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editorial

ÁGUA! POUPAR, POUPAR, POUPAR...
Desde Maio de 2005 que a Câmara Municipal de Aljezur vem alertando a todos, no sentido de pouparmos água e sermos crite-
riosos quer na sua utilização, quer no seu aproveitamento.

Não se trata de um problema ou preocupação apenas de âmbito local, mas sim de um cenário muito preocupante. Com contor-
nos de calamidade, em muitos pontos do nosso país, constituindo por isso, infelizmente, uma preocupação nacional.

Desde o dia em que escrevo este editorial até o dia em que mais este número do Boletim Municipal chega até vós, terão já 
ocorrido com maior ou menor intensidade a tomada de medidas mais rigorosas, para situação tão excepcional. Nem sempre 
agradáveis para as populações, mas indispensáveis face à situação que se vive e atravessa.

Toda a Câmara, e eu em particular, acompanhamos diariamente a situação, por forma a darmos respostas cabais e eficazes a 
este problema.
Estão a ser testadas novas captações, efectuámos alterações no fornecimento de água para as obras, continuamos a encetar 
campanhas de sensibilização e fiscalização que levem à redução do consumo de água e equacionamos sistemas alternativos de 
captação e introdução de água na rede pública.

Ainda neste contexto, a Câmara Municipal de Aljezur, aprovou recentemente por unanimidade, uma proposta que visa o 
aproveitamento da água do Canal da Barragem de Santa Clara e construção da Barragem das Cercas. Do facto foi já dado co-
nhecimento ao Senhor Ministro do Ordenamento do Território, Ambiente e Desenvolvimento Regional para que determine e 
diligencie, com carácter de urgência, a elaboração dos referidos projectos, a sua execução física e respectivas garantias de 
financiamento para as obras em causa.

Tenha sempre presente que a água pode acabar! O que é uma possibilidade hoje, pode ser uma certeza amanhã. Poupe água 
porque a situação é muito séria.

O Município tudo fará para ultrapassar ou minimizar a situação, mas sem a colaboração e ajuda de todos os munícipes, poderá 
ser um esforço inglório.

Um abraço amigo,

Manuel José de Jesus Marreiros
Presidente da Câmara Municipal de Aljezur
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// BREVES

// 1º PASSEIO BTT ALJEZUR ENTRE O VERDE E A MARESIA
No passado dia 28 de Maio Aljezur 
foi palco do primeiro passeio BTT 
organizado pelo Município de Al-
jezur.
Esta iniciativa pretendeu captar 
a atenção dos praticantes desta 
modalidade para as paisagens des-
lumbrantes deste recanto Algarvio, 
mas também mostrar o potencial 
existente para a prática da moda-
lidade.
Nesta edição o grau de dificuldade 
foi médio (com cerca de 45 km), 
tendo-se desenrolado entre as 
serras verdejantes de Aljezur e o 
lençol azul do Oceano Atlântico. 
Participaram nesta primeira edição 
cerca de 60 participantes, oriundos 
de vários pontos do Pais. 

Promovida pelo Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur e pela Câ-
mara Municipal, a Semana do Ambiente, realizou-se no período compre-
endido entre 30 de Maio e 3 de Junho. Foram dias de educação ambiental 
rica e dinâmica. 
Sensibilizar e consciencializar os mais novos das atitudes mais adequadas, 
perante o valor distinto que a natureza desempenha para todos nós, foram 
os objectivos propostos. Desta for-
ma, realizaram-se um conjunto de 
actividades destinadas a todas as 
faixas etárias. 
Das várias acções que decorreram 
destacamos a “ECOMODA” que con-
sistiu numa passagem de modelos 
ecológicos, sendo a elaboração de 
fatos feita a partir de diversos resí-
duos recicláveis.
A Semana do Ambiente foi uma 
verdadeira lição de respeito pela 
natureza e pelo ambiente.

// SEMANA DO AMBIENTE – 2005
SENSIBILIZAR, CONSCIENCIALIZAR 
E EDUCAR
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A primeira Bandeira Azul do Algar-
ve, para a época balnear de 2005, 
foi hasteada, no dia 15 de Junho, na 
praia de Odeceixe Mar. Seguiu-se 
o hastear das bandeiras nas praias 
da Arrifana e Monte Clérigo, as 

// PRAIAS VIGIADAS
UM FORTE INVESTIMENTO NA SEGURANÇA

breves

São 9 as praias do concelho abran-
gidas por este programa:

} Odeceixe » com dois Nadadores-
-Salvadores e um vigia; 
} Adegas » um Nadador-Salvador 
e um vigia; 
} Vale-dos-Homens » um 
Nadador-Salvador; 
} Amoreira » dois Nadadores-
-Salvadores e um vigia (um nadador 
pertencente ao concessionário); 
} Monte Clérigo » dois Nadadores-
-Salvadores e um vigia; 
} Arrifana » um Nadador-Salvador 
e um vigia (pertencentes ao 
concessionário); 
} Vale Figueiras » um Nadador-
-Salvador (pertencentes ao 
concessionário); 
} Bordeira » um Nadador-Salvador 
e um vigia; 
} Amado » dois Nadadores-
-Salvadores (pertencentes ao 
concessionário). 

