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  obras  social  justiça  município

Jardim Público 
e Parque desportivo 
vão ser requalificados   
O Parque da Vila de Aljustrel irá  
constituir um espaço privilegiado para  
o lazer e prática de desportos // p7

Numa carrinha perto de si, 
ao  serviço da população! 
A Unidade Móvel de Saúde presta cuida-
dos de enfermagem, nutrição e atendi-
mento social aos munícipes através 
dos técnicos do Centro de Saúde e dos 
gabinetes de ação social e nutrição da 
autarquia // p12 e 13

município de Aljustrel 
discorda da saída 
da Comarca de beja
O Município de Aljustrel foi informado 
que o concelho passaria a ficar 
abrangido pela Comarca de Ourique.  
// p8

orçamento 2013 
aprovado por maioria
O orçamento 2013 e GOP foram apro-
vados com os votos a favor dos eleitos 
do PS e com a abstenção dos eleitos da 
CDU, quer na Câmara Municipal, quer na 
Assembleia Municipal de Aljustrel. // p3

confirmada 
a fixação 
em aljustrel 
do cEGma além da litoteca e do centro de investigação, o 

lneG vai congregar no centro de estudos Geoló-
gicos e mineiros o património acumulado, ao longo dos 
anos, sobre a Faixa piritosa ibérica. p11

>

Centro de estudos 
Geológicos e mineiros 
do Alentejo - CeGmA
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Município

Editorial

E
nquanto Presidente da Câmara, gostaria de 
ter apenas palavras esperançosas para as 
pessoas do nosso concelho, ainda mais na 
quadra que vivemos. No entanto, o realismo 
do momento obriga-me a moderar esta von-
tade. o ano de 2013 será um dos mais difíceis 

da história recente de Portugal – este é um facto sem retor-
no. a par das medidas gravosas já implementadas por via 
do Memorando de Entendimento com a troika, o Governo 
decidiu ir ainda mais longe e, mentindo aos Portugueses, 
através do orçamento do Estado de 2013, vai promover 
um aumento brutal dos impostos sobre os rendimentos, 
fazendo incidir, mais uma vez, em quem trabalha o ónus 
de resolver um problema que não foi criado pelos traba-
lhadores, deixando de fora os verdadeiros culpados - os 
aventureiros da alta finança que atuam fora da economia 
real, nas bolsas de valores mundiais e nos mercados inter-
nacionais da especulação financeira. 

 Não satisfeito com a brutalidade destas medidas, o Go-
verno decidiu também fazer uma autêntica razia no mapa 
administrativo português. Em vez de cortar por cima – nas 
Empresas Públicas, nas Parcerias Público Privadas, etc. – 
optou por cortar em baixo, nos mais pequenos, extinguin-
do freguesias. No caso concreto do Concelho de aljustrel, 
e apesar de todos os órgãos autárquicos municipais se 
terem recusado a alinhar neste erro histórico, uma tal de 
Unidade técnica para a reorganização administrativa do 
território (Utrat), que nunca ninguém viu por cá, apre-
sentou à assembleia da república, a 5 de novembro de 
2012, a proposta de agregação das freguesias de aljustrel 
e rio de Moinhos. a discordância com esta decisão foi 
unânime e, por isso, nos manifestámos em defesa da or-
ganização territorial do concelho, em rio de Moinhos, no 
dia 18 de novembro de 2012, com a presença dos órgãos 
autárquicos concelhios, do associativismo local e da po-
pulação em geral, por considerarmos que esta agregação 
pressupõe uma intromissão intolerável na autonomia do 
Poder local democrático, bem como um erro de análise 

técnica, porque o Concelho de aljustrel está perfeitamen-
te dimensionado, estabilizado e harmonizado em termos 
do seu território e possui uma boa organização adminis-
trativa, pelo que não existirão quaisquer mais-valias, fi-
nanceiras ou outras, resultantes deste processo torpe e 
atabalhoado. 

Este completo desnorte do Governo Central obriga-nos 
– Poder local – a estar cada vez mais atentos aos proble-
mas sociais e de sustentabilidade das nossas comuni-
dades. É por esse motivo que o município de aljustrel, 
substituindo-se tantas vezes ao Governo, continua a afir-
mar os seus três grandes pilares de atuação e a investir 
fortemente, apesar da dificuldade do momento, naquelas 
que considera serem as suas prioridades – ação Social, 
Educação e desenvolvimento Económico – que têm tradu-
ção no orçamento Municipal de 2013. 

lançámos recentemente, em parceria com a Unidade 
local de Saúde do Baixo alentejo, uma Unidade Móvel de 
Saúde, reforçando o atendimento de enfermagem e o aten-
dimento social, assegurando uma maior acessibilidade da 
população, principalmente dos mais idosos, aos cuidados 
de saúde e apoios sociais. Esta iniciativa surge em linha com 
outras já lançadas no presente mandato, como a loja Social 
e Banco de ajudas técnicas, a Unidade Móvel de Pequenas 
reparações, a CPCJ, os apoios financeiros às iPSS, a Univer-
sidade Sénior e o programa animasénior, entre outras me-
didas integradas numa estratégia global denominada de al-
justrel, Concelho Solidário, que já avançou também com os 
projetos do futuro refeitório Comunitário (já aprovado pelo 
Proder) e da Casa Social, em parceria com a Cruz Vermelha, 
que darão ainda mais abrangência à intervenção social do 
município. 

Na Educação, estamos a realizar o maior investimento 
de sempre com a construção do Centro Escolar Vipasca, 
que permitirá agrupar todos os alunos do pré-escolar e 
1ºciclo de aljustrel num único edifício moderno e adap-

tado, aposta que, a par das melhorias que temos vindo a 
efetuar nas escolas das freguesias (por exemplo, com a 
colocação de quadros interativos em todos os estabele-
cimentos e fazendo obras nas respetivas instalações) vai 
adequando o parque escolar às exigências educativas do 
século XXi. 

ao nível do desenvolvimento económico, a par da revisão 
do Plano diretor Municipal (PdM), que se encontra em con-
clusão da sua proposta, que permitirá arquitetar de forma 
sustentável o desenvolvimento futuro do nosso concelho, te-
mos mantido um diálogo permanente e frutífero com todos 
os sectores de atividade económica, com forte realce para 
as minas, agroindústria e turismo. Esta atitude pro-ativa tem 
favorecido o surgimento de novos investimentos e a criação 
de emprego no nosso concelho, num claro contraste com a 
dinâmica atual de retração económica nacional, mantendo o 
nosso concelho com uma taxa de desemprego que ronda os 
7% - menos de metade da média nacional e regional. 

Estamos muito conscientes do momento delicadíssimo 
que vivemos e, por isso, estamos ainda mais empenha-
dos na missão que nos foi confiada pelos munícipes. Na 
Câmara Municipal encontrarão sempre uma instituição – 
executivo municipal e trabalhadores – disponível e empe-
nhada em dar o seu melhor para o bem da nossa terra. 
Como temos vindo a afirmar desde a primeira hora, sa-
bemos qual é o caminho, apesar de estarmos igualmente 
conscientes que este é cada vez mais difícil de percorrer. 
ainda assim, em linha com a esperança que sempre deve 
acompanhar o Natal e a entrada no ano Novo, afirmamos 
que contamos com a determinação e com a disponibili-
dade para auxiliar o próximo, prática enraízada no povo 
do concelho de aljustrel, para prosseguir o objetivo do 
desenvolvimento sustentável e da solidariedade que os 
aljustrelenses merecem. 

Um feliz Natal e um próspero ano Novo para todas as 
famílias do Concelho de aljustrel.

2013

FiCHa tÉCNiCa

“

Propriedade Câmara Municipal de aljustrel Sede avenida 1.º de Maio 7600-010 aljustrel | Telefone. 284600070 | Fax 284602055 | E-mail geral@mun-aljustrel.pt | Site www.mun-aljustrel.pt 
Diretor Nelson Brito (Presidente da Câmara) | Coordenação Marcos aguiar Redação Gabriela Saraiva | Fotografia José tomé Máximo e Mercedes Guerreiro | Projeto gráfico e paginação i+G (www.imaisg.com)
Impressão Gráfica Funchalense | Periodicidade trimestral | Tiragem 6000 exemplares | ISSN 0874-0275 | Depósito Legal 120655

NElSoN Brito 
Presidente da Câmara

Estamos muito conscientes do 
momento delicadíssimo que  
vivemos e, por isso, estamos
ainda mais empenhados na 
missão que nos foi confiada
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GoP 2013/2016

Município

Em conformidade com o es-
tabelecido na lei nº 169/99 

de 18 de Setembro, nomeadamen-
te na alínea b) do nº 2 do artigo 53º 
e alínea c) do artigo 64º, apresen-
tou-se a proposta de Grandes op-
ções do Plano e orçamento para o 
ano 2013, a qual contém o Plano 
de investimentos e outras orienta-
ções estratégicas que o Município 
de aljustrel pretende implementar 
nos próximos anos, bem como o 
plano das ações e iniciativas que 
pretendemos realizar em 2013.

o documento materializa a con-
tinuidade de uma estratégia de 
desenvolvimento para o concelho 
de aljustrel, alicerçada em vetores 
fundamentais como a melhoria 
contínua dos serviços municipais; 
a educação, qualificação e pro-
moção da cidadania e identidade 
cultural; a solidariedade e coesão 
social nas comunidades locais; a 
diversificação e crescimento do te-
cido económico e empresarial e as 
políticas sustentáveis de habitação 
e serviços coletivos.

importa referir que, por via das 
restrições emanadas do orçamen-
to do Estado previstas para 2013, 
à semelhança do que já havia 
acontecido em 2010, 2011 e 2012, a 
Câmara Municipal de aljustrel foi 
obrigada a manter genericamente 
o valor global da verba orçamen-
tada relativamente ao exercício or-
çamental transato.

No que diz respeito à despesa 
corrente, muito por via das obri-
gações resultantes nos novos en-
quadramentos legais que condi-
cionam a ação e autonomia dos 
municípios, é de realçar o esforço 
de redução das verbas inscritas, 
num valor que ronda os 270.000 
€, sendo que esta consubstancia 
a redução de custos com o fun-
cionamento do próprio município, 
ou seja, com as despesas que não 
contribuem diretamente para a 
formação ou aquisição de bens de 
capital. 

relativamente a despesas de 
investimento, verifica-se um au-
mento significativo das mesmas 
relativamente ao exercício anterior 
– cerca de 400.000 €. Este aumento 
da dotação procura garantir a es-
tratégia já iniciada nos exercícios 
orçamentais transatos que visa 
garantir a concretização de priori-
dades e projetos estratégicos para 

o concelho, por via das garantias 
de cofinanciamento comunitário, 
condição fundamental para a ma-
terialização de investimentos de 
grande monta, sustentando estes 
investimentos na diminuição das 
despesas de funcionamento atrás 
descrita. 

destaque-se que a manutenção 
da transferência do orçamento de 
Estado para a Câmara de aljustrel, 
teve reflexo na sustentação dos 

valores previstos nos protocolos 
de transferência de competência 
para as várias Juntas de Freguesia 
do concelho, pelo que os valores 
dos protocolos se mantêm, gene-
ricamente, relativamente ao ano 
de 2012. Esta política de relaciona-
mento com as Juntas de Freguesia 
é demonstrativa do esforço acres-
cido da Câmara Municipal de aljus-
trel no sentido de não comprome-
ter a delegação de competências 

enquanto medida descentralizado-
ra que contribui para a consolida-
ção da democracia em benefício 
das populações e da coesão social 
em todo o concelho.

o presente documento refle-
te, ainda, os resultados da ini-
ciativa “orçamento Participativo 
2012/2013” que o Município levou 
a efeito pelo terceiro ano, sendo 
que do mesmo resultaram a prio-
rização de diversos projetos iden-
tificados pela população, através 
das respostas aos questionários 
disponibilizados para o efeito, que 
tem repercussão no presente or-
çamento ao nível do investimen-
to, com um valor cabimentado de 
125.000 €.

No ano 2013, prevemos dar 
continuidade à concretização de 
um vasto conjunto de projetos, a 
candidatar a programas comuni-
tários, com forte enfoque na edu-
cação, criação e requalificação 
de serviços e infraestruturas da 
responsabilidade do Município, 
com realce para os projetos pre-
vistos em orçamento, Centro de 
artesanato de aljustrel, Casa da 
Música do Concelho de aljustrel, 
adaptação do edifício da Univer-
sidade Sénior, ampliação da Zona 
industrial de aljustrel, Zona de 

atividades Económicas de Ervidel 
e reparação das Estradas Munici-
pais 526-1 e 527-2. Prevê-se ainda 
o arranque da obra do Jardim 25 
de abril, com início previsto para 
o 1º trimestre de 2013, engloban-
do o logradouro do jardim publi-
co, parque desportivo e campos 
de ténis. 

Pretende-se, igualmente, con-
tinuar o bom desempenho ao 
nível da preparação técnica de 
projetos e, sempre que possível, 
à sua submissão aos programas 
previstos no QrEN, no próximo 
Quadro Estratégico Comum (QEC) 
e outros programas de apoio, em 
alinhamento com a estratégia de 
aproveitamento destes recursos 
que tem vindo a ser desenvolvida. 
do bom desempenho dos projetos 
apoiados por fundos comunitá-
rios dependerá, em larga medida, 
o nível de execução do presente 
orçamento, bem como a materiali-
zação das ações nele contidas, es-
tratégicas para o desenvolvimento 
do nosso concelho.

o orçamento e GoP foram apro-
vados com os votos a favor dos 
eleitos do PS e com a abstenção 
dos eleitos da CdU, quer na Câma-
ra Municipal, quer na assembleia 
Municipal de aljustrel.  

Orçamento 2013 aprovado por maioria

>

o orçamento 2013 e GoP 
foram aprovados com os 
votos a favor dos eleitos do 
PS e com a abstenção dos 
eleitos da cDu, quer na 
câmara municipal, quer na 
Assembleia municipal de 
Aljustrel 

muNIcÍPIo DE AlJuSTREl | RESUMO DO ORÇAMENTO POR CAPÍTULO PARA 2013

o documento 
integral do orça-
mento 2013 e GoP 
está disponível em 
www.mun-aljustrel.
pt

€ €
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a candidatura ao ProdEr 
para a construção de um re-

feitório comunitário, a implemen-
tar em aljustrel, foi recentemente 
aprovada. a apresentação desta 
candidatura representou uma opor-
tunidade para o Município de 
aljustrel e parceiros criarem um 
serviço fundamental no apoio à co-
munidade. dadas as dificuldades e 
constrangimentos que as entidades 
atravessam, este projeto, que visa a 
criação de um refeitório comunitá-
rio representa uma oportunidade 
para a obtenção de apoio financei-
ro necessário à sua execução.

tendo por base o diagnóstico 
social do concelho de aljustrel, 
que no contexto difícil de crise so-
cioeconómica tem assistido a um 
aumento das situações de carência 
e de pobreza, torna-se necessária 
uma intervenção que procure mi-
nimizar e responder a estas situ-
ações, congregando vontades e 
criando sinergias entre os vários 
agentes, para que os recursos pos-
sam ser potenciados.

a candidatura teve como ob-
jetivo a realização de obras de re-
modelação/daptação, aquisição de 
mobiliário e equipamento para as 
instalações do futuro refeitório 
Comunitário que ficará localizado 
no edifício da antiga delegação Es-
colar de aljustrel, numa sala onde 
funcionava a cantina escolar. 

o “refeitório Comunitário” é 
um equipamento de cariz social 
que visa assegurar o fornecimento 
das refeições a um custo reduzido 
ou gratuito a trabalhadores da au-
tarquia, trabalhadores de outras 
entidades/instituições que se en-
contrem deslocados, beneficiários 
de prestações sociais que estejam 
integrados em programas de em-
prego/inserção e indivíduos em 

situação de carência económica, 
caso as iPSS e Misericórdias do 
concelho ultrapassem a sua capa-
cidade de resposta. o espaço cum-
prirá todas as condições de higiene 
e segurança alimentar, privilegiará 
a utilização de equipamentos ener-
geticamente eficientes e será dota-
do de acessibilidade.

as refeições serão confeciona-
das na cozinha da Escola EB 2,3 
e/ou das instituições protocola-
das que farão chegar ao refeitório 
comunitário a alimentação. Será 
realizada a supervisão do serviço 
prestado na cozinha, no refeitó-
rio e no transporte no sentido de 
garantir a qualidade e segurança 
dos alimentos. o funcionamento 
do espaço, a sua manutenção e 
limpeza será assegurado pela a 
autarquia.

trata-se de uma medida que 
visa o estímulo das políticas de 
proximidade com os munícipes do 
concelho, num contexto em que 
manifestamente se demonstra que 
o trabalho social em rede com os 
parceiros locais, no qual o Municí-
pio de aljustrel muito tem vindo a 
apostar, constitui uma mais-valia 
para o coletivo deste concelho.

