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Freguesia de Aljustrel
Editorial

»» Tomada de Posse

N

o seu discurso de tomada de posse o
Presidente Manuel Ruas assumiu o
compromisso de fazer tudo, mas mesmo tudo
para que o programa eleitoral seja cumprido, com base
na organização, participação e dinamismo de todos os
aljustrelenses não diferenciando ideologias e envolver
todos em projectos integrados, abertos e
participativos, pois só assim é que o desenvolvimento
acontece, colocando sempre Aljustrel acima de
qualquer interesse partidário onde as pessoas são
sempre o centro das prioridades, pois são elas que
fazem a diferença entre o sucesso, o desenvolvimento,
o progresso e a inércia de um Concelho.
Frisou também ser aquilo que prometemos, pré-desinibidos, pró-activos,
reivindicativos e exigentes na defesa dos interesses da nossa terra, das nossas
gentes, das instituições, não temendo denunciar todos os dias o que achamos
errado.

Relembrou também algumas medidas prioritárias nomeadamente o serviço
“Vamos até Si”, para apoiar todos os habitantes no âmbito social, no emprego e
outros serviços diversificados, assim como a criação de um serviço permanente de
apoio aos idosos e dependentes, com um técnico a tempo inteiro a articular os mais
diversos tipos de necessidades.
O Presidente Manuel Ruas no seu discurso
deixou também uma palavra de apreço ao
Presidente cessante Eng. Francisco Colaço,
pela sua dedicação, honestidade e pelo bom
relacionamento que sempre manteve com a
população em geral, concedendo-lhe a palavra
para se dirigir à Assembleia.
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A Realidade
Na sequência do último acto
eleitoral, os munícipes de Aljustrel
não apenas nos legitimaram,
sendo para nós um grande orgulho
e satisfação, como também nos
conferiram responsabilidades
para colocar Aljustrel sempre
acima de quaisquer outros interesses.
Esta equipa, agora Executivo, sempre assumiu que
falava verdade, que não contornava os problemas,
assumindo continuamente o compromisso tudo
fazer, mas mesmo tudo, o que tiver ao seu alcance
para ultrapassar as dificuldades emergentes.
Hoje, o principal tema da nossa sociedade é a crise,
que todos enfrentam, da qual todos temos de ter a
noção que ainda não atingiu o seu auge, pois
Portugal nos próximos anos não consegue
estabelecer o equilíbrio entre as despesas e as
receitas, aumentando continuamente a dívida
externa, agravada com uma dificuldade enorme de
financiamento por parte da banca, originando a
curto prazo um aumento significativo do
desemprego.
A origem do problema é resultante de diversos
factores nomeadamente a redução significativa da
produção agrícola e de unidades industriais,
decorrente da ausência de políticas estratégicas
adequadas, assim como uma postura cívica não
virada para a produtividade e para a inovação na
altura adequada, agregada a políticas de
Educação/Formação desadequadas.
O aumento de impostos, como medida base para
combater a crise não é aceitável, quando é do
conhecimento geral que a despesa pública, essa sim
tem um peso significativo e tem que ser reduzida,
eliminando-se gastos supérfluos e desperdícios na
manutenção de cargos e serviços públicos
desnecessários.
Esta realidade tem que ser assumida, mas Aljustrel
tem que fazer o seu trabalho, falando verdade e com
base na organização e participação, envolvendo
todos em projectos integrados, abertos e
participativos independentemente das divergências
ideológicas e mobilizar a totalidade dos
aljustrelenses para uma causa.
O Presidente
Sempre Primeiro Aljustrel
Manuel J. B. Ruas

«« Projecto “Vamos até si”
«« Protocolo com a Câmara Municipal de Aljustrel
«« Artesanato Mineiro