Os custos deste pessoal, os custos 
de equipamento e material for-
necido pelo ISN, são pagos pela 
autarquia (período compreendido 
entre os meses de Junho e Setem-
bro) atingindo, este ano, um orça-
mento de cerca de ¤75.000,00.

Campos Correia, do Presidente da 
Câmara de Aljezur, Manuel Marrei-
ros e de representantes das Capi-
tanias, RTA e do Parque Natural.

Na praia de Monte Clérigo, a comi-
tiva verificou os trabalhos realiza-
dos e as condições de acesso para 
pessoas com mobilidade reduzida 
ou dificuldades de locomoção (ini-
ciativa integrada no projecto de 
âmbito nacional “Praia Acessível, 
Praia para Todos”).

Além da aposta na qualidade, a au-
tarquia de Aljezur, aposta também 
na segurança dos milhares de ba-
nhistas que frequentam as nossas 
praias. A atenção e preocupação 
com a existência de um Oceano 
perigoso, onde todos os anos se 
davam vários acidentes provocan-
do vítimas mortais, levou a Câmara 
Municipal de Aljezur, há cerca de 6 
anos, a encetar com os Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, um projecto 
conjunto de vigilância das praias.

A escassa iniciativa por parte dos 
concessionários moveu a Câmara 
Municipal a disponibilizar os meios 
financeiros e físicos necessários 
(contratação de Nadadores-Salva-
dores e de Vigilantes e aquisição 
de serviços e equipamentos para 
garantir a segurança e vigilância 
nas praias).

três praias do concelho de Aljezur 
contempladas por este galardão de 
qualidade.

A cerimónia contou com a presen-
ça do Presidente da CCDR Algarve, 
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// DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
AVÔ CANTIGAS ENCANTA
O município de Aljezur proporcionou um dia diferente às crianças do con-
celho. Na celebração do Dia Mundial da Criança o espaço do salão dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur encheu-se para a animada actuação do 
Avô Cantigas,  figura incontornável da música infantil. Sempre com uma 
incansável energia, que encantou a pequenada, o Avô Cantigas cativou a 
plateia e todos participaram entusiasticamente nas suas canções, histórias 
e graças.
No final da festa a Câmara Municipal distribuiu várias ofertas às crianças 
(saco de gomas, lápis, balões) e postais com uma mensagem do Presiden-
te solicitando ideias e sugestões aos mais pequenos. Esta foi uma forma 
dos mais pequenos começarem desde cedo a dar a sua contribuição na 
gestão Autárquica. 
As propostas foram muitas e todas serão tomadas em consideração. 



8

Durante o período da Páscoa várias 
centenas de seniores do Concelho 
de Aljezur tiveram oportunidade de 
conhecer novas paragens. A Câmara 
Municipal de Aljezur, em parceria 

com as Juntas de Freguesia do Con-
celho, organizou um conjunto de 
passeios dedicados à terceira idade 
que culminaram com um convívio fi-
nal. Esta festa, que decorreu no dia 
03 de Abril de 2005, no Salão dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur, 

// SENIORES EM ACÇÃO 
ACTIVIDADES, CONVÍVIO 
E MOMENTOS SAUDÁVEIS

breves

contou com cerca de 550 pessoas.
Os participantes desfrutaram de um 
lanche convívio, oferecido pela Câ-
mara Municipal, e puderam também 
dar um pezinho de dança durante 

toda a tarde.
Os passeios 
e este lanche 
fomentaram o 
convívio entre 
aqueles que 
muitas vezes 
são esqueci-
dos pela so-
ciedade, ten-
do em muitos 
casos como 
único refúgio 
a solidão das 
suas casas e 
como única 
companhia a 
televisão. 
Esta iniciati-
va insere-se 
num conjunto 
mais amplo 
de aconteci-
mentos que se 
desenvolvem 

ao longo do ano (aulas de ginástica 
para seniores, as marchas passeio, 
convívios temáticos, seniores na 
discoteca...).
O objectivo é garantir aos mais ido-
sos diferentes actividades convívio 
e momentos saudáveis.