No âmbito do protocolo de 
transferência de Competên-

cias, assinado entre a Câmara de 
aljustrel e a Junta de Freguesia de 
São João de Negrilhos, realizaram-
se recentemente obras de requali-
ficação e asfaltamento da rua das 
Boticas, em Jungeiros, da rua 5 de 
outubro, na aldeia Nova, e ainda 
no troço entre a rotunda da EM 527 
e a rua do outeiro.

Nestes locais foram executadas 
limpezas do pavimento existente, 

com recurso a jato de ar e vassoura 
mecânica, para eliminar partícu-
las soltas, realizou-se também a 
resagem e corte dos pavimentos 
existentes. Seguiu-se a rega de co-
lagem com emulsão betuminosa, 
camada de desgaste em betão be-
tuminoso com a espessura média 
de 5 cm depois do recalque.

Para além de realizar as infra-
estruturas mencionadas, sinalizar-
se-á convenientemente toda a área 
afeta aos referidos trabalhos.

requalificação 
do Cine Oriental 
continua 
a avançar

a obra do Cine oriental de al-
justrel continua a progredir, a 

estrutura está terminada, segue-se a 
colocação da cobertura. Esta recons-
tituição da cobertura será realizada 
por estruturas metálicas em perfis 
de alma cheia e tubos rHS, sendo 
estabelecidas treliças na zona central 
da sala e perfis iPE nas zonas laterais 
onde serão fixadas as telhas em cha-
pa metálica galvanizada e termo la-
cada, tipo sandwich, com isolamen-
to térmico.

a seguir à colocação da cobertura, 
procede-se ao assentamento de cai-
xas e tubagens das infraestruturas.

Esta obra de requalificação de-
verá estar finalizada em meados de 
junho de 2013.

jardim 
dos Namorados
em ervidel

No âmbito do protocolo de 
transferência de Competên-

cias assinado entre a Câmara de 
aljustrel e a Junta de Freguesia de 
Ervidel foram realizadas obras de re-
qualificação no Jardim dos Namo-
rados em Ervidel, tendo o município 
disponibilizado tanto os materiais 
necessários para o efeito, como o 
projeto de requalificação.

Começou por se proceder à re-
moção do jardim existente, a que 
se seguiu a colocação dos pavimen-
tos. Na fase posterior foi realizada a 
construção dos muretes de suporte 
e depois a colocação de mobiliário 
urbano. após várias intervenções, 
faseadas, a obra fica concluída com 
a ligação da rede elétrica. 

obras

resposta social do município 

Novo refeitório 
comunitário 

repavimentação 
de arruamentos 
em s. joão de Negrilhos

A candidatura teve como 
objetivo a realização de 
obras de remodelação/
adaptação, aquisição de 
mobiliário e equipamento 
para as instalações do 
futuro Refeitório comunitá-
rio que ficará localizado no 
edifício da antiga Delega-
ção Escolar de Aljustrel

>

Cinema com nova cobertura

>>

>

Vista do exterior do futuro refeitório Comunitário

Entidade 
Promotora

Data de Início

Data de 
Conclusão

Investimento

Fontes de 
Financiamento

FEADER

Contrapartida 
Nacional

Orçamento 
Municipal

câmara municipal 
de Aljustrel

01-09-2012

31-12-2013

51.830,07€

Valor

38.872,55€

12.957,52€

%

75

25

 Esta resposta assenta 
nos parceiros institu-
cionais que estão no 
terreno: as IPSS, mise-
ricórdias e as Escolas. 
conta ainda com a  
colaboração do Núcleo 
de Voluntariado de 
Aljustrel e restantes par-
ceiros da Rede Social.

Melhores acessibilidades

obra de requalificação
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obras

Pavimentação em Val D´ Oca 

metros de vedação colo-
cados na E.B.1 Coronel 
Mourão, em Ervidel, numa 
intervenção que incluiu a 
colocação de portões e a 
remodelação da sala do 
pré-escolar
 

270

depois do bairro de Vale d`oca 
ter sido asfaltado, em 2009, 
verificou-se, logo em 2010, 

que os pavimentos dos arruamentos 
do bairro mineiro se apresentavam 
degradados e deformados pelo que, 
após diversos contactos infrutíferos 
com o empreiteiro para a realização 
das reparações, se ativaram as ga-
rantias da obra. 

a degradação dos pavimentos 
deveu-se, entre outros fatores, ao 
tipo de pavimento utilizado e aos 
problemas de falta de drenagem das 
águas pluviais superficiais e subter-
râneas. a Câmara Municipal, em 
parceria com a Junta de Freguesia 
de aljustrel, efetuou a implantação 
de sumidouros e o assentamento 
de coletores para captação e desvio 
das águas pluviais para o exterior 

uma Câmara com rostos 
as intervenções da Câmara Municipal no 
modelo de administração direta são da res-

ponsabilidade da divisão técnica do município. as 
obras realizadas são executadas pela própria au-
tarquia, pelos seus trabalhadores, sendo conside-
rados os trabalhos aplicados por meios próprios 
ou adquiridos para o efeito e que se destinam ao 
seu imobilizado. São exemplos destes trabalhos 
as pequenas intervenções urbanísticas, os ramais 
de águas e esgotos, trabalhos de jardinagem, 
construção civil, entre outros, bem como algumas 
intervenções de maior dimensão.

>

>

administração direta

Depois de estarem criadas 
as condições mínimas para 
se colocar o novo pavimento, 
entendeu a autarquia, dentro 
da sua disponibilidade finan-
ceira, suportar a restante 
despesa para intervencionar 
o bairro, dado que foram 
acionadas as garantias

dos arruamentos.Foram ainda 
assentes lancis para demarcação 
dos arruamentos e posterior cria-
ção de passeios. 

depois de estarem criadas as 
condições mínimas para se colo-
car o novo pavimento, entendeu a 
autarquia, dentro da sua disponi-
bilidade financeira, suportar a res-
tante despesa para intervencionar 
o bairro. assim, para melhorar a 
qualidade de vida dos habitantes 
de Vale d`oca, efetuou-se a regu-
larização das suas plataformas e 
criaram-se as pendentes neces-
sárias ao bom escoamento das 
águas superficiais. 

a intervenção, agora realizada, 
compreendeu dois tipos de repara-
ção: a aplicação de uma camada de 
desgaste em massas betuminosas 
a quente, com a espessura média 
de 5 cm, nas zonas mais degrada-
das e onde a plataforma não apre-
sentava as pendentes transversais 
necessárias ao eficaz escoamento 
das águas superficiais e ainda o 
tratamento pontual de fissuração 
com a posterior aplicação de ca-
mada de macrosseal para selagem 
e impermeabilização do pavimen-
to com o intuito de prolongar a sua 
vida útil, em boas condições de 
funcionamento.
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Trabalhos junto à Escola dos Eucaliptos

Pintura do monumento “o mineiro”

Reparação de rotura em Aljustrel

Intervenção na Escola do campo Esperança

Requalificação do campo de Futebol em Jungeiros

obras no bairro de S. Pedro

Reparação de bombas do lago do largo do mineiro

Embelezamento junto à malha- Ferro

Reposição de relva na Escola da Avenida

limpeza de esgotos em Ervidel

Reparação da conduta da água em Ervidel

Preparação da Vin&cultura 2012

Reparação da rede de esgotos em Ervidel

colocação de passeios em Ervidel

colocação de massas junto ao bairro do Plano

construção da nova carpintaria municipal
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número

Foram acionadas as garantias da obra para nova reparação das ruas 
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deliberações

ata n.º 18/2012

•	A	Câmara	tomou	conhecimento	da	
conta final da empreitada TRAbAlHoS 
comPlEmENTARES Do cENTRo 
EScolAR Eb1/JI VIPAScA.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir aos alunos mais carenciados das 
escolas do 1º ciclo do Ensino básico 
um auxílio económico no valor de 75,00 
€ para o escalão A (2) e 37,50 € para o 
escalão b (3).

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a proposta da Srª Vereadora de 
abertura de procedimento concursal 
para a constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo determina-
do – contrato a termo resolutivo certo, 
a tempo parcial para a contratação 
dos docentes para as Atividades de 
Enriquecimento curricular, e submeter 
a mesma à Assembleia municipal para 
ratificação.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
conceder o alvará sanitário ao veículo 
automóvel de matrícula 01-JF-77 para 
transporte e venda de pão e produtos 
afins, requerido por Fernando manuel 
da lança Guerreiro. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
renovar 7 cartões sociais.

ata n.º 19 /2012

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Vice-Presi-
dente com o seguinte teor: Aprovo a 8.ª 
Alteração ao orçamento e às Grandes 
opções do Plano.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a proposta TAXA Do ImPoS-
To muNIcIPAl SobRE ImÓVEIS e 
submetê-la à Assembleia municipal 
para que esta a possa apreciar e 
votar. 

•	A	Câmara	deliberou	por	maioria,	com	
a abstenção dos Srs. Vereadores 
manuel camacho e martins Frederico, 
aprovar a proposta sobre a DERRAmA 
e submetê-la à Assembleia municipal 
para que esta a possa apreciar e votar, 
incluindo autorização para conceder 
isenção às empresas com um volume 
de negócios no ano anterior que não 
ultrapasse os 150.000 €.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a revisão de preços provisória 
da EmPREITADA Do “cENTRo ESco-
lAR Eb1/JI – VIPAScA. Foi presente a 
revisão de preços da empreitada em 
título que importa o valar de 5.135,36 € 
+ IVA.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir aos alunos mais carenciados das 
escolas do 1º ciclo do Ensino básico 
um auxílio económico no valor de 75,00 
€ para o escalão A (2) e 37,50 € para o 
escalão b (1).

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
conceder um subsídio no valor de 
250,00 € para a realização da exposi-
ção do 23.º aniversário do Núcleo de 
Artes Visuais de Aljustrel – NAVA-
coNVIDA.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aceitar o apoio para a aquisição de livros 
e material escolar aos alunos caren-
ciados do 1º ciclo do Ensino básico 
no valor de 1.500,00 € para apoiar a 
aquisição de livros e material escolar 

para os alunos carenciados do 1º ciclo 
do Ensino básico.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
renovar 8 cartões sociais.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
indeferir 1 pedido de cartão social.

ata n.º 20 /2012

•	A	Câmara	deliberou	por	maioria,	com	
os votos contra dos Srs. Vereadores 
martins Frederico e manuel cama-
cho, aprovar a proposta de Adesão ao 
Programa de Apoio à Economia local 
(PAEl) e solicitar à Assembleia muni-
cipal autorização para a contratação do 
empréstimo no valor de 1.564.990,55 
€, pelo período de 14 anos, à taxa 
de juro correspondente à do custo 
financiamento da República portuguesa, 
acrescida de 15 pontos base.

•	Foi	presente	o	Plano	de	Ajustamento	
Financeiro do Programa de Apoio à 
Economia local (PAEl).

ata n.º 21 /2012

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Presiden-
te aprovando a EmPREITADA DE 
TRAbAlHoS comPlEmENTARES Do 
cENTRo EScolAR Eb1/JI VIPAScA – 
VAlIDAÇÃo/VERIFIcAÇÃo DE PlANo 
DE SEGuRANÇA E SAÚDE DE obRA.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a minuta do contrato a celebrar 
entre o município de Aljustrel e DSTE-
lEcom AlENTEJo E AlGARVE, SA.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	

aprovar o Protocolo para os Planos 
municipais de Emergência para o baixo 
Alentejo e a minuta do acordo. 

ata n.º 22 /2012

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
ratificar o despacho do Sr. Presidente 
cronograma Financeiro relativo à Em-
PREITADA DE TRAbAlHoS comPlE-
mENTARES Do cENTRo EScolAR 
Eb1/JI VIPAScA.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a revisão de preços definitiva 
referente à empreitada Regeneração 
urbana de montes Velhos / Aldeia Nova, 
no valor de 00,00 €. 

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a revisão de preços definitiva 
referente á empreitada Regeneração 
urbana de Rio de moinhos – Arranjos 
urbanísticos na Rua das Escolas, no 
valor de 121,05 € + IVA. Foi presente a 
revisão de preços definitiva da obra em 
título.

•	Foram	presentes	as	propostas	recebi-
das para a montagem de exclusivos na 
Feira de outubro, a realizar de 27 e 28 
de outubro de 2012.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
aprovar a alteração ao Protocolo de coo-
peração entre o município de Aljustrel e 
a Associação canil e Gatil “os Rafeiritos 
do Alentejo”. 

 
ata n.º 23 /2012

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimida-

de aprovar a revisão de preços n.º 1 
provisória. Foi presente informação dos 
serviços referindo que foi calculada 
a 1ª revisão de preços com base no 
cronograma financeiro da EmPREI-
TADA DE AmPlIAÇÃo DA PIScINA 
muNIcIPAl cobERTA, cujo valor é de 
3.800,03 € + IVA, no entanto o cálculo 
é provisório.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
não autorizar a libertação da caução, de 
acordo com o auto de vistoria, e comu-
nicar o teor do mesmo ao empreiteiro 
da EmPREITADA REGENERAÇÃo DA 
E.m. 530 – RIo DE moINHoS / moN-
TES VElHoS.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
proceder à libertação de 75% da caução 
prestada, de acordo com o presente 
auto de vistoria do loTEAmENTo 
uRbANo Do RoSSIo DA FEIRA – 
AlJuSTREl.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
atribuir 5 cartões sociais.

•	A	Câmara	deliberou	renovar	4	cartões	
sociais.

•	A	Câmara	deliberou	indeferir	1	pedido	
de cartão social.

•	A	Câmara	deliberou	por	unanimidade	
reconhecer o interesse para o concelho 
de Aljustrel, da execução do projeto de 
construção de um cash and carry que 
a firma bicash, lda. pretende candida-
tar ao programa PRoDER. 

•	Foi	presente	para	apreciação	o	Acordo	
de cooperação - Rede de bibliotecas de 
Aljustrel, entre a câmara municipal de 
Aljustrel e o Agrupamento de Escolas 
de Aljustrel.

CÂMara MUNiCiPal dE alJUStrEl | rESUMo daS dEliBEraÇÕES

O Município de Aljustrel deseja um 
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO

Presépio de Natal - Praça 1º Julho - Messejana
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a Freguesia de Messejana 
tem vindo a ser alvo, nos úl-

timos meses, de obras de requalifi-
cação urbana, uma empreitada que, 
agora, está praticamente concluída. 
Para além das oito ruas inicialmente 
previstas em projeto, ainda se rea-
lizaram obras de beneficiação em 
mais quatro arruamentos, designa-
damente na rua Soares Vitor; tra-
vessa da Fábrica; travessa do Hospi-
tal e largo d. Sancho ii.