«« Actividades no 25 de Abril
«« Nossa Sr.ª do Castelo

JUNTA DE FREGUESIA DE ALJUSTREL

»» Entrevista com o presidente
Qual foi o ponto de partida após a tomada de posse do
executivo?
Nos primeiros seis meses efectuou-se o diagnóstico ao
funcionamento da Junta de Freguesia e às actividades que esta
desenvolvia, na tentativa de melhor organizar o seu
funcionamento para que possamos desenvolver o nosso projecto
de imediato, implementando regulamentos e condições para
tornar a Junta mais dinâmica, com atitude e inovação no sentido
de prestar, um apoio cada vez mais adequada às necessidades e
anseios da população.
Após a Tomada de Posse, e depois de terem decorrido 6 meses de
mandato o que destaca no trabalho desenvolvido da Junta de
Aljustrel?
Inicialmente, efectuou-se uma análise, na tentativa de perceber
realmente como funcionavam os serviços administrativos da
Junta, tendo existido necessidade de ajustar algumas situações e
de implementar outras.
Procedeu-se de imediato por exemplo ao inventário, algo que não
existia. Neste contexto, verificou-se a urgência de regularizar
algumas situações Patrimoniais, nomeadamente: o edifício sede
da Junta de Freguesia, a envolvente da Nossa Senhora do Castelo e
no Carregueiro, a zona onde está implementado o Posto Médico, o
Polidesportivo, o Jardim, a Escola Primária e toda a envolvente
com uma área de cerca de 8100m2.
Porque se verificou tal urgência nas situações que referiu?
Primeiro porque são situações bastante antigas e que devem estar
regularizadas, segundo, porque a Junta pretende desenvolver
projectos de requalificação nalgumas destas zonas e
eventualmente efectuar candidaturas a fundos comunitários, que
só são possíveis, com as situações actualizadas e regularizadas em
termos legais.
No âmbito da organização administrativa existem mais alguns
pontos que queira referir?
A actividade administrativa da Junta não tinha e não tem ainda
grande relevância, pois limitava-se a passar atestados, emitir
licenças de canídeos e gatídeos e pouco mais.
Após a tomada de posse implementou-se de imediato um controlo
e registo de toda a correspondência da Junta e pretende-se inovar
nos serviços prestados à população, criando a secretaria online,
onde se pode aceder via Internet para tratar da documentação da
competência da Junta, assim como, através do serviço “Vamos até
Si”, resolver problemas de documentação, incluindo a sua emissão,
nos bairros mineiros; aglomerados periféricos ou até mesmo na
habitação do munícipe, caso este, por dificuldades de mobilidade
ou outro problema esteja impedido de tratar directamente do seu
assunto.
Falou no serviço “Vamos até Si”, o que é efectivamente?
O serviço “Vamos até Si”, já está regulamentado e aprovado em
Assembleia de Freguesia desde o dia 26 de Abril de 2010. Tendo
sido adquirida uma viatura para o efeito e requisitada uma Técnica
de Serviço Social, ao IEFP no Programa CEI+, para implementar e
colocar no terreno este serviço.
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O “Vamos até Si” é um serviço de proximidade que funciona através
de visitas planeadas e regulares aos bairros mineiros, Corte Vicente
Anes, ao Carregueiro ou nas zonas periféricas de Aljustrel sempre
que necessário, com base nas necessidades e problemas detectados
após um levantamento, ou através da linha Verde onde serão
atendidos todos os problemas e dificuldades que o munícipe
apresente, encaminhando a Junta para o Serviço competente ou
resolvendo conforme as suas competências.
Este serviço divide-se em 3 vertentes:
• A secretaria “Vamos até Si”, que tem como objectivo o apoio
e a resolução de problemas relacionados com
documentação e burocracias, junto do munícipe,
nomeadamente a emissão de atestados e requerimentos
para outras entidades.
• Aljustrel Solidário - Esta acção incide sobre a ajuda mais
direccionada aos idosos, desempregados e aos mais
desfavorecidos no seu domicilio ou na sua zona
habitacional.
• Aljustrel Limpa e Responsável pelo Ambiente, para além de
outras acções previstas neste âmbito, permite a todos os
munícipes reportar as mais diversas situações relativas a
espaços públicos, jardins, limpezas, entupimentos, viaturas
abandonadas, casas degradadas, etc. que apesar de muitas
delas não serem da nossa responsabilidade, serão
encaminhadas para a entidade responsável e
monotorizadas pela Junta.
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O serviço “Vamos até Si” já está no terreno?
A 1.ª apresentação pública foi na Corte Vicente Anes no dia 9 de Junho, efectuando-se as
restantes apresentações nos Bairros Mineiros e no Carregueiro até final do mesmo mês. Em