Tendo presente os elevados ser-
viços prestados à população e 
considerando que os Bombeiros 
Voluntários de Aljezur carecem de 
diversos equipamentos necessá-
rios ao bom desempenho das suas 
atribuições em matéria de protec-
ção civil e no âmbito de outras ac-
tividades desenvolvidas, a Câmara 
Municipal atribuiu os seguintes 
apoios financeiros como forma de 
minimizar algumas lacunas exis-
tentes naquela Associação em ma-
téria de equipamento:

} Trinta e dois mil e trezentos e se-
tenta e oito euros e noventa e cinco 
cêntimos, (¤32.378,95) destinado 
à aquisição de uma ambulância no 
final de ano de 2004;
} Sete mil sessenta e seis euros e 
cinquenta cêntimos, (¤7.066,50) 
– para aquisição de uma motobom-
ba;
} Seis mil euros (¤6.000,00) – para 
aquisição de cinquenta capacetes;
} Nove mil euros (¤9.000,00) 
– para aquisição de seis conjuntos 
de protecção para fogo urbano;
} Seis mil euros (¤6.000,00) – para 

aquisição de fardamento de traba-
lho;
} Quatro mil euros (¤4.000,00) 
– para aquisição de duas almofadas 
para desencarceramento;
} Vinte e seis mil trezentos e dois 
euros, (¤26.302,00) destinado à 
aquisição de um Auto-tanque
} Três mil quatrocentos e oitenta e 
um euros, (¤3.481,00) correspon-
dente a um terço do valor dos equi-
pamentos necessários à formação 
da equipa especializada em sal-
vamento em Grande Ângulo, com 
exclusão da viatura.

Aguarda-se ainda para este ano a 
chegada de mais uma viatura para 
combate a incêndio (Pronto So-
corro), que irá receber também o 
apoio desta Câmara.
Este é mais um esforço do Mu-
nicípio de Aljezur no sentido de 
garantir a operacionalidade da 
corporação dos Bombeiros Volun-
tários de Aljezur, substituindo-se 
mais uma vez à responsabilidade 
da Administração Central quanto a 
esta matéria.

// NOVOS EQUIPAMENTOS 
PARA A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR
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// AGENDA DE VERÃO
NOITES ANIMADAS NOS LARGOS 
DO CONCELHO
Como acontece todos os anos por altura do Verão a Câmara Municipal de 
Aljezur preparou um programa de animação de rua nos largos das quatro 
Freguesias.
A Autarquia pretende oferecer a quem nos visita, neste período, uma 
diversidade de eventos para que a passagem por Aljezur seja a melhor 
possível. Não esquecendo aqueles que aqui vivem, proporcionando-lhes 
momentos culturais durante as noites de Verão.
Festas, Festivais, Romarias, Bailes, Exposições, Animação Circense, Tea-
tro, Cinema e a I.º Feira do Livro de Aljezur foram algumas das iniciativas 
apresentadas com o objectivo de dinamizar o Verão.

Esta foi a primeira edição do que se 
espera ser o início de uma feira que 
se quer cada vez melhor. Este even-
to reforça a estratégia turística da 
autarquia que aposta claramente na 
gastronomia Aljezurense e que tem 
vindo a surtir cada vez mais efeito, 
uma vez que é notória a “invasão” 
dos restaurantes ao fim-de-se-
mana, enchendo-se de gente que 
procura “boa comida tradicional”.
No decorrer do festival, que contou 
com 4 espaços de venda de filhós, 
todos puderam testemunhar o pro-
cesso de produção, desde a con-
fecção até ao produto final. A Feira 
deliciou as inúmeras pessoas que visitaram Aljezur nesse fim-de-semana.
Para queimar as calorias ganhas com estas iguarias, os visitantes tiveram ainda oportunidade de dançar no baile 
popular que ali decorreu.
A I Feira da Filhó e dos Fritos de Aljezur teve uma enorme afluência, ultrapassando em muito as expectativas 
iniciais.

// I FEIRA DA FILHÓ 
E DOS FRITOS DE ALJEZUR
AFLUÊNCIA SUPERA EXPECTATIVAS
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Repavimentação de 
arruamentos no Vale da Telha; 

Repavimentação da Estrada da 
Esteveira;

Elaboração de projecto da futura 
Escola Básica de Odeceixe;

Elaboração de projecto de 
readaptação da antiga escola 
EB 2,3 para Edifício dos futuros 
Paços do Concelho;

Elaboração de projecto da 
Biblioteca de Aljezur;

Elaboração do Projecto do 
Parque de Feiras e Exposições 
de Aljezur

Requalificação da Rua Dr. César 
Viriato França;

Requalificação da Escola das 
Alfambras;

Requalificação da Escola do 
Seremonhieiro;

Reconstrução do muro de 
suporte da estrada de acesso ao 
Castelo de Aljezur.

