aljustrel

o Encontro das Comunida-
des Mineiras realizou-se, en-

tre 6 e 8 de outubro, em aljustrel 
e contou com uma organização 
conjunta da Câmara Municipal de 
aljustrel, do Sindicato Nacional da 
indústria Mineira e da direcção Ge-
ral de Energia e Geologia.

a Faixa Piritosa ibérica é uma re-
alidade geológica que abrange um 
vasto território português e espa-
nhol com fortes repercussões hu-
manas. de facto, desde muito cedo 
na história da humanidade que a 
riqueza mineira desta vasta região 
para aqui fez confluir os grandes 
impérios na busca das suas rique-
zas. Por cá estiveram, por cá se fi-
xaram, por cá deixaram vestígios 
que ainda hoje são visíveis e que 

marcam a nossa cultura.
Mais recentemente, fixaram-se 

em aljustrel empresas de vários 
pontos do mundo que esventra-
ram esta terra, extraíram e criaram 
riqueza, marcam profundamente 
esta paisagem.

É esta realidade que a recente 
criação de um aECt – agrupamen-
to territorial de Cooperação territo-
rial – Fixa Piritosa ibérica, que reúne 
um conjunto de municípios portu-
gueses e de ayuntamientos espa-
nhóis, pretende materializar.

E é por esta razão que o Vi En-
contro das Comunidades Mineiras 
não podia deixar de reflectir a von-
tade de unir esforços, juntando em 
aljustrel os representantes desta 
região com um passado comum 
mas, sobretudo, que quer também 
construir um futuro comum. do pro-
grama constaram a projecção de 
documentários, exposição de foto-
grafia de zonas mineiras, colóquios, 
convívios de futebol, entre outras 
actividades.

o Museu Municipal de al-
justrel, para além de de-

positário de grande parte do es-
pólio arqueológico e etnográfico 
recolhido no concelho, pretende 
ser também um espaço de investi-
gação, de aprendizagem e de ino-
vação ao serviço da comunidade. 
actualmente o Museu Municipal 
de aljustrel disponibiliza aos seus 
visitantes não só as três colecções 
que possui, uma referente ao pas-
sado mineiro da vila, outra consti-
tuída por achados arqueológicos e 
uma última dedicada aos cultos e 
mitos do passado, como também 
os conhecimentos dos seus fun-
cionários e um conjunto de meios 
técnicos procurando, sempre que 
possível, o estabelecimento de par-
cerias com outros agentes culturais 
e educativos.

Esta preocupação de interacção 
e cooperação com a comunidade 
e instituições, nomeadamente as 
de âmbito educativo, justificam a 
pertinência deste projecto que pre-

tende lançar as bases de uma dinâ-
mica entre Museu e agentes locais, 
no sentido da promoção do desen-
volvimento cultural do concelho e 
valorização do património local.    

o Museu Municipal de aljustrel 

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

o início do ano lectivo 2011/2012 é 
também sinónimo do arranque do 
projecto educativo do Museu Mu-
nicipal de aljustrel. Este ano o mu-
seu vai dar continuidade ao pro-
jecto intitulado “do grão ao pão” 

com um conjunto de actividades 
com a comunidade escolar. 

assim, o projecto educati-
vo designado ”do grão ao pão” 
pretende acima de tudo dar a 
conhecer aos mais novos todo o 
processo do ciclo do pão, desde o 
lavrar da terra para a sementeira 
do trigo até à confecção do pão, 
bem como patentear a importân-
cia deste produto na nossa região 
e na nossa alimentação.