Esta obra teve como objetivos 
gerais desenvolver operações de 
requalificação urbana e ambien-
tal e promover a qualidade de 
vida da população. os objetivos 
específicos passaram por requa-
lificar e revitalizar a vila promo-
vendo a sua multifuncionalidade; 
aumentando os espaços de per-
manência, convívio e reunião; 
promovendo áreas pedonais; re-

qualificando o centro antigo, na 
perspetiva da sua revitalização, 
procurando torná-lo atrativo e 
melhorando-o visualmente, de 
modo a incentivar a fixação de 
novos moradores, diminuindo as-
sim a sua desertificação, as zonas 
degradadas e devolutas; instalar 
novas infraestruturas e moderni-
zar as existentes; incentivar o de-
senvolvimento do turismo; quali-
ficar e desenvolver as condições 
urbanas, ambientais e sociais e 
tornar toda a área de intervenção 
mais acessível a cidadãos de mo-
bilidade reduzida.

assim, os trabalhos desenvol-
vidos consistiram na substituição 
e modernização de infraestruturas 
urbanas, procurando diminuir as 
perdas na rede pública de abas-
tecimento de água e o adequado 
encaminhamento de efluentes 

domésticos; substituição, requali-
ficação e introdução de novos pa-
vimentos, em calçada, adaptados 
principalmente à pedonização.

a requalificação urbana de 

Messejana foi objeto da candida-
tura da Câmara Municipal de al-
justrel ao Programa operacional 
regional alentejo 2007/2013, Eixo 
4 – Qualificação ambiental e Valo-

rização do Espaço rural, nos ter-
mos do regulamento específico 
“ações de Valorização e Qualifica-
ção ambiental”, e teve um valor de 
execução de cerca de 433.000 €.

rua da igreja

o projeto “Parque da Vila 
de aljustrel” visa promover 

a requalificação e a valorização 
do Jardim 25 de abril, revertendo 
a trajetória de degradação a que 
o mesmo tem estado sujeito e 
potenciando a sua afirmação en-
quanto elemento estruturante do 
tecido urbano.

a operação abrange um conjun-
to de intervenções ao nível da recu-
peração e criação de espaços verdes 
e ajardinados, através da reconfigu-
ração dos percursos existentes e 
estabelecimento de novos circuitos 
pedonais; colocação de árvores e ar-
bustos selecionadas de acordo com 
a situação edafo-climática do local e 
instalação de iluminação pública e 
mobiliário urbano diverso (bancos, 
papeleiras, bebedouros, etc.), remo-
delação dos balneários existentes e 
construção de instalações sanitárias 
e introdução de equipamentos e zo-
nas desportivas. 

o Parque da Vila de aljustrel irá 
constituir um espaço privilegiado 
para o lazer e prática de desportos. 
Circunscrevendo uma vasta área no 
centro da Vila, o espaço será consti-

tuído por um conjunto de 
equipamentos despor-
tivos com diferentes 
valências enquadra-
das por um amplo 
espaço verde que 
confere ao local ex-
celentes qualidades 
de atractividade, 
com condições para a 
sua frequência por toda 
a população.

Com uma área de intervenção de 
11.525,00 m2, o Parque oferece dis-
tintos ambientes tais como: espa-
ços ajardinados; zonas de estadia; 
circuitos pedonais; Parque infantil; 
Equipamentos e zonas desportivas 
(Campo polidesportivo, campo de 
ténis, parque fitness com 8 esta-
ções, parque de jogos informais e 
tradicionais, parque radical - zona 
de skates, rail e rail double, min-
rampa, chin-box, parede de escala, 
entre outros)

o investimento total será de 
778.329,04€,cabendo 661.579,68€ ao 
Feder e à Câmara Municipal de al-
justrel 116.749,35€. a taxa de Finan-
ciamento será de 85%

obras

Parque da Vila de aljustrel

jardim 25 de abril e Parque Desportivo 
vão ser requalificados  

>

>

Parque da Vila de aljustrel - Jardim 
25 de abril, Parque desportivo 
e court’s de ténis

o Parque da Vila de Aljustrel irá constituir um espa-
ço privilegiado para o lazer e prática de desportos

regeneração urbana 
de Messejana 
em fase de conclusão

requalificação 

 Previsão de aber-
tura ao público das 
piscinas cobertas 
municipais requa-
lificas

Início de 2013
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Julgado de Paz

Novo mapa judicial

Município de aljustrel 
discorda da saída 
da Comarca de Beja

aljustrel dispõe de instância de justiça acessível a todos os munícipes 

Município

Já aqui falamos algumas vezes do Julgado 
de Paz de aljustrel. Nesta altura convêm re-
forçar que a mudança de comarca, de Beja 
para ourique, em nada afeta o normal fun-
cionamento do nosso Julgado de Paz.

objetivo
o que é um julgado de paz? Um julgado 
de paz é uma instância de mediação e 
resolução de litígios de menor gravidade 
através da criação de modelos agilizados 
e eficazes de administração da justiça, ca-
racterizados pela proximidade, simplicida-
de e rapidez. Excluem-se as matérias de 
direito da Família; direito das Sucessões 

e direito do trabalho. deste modo a justiça 
torna-se mais acessível para os cidadãos 
que procuram a solução para questões 
jurídicas.  

Quais as competências de um Julgado de 
Paz?
os Julgados de Paz têm competência para 
apreciar e decidir ações declarativas cí-
veis, de valor não superior a 15.000 €. São 
exemplos de ações declarativas cíveis o 
incumprimento de contratos e obrigações; 
responsabilidade civil – contratual e extra-
contratual; direito sobre bens móveis ou 
imóveis; acidentes de viação. Procedem 
também à apreciação de pedidos de in-

demnização cível por ofensas corporais 
simples, difamação, injúrias, furto e dano 
simples e alteração de marcos.

Quais os custos de uma ação?
os custos devidos são 35 € por ação.

É necessário constituir advogado?
as partes têm de comparecer pessoalmen-
te, podendo fazer-se acompanhar por ad-
vogado ou não. 

Como podem ser resolvidos os litígios?
através de mediação, se essa for a opção 
de ambas as partes, com a intervenção de 
um mediador de conflitos. Podem ainda ir 

a Julgamento realizado pelo Juiz de Paz.

O que é a mediação?
É uma forma voluntária e confidencial de re-
solução de litígios em que as partes, auxilia-
das por um mediador de conflitos, procuram 
alcançar uma solução que satisfaça ambas 
as partes até se chegar a um acordo de me-
diação. Não havendo acordo na mediação 
será marcada audiência de julgamento. 

o Julgado de Paz de aljustrel fica na aveni-
da de algares, no edificío vulgarmente co-
nhecido por dispensário. Pode obter mais 
informações pelo número telefónico 284 
600 600.

Na sequência da proposta 
para a reforma da organiza-

ção judiciária, o Município de al-
justrel foi informado que o conce-

lho passaria a ficar abrangido pela 
Comarca de ourique, quando, até 
à data, a maioria das freguesias 
têm vindo a ser servidas pela Co-
marca de Beja.

Face aos evidentes constrangi-
mentos que esta proposta, a ser 
concretizada, pressuporá para as 
populações, por via da ausência 
de transportes públicos que fa-
çam a ligação aljustrel/ourique, 

situação que, no entendimento 
do município, coloca em causa os 
direitos dos cidadãos, bem como 
o equilíbrio e coesão territoriais, o 
Município de aljustrel já solicitou 
uma reunião à ministra da Justiça 
com o objetivo de expressar a sua 
total discordância relativamente a 
esta situação e propor a agregação 
de todo o concelho na Comarca de 
Beja.

o município de Aljustrel foi 
informado que o concelho 
passaria a ficar abrangido 
pela comarca de ourique

>

os Julgados de Paz passam a ter novas 
competências de acordo com a proposta 

apresentada em conselho de ministros. assim, 
procede-se a um aumento da competência em ra-
zão do valor, passando a ser possível ver resolvi-
dos nos Julgados de Paz litígios até 15 mil euros, 
em vez dos 5 mil.

Para além da referida alteração, há ainda o alar-
gamento da competência dos julgados de paz para 
a tramitação de incidentes processuais, desde que 
os mesmos não sejam expressamente vedados 
por outras disposições da lei, e a possibilidade de 
serem requeridas providências cautelares junto 
dos julgados de paz.

Os julgados de Paz 
vão poder resolver 
litígios de valor 
até aos 15 mil euros

>

Novas competências

Julgado de Paz de aljustrel

total de processos 
que deram entrada 
no Julgado de Paz de 
aljustrel desde a sua 
abertura

111
número
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desenvolviMento

Sinergia de vontades e trabalho promoveu uma grande festa em torno das tradições locais

Vin&cultura diretamente 
de ervidel para todo o país
A realização do programa 
da TVI implicou um custo 
global com logística de 
8424 €, sendo que as re-
ceitas angariadas junto dos 
patrocinadores, num valor 
total de 9297 €, cobriram 
na totalidade os referidos 
custos.

a Xi edição da Vin&Cultura, 
em Ervidel, que se realizou 

no fim de semana de 24 e 25 de 
novembro, em Ervidel, foi um ver-
dadeiro sucesso. Em 2012 a festa 
foi ainda maior uma vez que con-
tou, no domingo, com a transmis-
são do programa “Somos Portu-
gal” da tVi, em direto do Jardim 
da liberdade para todo o país e 
estrangeiro.

Sendo assim, o Município de al-

justrel não poderia deixar de agra-
decer publicamente aos patrocina-
dores que apoiaram a realização do 
programa televisivo. do ponto de 
vista da tVi o programa também foi 
um êxito com um milhão e duzen-
tos mil espetadores, o que significa 
um share de audiência de 27%. 

a realização do programa da 
tVi implicou um custo global com 
logística de 8424€, sendo que as 
receitas angariadas junto dos pa-

trocinadores, num valor total de 
9297€, cobriram na totalidade os 
referidos custos. a concretização 
desta iniciativa contribuiu sobre-
maneira para a promoção e en-
grandecimento do Concelho de 
aljustrel, em especial da Freguesia 
de Ervidel, demonstrando-se, mais 
uma vez, que os agentes económi-
cos e sociais locais estão ativos e 
disponíveis para cooperar com o 
município na promoção e desen-

volvimento do território.
os patrocinadores, sem os 

quais não seria possível a concre-
tização do programa, foram a Cai-
xa de Crédito agrícola de aljustrel 
e almodôvar; Clube de Campo Vila 
Galé; Momentos tranquilos; asso-
ciação de Beneficiários do roxo; 
alentrel; Majogab; aguentinha do 
Campo; Magic Control; JaSFEC; 
Manuel Pedro de Sousa e Filhos e 
Supermercados alentejano.

>

Novas competências
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discurso do Presidente da Câmara

Manifestação percorreu as ruas de rio de Moinhos

freguesias

todos contra a extinção de 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@gmail.com 
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

a propósito da reorganização de fre-
guesias impostas pelo Governo, a Câ-

mara Municipal de aljustrel sublinha, mais 
uma vez, que discorda veementemente dos 
pareceres e propostas concretas que a Uni-
dade técnica para a reorganização adminis-
trativa do território (Utrat) apresentou à 
assembleia da república, em 5 de novem-
bro de 2012, onde propõem a agregação das 
freguesias de aljustrel e rio de Moinhos. 
Esta decisão é baseada na convição de que 
o concelho de aljustrel está perfeitamente 
estabilizado e harmonizado em termos ter-
ritoriais e administrativos, não carecendo de 
qualquer modificação.

o Município dará voz, por todos os 
meios ao seu alcance, às legítimas preten-
sões dos cidadãos e tomadas de posição 
públicas e deliberativas da Câmara Muni-
cipal, assembleia Municipal e de todas as 
juntas de freguesia do concelho que con-
trariem as políticas que estão a conduzir ao 
enfraquecimento dos Órgãos de Poder lo-

cal eleitos democraticamente, procurando, 
por este meio, contrariar a tendência para a 
redução de serviços públicos no concelho 
de aljustrel.

Neste sentido, a Câmara de aljustrel já 
reuniu, com carácter de urgência, com os 
presidentes das Juntas de Freguesia de al-
justrel e rio de Moinhos e com o Presidente 
da assembleia Municipal de aljustrel, com o 
objetivo de concertar posições relativamen-
te a esta matéria que sirvam os interesses 
das populações. desta reunião resultou 
uma manifestação em rio de Moinhos, no 
passado dia 18 de novembro para mostrar 
“cartão vermelho” a esta decisão.

Por iniciativa da Câmara foi também 
marcada uma reunião com a população de 
rio de Moinhos, com o objetivo de esclare-
cer a população sobre o tema, bem como 
de recolher “o sentir” dos cidadãos relati-
vamente à possibilidade destas medidas 
lesivas se virem a concretizar, tendo para 
o efeito colocado a circular um abaixo-assi-
nado que serviu para que os munícipes ex-
pressassem a sua discordância em relação 
a este processo.

a assembleia Municipal de aljustrel con-
cluiu ainda que a lei não respeita os princí-
pios da democracia participativa e da coe-
são territorial. assim, a proposta em análise 
não pode merecer qualquer menção favo-
rável por parte da assembleia Municipal, a 
qual deliberou repudiar a referida proposta; 
remeter a análise da proposta e contributos 
para o Sr. Presidente da república, Sra. Pre-
sidente da assembleia da república, Grupos 
Parlamentares, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Mi-
nistro adjunto e dos assuntos Parlamenta-
res e ao Sr. Secretário de Estado da admi-
nistração local e reforma administrativa. 

Órgãos municipais 
discordam 
da agregação 
de aljustrel 
e rio de Moinhos 
o município dará voz, por todos 
os meios ao seu alcance, às le-
gítimas pretensões dos cidadãos 
e tomadas de posição públicas 
e deliberativas da câmara mu-
nicipal, Assembleia municipal e 
de todas as juntas de freguesia 
do concelho que contrariem as 
políticas que estão a conduzir ao 
enfraquecimento dos Órgãos de 
Poder local

>

Comunicado da aNaFrE
Em reunião extra-

ordinária de 23 
de Novembro, o 
Conselho dire-
tivo da aNaFrE 
definiu cumprir 
onze ações de 

apoio às Freguesias 
e demonstrativas de 

protesto e insatisfação 
perante as propostas da Utrat - Uni-
dade técnica (para a) reorganização 
territorial autárquica - para a agregação 
de Freguesias.
Entre elas e tal como anunciado, foi 

decidido que os Eleitos e Cidadãos de 
todas as Freguesias Portuguesas seriam 
convidados a enviar ao Sr. Presidente 
da república, ao Sr. Primeiro Minis-
tro, à Sra. Presidente da assembleia 
da república e aos Srs. deputados da 
assembleia da república, um postal de 
Boas Festas.
Pelas razões expostas no 1º CoMU-
NiCado do dia de hoje, os Postais de 
Boas Festas seguirão, apenas, para o Sr. 
Presidente da república.
No texto alusivo, com que se pretende 
sensibilizar o Sr. Presidente da repúbli-
ca, manifestar-se-á o sentimento desper-

tado pela lei 22/2012 e denunciar-se-á, 
uma vez mais, a forma estatística usada 
na extinção de Freguesias, sem funda-
mento científico, razões financeiras ou 
critérios de racionalidade.
os postais, devidamente ilustrados e já 
dirigidos ao seu destinatário, vão ser 
enviados às Freguesias, garantes da sua 
distribuição aos cidadãos a quem cum-
pre apor – UNiCaMENtE -  o seu nome 
e referência à Freguesia e Concelho.
Nada mais deve ser escrito.
depois de selados (trinta e dois cên-
timos) e com a urgência possível, os 
Postais devem ser colocados no Correio.

PartICIPe!

DeFeNDa as FreGuesIas!

se a sua FreGuesIa NÃO estIVer 
aMeaÇaDa, seja sOlIDÁrIO COM 
as Outras!

O Natal É sÍMBOlO De uNIÃO e 
teMPO De sOlIDarIeDaDe!
  

Armando Vieira
Presidente do Conselho diretivo

Sessão pública em rio de Moinhos
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desenvolviMento

o presidente da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, Nelson 

Brito, esteve em novembro na 
sessão de assinatura dos contra-
tos de financiamento que assinala 
positivamente a implementação 
dos projetos integrados no Srtt – 

Sistema regional de transferência 
de tecnologia. 