Aljustrel a apresentação é feita no terreno junto dos problemas e dos munícipes de forma a
recolher opiniões e a solucioná-lo com a maior rapidez possível.
Que outras medidas ou regulamentos já foram implementados que queira destacar?
Em termos de regulamento na reunião de Assembleia de Freguesia de 26 de Abril, foram
aprovados para além do regulamento do serviço “Vamos até Si”, o regulamento de Taxas e
Licenças uma obrigação legal que foi cumprida, o regulamento das Casas Mortuárias e o
regulamento do Kit “Nascer em Aljustrel”.
Anteriormente na reunião de Assembleia de Freguesia de 26 de Fevereiro foi aprovada a
autorização para a Junta de Freguesia cooperar com entidades públicas e privadas, assim
como tornar-se entidade receptora de voluntariado em três áreas de acção: “Vamos até Si”,
Aljustrel Jovem e Criativa, Aljustrel Limpa e Responsável pelo Ambiente.
A Junta de Freguesia de Aljustrel, solicitou também à Câmara Municipal que fosse
contemplada na transferência de verbas para Delegação de competências, nas áreas
circunscritas nos Bairros de Vale D´Oca, S. João do Deserto, nos aglomerados da Corte Vicente
Anes, no Carregueiro e na zona envolvente à Nossa Senhora do Castelo e Igreja Matriz,
competindo-lhe a limpeza de valetas, bermas, ruas e passeios e a gestão e conservação dos
jardins e outros espaços localizados nessas zonas, assim como o edifício da Escola do
Carregueiro e Corte Vicente Anes, onde funcionam associações ou outros serviços de apoio.
Este protocolo ficou acordado pelo montante de 55.000€, para o ano de 2010, com 40.000 €
para despesas correntes e 15.000 € para capital.
Falou no Kit “Nascer em Aljustrel”, o que é em concreto?
O Kit “Nascer em Aljustrel”, surgiu devido às tendências demográficas que se têm traduzido
num decréscimo significativo da taxa de natalidade, considerando-se assim adequado,
adoptar medidas especificas direccionadas para as famílias, criando incentivos adicionais de
forma a tentar contrariar essa realidade, apesar de se reconhecer no contexto sócio
económico actual o pouco significado que isso possa ter. O “Kit” surge como uma medida que
visa contribuir para a melhoria das condições de vida dos recém-nascidos da Freguesia de
Aljustrel, mas, também como forma de incentivar outras entidades, a criarem mecanismos
mais concretos e abrangentes de incentivo à natalidade e à fixação de casais, principalmente
dos mais jovens.
Quem são os beneficiários do KIT?
Podem candidatar-se ao Kit “Nascer em Aljustrel “, todos os munícipes recenseados na
Freguesia, sempre que ocorra o nascimento de um/a descendente a partir de 8 de Março de
2010. A candidatura é feita na própria sede da Junta de Freguesia ou solicitar nas visitas de
serviço “Vamos até si” ou ainda no site da Junta.
Afirmou também que a Junta se candidatou como entidade receptora de voluntariado em
três áreas de acção. Em que ponto se encontram actualmente essas acções?
Actualmente a Junta de Freguesia tem inscritos cerca de 10 voluntários, dos quais sete já
fizeram formação, estando disponíveis para colaborar nos programas a que a Junta se
candidatou, contando-se também com o Banco de Voluntariado da responsabilidade da
Câmara Municipal, assim como outras pessoas que se disponibilizaram para o efeito.
Actualmente estamos a apoiar algumas pessoas do Carregueiro para regularizarem os
registos das suas habitações no Bairro da Cruz Vermelha, processo que não se encontrava
correctamente legalizado.
Sendo a Junta de Freguesia de Aljustrel abrangida pela delegação de competências para
efectuar diversos trabalhos de administração directa, o que aconteceu pela primeira vez em
mais de 20 anos, como é que conseguiu adquirir e mobilizar meios para o fazer num tão
curto espaço de tempo.
A Junta para fazer face às tarefas previstas no protocolo estabelecido com a Câmara planeou
faze-lo com cerca de 6 a 8 funcionários de serviços gerais, recrutando dos Programas
Ocupacionais e contratando também alguns colaboradores. Adquiriu também em regime de
colocação financeira uma viatura de 3500 Kg. de cabine dupla equipada com báscula para
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>> continuação da entrevista
apoiar nos serviços gerais e uma viatura ligeira de transporte
de passageiros para afectar ao serviço “Vamos até Si”, com
um custo aproximado de 51.000 €. De salientar que este
investimento foi contratado através de Leasing, com uma
entrada inicial de 6500 € e ficando a pagar até Setembro de
2013 um valor de cerca de 1000 € mensalmente.
Em termos de Cultura e Desporto que actividades a Junta