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

este Vi encontro das co-
munidades mineiras não 
podia deixar de reflectir a 
vontade de unir esforços

a Faixa Piritosa ibérica localiza-se perto do con-
tacto entre a zona de ossa-Morena e a zona Sul-
Portuguesa, numa área geográfica com cerca 
de 300 Km de comprimento, desde o jazigo de 
sulfuretos polimetálicos de lagoa Salgada até 
próximo de Sevilha.

curiosidade 

Projecto educativo do grão ao pão

Museu Municipal “ensina” 
tradição aos mais novos

>

>

Museu Municipal

Crianças em actividade



aljustrel> boletim municipal | outubro 2011 23

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

desporto

ViVa aljustrel

Passeio de Btt

>

Férias desportivas de Verão 

No início das férias escola-
res, o Município de aljustrel 

apresentou uma nova proposta 
aos jovens aljustrelenses. assim, 
entre os meses de Junho e Se-
tembro, promoveu um novo pro-
grama de Verão, articulado entre 
todos os serviços municipais, de 
modo a que as crianças e jovens 
do concelho tivessem uma ma-
neira diferente de ocupar os seus 
tempos livres.

o Viva aljustrel foi a nova fór-
mula apresentada para os jovens 
do Concelho de aljustrel ocuparem 

as férias de Verão de forma lúdica, 
didáctica e desportiva, com acti-
vidades diversificadas nos vários 
equipamentos municipais, tais 
como Piscina ao ar livre, Pavilhão 
Municipal; Campos  deténis; Está-
dio Municipal; Museu Municipal;                                                                                    
Biblioteca Municipal; CaiM – Cen-
tro de animação infantil Munici-
pal e oficinas de Formação. Par-
ticiparam nesta nova actividade 
cento e vinte crianças com idades 
compreendidas entre os 3 e os 17 
anos de idade.                                                                                   

Este programa surgiu pela pri-
meira vez em 2011 e visa contri-
buir para o enriquecimento das 
actividades de Verão oferecidas 
às crianças e jovens do nosso 
Concelho. as iniciativas desen-
rolaram-se por todos os espaços 
mencionados, de acordo com um 
horário, levando a uma maior di-
versidade de acções e maior ar-
ticulação entre os vários serviços 
municipais, nomeadamente, nas 
áreas do desporto e cultura.

a Câmara Municipal de al-
justrel levou a cabo, mais 

uma vez, as Férias desportivas de 
Verão. Esta iniciativa permitiu que 
cerca de meia centena de crianças 
do Concelho de aljustrel, com ida-
des compreendidas entre os 6 e os 
15 anos, “gozassem” de férias na 
praia de Monte Gordo, durante o 
mês de Julho.

durante cada período de fé-
rias, uma semana cada grupo, a 

autarquia facultou a estes jovens 
e crianças várias diversões, para 
além da diversão na praia com 
muitos mergulhos no mar, jo-
gos de praia, esculturas na areia, 
houve ainda a possibilidade de 
experimentar actividades despor-
tivas aquáticas como passeios nas 
gaivotas e bananas ou actividades 
desportivas de outra natureza, tais 
como: passeios nocturnos em car-
ros a pedal, passeios pedestres e 

provas de orientação. Mas o que 
realmente agradou sobejamen-
te a todos foram as visitas a Vila 
real de Santo antónio e, claro, o 
dia bem passado no Parque de di-
versões aquáticas aquashow, em 
Quarteira. 

as crianças e jovens foram 
acompanhados por técnicos da 
autarquia e ficaram alojados no 
Parque de Campismo de Monte 
Gordo.

Pelos caminhos 
de aljustrel

a Câmara Municipal de al-
justrel organizou no passado 

dia 2 de outubro um passeio de 
Btt. os participantes percorreram 
um total de 32 quilómetros, num 
percurso que os levou a trilhar os 
caminhos da freguesia de Ervidel, 
tais como a Barragem do roxo, a 
localidade de Ervidel, a aldeia de 
Corte Vicente anes para finalmen-
te regressarem a aljustrel. 

Este encontro desportivo, 
extremamente benéfico para a 
saúde, contribuiu para fomentar 
uma manhã cheia de boa dispo-
sição, onde não faltou o convívio 
entre todos. 

a partir de outubro, no primeiro 
domingo de cada mês, irá realizar-
se um passeio de Btt tendo como 
destino as freguesias do concelho. 
Para participar bastaou juntar-se 
ao grupo junto ao edifício da Câ-
mara Municipal.

Esta iniciativa contou com o 
apoio da secção de Btt do Crira.

