
 

MOÇÃO 
Pela defesa do património da comunidade aljustrelense 

O património cultural é talvez a maior riqueza que o nosso Alentejo tem porque é a própria 
herança e vida das comunidades. Há, pois, que valorizar e divulgar as particularidades e as 
singularidades das nossas terras e das suas gentes, o seu passado histórico e o seu potencial 
cultural, étnico e ambiental. 

É esta valorização que permite termos comunidades fortes e coesas. Mas é também esta 
valorização do património que, permitindo o desenvolvimento do turismo, representa um 
importante papel para a economia local, com reflexos directos nos rendimentos do trabalho e na 
criação de emprego. 

Aljustrel tem uma realidade bem particular: o que a distingue na região envolvente é a sua forte 
identidade mineira, materializada num importante património que importa preservar porque 
pode criar riqueza para a nossa comunidade e porque o queremos deixar aos nossos filhos.  

E, no entanto e sem nada o fazer prever, eis que o inimaginável aconteceu: no início de Julho 
passado, duas importantes estações arqueológicas foram alvo de destruições. 

Um dos sítios destruídos, conhecido por Oficina Metalúrgica Romana de Feitais, era o local onde 
se fazia a queima e tratamento do minério e o armazenamento do cobre, e tinha já sido 
parcialmente escavada por um arqueólogo francês em 1989, e reescavada nas campanhas mais 
recentes, entre os anos de 2006 e 2009, no âmbito de um protocolo entre a Câmara Municipal de 
Aljustrel e a Universidade de Huelva. Trata-se de uma estrutura única no mundo, como um 
enorme potencial, e que assim se poderá ter perdido definitivamente. 

O outro sítio devastado, identificado como Escorial do Azinhal, ainda não tinha sido alvo de 
escavações. Neste caso nem sequer sabemos a importância do que perdemos, o que pode ser 
ainda pior. 

Esta destruição viola o Plano Director Municipal de Aljustrel uma vez que estes sítios 
arqueológicos estão incluídos no Parque Mineiro de Aljustrel, que é protegido por aquele Plano. 
Mas, para além disto, esta destruição é um verdadeiro atentado ao património da comunidade 
aljustrelense. 

Assim, a Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida em 30 de setembro de 2019: 

a. Condena veementemente a destruição deste património e apela a que a exploração 
mineira seja compatibilidade com a preservação do património;  

b. Solicita informação sobre os procedimentos tomados e a adotar pela Câmara, de 
forma a que a Assembleia acompanhe a evolução deste processo; 

c. Apela ainda à Câmara Municipal de Aljustrel que proteja e faça a manutenção dos 
sítios arqueológicos da sua responsabilidade, de forma a valorizar esses sítios, para 
que possam ser um orgulho desta comunidade no seu passado e um atrativo para 
quem nos visita. 
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