Esse momento marcou a “che-
gada a bom porto” das negociações 
entre o atual Executivo da Câmara 
de aljustrel e o lNEG - laboratório 
Nacional de Energia e Geologia, que 
conduziram ao anúncio da fixação 
em aljustrel do Centro de Estudos 
Geológicos Mineiros do alentejo 
-CEGMa, através da aprovação do 
financiamento da primeira fase do 
projeto, no valor de 800.000€, que 
prevê a construção de uma litoteca 
para arquivar as várias centenas de 
quilómetros de amostras do subso-
lo recolhidas ao longo dos anos. 

Numa segunda fase serão cons-
truídos em aljustrel os escritórios 
e o Centro de investigação, que 
terá por missão principal desen-

volver conhecimento para a iden-
tificação, valorização e promoção 
económica da exploração dos re-
cursos mineiros em Portugal.

além da litoteca e do Centro de 
investigação, o lNEG vai congre-
gar no Centro de Estudos Geológi-
cos e Mineiros o “património acu-
mulado, ao longo dos anos, sobre 
a Faixa Piritosa ibérica”, nomeada-
mente competência técnica e cien-
tífica, mapas e cartas geológicas, 
integrando-se nas redes de ciên-
cia e projetos do lNEG, os quais 
envolvem atualmente inúmeros 
parceiros nacionais, comunitários, 
europeus, ibero-americanos e ou-
tros. 

“Este centro, que será uma fu-
são das instalações que o lNEG 
possui atualmente em Beja, Fer-

reira do alentejo, aparis (Barran-
cos) e São luís (Cercal), contri-
buirá para o estabelecimento de 
parcerias técnico-científicas nos 
domínios da metalogenia e mi-
neralogia, cartografia geológica 
e mineira, estudos geoquímicos 
e levantamentos geofísicos, no-
meadamente entre o lNEG e os 
parceiros do Sistema regional de 
transferência de tecnologia, como 
é o caso da Universidade de Évora, 

os institutos Politécnicos de Beja, 
Portalegre e Santarém, entre ou-
tras instituições”, refere o lNEG em 
comunicado.

Para a concretização deste pro-
jeto a empresa almina, Minas do 
alentejo, S.a. acordou ceder, em 
regime de usufruto, a antiga lava-
ria piloto e os antigos escritórios 
da mina, para a instalação da lito-
teca e edifício do CEGMa, respeti-
vamente.

Centro de Estudos Geológicos Mineiros do alentejo

Confirmada a fixação 
em aljustrel do CeGMa 

o lNEG é uma instituição de investigação e 
desenvolvimento orientada para responder 
às necessidades da sociedade e das empre-
sas. desenvolve Ciência em Energia e Ge-
ologia, assumindo como primeiro objetivo 
fazer investigação para as necessidades da 
sociedade, para o apoio às políticas públi-
cas e para o desenvolvimento económico. 

Além da litoteca e do 
centro de Investigação, 
o lNEG vai congregar 
no centro de Estudos 
Geológicos e mineiros o 
património acumulado, ao 
longo dos anos, sobre a 
Faixa Piritosa Ibérica

>

2

1

3

1 Imagem exterior da litoteca  
(1ª fase)

Imagem exterior do edifício 
do cEGmA (2ª fase)

Imagem interior do edifício 
do cEGmA (2ª fase)

2

3

Edifício da lavaria piloto será reconvertido para acolher a litoteca
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social 

Unidade Móvel de Saúde

a viatura da UMS-Unidade 
Móvel de Saúde entrou ao 

serviço da população do conce-
lho de aljustrel no passado dia 9 
de outubro de 2012. Esta carrinha 
resulta de uma parceria entre a 
Câmara Municipal de aljustrel, a 
administração regional de Saúde 
do alentejo e a Unidade local de 
Saúde, nomeadamente do Centro 
de Saúde de aljustrel.

Criada para assegurar uma 
maior acessibilidade da população 
aos cuidados de saúde e apoios 
sociais, principalmente a popula-
ção mais idosa, esta carrinha che-
gou, por iniciativa da Câmara Mu-
nicipal de aljustrel, para encurtar 
distâncias e praticar uma cultura 

de proximidade e de prevenção 
de doenças. o principal objetivo é 
aumentar a qualidade de vida da 
população que, por razões de ida-
de, condições sociais ou de mobili-
dade, tem maior dificuldade em se 
deslocar.

a Unidade Móvel de Saúde 
presta cuidados de enfermagem, 
nutrição e atendimento social aos 
munícipes através dos técnicos do 
Centro de Saúde e dos gabinetes 
de ação social e nutrição da autar-
quia. 

inserida numa estratégia de 
melhoria de qualidade de vida das 
populações, a Câmara Municipal 
de aljustrel vai aproveitar a mobili-
dade desta unidade de saúde para 

promover campanhas de apoio so-
cial aos idosos e às famílias mais 
carenciadas.

as consultas de apoio social e 
de nutrição são gratuitas, os servi-
ços de enfermagem são pagos de 
acordo com o tarifário em vigor no 
Centro de Saúde.

as outras valências…
a Unidade Móvel de Saúde visa 
ainda garantir uma melhor quali-
dade de vida, com outro sentimen-
to de segurança, tão importante 
para a saúde física e mental. tendo 
um serviço de proximidade torna-
se mais fácil, e nalguns casos, mui-
to menos penoso para certos gru-
pos da população, sobretudo os 

mais idosos e/ou com mobilidade 
reduzida.

São estes objetivos que se pre-
tendem alcançar com o serviço de 
enfermagem através da prestação 
de cuidados primários de saúde, 
tais como: rastreios de tensão ar-
terial, colesterol, diabetes, e outros 
pequenos serviços de enfermagem. 

a viatura e os técnicos de saúde 
percorrem as freguesias de todo o 
concelho mediante uma progra-
mação. Para além dos serviços 
primários a Unidade Móvel de 
aljustrel dispõe de equipamentos 
de telecardiologia que permitem 
realizar, em qualquer local, eletro-
cardiogramas. 

os cuidados de enfermagem e 

Numa carrinha perto de si, ao  serviço da população!

A unidade móvel de 
Saúde presta cuidados 
de enfermagem, nu-
trição e atendimento 
social aos munícipes 
através dos técnicos 
do centro de Saúde e 
dos gabinetes de ação 
social e nutrição da 
autarquia

as consultas de apoio social e de nutri-
ção prestadas pelos técnicos do municí-
pio são gratuitas, os serviços de enferma-
gem são pagos de acordo com o tarifário 
em vigor no Centro de Saúde.

Consultas

>

1

3

2

4

1 computador a bordo

Interior da unidade móvel

utentes

Serviço de proximidade

consulta de nutrição

2

3

4

5
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Numa carrinha perto de si, ao  serviço da população!

VoX PoP
QUAL A SUA OPINIãO 
EM RELAÇãO à UNIDADE 
MóvEL DE SAúDE DE 
ALjUSTREL?

António Sobral
• 77 anos  • messejana

Acho que sim, acho que é benéfico 
para a população.

jaquelina Moleiro
• 80 anos • messejana

Acho muito bem. Acho que é muito 
bom, melhor do que isto não pode ser!

Anabela Penas 
• 51 anos • São João  do Deserto

Acho bem. Acho bem principalmente 
por causa das pessoas de idade, não 
falo por mim, mas por essas pessoas 
que têm dificuldade em andar, por isso 
acho muito bem!

dificuldades
têm-se verificado alguns incumprimentos em 
termos execução da programação dos atendi-
mentos de enfermagem na unidade Móvel de 

saúde. este facto, completamente alheio ao Mu-
nicípio de aljustrel, deve-se a alguma dificuldade 
dos parceiros, administração regional de saúde 
do alentejo e unidade local de saúde do Baixo 
alentejo, através do Centro de saúde de aljus-
trel, conseguirem disponibilidade para libertar 

os técnicos de enfermagem para a realiza-
ção das atividades previstas no proto-

colo, situação que se espera seja 
rapidamente solucionada.

o atendimento social serão pres-
tados, através da UMS, em aldeia 
dos Elvas, Jungeiros, Corte Vicente 
anes, rio de Moinhos e Carreguei-
ro, ou seja, nas localidades que 
não tem ao dispor nenhuma ex-
tensão de saúde. Nas localidades 
de Ervidel, Messejana e Montes 
Velhos, a UMS só fará atendimen-
to social, tornando mais acessível 
à população estes serviços.

Este serviço social móvel infor-
ma a população sobre os diversos 
apoios que a autarquia tem ao 
dispor de cada um e das suas ne-
cessidades, tais como: loja social, 
banco alimentar, unidade móvel 
de pequenas reparações, cartão 
social e melhorias habitacionais.

 Tripulação 
A sua tripulação é composta por um motorista 
e vários elementos das distintas equipas. uns 
dias seguem a bordo da umS a equipa de en-
fermagem, outros a de nutrição ou ação social.

. Quem pode usufruir da
 Unidade Móvel de Saúde. 
 A quem se destina este   
 serviço? 
Todos os munícipes do concelho de Aljustrel, 
sem exceção, podem usufruir dos serviços 
disponíveis na umS-unidade móvel na sua 
freguesia.

. O serviço é gratuito? 
Depende. os serviços que provêm diretamen-
te da autarquia, como a nutrição e os apoios 
sociais são gratuitos. os serviços de enferma-
gem são pagos mediante a tabela em vigor no 
centro de Saúde.

5
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social

rede social de aljustrel promove sessões sobre segurança, saúde e ação social Semana intergeracional

ano europeu do envelhecimento ativo 
e da solidariedade entre Gerações-2012

No âmbito do ano Europeu 
do Envelhecimento ativo e 

da Solidariedade entre Gerações-

2012, a rede Social do Concelho 
de aljustrel realizou diversas ações 
de informação sobre segurança, 

saúde e apoio social dirigidas a 
idosos, profissionais, cuidadores 
e população em geral.

Estas ações decorreram durante 
os meses de outubro e novembro 
nas várias freguesias do concelho, 
sendo que a primeira se realizou e 
contou com a colaboração de uma 
turma do 4.º ano da escola E.B.1 
(avenida).

os parceiros que integram 
esta rede Social promoveram 
sessões de esclarecimento sobre 
temas que interessam particular-
mente à camada mais idosa da 
população. assim, os militares da 
GNr informaram os seniores so-
bre as medidas e os cuidados de 
segurança a ter, nomeadamente 
para evitar as burlas e os roubos 

de que esta faixa etária é frequen-
temente vítima. os profissionais 
do Centro de Saúde de aljustrel 
explicaram ainda como evitar aci-
dentes domésticos, a importân-
cia das barreiras arquitetónicas e 
como se prevenir contra quedas 
e tudo o que possa causar danos 
à saúde. E, os técnicos da Segu-
rança Social e da Câmara Muni-
cipal de aljustrel informaram o 
público sobre as medidas e os 
recursos existentes a nível social, 
e aos quais se pode recorrer em 
caso de necessidade.

Esta iniciativa contou ainda 
com o apoio do agrupamento de 
Escolas de aljustrel, das juntas de 
freguesia, das iPSS e Misericór-
dias do Concelho de aljustrel. 

Câmara 
proporciona 
melhor qualidade 
de vida 
à população 
idosa do concelho 

Para comemorar o dia inter-
nacional do idoso e do dia 

da infância, a Câmara Municipal 
de aljustrel realizou a Semana 
intergeracional, durante a qual jo-
vens e idosos puderam interagir, 
partilhar conhecimentos e convi-
ver em diversas atividades pro-
gramadas para o efeito. 

assim, dia 1 de outubro, a au-
tarquia promoveu em parceria 
com a rede Social do concelho 
uma Sessão de informação inter-
geracional sobre segurança, saú-
de e apoios sociais, que contou 
com a participação de uma turma 
de 1º ciclo. No dia 6 de outubro, a 
Câmara Municipal proporcionou 
aos seniores um dia diferente, 
levando-os ao evento “Gerações 
em Movimento” que se realizou 
no Estádio do Jamor, em lisboa, 
no âmbito do ano Europeu do  
Envelhecimento ativo e da Soli-
dariedade entre Gerações. Neste 
evento os idosos participaram nas 
diversas atividades de desporto, 
lazer e de promoção da saúde e 
bem-estar. 

além disso, esta semana foi 
o ponto de partida para outras 
ações e projetos, nomeadamente 
a abertura do ano letivo da Uni-
versidade Sénior e do animasé-
nior, programa que visa propor-
cionar uma maior qualidade de 
vida e contribuir para o bem- es-
tar físico e mental da população 
sénior do concelho de aljustrel, 
proporcionando-lhe uma parti-
cipação mais ativa na sociedade 
onde está inserida. 

alfabetização, informática, ofi-
cinas temáticas, atividade física e 
hidroginástica são as atividades 
que os seniores vão poder seguir 
ao longo dos próximos meses. 

>Núcleo de Voluntariado de aljustrel - ações 
o Núcleo de Voluntariado do 
Concelho de aljustrel realizou, 

durante a última semana de setem-
bro, ações de sensibilização nas di-
versas freguesias do concelho.

Esta iniciativa, denominada “Ser 
Voluntário” visa o despertar da co-
munidade para a prática de ações 
de solidariedade, promovendo o 

voluntariado e contou com a partici-
pação de alguns voluntários.

atualmente este núcleo conta 
com 191 voluntários, estando 63 in-
tegrados em diversas entidades nas 
quais praticam regularmente, en-
quanto que os restantes participam 
pontualmente em  campanhas.

a Santa Casa da Misericórdia, Es-

cola Secundária de aljustrel, Escola 
EB 2,3 dr. Brito Camacho, autarquia 
e paróquia são as entidades promo-
toras de voluntariado do Concelho 
de aljustrel que integram voluntá-
rios localmente. Por fim foi ministra-
da uma formação para que os novos 
voluntários possam desempenhar, 
o melhor possível as suas funções.

>

Ser Voluntário é Ser Solidário

o mês de dezembro foi ani-
mado no concelho de aljus-

trel.  Às atividades promovidas 
pela Câmara Municipal juntam-se 
as iniciativas propostas por várias 
outras entidades do concelho. 

o grande destaque foi para as 
festas de Natal que a autarquia 
ofereceu aos idosos, reformados, 
participantes do programa ani-
masénior e aos alunos da Univer-
sidade Sénior de aljustrel. Mas as 
crianças não foram esquecidas 
pois elas também tiveram direito 
às suas festas, nomeadamente as 
crianças e alunos dos jardins de 
infância e escolas do 1.º ciclo do 
concelho, e do Centro de anima-
ção infantil Municipal (CaiM). ao 
longo do mês, na Biblioteca Muni-
cipal foram lidas histórias de Natal 
aos mais novos dos 9 meses aos 3 
anos.   Mas as técnicas da biblio-
teca também se deslocaram aos 
lares para ler “Contos tradicionais 
de Natal” aos mais idosos. ainda 
na biblioteca municipal, o grupo 
de jovens do teatro PiM PaM PUM 

de aljustrel apresentou a peça 
“Coisas de Natal”. 

Nos outros equipamentos mu-
nicipais houve também uma expo-
sição de pintura, várias sessões de 
cinema para pequenos e graúdos, 
e desporto para todos, com insu-
fláveis, gincana e jogos. 

Nestas comemorações não fal-
tou a animação musical. assim, a 
par do concerto de gala na igreja 
Matriz, pela banda filarmónica, os 
finalistas da Escola Secundária de 
aljustrel organizaram um espe-
táculo de Natal com dJ’s e a tur-
ma infantil e orquestra juvenil da 
SMira apresentou um concerto. 
Houve uma arruada natalícia da 
banda filarmónica pelas artérias 
comerciais e instituições de aljus-
trel. Uns dos momentos diferentes 
foi o passeio por todo o concelho 
do Pai Natal Motard com distribui-
ção de prendas, uma iniciativa do 
Grupo Motard “os Cortenhos”.  

a paróquia de aljustrel contri-
buiu com um conjunto de inicia-
tivas que foram desde uma ex-

posição de presépios, à atividade 
das crianças da catequese “a Boa 
Nova do Natal com presépio ao 
vivo”, no largo do Mercado Munici-
pal, ao que se associou a iniciativa 
nacional da Caritas “Um milhão de 
Estrelas, um gesto pela Paz” que 
teve lugar em todas as localidades 
do concelho. 