promoveu, apoiou e colaborou?
Relativamente a eventos culturais e desportivos, destacamos
alguns nomeadamente a Primavera Musical em conjunto
com a SMIRA onde o concerto de Páscoa em Nossa Senhora
do Castelo é uma iniciativa para melhorar e tornar-se uma
iniciativa de excelência em Aljustrel. Nas comemorações do
25 de Abril organizamos as actividades usuais como torneios
de pataco e espectáculos musicais, voltando a organizar um
torneio de futebol no Carregueiro e uma prova de atletismo
na Corte. Apoiou-se também a Sociedade Recreativa da Corte
na realização da Noite de Fados, evento único e que bastante
agradou à população pela excelente qualidade do
espectáculo.
Referiu a regularização de diversas situações,
nomeadamente o Edifício Sede da Junta; Nossa Senhora do
Castelo, os terrenos do Carregueiro, que desenvolvimentos
é que essas situações tiveram?
No que se refere à Sede da Junta de Freguesia, verificou-se
que estava por pagar à Câmara 6.000 € pela alienação das
instalações, conforme cópia de parte da acta da reunião
ordinária de Câmara realizada a 5 de Março de 1986 e que a
escritura não estava efectuada, apesar de terem sido
efectuados alguns pagamentos. Em 5 de Maio último,
celebrou-se a escritura com a Câmara e procedeu-se ao
registo na Conservatória do Registo Predial a 17-05-2010,
ficando assim totalmente regularizada uma situação
pendente desde 1987, que em nosso entender nada o
justificava.
No que respeita a Nossa Senhora do Castelo o processo é
antigo e gerou ao longo dos tempos algumas contradições.
Analisando detalhadamente todo o processo verificou-se que
em 1999 foi efectuado o registo da Ermida e habitação na
Conservatória Predial a favor da Paróquia, não existindo
qualquer contestação. Face ao exposto e depois de uma
análise ao processo concluiu-se que se deveria tentar um
acordo com a Paróquia para que a Junta registasse o rústico,
englobando a envolvente e a escadaria, fazendo um
protocolo com a igreja para a utilização dos espaços e sua
manutenção. Assim em 30 de Abril de 2010, efectuou-se o
registo na Conservatória Predial, estando actualmente a
situação regularizada. Com este processo normalizado e
totalmente legal, a Junta tem já em curso um projecto de
requalificação de toda a envolvente a Nossa Senhora, local
com enorme potencial em termos turísticos, mas, e acima de
tudo um local que deve honrar todos os Aljustrelenses pela
sua beleza impar.
No que se refere aos terrenos do Carregueiro, onde estão
instalados o Polidesportivo, a Escola, o Posto Médico, o
Parque Infantil e o Jardim, numa área de cerca de 8.100 m2 ,
encontram-se ainda em nome da Soporcel apesar das
diversas infra-estruturas ai criadas pela autarquia. Neste
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âmbito efectuámos um levantamento topográfico e recolhemos
os artigos matriciais para preparar o processo de forma a reunir
com a Soporcel e regularizar todas estas situações, após o que
iremos lançar, a elaboração de um projecto para requalificação
desta área e dinamizar a fruição desses espaços.
Que palavras quer deixar aos habitantes dos Bairros de Vale
D’oca, S. João, Carregueiro e da Corte Vicente Anes, locais onde
a Junta de Freguesia tem mais responsabilidades?
Digo que a Junta vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para
que estas pessoas, vivam com a mesma dignidade das que vivem
na vila, passando por um trabalho que considero bastante
motivador, algo que vai começar praticamente do zero, pois as
condições urbanas e a requalificação dos espaços precisam de
grandes intervenções, alargando-se também aos esgotos,
águas, arruamentos e todas as infra-estruturas básicas. O apoio
social e de proximidade para os mais desfavorecidos também vai
ser uma realidade.
Para terminar peço-lhe que deixe uma mensagem aos
munícipes da Freguesia de Aljustrel.
A mensagem que quero aqui deixar é para que todos colaborem,
para que Aljustrel se desenvolva de forma integrada onde o
enfoque no planeamento, na fixação de pessoas, na criação de
emprego, na sustentabilidade dos Bairros e pequenos
aglomerados e na integração social dos mais necessitados seja
uma realidade.
E nós que temos responsabilidades, o que podemos fazer hoje,
não podemos deixar para amanhã, pois as alterações
conjunturais e estruturais são constantes, não permitindo
paragens ou retrocessos, apelando ao mesmo tempo para a
colaboração de todos pelo futuro de Aljustrel, deixando agora as
ideologias de parte e contribuindo para um desenvolvimento
sustentado em tempo de dificuldades.
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»» Protocolo com a Câmara