Programa municipal de férias e tempos 
livres para crianças e jovens
este programa surgiu pela 
primeira vez em 2011 e 
visa contribuir para o enri-
quecimento das activida-
des de Verão oferecidas às 
crianças e jovens do nosso 
concelho

>

>

deSPORtO 
eM NúMeROS

• FériaS DeSportiVaS De 
Verão 

 local: monte Gordo 
    participaram 44 crianças 
 e jovens com idades compreendi
 das entre os 6 e os 15 anos.

• proGrama “ViVa alJuStrel” 
 local: aljustrel
 instalações Desportivas: piscina ar 

livre, pavilhão municipal; campos 
ténis; estádio municipal museu, 
biblioteca municipal, caim – cen-
tro de animação infantil municipal 
e oficinas de Formação.                                                                                           

 Grupo: 120 crianças  e jovens  
 com idades entre 3 e 17 anos.

• maratona De natação 
 local: aljustrel – piscina de ar livre
 participantes: cerca de 100 pe-
 ssoas com idades entre 5 e 80  
 anos

• aquaFeSta
 local: aljustrel – piscina de ar livre
 Data: Junho 2011 – abertura da 

temporada de Verão da piscina de 
ar livre

 actividades: insufláveis aquáticos, 
música e muita animação. 

 participantes: cerca de 500  
 pessoas 

• piScina De ar liVre
 Data: de 15 Junho a 18 Setembro 
 entradas: mais de 20.000  
 entradas na piscina de ar livre  
 esta temporada de Verão
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Mais de 2500 horas de volume de formação assunção Cristas de visita à associação de Beneficiários do roxo

Câmara 
aposta forte 
na formação 
dos seus 
trabalhadores

autarquia promove habitação 
para jovens a preços sociais

Num processo iniciado em 
2010, o município de aljus-

trel continua apostado em reforçar 
a qualificação dos seus trabalha-
dores, promovendo a participação 
dos colaboradores em diversas ac-
ções de formação organizadas pelo 

Centro de Formação Profissional de 
aljustrel e outras entidades parcei-
ras, num processo que abrange 114 
formandos e várias áreas de forma-
ção, num total de mais de 2500 ho-
ras de volume de formação no ano 
de 2011.

>

lotes do rossio da Feira em hasta pública

os lotes de terreno do 
rossio da Feira são des-

tinados a todas as pessoas sin-
gulares que não possuam casa 
própria com condições de ha-
bitabilidade, nem tenham tido, 
nos últimos dez anos, um lote 
de terreno destinado à constru-
ção de habitação no concelho 
de aljustrel. 

os jovens interessados de-
verão ter idades compreendi-
das entre os 18 e os 40 anos, ou 
tratando-se de um casal, que a 
idade média dos dois seja de 40 
anos, e que sejam naturais ou 
residentes no concelho há mais 
de 1 ano.

o regulamento e o edital refe-
rentes ao loteamento estão dispo-
níveis em www.mun-aljustrel.pt

o município de aljustrel continua apostado em re-
forçar a qualificação dos seus trabalhadores, promo-
vendo a participação dos colaboradores em diversas 
acções de formação

>

Ministra da agricultura, Mar, ambiente 
e Ordenamento do território visitou Montes Velhos 

assunção Cristas, Ministra da 
agricultura, Mar, ambiente e or-
denamento do território visitou, 
no passado dia 28 de Setembro, a 
associação de regantes e Benefi-
ciários do roxo onde f o i 
anunciada a conti-
nuidade dos inves-
timentos agrícolas 
para a região. a 

Ministra visitou o Concelho de al-
justrel para observar o potencial 
produtivo da região de alqueva.

aproveitando a ocasião, o 
Presidente da Câmara de aljus-

trel expôs as ambições 
e ensejos que o 
concelho tem com 
esta nova realida-

de que a água 

trouxe à região, bem como a 
necessidade do projecto de al-
queva não ficar “travado” pelo 
Poder Central.

depois de visitar a região a 
Ministra deixou a promessa de 
finalizar o projecto de alqueva até 
2015, porém tudo depende das 
condições de financiamento do 
Estado.

Presidente discursa

anúncio