No último dia de dezembro, 
realiza-se uma grande festa de 

passagem de ano com animação 
musical e artistas surpresa, organi-
zada pela associação Equestre al-
justrelense, no Pavilhão do Parque 
de Exposições e Feiras.

E, a quadra natalícia termina-
rá, no dia 5 de janeiro, com um 
concerto de reis, na igreja Matriz 
de aljustrel, com todos os grupos 
corais e coros paroquiais de con-
celho a cantar. 

os mais velhos juntaram-se à festa

Dezembro animado no Concelho de aljustrel
Quadra natalícia e passagem de ano

>

>
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entrevista a...

Em entrevista ao boletim municipal 
de Aljustrel, Emília António, presi-
dente da comissão de Proteção de 
crianças e Jovens de Aljustrel, fez o 
balanço dos dois anos de atividade 
desta importante entidade 

EMíLIA ANTóNIO, PRESIDENTE DA COMISSãO DE PROTEçãO DE CRIANçAS E JOVENS DE ALJuSTREL

“O melhor do mundo 
são as crianças…“

ao fim destes dois anos está certamen-
te em condições de fazer uma avaliação 
do trabalho desenvolvido pela CPCj de 
aljustrel. Que balanço nos pode fazer da 
vossa atividade?
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
de aljustrel entrou legalmente em funções 
desde outubro de 2010, tendo sido feito, desde 
essa data, um trabalho de divulgação pública 
das competências desta entidade que eram, 
até então, desconhecidas da maioria dos cida-
dãos do concelho. Consideramos que este tra-
balho tem surtido efeito, uma vez que as pes-
soas passaram a procurar-nos, cada vez com 
maior frequência, para sinalizar situações, 
pedir esclarecimentos e, inclusivamente, para 
pedir diversos tipos de aconselhamento. 
Na nossa opinião, começa a estar desmistifi-
cada a ideia inicial de que a Comissão existia 
apenas para retirar crianças às famílias e, cada 
vez mais, existe o entendimento de que esta-
mos aqui para as ajudar, sempre que as suas 
crianças e jovens se encontrem, de algum 
modo, em situação de perigo.
Foi reconduzida recentemente como 
representante da educação na CPCj e 
reeleita Presidente desta entidade. sig-
nifica isto que abraçou mesmo esta cau-
sa? este é um trabalho que lhe traz muita 
satisfação ou fá-lo por dever?
Sim, fui reconduzida, em maio último, pelos 
serviços regionais do Ministério da Educação, 
para mais um mandato de dois anos como re-
presentante da Educação na CPCJ de aljustrel. 
Posteriormente, fui reeleita pelos membros da 
CPCJ, na sua modalidade alargada, para mais 
um mandato como Presidente da Comissão.
Quem me conhece sabe que ao longo da mi-
nha já longa carreira profissional tenho de-
sempenhado várias funções de muita respon-
sabilidade que sempre encarei e encaro como 
desafios a ultrapassar através de trabalho, 
esforço, empenho, dedicação e brio. assim 
sendo, tento executar todas as funções que 
me são atribuídas ou a que me proponho, não 
como mais um dever profissional mas sim 
como algo a que posso emprestar os meus co-
nhecimentos e experiências. Sobretudo, parto 
sempre para esses desafios profissionais com 
a perspetiva e a vontade de aprender sempre 
mais e mais, de forma a poder contribuir para 
um aumento do bem-estar do meio em que 
vivemos e, consequentemente, para uma so-
ciedade melhor.
Na CPCJ, a satisfação não se retira das fun-

ções e cargos que desempenhamos mas sim 
de sabermos que com o nosso trabalho e em-
penho podemos ajudar as nossas crianças e 
jovens a viver num ambiente familiar mais 
saudável e mais harmonioso.
a Comissão Nacional de Proteção das 
Crianças e jovens em risco tem um novo 
projeto para implementar durante o ano 
de 2013 intitulado “tecer a Prevenção: 
Dinamização das CPCj na modalidade 
alargada”. Do que é que se trata?
Este projeto pretende gerar um movimento 
reflexivo sobre o exercício das competências 
legalmente atribuídas à modalidade alargada 
das Comissões de Proteção, designadamente 
ao nível do desenvolvimento de uma cultura 
pró-ativa de prevenção, no domínio da pro-
moção e proteção dos direitos das crianças e 
jovens.
a CPCJ de aljustrel ainda não aderiu ao pro-
jeto mas já o apresentou aos seus membros 
na última reunião, tendo havido unanimidade 
quanto à importância da implementação do 
mesmo no nosso concelho. No entanto, dada 
a exigência de disponibilidade pedida aos ele-
mentos que compõem a modalidade alargada 
da Comissão, foi aberto um período de tempo 
para se refletir sobre a adesão ao Projeto.
No 1º semestre deste ano foram deteta-
dos em Portugal cerca de 17 mil casos 
de crianças em risco. em sua opinião, o 
que é que se passa com a sociedade?
Como é do conhecimento de todos, o mundo, 
Portugal em particular, atravessa uma crise a 
nível económico que se reflete nos compor-
tamentos das pessoas, constatando-se uma 
crescente perda de princípios e de valores 
familiares que têm como consequência com-
portamentos negligentes e violentos. 
também ao nível da CPCj se sentem os 
efeitos da crise económica que o país 

atravessa no comportamento das pes-
soas? 
infelizmente, constata-se que, cada vez mais, 
os problemas da sociedade, sentidos a todos 
os níveis e nas várias classes sociais, têm efei-
tos nocivos nas famílias. o facto das pessoas 
se verem sem emprego, sem habitação e, a 
breve prazo, sem perspetivas de um futuro 
melhor pode causar comportamentos familia-
res desajustados, sendo as crianças e jovens, 
muitas vezes, as vítimas desses comporta-
mentos inadequados dos adultos.
Ultimamente, na CPCJ de aljustrel tem vindo 
a notar-se um acréscimo de sinalizações em 
que as crianças estão expostas a situações de 
violência doméstica entre os seus progenito-
res e/ou outros familiares que coabitam nos 
seus agregados familiares. Quando averigua-
das essas situações, constata-se que, na maio-
ria dos casos, elas estão relacionadas com as 
grandes dificuldades económicas sentidas 
pelas famílias. 
Vamos então recordar às pessoas quan-
do é que se considera que a criança ou 
jovem se encontra em situação de pe-
rigo?
Segundo a lei, considera-se que uma criança 
ou jovem está em perigo quando se encontra 
numa das seguintes situações: está aban-
donada ou vive entregue a si própria; sofre 
maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima 
de abusos sexuais; não recebe os cuidados ou 
a afeição adequados à sua idade ou situação 
pessoal; é obrigada a atividade ou trabalhos 
excessivos ou inadequados à sua idade, digni-
dade e situação pessoal ou prejudiciais à sua 
formação ou desenvolvimento; está sujeita, 
de forma direta ou indireta, a comportamen-
tos que afetem gravemente a sua segurança 
e o seu equilíbrio emocional; assume compor-
tamentos ou se entrega a atividades ou con-

sumos que afetem gravemente a sua saúde, 
segurança, formação, educação ou desenvol-
vimento sem que os pais, o representante le-
gal ou quem tenha a sua guarda de facto se 
lhes oponham de modo adequado a remover 
essa situação. 
lembramos ainda que é um dever moral 
denunciar casos de maus tratos contra 
crianças e jovens. Como se deve proce-
der nestes casos?
Para denunciar estas situações à Comissão, 
podem dirigir-se às nossas instalações, nas 
traseiras do edifício do Julgado de Paz, ou 
podem fazê-lo por carta, correio eletrónico ou, 
ainda, para os números de telefone que se 
encontram sempre disponíveis: 284602985 / 
939979176.
É importante referir que a informação pode 
ser feita anonimamente, o que salvaguarda o 
receio que as pessoas possam sentir ao que-
rer denunciar qualquer situação que conhe-
çam. temos de entender que aljustrel é um 
meio relativamente pequeno, onde as pesso-
as se conhecem e, portanto, subsiste o receio 
de dar a cara pela sinalização.
Para finalizar, aproveito para relembrar que 
não é um dever moral mas sim uma obriga-
ção de todos os cidadãos denunciar essas 
situações. assim sendo, qualquer pessoa que 
conheça situações de perigo deve comunicá-
las à CPCJ, à GNr ou às entidades com com-
petência em matéria de infância e juventude, 
nomeadamente: Serviço local de Segurança 
Social, Centro de Saúde, Câmara Municipal, 
Escolas entre outras.

BI
Nome: Emília António
Profissão: Professora de Inglês, na 
Escola Secundária de Aljustrel
Formação: licenciatura em línguas 
e literaturas modernas na variante de 
inglês e alemão.
Percurso: Emília António integrou o 
conselho Executivo da E.b. 2,3 Dr. 
manuel de brito camacho, duran-
te 13 anos. Durante este período 
exerceu ainda o cargo de Presidente 
da comissão Instaladora do AVEcA - 
Agrupamento Vertical de Escolas do 
concelho de Aljustrel.

“
“Qualquer pessoa que 
conheça situações de 
perigo deve comunicá-las 
à CPCj, à GNr ou às enti-
dades com competência 
em matéria de infância e 
juventude”
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Vereadora Conceição Parreira e dra. Joaquina Madeira 

Professor daniel Serrão interveio da parte da tarde

social

Envelhecer com qualidade Projeto fundamental para o concelho

jornada encerra 
ano europeu do 
envelhecimento ativo 

Convívio de Natal junta 600 
seniores no Pavilhão do Parque 
de exposições e Feiras

Câmara apoia construção 
do lar da santa Casa 
da Misericórdia de aljustrel

idosos, reformados e pensionistas de aljustrel

No dia 19 de dezembro o 
Pavilhão do Parque e Expo-

sições e Feiras abriu portas para, 
mais uma vez, receber os idosos, 
reformados e pensionistas do con-
celho para, juntos, celebrar a época 
natalícia.

os cerca de 600 seniores do 
concelho apreciam este momento 
de convívio que a autarquia oferece 
a esta faixa populacional. apesar 
dos tempos de crise, e da política 
de poupança seguida pelo executi-
vo camarário, não podia deixar de 

se organizar este evento que, para 
muitas destas pessoas, significa 
muito. É a pensar nisso e, sobretu-
do, nos idosos que vivem sozinhos 
e/ou isolados, e que não têm com 
quem partilhar esta época festiva, 
que se faz a festa com entusiasmo 
e boa vontade.

Esta iniciativa é organizada 
pela Câmara Municipal de aljus-
trel com o apoio das Juntas de 
Freguesia e instituições Particula-
res de Solidariedade Social (iPSS) 
do concelho. 

durante o ano de 2012, a Câ-
mara Municipal de aljustrel, 

através das transferências de ver-
bas, contribuiu com 125.000 € para 
a construção do novo lar da Santa 
Casa da Misericórdia de aljustrel. 
Uma ajuda que vai viabilizar, des-
te modo, a construção deste im-
portante empreendimento de cariz 
social.
Para 2013 está prevista, em orça-
mento, a transferência de outra 
tranche de 125.000 €, como compo-
nente de subsídio direto à constru-

ção do lar. Para além destes valores 
e com a atribuição deste subsídio 
a Câmara Municipal permitiu um 
acréscimo de mais 250.000 € no 
apoio efetuado pelo Quadro de re-
ferencia Estratégico Nacional.  
Como segunda componente há 
que referir que a compra do jardim 
público de aljustrel à Santa Casa da 
Misericórdia, até ao final do corren-
te ano, irá permitir a esta instituição 
arrecadar mais 15.000 €, a que se 
somam 170.000 € durante o próxi-
mo ano. 

>

>

alegria esteve presente

a Câmara Municipal de al-
justrel promoveu, no passa-

do dia 13 de dezembro, uma jornada 
de encerramento do ano Europeu 
para o Envelhecimento ativo e So-
lidariedade entre Gerações (EEaSG) 
sob o mote “Envelhecer ainda é a 
única maneira que se descobriu 
para viver muito tempo”.

Foi exatamente para demons-
trar essa velha máxima do escritor 
francês Charles Sainte-Beuve, que 
viveu no século XiX, que o  audi-
tório da Biblioteca Municipal foi 
palco de um colóquio que contou 
com a presença de Joaquina Ma-
deira, a coordenadora nacional do 
EEaSG; daniel Serrão, professor 
nos mestrados de Bioética da Uni-
versidade Católica Portuguesa e de 
Carlos Júlio e Conceição Valentim, 
ambos alunos da Universidade 

Sénior de aljustrel, que deram os 
seus testemunhos.  o colóquio foi 
moderado por Marcos aguiar, pro-
fessor da cadeira de psicologia da 
Universidade Sénior de aljustrel. 
os trabalhos foram abertos por 
uma brilhante atuação musical e 
teatral a cargo dos alunos do pré-
escolar da Escola do Campo Espe-
rança de aljustrel. 

Esta iniciativa serviu ainda outro 
propósito, ou seja, encerrar o con-
junto de ações levadas a cabo em 
aljustrel ao longo deste ano, que 
teve como grandes objetivos criar 
um espaço de partilha e de dinâ-
mica sobre como envelhecer ativa-
mente e também comemorar o ano 
Europeu do Envelhecimento ativo e 
Solidariedade entre Gerações que 
terá o seu encerramento no final de 
dezembro de 2012.

o colóquio contou com 
a presença de Joaquina 
madeira, a coordenado-
ra nacional do EEASG; 
Daniel Serrão, professor 
nos mestrados de bio-
ética da universidade 
católica Portuguesa e de 
carlos Júlio e conceição 
Valentim, ambos alunos 
da universidade Sénior 
de Aljustrel.  o colóquio 
foi moderado por mar-
cos Aguiar, professor da 
cadeira de psicologia da 
universidade Sénior de 
Aljustrel.

>

obra do lar



aljustrel> bolETIm muNIcIPAl | DEzEmbRo 2012 17

a SMira-Sociedade Musical de instrução e 
recreio aljustrelense celebrou, no passado 

dia 1 de dezembro, o 36.º aniversário da reorga-
nização da sua banda filarmónica. Para assina-
lar a data comemorativa, realizou-se um desfile 
melodioso até aos Paços do Concelho e um con-
certo com uma banda convidada, a Sociedade 
Filarmónica Vilanovense, de Vila Nova de anços, 
Coimbra.

Para além desta atividade comemorativa, 
realizou-se também um concerto de Gala, dia 8 
à noite, na igreja Matriz. Um momento especial 
que se repete anualmente, por esta ocasião. 

Para terminar as celebrações com chave de 
ouro, o auditório da Biblioteca Municipal foi pal-
co de um concerto de Natal com a orquestra Ju-
venil e a turma infantil da SMira. Um concerto 
brilhante recheado de pequenos talentos, a com-
binar com a presente época festiva. 

Entidades em cooperação

Concerto de Natal com a orquestra Juvenil e turma  infantil

Câmara de aljustrel acerta protocolo 
com bombeiros voluntários locais

sociedade

a Câmara de aljustrel atri-
buiu à corporação dos bom-

beiros voluntários locais diverso 
material de imobilização e estabi-
lização, materiais extremamente 

importantes e necessários para o 
bom desempenho destes profis-
sionais.

o apoio surgiu no âmbito do 
protocolo assinado entre as duas 
entidades, que permitiu a entrega 
de seis planos rígidos de adultos e 
pediátricos, três imobilizadores de 
cabeça, dez colares cervicais regu-
láveis para adultos e três coletes 
de extração pediátricos.

Como se percebe a Câmara 
Municipal de aljustrel está assim a 
direcionar a sua ação para as prin-
cipais prioridades identificadas 
no âmbito de uma estratégia, que 
visa conferir melhor qualidade de 
vida a todos os munícipes, sendo 
que para tal é indispensável o pa-
pel ativo dos bombeiros, que po-
derão agora responder com mais 
eficácia em situações de emergên-
cia médica.

o apoio surgiu no âmbito 
do protocolo assinado 
entre as duas entidades, 
que permitiu a entrega 
de seis planos rígidos de 
adultos e pediátricos, três 
imobilizadores de cabe-
ça, dez colares cervicais 
reguláveis para adultos e 
três coletes de extração 
pediátricos

>

Banda da sMIra 
comemorou 
36 Primaveras

a Biblioteca Municipal de aljustrel assi-
nalou dia 11 de outubro o dia internacio-
nal para a redução de Catástrofes. 