A

Junta de Freguesia de Aljustrel, solicitou à Câmara
Municipal que fosse contemplada na transferência de
verbas para Delegação de competências, nas áreas
circunscritas nos Bairros de Vale D´Oca, S. João do Deserto,
nos aglomerados da Corte Vicente Anes, no Carregueiro e na
zona envolvente à Nossa Senhora do Castelo e Igreja Matriz,
competindo-lhe a limpeza de valetas, bermas, ruas e passeios
e a gestão e conservação de jardins e outros espaços, assim
como os edifícios das Escolas do Carregueiro e Corte Vicente
Anes. Este protocolo ficou acordado pelo montante de
55.000.00 €, para o ano de 2010.
O exercício das competências delegadas será apoiado
tecnicamente pelos serviços camarárias, sempre que
solicitados, exercendo a Junta em permanência a sua
fiscalização.

»» Aquisição de Viaturas

A

Junta para fazer face às actividades, delineadas no protocolo
estabelecido com a Câmara planeou a ocupação de cerca de
6 a 8 funcionários de serviços gerais, recrutando-os aos
Programas Ocupacionais e contratando eventualmente um ou
outro funcionário. Adquiriu também em regime de locação
financeira uma viatura 3500 kg. equipada com báscula e uma viatura
ligeira de transporte para implementar o serviço “Vamos até Si”,
com um custo total aproximado de 51.000 €. De salientar que este
investimento foi contratado através de Leasing, com uma entrada
inicial de 6.500 €, ficando a pagar um valor mensal cerca de 1.000 €
até Setembro de 201, antes do final do mandato.

Viatura com
nova imagem
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»» Kit “Nascer em Aljustrel”

O

Kit “Nascer em Aljustrel”, surgiu devido às
tendências demográficas que se têm traduzido num
decréscimo significativo da taxa de natalidade,
considerando-se assim adequado, implementar medidas
especificas direccionadas para as famílias, criando incentivos
adicionais de forma a tentar contrariar essa realidade, apesar
de se reconhecer no contexto sócio económico actual o pouco
significado que isso possa ter. O “Kit” surge como uma medida
que visa contribuir para a melhoria das condições de vida dos
recém-nascidos da Freguesia de Aljustrel, mas, e também
como forma de incentivar outras entidades, a criarem
mecanismos mais concretos e abrangentes de incentivo à
natalidade e à fixação de casais, principalmente dos mais
jovens.
Podem candidatar-se ao Kit “ Nascer em Aljustrel “, todos os
munícipes recenseados na Freguesia, sempre que ocorra o
nascimento de um/a descendente a partir de 8 de Março de
2010. A candidatura é feita na própria sede da Junta de
Freguesia, nas visitas do serviço “Vamos até si” ou ainda no
site da junta.

»» Apoios Sociais

P

ara a Junta de Freguesia de Aljustrel a acção social e o
apoio aos mais desfavorecidos é uma prioridade, para
além das nossas medidas concretas integradas no
serviço “Vamos até si” nomeadamente o programa Aljustrel
Solidária entre outras, o Município tem também diversos
benefícios à disposição dos cidadãos, dos quais destacamos o
Cartão Social, as Bolsas de Estudo, o Apoio Habitacional.
Cartão Social – O Cartão Social
do utente é um cartão que
co n fe re a o s re s p e c t i vo s
titulares vários benefícios
como o de melhorar as
condições de vida da
população mais carenciada do
Concelho de Aljustrel e
minimizar o isolamento, a exclusão social e promover a
qualidade de vida.
Bolsas de Estudo - A Câmara
Municipal de Aljustrel decidiu
aumentar substancialmente o
número de estudantes
abrangidos por este subsídio
camarário, como medida de
apoio às famílias mais
desfavorecidas. Até então
recebiam bolsa duas dezenas de
jovens, a partir de agora o número de alunos abrangidos
passará a ser perto do dobro.
Para além do aumento do número de abrangidos, para
minimizar esta injustiça social, a autarquia decidiu alterar
algumas regras na atribuição das bolsas. Assim, o rendimento
mínimo per capita sobe de cem para duzentos euros.
Neste ano lectivo de 2009/10 irão receber bolsa 34 estudantes
do Ensino Superior, com mensalidades que variam entre os 60 e
os 85 euros mensais
Apoio Habitacional - O Apoio
Social para Melhorias
Habitacionais no Concelho de
Aljustrel visa a realização de
melhorias habitacionais de
conservação, beneficiação e
/ou adaptação, a aquisição de
equipamento doméstico
básico, bem como as
adaptações necessárias a
habitações de pessoas com
deficiência para habitações
próprias, ou cedidas, dirigido a agregados familiares
desfavorecidos residentes no concelho de Aljustrel.
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»» Projecto “Vamos até si”