Esta celebração resulta da conjugação 
de esforços entre a autoridade Nacional 
de Proteção Civil e a direção-Geral do 
livro e das Bibliotecas, com o apoio da 

organização das Nações Unidas, para 
que entre os dias 8 e 13 de outubro se 
comemorasse esta efeméride em todas 
as bibliotecas municipais, a nível nacio-
nal.

assim, em cada biblioteca, o corpo de 
bombeiros local e os serviços municipais 

de proteção civil realizaram simulações 
de uma catástrofe. 

Esta ação foi dirigida aos alunos do 
2.º ciclo do ensino básico, que no final, 
foram informados e orientados quanto 
às atitudes a tomar nessas circunstân-
cias, de modo a reduzir os riscos. 

Bombeiros simulam catástrofe na Biblioteca 
dia internacional para a redução de Catástrofes

Presidente da Câmara entregou os materiais

>

auditório da Biblioteca Municipal

Por ocasião do Natal, o Município  
de aljustrel distribuiu 85 cabazes junto das 
famílias mais carenciadas do concelho. 20 
desses cabazes forma generosamente ofe-
recidos pela delta Cafés - Coração delta no 
âmbito da inicitiva “tempo para dar”, gesto 
de enorme solidariedade que o município 
desde já agradece.

85
número
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as ervas aromáticas trans-
formam qualquer prato de 

culinária. a cozinha e cultura alen-
tejanas desde sempre, para su-
prir a falta das proteínas animais, 
coloriam de sabores e saberes a 
cozinha tradicional com as ervas 
aromáticas, secas ou frescas. São 
bons exemplos gastronómicos a 
açorda, as sopas de tomate, sopas 
de beldroegas ou as migas à alen-
tejana.   

Mas, não é só a cozinha tradi-
cional alentejana que usa as aro-
máticas, a “cuisine française” tam-
bém utiliza estes temperos para 
satisfazer o paladar requintado dos 
franceses. ora, aqui bem perto de 
aljustrel, no Monte do Pardieiro, 
em Messejana, conhecemos um 
jovem casal de empresários agrí-
colas que deixou a vida urbana, na 
capital, para voltar ao meio rural e 
produzir este produto diretamente 
para a mesa dos francófonos.

O arranque
o jovem casal, antónio Calapez 
Martins e a mulher, Joana Calapez 

Martins, confessa que há um ano 
atrás nem lhes passava pela cabeça 
trabalhar no campo. Hoje conside-
ram que tomaram a decisão acerta-
da. Ele, engenheiro topógrafo, ela, 
bióloga marinha, estavam “longe” 
da vida no campo e da ruralidade, 
apesar de ambos terem raízes alen-
tejanas. a Joana é de aljustrel, o 
antónio de Beja, mas desde a uni-
versidade que se mudaram para 
lisboa, e por lá ficaram. Porém, a 
vida profissional, no âmbito das 
suas áreas de formação, começou 
a não satisfazer e a comprometer o 
futuro do casal. dadas as circuns-
tâncias colocaram a hipótese de 
emigrar para o Brasil ou angola, 
mas o apelo da terra foi mais forte e 
regressaram ao alentejo.

Em abril arregaçaram as man-
gas e começaram a dar corpo ao 
projeto das ervas aromáticas, de 
origem biológica. tiveram alguns 
precalços, atrasos, e tudo mais o 
que é expectável quando um proje-
to arranca, mas, ainda assim, estão 
surpreendidos com a rapidez com 
que o implementaram e obtiveram 
“frutos”. depois de estudarem vá-
rias possibilidades, decidiram que 
as ervas aromáticas faziam todo o 
sentido, por vários motivos. Para 
além do terreno e do clima serem 
propicíos a este tipo de cultura, o 
facto de não requerer nem muitos 
cuidados, nem muita água para 
rega foi decisivo para a escolha. 

depois, a seleção das ervas a 
plantar também foi pensada. a 
maioria são espécies autóctones, 

exceto o estargão francês, uma vez 
que se teve que adaptar a escolha 
ao público alvo, ou seja, à culinária 
francesa.

até que cheguem ao seu desti-
no são várias as etapas a seguir, 
tais como: a plantação, depois a 
colheita, secagem, crivagem, ar-
mazenagem, a que se segue a via-
gem, desde o coração do alentejo, 
até ao Sul de França. Não obstante, 
o jovem casal empreendedor tam-
bém afirma querer chegar a outros 
públicos e que “na eventualidade 
de haver comerciantes locais ou 
nacionais interessados em comer-
cializar as aromáticas do Monte do 
Pardieiro, estamos completamente 
disponíveis para negociar” mas só 
vendem a granel, adiantam.

Presente, passado e futuro
oito meses após o arranque da pro-
dução de ervas aromáticas, já se 
vislumbram outros projetos para 
o Monte do Pardieiro. o primeiro a 
implementar é o aumento da área 
de cultivo de 2 hectares para 4,5 ha. 

Um crescimento exponencial que 
irá permitir o aumento do número 
de espécies de ervas aromáticas e 
medicinais. atualmente os 2 hecta-
res estão a produzir segurelha, es-
tragão francês, manjerona, tomilho 
e hortelã. Num futuro próximo os 
aromas que perfumam este recan-
to do alentejo vão ficar ainda mais 
apelativos e diversificados. Para 
que a colheita seja rápida, e para 
rentabilizar o negócio, contam com 
a “ajuda” de uma máquina de corte 
de vanguarda, importada da Nova 
Zelândia, única em território portu-
guês. Como se trata de plantas pe-
rénes, de 2 em 2 meses a máquina 
é “convocada” para fazer, por dia, o 
mesmo trabalho que fariam 20 pa-
res de mãos.

outra possibilidade que está 
a ser estudada, para um futuro a 
médio prazo, é a criação de uma 
quinta pedagógica com vários ani-
mais como, por exemplo, burros e 
ainda a implementação de hortas e 
de uma estufa. 

o casal Calapez Martins, afirma 

que uma ajuda muito importante 
foi o financiamento do Proder, com 
o qual ficaram muito satisfeitos. 
Mas a sua verdadeira satisfação 
prende-se com o regresso à rura-
lidade, cada vez mais comum em 
casais jovens, hoje em dia. Para 
além de praticarem agricultura 
biológica, defendem um estilo de 
vida biológico. antónio afirma que 
“ser green” é uma filosofia de vida, 
um estado de alma ecológico com 
a qual se identificam e se sentem 
felizes. Conjugar o verbo “viver 
na cidade” no pretérito imperfei-
to foi uma escolha acertada, pois 
fê-los ganhar qualidade de vida e 
sublinham que “aqui estamos ro-
deados de campo, de pássaros, 
ovelhas e temos paz, muita paz”, 
e acrescenta que isso não signifi-
ca isolamento pois, “sempre que 
quisermos fazemo-nos à estrada e 
rapidamente estamos em lisboa”, 
até porque, afinal, apenas cerca de 
1 hora de distância separa a cidade 
da ruralidade. o resto são opções 
de vida!

o casal calapez martins, 
afirma que uma ajuda mui-
to importante foi o finan-
ciamento do Proder, com o 
qual ficaram muito satisfei-
tos. mas a sua verdadeira 
satisfação prende-se com o 
regresso à ruralidade

>

eMpreendedorisMo

o abandono da cidade e o regresso à ruralidade como opção de vida 

ervas aromáticas, 
um empreendimento 
de futuro

Ervas aromáticas
As ervas aromáticas transformam positivamente 
os alimentos, e algumas combinações parecem 
ter nascido para ser mesmo utilizadas: man-
jericão com tomate, estragão com frango, o 
tomilho e o alecrim com borrego, e os orégãos 
com queijo e ovos.
Todavia, as combinações não deverão ser obri-
gatórias; o que é excitante na cozinha é o facto 
de haver sempre um grande âmbito para novas 
experiências e para a possibilidade de novas e 
bem sucedidas misturas de sabores. 

As ervas aromáticas deverão ser utilizadas 
frescas, sempre que possível, sendo os orégãos 
a única exceção, visto que, por qualquer motivo, 
têm um aroma ainda melhor depois de secos.
A maior parte das ervas pode ser facilmente 
cultivada.

Estragão francês
o estragão francês, Arte-
misia dracunculus, é um 
tempero típico da culinária 
francesa e é utilizado para 
realçar o sabor de certos 
ingredientes e alimen-
tos. o sabor da folha de 
estragão é adocicado e ao 
mesmo tempo levemente 
picante, lembrando o chei-
ro e gosto do funcho.

Manjerona
A manjerona, origanum 
manjerona, é da família do 
oregão. As folhas desta 
erva são utilizadas na pre-
paração de pratos como 
carne, sopas, molho de 
tomate, omoletes, batatas 
e pratos com queijo. Se-
gundo a mitologia grega, 
a manjerona era uma das 
ervas favoritas de Afro-
dite, a Deusa do Amor, e 
simbolizava a felicidade.

Segurelha
A segurelha, Satureja mon-
tana l., é utilizada há mais 
de 2 mil anos. Era usada 
por gregos e romanos e 
foi levada por estes para o 
norte da Europa. Para além 
de ser eficaz nas digestões 
difíceis, em culinária é 
utilizada para acompanhar 
o feijão, carnes, peixes, fí-
gados e sopas. É uma erva 
essencial na mistura desig-
nada por Fines Herbes ou 
Herbes de Provence, os 
famosos temperos france-
ses com várias ervas.

Tomilho
o tomilho, Thymus 
vulgaris, é outra das ervas 
que integra a mistura de 
Herbes de Provence. Ser-
ve para aromatizar carnes, 
guisados, peixe, frango, 
patês, molhos e pães. É 
um excelente tempero 
quando se trata de carnes 
gordurosas e de difícil 
digestão. É uma das ervas 
utilizados no conhecido 
licor francês benedictine.

Hortelã-verde
A mentha spicata é co-
nhecida por vários nomes 
tais como: hortelã-das-
hortas, hortelã-comum, 
hortelã-das-cozinhas, 
hortelã-dos-temperos ou 
simplesmente hortelã. 
É utilizada como tempe-
ro em culinária, como 
aromatizante em certos 
produtos alimentares, ou 
para a extração do seu 
óleo essencial. o chá feito 
de hortelã é um ótimo 
calmante.
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oferta de fruta no refeitório da escola

hOrÁrIO De reCOlha 
De resÍDuOs
No âmbito das ações de fiscalização 
do Serviço de Higiene e limpeza 
Urbana, detetou- se que são colo-
cados resíduos urbanos fora do ho-
rário e dia de recolha estabelecidos 
pelo município. ora de acordo com 
o artigo 13º do regulamento Muni-
cipal de rSU e Higiene Urbana do 
concelho de aljustrel, a deposição 
de resíduos na via pública só pode-
rá ser efetuada a partir das 19 horas 
e de acordo com os circuitos defini-
dos para a zona residencial. o não 
cumprimento destas normas pode-
rá levar à aplicação de coimas que 
variam entre os 25€ e os 74€.

utIlIZaÇÃO DO CONteNtOr
as mesmas ações de fiscaliza-
ção da autarquia detetaram que 
alguns munícipes não possuem 
contentor do lixo, pelo que não 
acondicionam convenientemente 
os resíduos urbanos. de acordo 
com o artigo 17º do regulamen-
to de resíduos Sólidos Urbanos 
e Higiene Urbana do concelho 
de aljustrel, os resíduos urbanos 
devem ser bem acondicionados, 
permitindo a sua deposição ade-
quada dentro dos contentorea sua 
dispersão na via pública. Para se 
evitar a aplicação da coima, que 
poderá ir dos 25€ aos 74€, os mu-
nícipes em incumprimento deve-

rão adquirir um contentor para a 
deposição dos resíduos. a aqui-
sição poderá ser feita através dos 
Serviços Municipais, dirigindo-se 
à divisão técnica, ou noutro local 
desde que seja o modelo de con-
tentor adotado pelo município.

DePOsIÇÃO De resÍDuOs 
juNtO aOs eCOPONtOs
também a deposição de resíduos 
recicláveis fora dos ecopontos é 
proibida pelo nosso regulamen-
to, bem como a deposição de 
qualquer tipo de resíduos junto 
ao ecoponto. Quando se trate de 
grandes quantidades de resíduos 
recicláveis, deverá o seu detentor 

encaminhá-los para o ecocentro, 
situado junto à E.N Malha Ferro (a 
cerca de 50 metros da rotunda, di-
reção a Castro Verde). Neste caso 
a coima varia entre os 25€ a 2500€ 
segundo o artigo 35º do regula-
mento Municipal de rSUs e Higie-
ne Urbana.

reCOlha MONOs/VerDes
detetou-se, no âmbito da dita fis-
calização que são colocados na 
via pública resíduos volumosos/ 
resíduos verdes/ equipamentos 
elétricos e eletrónicos sem ter 
efetuado o pedido prévio de re-
colha de Monos/ Verdes através 
da linha Verde que serve para 

esse intento. a recolha deste 
tipo de resíduos realiza-se às 
segundas-feiras, sendo que o 
pedido deve ser solicitado até às 
15 horas da sexta-feira anterior, 
através da linha Verde. Pode li-
gar gratuitamente pelo número 
800 206 384 ou ainda através do 
preenchimento de impresso na 
divisão técnica do Município. os 
monos ou os verdes só deverão 
ser colocados na via pública no 
domingo à noite e somente após 
solicitação do serviço. Esta infra-
ção está sujeita a uma coima de 
250€ segundo o artigo 35º do re-
gulamento municipal de rSUs e 
Higiene Urbana. 

Ao longo do tempo tem-se vindo a constatar que, talvez 
por falta de informação, nalgumas situações não são 
cumpridas as regras no que toca à correta deposição 
dos resíduos, sejam lixos urbanos, monos ou recicláveis. 
Assim, a autarquia apela aos munícipes que cumpram a 
legislação em vigor para o bem-comum coletivo.

saÚde e aMbiente

resíduos 
no sítio certo

Dia Mundial da alimentação 
com atividades para vários públicos

autarquia apela ao cumprimento das regras

Para assinalar o dia Mundial 
da alimentação, a Câmara 

Municipal de aljustrel realizou dia 
16 de outubro, um colóquio sobre 
alimentação e Estilos de Vida Sau-
dáveis.

a ação de sensibilização, desti-
nada à população em geral e aos 
alunos da Universidade Sénior de 
aljustrel, abordou questões rela-
cionados com as alterações dos 
padrões de nutrição provocadas 

essencialmente pelas modifica-
ções do consumo alimentar e do 
modo de vida das pessoas.

Estas alterações resultam de 
uma alimentação inadequada, do 
sedentarismo, em parte também e, 
cada vez mais, da ausência do pa-
pel desenvolvido tradicionalmente 
pela figura materna, bem como do 
processo de urbanização que nos 
leva a uma transição nutricional e ao 
aparecimento de variadíssimas do-

enças como hipertensão, diabetes, 
problemas cardiovasculares e des-
nutrição. a longo prazo estas podem 
tornar-se mortais. a forma de evitar 
estas doenças é ter ao longo da vida 
uma alimentação e estilos de vida 
saudáveis.  Foi exatamente este tipo 
de conselho que a nutricionista e um 
técnico de desporto do município 
deixaram ao público presente, numa 
sessão informativa que contemplou 
ainda exercícios físicos.

o Município de aljustrel ade-
riu pela primeira vez ao pro-

grama Contrato Emprego-inserção 
para Pessoas com deficiências e 
incapacidades, promovido pelo 
instituto de Emprego e Formação 
Profissional, tendo contratado, por 
esta via, três pessoas portadoras 
de deficiência provenientes das 
freguesias de S. João de Negrilhos, 
Ervidel e aljustrel. 