O

serviço “Vamos até Si”, já foi regulamentado e aprovado em
Assembleia de Freguesia desde o dia 26 de Abril de 2010.
Adquiriu-se uma viatura para o efeito e requisitou-se uma
Técnica de Serviço Social, ao IEFP no Programa CEI+, para
implementar e colocar no terreno este serviço.
O “Vamos até Si” é um serviço de proximidade que funciona através
de visitas, planeadas e regulares aos bairros mineiros, Corte Vicente
Anes, ao Carregueiro ou às zonas periféricas de Aljustrel sempre que
necessário, com base nas necessidades e problemas detectados
após o respectivo levantamento, ou através da Linha Verde onde
serão atendidos todos os problemas e dificuldades que o munícipe
apresente, encaminhando a Junta para o Serviço competente ou
resolvendo conforme seja ou não da sua competência.
Este serviço divide-se em 3 vertentes:
• A secretaria “Vamos até Si”, que tem como objectivo o apoio e a
resolução de problemas relacionados com documentação e
burocracias, junto do munícipe, nomeadamente a emissão de
atestados e requerimentos para outras entidades.

»» Voluntariado na Junta
de Freguesia

A

ctualmente a Junta de Freguesia tem inscritos
cerca de 10 voluntários, dos quais sete já fizeram
formação, estando disponíveis para colaborar
nos programas que a junta se candidatou, contando-se
ta m b é m co m o B a n co d e Vo l u nta r i a d o d a
responsabilidade da Câmara Municipal, assim como
outras pessoas que se disponibilizaram para o efeito.
Actualmente estamos a apoiar algumas pessoas do
Carregueiro na regularização dos registos das suas
habitações no Bairro da Cruz Vermelha, processo que
não se encontrava correctamente legalizado.
No entanto com o serviço “Vamos até Si” a funcionar,
serão captados mais voluntários para os diversos tipos de
acção que se pretendem levar a efeito no futuro muito
próximo.

• Aljustrel Solidário - Esta acção incide sobre a ajuda mais
direccionada aos idosos, desempregados e aos mais desfavorecidos,
no seu domicilio ou na sua zona habitacional.
• Aljustrel Limpa e Responsável pelo Ambiente, para além de outras
acções previstas neste âmbito, permite a todos os munícipes
reportar as mais diversas situações relativas a espaços públicos,
jardins, limpezas, entupimentos, viaturas abandonadas, casas
degradadas, etc.

Francisco Felício assina com o Presidente da Junta de
Freguesia Manuel Ruas o contrato de voluntário, no
âmbito do programa “Vamos até si” estando já a apoiar
diversas situações relacionadas com documentação e
burocracias.

A 1.ª apresentação pública foi na Corte Vicente Anes no dia 9 de
Junho, efectuando-se as restantes apresentações nos Bairros
Mineiros e no Carregueiro até final do mesmo mês. Em Aljustrel a
apresentação é feita no terreno junto dos problemas e dos
munícipes de forma a recolher opiniões e a solucioná-lo com a maior
rapidez possível.
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»» Comemorações do 25 de Abril

A

Junta mantendo a tradição, comemorou de forma efusiva,
em todos os locais da freguesia os 36 anos da Revolução dos
Cravos. Esta significativa data foi assinalada com diversas
iniciativas de carácter social, desportivo e cultural.
O principal objectivo destas comemorações prendem-se com a
homenagem a todos aqueles, homens e mulheres, que contribuíram
para que a liberdade fosse alcançada, e para que as gerações de
agora e as vindouras se reconheçam nesta efeméride, que mais do
que um ritual de iniciativas de vária espécie, deverá ser um tributo à
alegria, à liberdade e à democracia.
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Aljustrel é futuro!
»» Cultura e desporto