Procura-se, desta forma, dar um 
sinal claro à sociedade no sentido 
da consciencialização da necessida-
de de promover e apoiar a transição 
destas pessoas para o mercado de 
trabalho, através da sua participa-
ção em atividades socialmente úteis 
com vista a reforçar as suas compe-
tências relacionais e pessoais, valo-

rizar a autoestima, bem como esti-
mular hábitos de trabalho.

Esta medida enquadra-se no 
esforço que tem vindo a ser desen-
volvido pela edilidade na promo-
ção da igualdade de oportunidades 
no nosso concelho, que se tem tra-
duzido na colaboração estreita com 
entidades como a associação Pais 
em rede, associação de Pessoas 
Especiais, Centro de Paralisia Cere-
bral de Beja e Cerci - Beja.  

Nunca é demais recordar que 
em Portugal existem cerca de um 
milhão de pessoas com uma ou 
mais deficiências, um número que 
a sinistralidade e os acidentes de 
viação têm vindo a engrossar, pelo 
que esta é uma realidade que nos 
toca a todos. 

>

>

Câmara Municipal de aljustrel alerta munícipes para estilos de vida saudáveis Promoção da igualdade de oportunidades 

Município contrata pessoas 
portadoras de deficiência
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Perspetiva da exposição

Feira do livro teve muitos visitantes

as oficinas de Formação e 
animação Cultural de aljustrel 

inaugurou na sexta-feira, 9 de no-
vembro, a exposição de cerâmica e 
desenho “isto é o meu corpo” de No-
émia Cruz e Cláudia Guerreiro.

a exposição, que empresta o título 
a uma frase bíblica, mas também a 
uma escultura de Noémia Cruz, tem 
o corpo humano como fio condutor, 
sobretudo no feminino, algo que tem 
sido determinante no desenvolvimen-
to do trabalho destas duas artistas.

as obras que apresenta, na expo-
sição em aljustrel foram realizadas 
entre 1979, caso de “isto é o meu 

corpo i”, e 2011, ano em que concreti-
zou o projeto os meus “Bonecos”.

Cláudia Guerreiro é formada em 
escultura mas é o desenho que mais 
a fascina, não como mera passagem 
para a escultura, mas como obra 
perfeitamente autónoma. Nesta ex-
posição mostra retratos de figuras 
femininas ligadas às artes plásticas, 
com as quais tem uma relação de 
amizade. também para esta artista 
o corpo ocupa especial importância 
na criação dos seus trabalhos. Em 
obras anteriores, onde o desenho é 
predominante, o seu discurso segue 
igualmente uma linha subversiva.

A exposição, que em-
presta o título a uma frase 
bíblica, mas também a 
uma escultura de Noémia 
cruz, tem o corpo hu-
mano como fio condutor, 
sobretudo no feminino, 
algo que tem sido deter-
minante no desenvolvi-
mento do trabalho destas 
duas artistas.

cultura

espaço Oficinas recebe Black 
Mamba para noite animada

XI Feira do livro

espaço Oficinas apresenta 
exposição no feminino 
e sobre o feminino

>

>

Concerto

Feira Nova. Tradição 
também é cultura
o Parque de Feiras e Exposições recebeu, 
nos dias 27 e 28 de outubro, em simul-
tâneo com a Feira do livro, a tradicional 
Feira Nova, comummente conhecida pela 
feira das nozes e das castanhas. 

Exposição Milhares de títulos apresentados

Noémia 
Cruz 
tem um vasto currículo. 
autora de um conjunto 
de esculturas, nomeada-
mente em terracota, tem 
participado em inúmeras 
iniciativas e exposições. 
licenciada em escul-
tura, trabalhou com o 
escultor Jorge Vieira, 
e integrou a direção 
artística do Museu 
Jorge Vieira, em 
Beja.

Cláudia 
Guerreiro 
É conhecida como ilustradora, mas 
também como música, pois toca 
viola-baixo e canta no grupo 
linda Martini, uma 
banda que tem 
vindo a desta-
car-se cada vez 
mais no pano-
rama musical 
português e 
que pode ser 
visitada 
em:

o Espaço oficinas em al-
justrel recebeu no passa-

do mês de novembro o trio the 
Black Mamba, num serão muito 
animado com um ambiente mui-
to alegre. 

Esteve em palco na guitarra e 
voz o músico Pedro tatanka, na 
viola baixo Ciro Cruz e na bate-
ria Miguel Casais. o primeiro 
encontro destes três músicos foi 
em 2010, altura em que, da união 
dos seus talentos musicais, sur-
ge um som único. a química en-
tre os três músicos foi imediata 

e as apresentações nos bares e 
clubes lisboetas não pararam de 
acontecer. a experiente secção 
rítmica do baixista Ciro Cruz (Ed 
Motta, Gabriel o Pensador, Ho-
ward levy, banda rock in rio, 
etc.), a bateria de Miguel Casais 
(Áurea, Mafalda Veiga, Nu Soul 
Family, etc.) e a inconfundível 
voz e guitarra de Pedro tatanka 
(richie Campbell, the offshores, 
Kalibrados, etc.) conduziram a 
uma viagem que trouxe a aljus-
trel uma mistura a soul music 
com o blues e o funk. 

a Feira do livro é uma ini-
ciativa que a Câmara Muni-

cipal de aljustrel promove anual-
mente. Nesta ocasião muitos dos 
visitantes aproveitam para fazer 
as primeiras compras de Natal, a 
preços mais convidativos.

a Xi Feira do livro, que este 
ano se realizou de 26 a 30 outu-
bro, no Pavilhão do Parque de Ex-
posições e Feiras, é um êxito que 
se repete todas as edições e por 
isso a programação é um fator 
decisivo para a repetição de tal 
sucesso.

assim, a inauguração contou 
com a abertura da exposição de 
pintura “os resistentes”, de Eurico 
reis, a que se seguiu a apresenta-
ção do livro “Este ano Não Há Na-
tal”, uma história de amor que tem 
as margens do rio Guadiana como 
pano de fundo, da autora Helena 
Machado. o serão cultural, termi-
nou com o espetáculo “Modas 
campaniças e outras músicas”.

Para o público mais novo, pré-
escolar e 1º ciclo, foi apresenta-
da a peça de teatro intitulada “o 
Grande Circo da Pulguinha”, que 
recebeu muitos sorrisos e aplau-
sos. Nesse mesmo dia foi dado 
a conhecer ao público em geral 
o Portal da rede Concelhia de Bi-
bliotecas. a noite prosseguiu com 
a apresentação do livro “Sonhar 
ao longe” do contador de histó-
rias Jorge Serafim e do ilustrador 
José Francisco. 

o Grupo de Contadores de 
Histórias da Biblioteca Municipal 
Pim Pam Pum também deu o seu 
contributo para enriquecer ainda 
mais o certame, com uma sessão 
de declamação de poemas subor-
dinados ao tema “o Meu País”.

Neste evento cultural estive-
ram presentes dezenas de edito-
ras, que se fizeram representar 
com milhares de títulos, numa 
grande variedade de temas e gé-
neros literários.

>

http://pt.myspace.com/lindamartini
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um espetáculo, à boa 
maneira da companhia 
de teatro Trupilariante, 
com bastante interati-
vidade com o público 
infantil.

a Câmara Municipal pro-
moveu, no passado dia 

12 de dezembro, no âmbito 
das comemorações natalícias, 
um espetáculo de teatro intitu-
lado “luzes de Natal”. 

Nesta estória de Natal as 
luzes brilham, os sinos to-
cam, mas falta a música. as-
sim, com este problema en-
tre mãos, os amigos rodolfo 
e rosita tentam recuperar a 
música natalícia que alguém 
roubou! Um espetáculo, à boa 
maneira da companhia de tea-
tro trupilariante, com bastante 
interatividade com o público 
infantil. 

a autarquia teve como ob-
jetivo oferecer, a cerca de 500 
crianças do concelho, um es-
petáculo que fizesse as nossas 
crianças simplesmente sorrir.

Município

espetáculo de teatro para todos 
os meninos e meninas do concelho

Porque o Natal é das crianças “Natal rima com local” 

>

>

Festa de Natal 
universidade sénior 
e animasénior 
foi um momento 
animado

Momentos felizes

Para comemorar a quadra natalícia, a 
Câmara Municipal de aljustrel realizou 

no passado dia 11 de dezembro, uma grande 
festa de Natal com os participantes do progra-
ma animasénior e os alunos da universidade 
sénior de aljustrel (USa). 

o convívio teve lugar no Pavilhão do Parque 
de Exposições e Feiras e contou com a partici-
pação dos cerca de 250 seniores que frequen-
tam o programa animasénior e a USa. Este 
convívio de Natal serviu também para que, na 
ocasião, fosse apresentado aquilo que apren-
deram e ensaiaram desde o início deste ano 
letivo. 

Posteriormente a festa continuou com ani-
mação musical pelo coro da USa, ao que se 
seguiu a atuação do grupo de teatro da USa e 
ainda um momento desportivo com os idosos 
do animasénior. depois fez-se silêncio para se 
ouvir cantar o fado e também um apontamento 
de poesia. No final, houve um lanche partilhado 
por todos. 

Bancadas cheias de alegria

Muita animação

>

atuação da tuna da USa

Câmara lança 
concursos 
de Natal para 
dinamizar
comércio local

Para promover, incentivar e 
dinamizar o comércio local, a 

Câmara Municipal de aljustrel está 
a promover o “Concurso de Natal 
2012 - Comércio local do Concelho 
de aljustrel. denominado “Natal 
rima com local”, este concurso in-
sere-se na Campanha de dinamiza-
ção do Comércio tradicional orga-
nizada pela autarquia, e destina-se 
aos estabelecimentos que tenham 
aderido a este projeto, bem como 
a todas as pessoas singulares com 
idade igual ou superior a 18 anos.

a iniciativa consiste na entrega 
aos consumidores de um cupão 
por cada 20€ de compra nos esta-
belecimentos aderentes. os “ca-
nhotos” com nome e contacto da 
pessoa concorrente serão deposita-
dos numa tômbola selada no Mer-
cado Municipal ou nos recetáculos 
colocados nas juntas de freguesia 
do concelho.

o sorteio dos cupões terá lugar 
no Mercado Municipal, por altura 
dos reis, em data e hora a indicar 
atempadamente pelo município. 
os três primeiros prémios corres-
pondem respetivamente a 500€, 
350€ e 150 € em compras a efetuar 
exclusivamente nas lojas aderen-
tes, até à data limite de 30 de junho 
de 2013. 

Para dar um ar mais natalício às 
artérias, com decorações personali-
zadas e comemorativas da época, 
a autarquia aljustrelense propõe-
se ainda para apoiar a economia 
do concelho, realizar este ano e, à 
semelhança dos anos anteriores, o 
4.º Concurso de Montras alusivas à 
época natalícia, em simultâneo com 
o 3.º Concurso de decoração Exte-
rior de residências também alusiva 
à época. o tema das decorações 
destes dois outros concursos, que 
irão decorrer de 19 de dezembro a 
6 de janeiro de 2013, deverá ser alu-
sivo, como é óbvio, à quadra nata-
lícia. os concorrentes serão avalia-
dos pelo júri nomeado que terá em 
conta a originalidade e criatividade, 
a harmonia e estética do conjunto, a 
iluminação, as cores, formas e ma-
teriais da decoração. os concursos 
estão abertos a todos os comercian-
tes que possuem estabelecimentos 
comerciais, em atividade no conce-
lho de aljustrel, e aos moradores de 
residências existentes no concelho. 
os interessados de ambos os con-
cursos deverão apresentar as suas 
candidaturas até ao dia 15 de de-
zembro. 

os vencedores do primeiro pré-
mio serão galardoados com um fim-
de-semana num hotel, com pensão 
completa, e vales para refeição em 
restaurante do concelho.

Feira do livro teve muitos visitantes
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inicitiva é dirigidas a todas as idades

desporto

a partir deste mês de de-
zembro a secção de des-

porto da autarquia de aljustrel 
irá promover a iniciativa “des-
porto para todos”, no segun-
do domingo de cada mês, das 
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 
18h00, no Pavilhão Municipal de 
desportos “armindo Peneque” 
em aljustrel.

trata-se de uma iniciativa 
dirigida a toda a população, de 
todas as idades, e surge com a 

intenção de reforçar, ou criar, 
laços desportivos entre família 
e amigos através da prática de 
atividades desportivas. Para tal 
irão ser montados vários mi-
nicampos de diferentes moda-
lidades, circuitos para patins, 
insufláveis, muita música, entre 
outras novidades.

Para além das atividades den-
tro do Pavilhão Municipal, e sem-
pre que as condições climatéricas 
permitirem, irão ser também rea-

lizados passeios pedestres e pas-
seios de bicicleta, com partidas 
marcadas para as 10h00, junto 
ao pavilhão. Para além desta ati-
vidade desportiva “domingueira”, 
continua a realizar-se o já habitu-
al passeio de Btt mensal, no pri-
meiro domingo de cada mês.

todas as atividades e equipa-
mentos colocados à disposição 
de todos irão ter o acompanha-
mento ou supervisão de técnicos 
de desporto da autarquia.

Trata-se de uma iniciativa 
dirigida a toda a popu-
lação, de todas as idades, 
e surge com a intenção 
de reforçar, ou criar, laços 
desportivos entre família e 
amigos através da prática 
de atividades desportivas

Novidade desportiva em aljustrel
iniciativa “desporto para todos”

>

Colóquio

técnicos 
debatem 
alimentação
e competição
desportiva 
em aljustrel

a Câmara Municipal de aljus-
trel e o Gabinete de apoio ao 

Movimento associativo (GaMa), 
em conjunto com a associação de 
Futebol de Beja e a Federação Por-
tuguesa de Futebol, realizaram em 
outubro, no auditório da Biblioteca 
Municipal, um colóquio subordina-
do ao tema “alimentação e Compe-
tição desportiva”.

a iniciativa contou com a partici-
pação de vários técnicos e especia-
listas que, ao longo da tarde, parti-
lharam as suas experiências com o 
público presente.

o colóquio contou com a parti-
cipação de especialistas na matéria 
como Hélio loureiro, cozinheiro da 
seleção nacional de futebol, alberto 
Chaiça, atleta olímpico de atletismo, 
natural de Ervidel, sobre o qual o Bo-
letim Municipal já apresentou uma 
reportagem, e ainda da nutricionista 
da Câmara Municipal de aljustrel, 
Paula Barão.

Houve ainda uma mesa redonda 
e debate com o tema “Formas de 
competição do futebol português 
– presente e futuro”, nos quais par-
ticiparam o presidente da associa-
ção de Futebol de Beja, José luís 
ramalho, o coordenador técnico da 
associação de Futebol de Beja, ar-
lindo Morais, e de arnaldo Cunha da 
Federação Portuguesa de Futebol.

>

aljustrel  homenageou novamente padroeira dos mineiros
Pelo terceiro ano 

consecutivo a Câ-
mara Municipal de aljus-
trel, em parceria com a Jun-
ta de Freguesia, paróquia 
de aljustrel e SMira, como 
forma de prestar homenagem 
a Santa Bárbara, promoveu as 
festividades em honra da padro-
eira dos mineiros.

Um dos pontos altos destas co-
memorações, considerado o evento 
desportivo mais importante do ano, é 
a prova de atletismo designada de “Grande 
Prémio Santa Bárbara”. Em 2012 a prova de 
atletismo teve como percurso os caminhos que 
ligam os bairros mineiros de Vale d`oca a São 
João do deserto, com uma prova volante na 
Nossa Senhora do Castelo. Nesta prova partici-
param 252 atletas oriundos de vários pontos do 
país. o grande vencedor, no escalão seniores 
masculino foi o queniano Cybrian Kotut (27,42s) 
e mais uma vez a atleta do Sporting, Clarisse 
Cruz, arrebatou o prémio lugar do pódio de ab-
soluto feminino, com um tempo de 33 minutos 
e 7 segundos.

>

iii Grande Prémio Santa Bárbara

atletas em prova

Cybrian Kotut, 
atleta vencedor 
do iii GP Santa
Bárbara
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Colóquio

Sr. armindo 
1936-2005

Durante mais de trinta anos, 
Armindo Peneque, sempre 
com o mesmo empenha-
mento e humildade, desin-
teressadamente, dedicou-se 
de alma e coração ao hóquei 
e ao “seu mineiro”, desem-
penhando não só o papel 
de treinador, mas também 
de educador. Para além da 
transmissão dos segredos da 
patinagem, procurou sempre 
incutir os mais elementares 
princípios do desportivismo 
e civilidade nas centenas de 
hoquistas, de várias gera-
ções, que passaram pelas 
suas mãos e que certamente 
contribuíram para a sua 
formação como homens e 
cidadãos, os quais sempre 
reconheceram nele um 
amigo, todos eles tratando o 
Sr. Armindo com desvelo e 
respeito. (F. colaço, 2005)

associativisMo

O passado 
a patinagem artística é mais que um des-

porto - é uma arte. Ensinar a patinar também! 
Julieta recorda com alegria quando ela própria 
na adolescência aprendeu, graças ao saudoso 
armindo Peneque, que lhe ofereceu uns velhos 
patins de ferro. Esta ação do Sr. armindo foi 
decisiva para a escolha que fez para a sua vida. 
acrescenta que o Sr. armindo, como sempre 
foi carinhosamente conhecido, é a sua grande 
referência e recorda que aprendeu a patinar no 
mesmo dia em que ele lhe facultou os patins. Foi 
assim que ficou “contaminada” pela arte de pati-
nar e pelo gosto de transmitir os conhecimentos 
que ia adquirindo. afirma a brincar que, desde 
esse dia, meteu toda a “malta” do largo da Feira 
a andar de patins… e ai de quem dissesse que 
tinha medo!

Para acrescentar ainda mais paixão a esta nova 
competência que havia adquirido, Julieta foi “be-
bendo” conhecimento sobre patinagem artística 
através de uma amiga de lisboa, que de vez em 
quando vinha passar férias a aljustrel. a amiga, 
que por acaso praticava patinagem artística em 
lisboa, ia-lhe ensinando “umas coisitas”, como 
refere. Por seu lado, Julieta afirma que sempre 
gostou de ensinar, portanto a transição de patina-
dora para treinadora foi muito natural, uma coisa 
inata, como respirar. todos os ensinamentos que 
o Sr. armindo lhe transmitia ela partilhava-os 
com outros. Com o tempo, foi-se informando, 
conhecendo e aprofundando as técnicas da pa-
tinagem artística e seus princípios básicos. Mas 
a vida também “pula e avança” e o casamento, 
depois os filhos, fizeram Julieta “pendurar os 
patins”. Porém, como a própria afirma, a vida 
de dona de casa era insuficiente para ela e não 
se sentia plena. Esse sentimento foi-lhe criando 
uma sensação de vazio que a levou a tomar a de-

cisão de juntar uns miúdos e treinar no Parque 
desportivo. o grupo começou por ser pequeno, 
mas rapidamente foi perdendo a timidez inicial, 
chegando a ter 130 patinadores. anos mais tarde, 
no início da década de 90, depois da construção 
do Pavilhão Municipal de desportos, atualmente 
pavilhão armindo Peneque, tudo começou a ser 
mais a sério. Criou-se e federou-se a secção de 
patinagem no Sport Clube Mineiro aljustrelense, 
em 1996, e, desde então, tudo tem corrido “ sobre 
rodas”. Julieta diz que nessa altura teve a certeza 
absoluta que era isto que queria fazer o resto da 
vida e encara esta profissão “como uma mis-
são a cumprir”, afirma emocionada. 

a atualidade 
“a patinagem artística é mais do 

que um desporto, é uma arte indiscri-
tível, onde há o domínio completo do 
corpo, há dança, há música a conver-
gir em harmonia com o desporto 
em si”. “É tudo bonito” afirma, 
mas o que lhe dá realmen-
te satisfação é observar a 
evolução dos atletas. “É 
muito gratificante ver 
as crianças começarem 
e não saberem dar nem 
um único passo e no fim 
da primeira aula já se equi-
librarem. ao fim da primeira 
semana já correm” e depois… 
o céu é o limite. a evolução diária 
é tão evidente “que todos os dias 
chego a casa completamente satisfei-
ta”, declara orgulhosa dos seus atletas. 
Uma satisfação que vem de longe, pois, 
como diz,“ já dou patinagem a netos de alu-
nos” ou seja, já lhe passaram pelas mãos 3 
gerações de patinadores.

a casa que formou é também porto de 
abrigo para antigos patinadores que, oca-
sionalmente, regressam ao pavilhão para 
matar saudades, tanto da tutora, como dos 
patins, prova mais que evidente que os la-
ços de amizade permanecem. Ficam os la-
ços, o traquejo e a formação cívica que lhes 
transmitiram ao longo dos anos.

Hoje em dia, cerca de 40 atletas prati-
cam patinagem artística em aljustrel. Ju-
lieta afirma que alguns ainda chegam de 
chucha e a primeira lição é sobre aprender 
a cair, com o lema “ quem não cai, não 
aprende!”. Quando alguém cai pela pri-
meira vez tudo para e faz-se a festa para 
comemorar!

Para além de treinadora, Julieta também tem 
outras funções como, por exemplo, a programa-
ção, as coreografias das apresentações, a esco-
lha da música certa para cada atleta, o design das 
roupas, entre outras.

Uma das coisas que defende é a competição 
saudável. Por essa razão sustenta a convicção 
de que não se deve pressionar muito os atletas. 
Considera que as vitórias são importantes, mas 
no seu entender a competição fica num plano 
secundário, porque o que importa é patinar. Não 
obstante esta condição, há várias vitórias a assi-

nalar ao longo dos anos e a sua gran-
de ambição pessoal é levar 

um dos atletas do Sport 
Clube Mineiro aljustre-
lense a um campeonato 

europeu, para mostrar de 
que fibra são feitos estes 
atletas. Julieta afirma con-

victamente que há muito 
potencial, acrescenta que 

“o problema é chegar a esse 
nível, porque a partir de uma 
determinada idade é compli-
cado conciliar a patinagem 
com a universidade”. aqui a re-

siliência é o segredo e um fator 
extremamente importante, assu-

mindo os pais também um papel 
determinante.

Olhos no futuro
a patinagem artística tem 

imensos adeptos, só no distrito de 
Beja existem 8 concelhos com ensino 

deste desporto, o que significa centenas 
de patinadores no ativo. também em al-

justrel centenas de atletas já passaram e 
outros tantos irão patinar, um facto que 
preocupa um pouco Julieta, porque re-

ceia que ninguém lhe suceda no ensino da 
patinagem, visto que é preciso ter mesmo 
muito amor à camisola e não pensar em 
ganhos. até ao momento, Julieta tem dina-
mizado praticamente sozinha a secção de 

patinagem do Mineiro aljustrelense, apesar 
de ter um braço direito, um colega que vem 
de Serpa para apoiar. Julieta diz que chegou 
a um momento que teve que pedir ajuda para 
que os atletas “pudessem voar mais alto” nas 
competições.

Sem grandes surpresas a professora de pa-
tinagem de aljustrel termina a nossa conver-
sa com a confissão que  “ isto é a minha vida, 
a minha casa…faz-me falta como respirar”.

Secção de patinagem artística do Sport Clube Mineiro aljustrelense

julieta joseph - há 40 anos a ensinar 
os aljustrelenses a patinar 
Ensinar patinagem artística é 
como ensinar uma criança a 
andar, a dar os primeiros passos 
inseguros, só que com um extra: 
os patins! começam por parecer 
uma espécie de “patinhos feios” 
quando iniciam, mas rapidamente 
se transformam em belos e for-
mosos cisnes sobre rodas. Assim 
é a vida de Julieta Joseph, há já 
quatro décadas, desde que ela 
própria aprendeu a patinar.

Perfil

Nome: Julieta Joseph
Idade: 56 anos
Profissão: treinadora  
de patinagem artística

>
>

>
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BolEtiM MUNiCiPal rEdiGido CoNForME o NoVo aCordo ortoGrÁFiCo

assembleia Municipal

a reunião da assembleia Mu-
nicipal de aljustrel, do pas-

sado dia 27 de setembro de 2012, 
realizou-se em sessão ordinária 
com importantes pontos na ordem 
do dia.

No primeiro período para inter-
venção do público, o munícipe José 
João dos Santos Carlos solicitou 
esclarecimentos à Câmara Munici-
pal acerca dos entulhos existentes 
em Montes Velhos, nomeadamente 
no largo da Feira e acerca da possí-
vel construção de um parque de es-
tacionamento junto da ciclovia e da 
colocação da vedação no terreno 
cedido para a construção da mes-
ma. Seguiu-se a ordem do dia e em 
cima da mesa esteve a apreciação 
e votação da Proposta de regula-
mento de Funcionamento da Co-
missão Municipal de Saúde, que foi 
aprovado por unanimidade.

Considerando ainda que no con-
celho de aljustrel existe um eleva-
do número de prédios degradados, 
sendo manifesto o desinteresse 
da maioria dos seus proprietários 
pela sua reabilitação, o que conse-
quentemente gera prejuízos para 
os imóveis contíguos e contribui 

para uma imagem inadequada do 
parque imobiliário do concelho, a 
Câmara Municipal aprovou a fixa-
ção das taxas do imposto Munici-
pal sobre imóveis, para vigorar no 
ano de 2013 do imposto Municipal 
sobre imóveis que foi aprovado por 
unanimidade.

depois da questão do iMi a or-
dem de trabalhos debateu a Fixa-
ção da derrama. após a discussão 
e apresentados os argumentos a 
assembleia Municipal deliberou 
por maioria, com 10 votos a favor 
da bancada do PS, 1 voto a favor da 
bancada da CdU e 9 abstenções da 
bancada da CdU, aprovar a propos-
ta de fixação de derrama.

a seguir às questões económi-
cas, o assunto em cima da mesa 
centrou-se na educação, visto a 
Câmara Municipal ser a entidade 
promotora das atividades de En-
riquecimento Curricular. Foi colo-
cada em votação a contratação de 
técnicos habilitados para o efeito 
e debatida a questão da ratifica-
ção da autorização para abertura 
de procedimentos concursais. 
Posta à votação a assembleia Mu-
nicipal deliberou por unanimida-

de ratificar a proposta de abertura 
de procedimento concursal para 
a constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo 
determinado – contrato a termo 
resolutivo certo, a tempo parcial 
para a contratação dos docentes 
para as aEC.

o ponto seguinte intitulado “au-
torização Prévia para assunção de 
compromisso plurianual, ao abrigo 
da alínea c) do n.º1 do art.º 6º da 
lCPa – Empreitada dos trabalhos 
Complementares do Centro Escolar 
Vipasca” depois de apresentado foi 
aprovado por unanimidade.

a “apreciação e votação das al-
terações ao Protocolo de delegação 
de competências celebrado com as 
Juntas de Freguesia” foi outro dos 
pontos da ordem de trabalhos que 
também mereceu aprovação por 
unanimidade. Foi presente para 
apreciação e votação a alteração ao 
Protocolo de delegação de Com-
petências na Junta de Freguesia 
de Ervidel e Messejana, com vista 
à substituição de alguns trabalhos 
constantes no protocolo em vigor, 
por outros do mesmo valor.

a assembleia Municipal fez 

também o ponto de situação relati-
vamente à evolução da população 
escolar no concelho de aljustrel 
(pré-escolar, 1º e 2º ciclo e secun-
dário); componente de apoio à fa-
mília (prolongamento de horário e 
fornecimento de refeições); auxílios 
económicos; transportes escola-
res e atividades de enriquecimento 
curricular. de seguida fez-se ainda o 
ponto da situação em relação ao en-
cerramento da EB1 de Jungeiros.

Cerca de um mês depois, a 3 de 
outubro, realizou-se uma assem-
bleia Municipal extraordinária. Nes-
ta reunião começou-se por discutir, 
votar e aprovar, por unanimidade, a 
“ratificação do parecer emitido ao 
abrigo do disposto na lei nº22/2012 
de 30 de maio”. 

Porém, a discussão central des-
ta assembleia foi relativa ao PaEl 
- Programa de apoio à Economia 
local. o PaEl visa permitir a revita-
lização das economias locais e faci-
litar a regularização do pagamento 
de dívidas dos municípios vencidas 
há mais de 90 dias à data de 31 de 
Março de 2012. Este programa tem 
igualmente como objetivo contri-
buir para o reforço da sua liquidez 

e para a manutenção e recupera-
ção de emprego. Face ao volume 
das dívidas a mais de 90 dias a 
31/03/2012, optou-se por solicitar o 
financiamento que corresponde a 
1.564.990,55 €, pelo período de 14 
anos. Como definido no n.º1 do artº 
6º da Portaria n.º 281-a/2012, a taxa 
de juro do empréstimo é a corres-
pondente à do custo do financia-
mento da república Portuguesa, 
acrescida de 15 pontos base. 

Posto à votação, obteve-se o se-
guinte resultado: 10 votos a favor 
da bancada do PS e 10 votos contra 
da bancada da CdU, tendo apre-
sentado declaração de voto para 
justificar a sua votação. assim, e 
porque o Sr. Presidente da assem-
bleia exerceu o voto de qualidade, 
a assembleia deliberou aprovar a 
proposta de adesão ao Programa 
de apoio à Economia local (PaEl); 
autorizar a contratação do emprés-
timo no valor de 1.564.990,55 €, 
pelo período de 14 anos, à taxa de 
juro correspondente à do custo do 
financiamento da republica Portu-
guesa, acrescida de 15 pontos base 
e aprovar o Plano de ajustamento 
Financeiro.

Pael - Programa de apoio à economia 
local aprovado por maioria 
>

as festividades em honra de 
Santa Bárbara realizaram-se, 

este ano, em aljustrel, entre os 
dias 1 e 9 de dezembro.

Para homenagear a padroeira 
dos mineiros, que se 
celebra a 4 de de-
zembro, a comissão 
organizadora, com-

posta pela Paróquia 
de aljustrel, a Câmara 

Municipal, a Junta de 
Freguesia de aljustrel e a 

Sociedade Musical de ins-
trução e recreio aljustre-
lense (SMira), apresentou 
um conjunto de iniciativas 
culturais, desportivas e re-
ligiosas.

do programa destaque 
para a procissão em honra 

da santa em cortejo automó-
vel, a missa votiva de Santa 
Bárbara por todos os mineiros 

falecidos, a homenagem ao mi-
neiro, com deposição de coroa 
de flores junto da Estátua ao Mi-
neiro de aljustrel, mas também 
as visitas ao património mi-
neiro, com partida da Central 
de Compressores, que esteve 
aberta ao público com exposi-

ção e venda de artesanato minei-
ro. Houve ainda um torneio de pa-
taco e o iii Grande Prémio Santa 
Bárbara, uma prova de atletismo 
que percorreu os bairros mineiros, 
promovida pela Junta de Fregue-
sia de aljustrel, com o objetivo de 
incentivar a prática desportiva ao 
ar livre e, ao mesmo tempo, dar 
a conhecer alguns pontos de inte-

resse de aljustrel. 
Estas celebrações foram ani-

madas pelo desfile dos confrades 
da Confraria Saberes e Sabores 
do lousal, acompanhados pelo 
Grupo Coral dos Mineiros de al-
justrel. realizou-se ainda um con-
certo de gala pela banda filarmó-
nica da SMira, na igreja Matriz, e 
um grande baile popular no Cen-

tro de Convívio do bairro mineiro 
de Vale d’oca. 

Para a realização destas festi-
vidades, a comissão organizado-
ra contou com a colaboração do 
Núcleo de atletismo de Messe-
jana (NarM), da associação de 
atletismo de Beja, dos Bombeiros 
e da GNr e com a divulgação da 
tla-rádio.

aljustrel homenageia 
padroeira dos mineiros 

Festividades em honra de Santa Bárbara
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