R

elativamente a eventos culturais e
desportivos, destacamos alguns
nomeadamente a Primavera
Musical em conjunto com a SMIRA onde
o concerto de Páscoa em Nossa Senhora
do Castelo é uma iniciativa para melhorar
e tornar-se uma iniciativa de excelência
em Aljustrel. Nas comemorações do 25
de Abril organizámos as actividades
usuais como torneios de pataco e
espectáculos musicais, voltando a
organizar um torneio de futebol no
Carregueiro e uma prova de atletismo na
Corte. Apoiou-se também a Sociedade
Recreativa da Corte na realização da
Noite de Fados, evento único e que
bastante agradou à população pela
excelente qualidade do espectáculo,
entre muitas outras actividades que
mereceram a nossa colaboração.
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»» Associativismo
Sport Clube Mineiro Aljustrelense

O

Sport Clube Mineiro Aljustrelense é a principal
colectividade desportiva do concelho de Aljustrel. Ao
longo dos seus 77 anos de existência influiu na vida de
milhares de pessoas, como atletas, dirigentes, sócios ou
simplesmente como adeptos.
Segundo reza a historia terá iniciado a sua actividade com a
modalidade de futebol nos finais dos anos 20 principio dos anos
30 do século passado, ganhando características formais de clube
em 25 Maio de 1933, com a elaboração de estatutos, fundado
então por um grupo de cidadãos de Aljustrel em que estiveram
envolvidos como fundadores.
Esses mesmos fundadores decidiram que as cores deste clube
seriam de acordo com um pacote de mortalhas da altura, a que
correspondiam o Azul, Branco e Vermelho, dando origem à mítica
tricolor que distingue este clube dos demais.
O Mineiro Aljustrelense tem hoje como actividades desportivas
as modalidades de Hóquei em Patins, Patinagem Artística, o
Futebol e o Futsal que globalmente contam com cerca de 300
atletas, mas na sua história já albergou outras modalidades como
o Andebol, Basquetebol, Atletismo e ainda uma secção de
Campismo. Actualmente o clube
continua a ter como sede estatutária a
sua velhinha sede na Av. 25 de Abril,
local que tenta manter com brio e
dignidade, sendo este espaço o local
de convívio das suas gentes.
No futebol, a equipa sénior, tem nestes
últimos anos, um extraordinário
trajecto, com o titulo de Campeão da
3.ª divisão e duas temporadas no
maior patamar do futebol amador, a 2ª
divisão, episódio que nunca teve
paralelo no clube e que proporcionou
uma onda de envolvência, entusiasmo
e participação de toda a comunidade
em geral. Também as restantes
modalidades têm nestes últimos anos
grande expressão e vivacidade,
principalmente na mobilização de
atletas de tenra idade contribuindo
para o seu enriquecimento pessoal e
para a criação de hábitos de vida
saudável praticando desporto. Na
última época desportiva a modalidade
mais recente do clube, o Futsal,
tornou-se Campeã Distrital e vai para a
época 2010/2011 disputar a 3.ª
divisão nacional.
Com tudo isto, não temos qualquer
pejo em afirmar que o Sport Clube
Mineiro Aljustrelense é um dos
símbolos de maior sucesso no
Alentejo.
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»» Associativismo
Sociedade Recreativa
Vicente Anes

A

Sociedade Recreativa Vicente Anes, viu os seus
estatutos aprovados por despacho do Governo Civil
de Beja em 07 de Fevereiro de 1939; obteve alvará de
licença sanitária da Câmara Municipal de Aljustrel, em 14 de
Setembro de 1960, para
exploração de BUFETE no seu
edifício sede, sito desde há mais
de quarenta anos na Rua General
Humberto Delgado nº 16, anteriormente esteve sediada em
duas moradias, ambas na hoje
denominada Rua da Liberdade –
Corte Vicente Anes.
É uma das mais antigas
colectividades do Concelho e o seu
papel tem sido relevante para a
vida cultural, associativa e
recreativa daquela localidade.
O seu tradicional Baile da Pinha é
já uma referência e no qual
apostam os seus sucessivos
dirigentes, como forma de
divulgação da sua terra, usos e
costumes.
Também nesta colectividade, com
a colaboração das autarquias se
desenvolvem actividades
recreativas como teatro, poesia e
outros, sobretudo aquando das
comemorações de datas festivas
como por exemplo 25 de Abril,
Santos Populares, aniversário da
colectividade, etc.
Estas manifestações populares
trazem à terra os seus filhos
ausentes e são motivo de
confraternização e de alegria
partilhada.
O edifício sede é hoje um espaço
moderno e acolhedor, fruto do
empenhamento dos
Cortevicentinos, que constitui um
verdadeiro cartão de visita da sua
terra.
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»» Escritura de aquisição
da Junta de Freguesia

A

Sede da Junta de Freguesia, estava à muito com a
sua situação por regularizar, faltava pagar 6.000
euros à Câmara pela alienação das instalações,
conforme cópia de parte da acta da reunião ordinária de
Câmara realizada a 5 de Março de 1986 e que a escritura
não estava efectuada, apesar de terem sido efectuados
pagamentos. Em 5 de Maio último, celebrou-se a escritura
com a Câmara, efectuando-se o registo na Conservatória
do Registo Predial a 17-05-2010, ficando assim totalmente
regularizada uma situação pendente desde 1987.

»» Nossa Senhora do Castelo

O

processo relacionado com a Senhora do Castelo, que gerou alguma polémica e
contradição ao longo dos tempos, chegou ao fim. Analisado detalhadamente todo
processo, verificou-se que o prédio urbano, Ermida de Nossa Senhora do Castelo e
anexo, se encontram registados desde 1999, na Conservatória do Registo Predial, a favor da
Paróquia de Aljustrel, não existindo qualquer contestação. A Junta de Freguesia de Aljustrel,
também sem qualquer contestação, procedeu, no dia 30 de Abril de 2010, ao registo dos
terrenos evolventes à Ermida, com a área de 1,25 ha. Brevemente será assinado um protocolo,
entre a Paróquia e a Junta de Freguesia, onde entre outros pontos irá constar que a Junta de
Freguesia, ficará com a responsabilidade da conservação, limpeza exterior e interior da
Ermida, uma vez que é o grande ex-líbris da vila e representa não só a comunidade dos crentes,
mas também toda a população aljustrelense, um dos rostos mais queridos e significativos de
Aljustrel. Com este processo normalizado e totalmente legal, a Junta de Freguesia já tem em
curso um projecto de requalificação da área envolvente à Ermida de Nossa Senhora do
Castelo, local de enorme potencial turístico, que deve honrar todos os aljustrelenses, pela sua
beleza ímpar onde pretendemos desenvolver eventos de qualidade.

»» Breve Historial da Ermida

D

o cimo do Monte desfrutamos de uma paisagem magnifica, sobre a Vila de
Aljustrel e campos em redor. Na sua envolvente podemos observar as
ruínas do Castelo Islâmico, e o marco geodésico ou “ Gurita” ou “Guarita”
construída em 1802, ao tempo das invasões francesas, e dos mais antigos de
Portugal.
A Capela, no inicio de Santa Maria do Castelo, passou no primeiro quartel do Sec
XVI a ser denominada de Nossa Senhora do Castelo, segundo as referencias que
constam nas visitações da Ordem de Santiago.
Os azulejos do tipo “tapete” são do Sec XVII. Após o terramoto de 1755 que
provocou alguns estragos, a ermida foi reconstruída, e presume-se que o altar seja
dessa época pelo facto de apresentar características barrocas.
A escadaria foi construída nos anos 40 do Sec XX e nos finais dos anos 80 a
abertura de valas para electrificação da zona envolvente, pôs a descoberto
materiais de origem medieval, nomeadamente cerâmicas e ossos de animais.
Nos anos 60 do Sec XX a zona do altar desmoronou-se tendo sido então
construida a parte inferior em alvenaria e aproveitada toda a madeira da parte
superior e reconstituído o retábulo que foi pintado tal como todo o interior da
ermida.
As imagens foram alvo de um tratamento de conservação em 1996, efectuado por
técnicos especializados.
Ao cerro de Nossa Senhora do Castelo estão associadas lendas, milagres e
aparições para além dos vários escritos em prosa e poesia que são dedicados ou
mencionam a imagem venerada, de escritores aljustrelenses, dos quais
destacamos Brito Camacho, Santos Luz, João Fortunato, Francisco Rasquinho. A
Ermida e a área envolvente do castelo estão classificadas como imóvel de
interesse público desde 1992.
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N

o âmbito das prioridades da Junta para este mandato,
existe também uma aposta na promoção e divulgação
daquele que é um dos maiores e mais importantes
aspectos da vida social e profissional dos munícipes. Assim,
pretende-se dar uma maior visibilidade a todos aqueles que,
de uma forma ou de outra, com os mais variados materiais,
põem em prática todo o seu saber e conhecimento
elaborando diversos artigos de artesanato, tendo como base o
nosso riquíssimo património, contribuindo assim para que o
nome e a história de Aljustrel chegue cada vez mais longe, a
um maior número de pessoas e perpetue através dos tempos.
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