// ALGUMAS OBRAS, 
PROJECTOS E ACTIVIDADES 
EM CURSO

breves

Encontram-se em fase de conclu-
são as obras de alteração das redes 
de distribuição eléctrica, telefóni-
ca e iluminação pública da estrada 
da Arrifana (entre o núcleo urbano 
e a Fortaleza). A intervenção visa 
melhorar um espaço de enorme va-
lor cénico e paisagístico.
Esta obra foi executada pela firma 
HPE – Humberto Pimentel Este-
ves & Filhos Lda., pelo valor de 
¤27.849,00 + IVA.
Outra proposta apresentada a con-
curso foi a da empresa Algareléc-
trica, Lda. - ¤29.734,63.
No âmbito desta renovação de 
iluminação pública foram também 
alvo de intervenção a Rua João Dias 
Mendes e a Rua 25 de Abril, em 
Aljezur.

// RENOVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ESTRADA DA ARRIFANA, RUA JOÃO DIAS MENDES, 
RUA 25 DE ABRIL EM ALJEZUR
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// REQUALIFICAÇÃO URBANA DE ODECEIXE
TRABALHOS CONCLUÍDOS
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Aljezur

// SEMINÁRIO SOBRE HOTELARIA
MUNICÍPIO DE ALJEZUR PROMOVE A LEGALIZAÇÃO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS
Fruto de uma preocupação per-
manente na aposta da qualidade 
da oferta turística do Concelho de 
Aljezur, a Câmara Municipal orga-
nizou no passado dia 6 de Junho de 
2005, um seminário subordinado 
ao tema – A Instalação e o Funcio-
namento dos Estabelecimentos de 
Hospedagem e de Restauração e 
Bebidas.

Os diversos painéis em debate 
contaram com a participação de 
formadores e especialistas nestas 
áreas e com a participação de cerca 
de 50 seminaristas.
Este seminário teve como princi-
pais objectivos:
1 - o esclarecimento de diversos 
aspectos inerentes à instalação e 
ao funcionamento dos estabele-

cimentos do ramo da hotelaria em 
geral
2 - consciencializar os interve-
nientes na actividade turística para 
a importância da legalidade, da 
segurança e da qualidade dos ser-
viços e infraestruturas. 
3 - a importância dos diversos as-
pectos relacionados com a legis-
lação no que confere às exigências 
legais para os equipamentos turís-
ticos em causa e a devida adaptação 
dos já existentes a fim do correcto 
cumprimento legal dos mesmos. 
4 - quais os planos de incenti-
vos financeiros (para este sector 
da economia) disponíveis para 
a adaptação e modernização dos 
estabelecimentos em causa. Tendo 
em conta o perfeito funcionamento 
destes, com especial incidência na 
área da higiene dos espaços e dos 
alimentos, bem como o adequado 
manuseamento dos mesmos.
No final desta iniciativa ainda hou-
ve tempo para reforçar a necessi-
dade da aposta na formação de no-
vos profissionais nesta área, bem 
como da existência de formações 
de reciclagem para os profissionais 
em exercício.
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// TERRAS DO INFANTE
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS EDITA LIVRO DE PRESTÍGIO
Existe um Algarve que ainda con-
serva muita da sua excelência, um 
Algarve de praias, mas também de 
terras férteis, de campos floridos, 
de ribeiras de águas transparentes 
e de geologias majestosas.
Este livro é um convite a contem-
plar o sudoeste algarvio através da 
fotografia. Ao longo de anos, João 
Mariano andou pelos territórios da 
Associação de Municípios TERRAS 
DO INFANTE para registar o que de 
mais belo e desconhecido existe 
nestas paragens. Teresa Resende 
acompanhou-o e relata-nos a exis-
tência de uma região com um patri-
mónio natural reconhecidamente 
valioso, importante do ponto de 
vista arqueológico, com uma assi-
nalável herança arquitectónica e, 
acima de tudo, um espaço de gente 
muito orgulhosa da sua terra.

Três municípios, um elemento em 
comum – o mar. Se há factor que 
une as terras de Aljezur, de Lagos e 
de Vila do Bispo, esse factor é sem 
sombra de dúvida o oceano que as 
costeia. Até onde é possível re-
constituir as memórias destes três 
lugares, o mar surge amiúde como 
motor de continuidade.

O álbum TERRAS DO INFANTE teve 
as suas primeiras apresentações ao 
público no Auditório da Fortaleza 
de Sagres (02/07) e no Fórum da 
FNAC Chiado em Lisboa (04/07). 
Para estes eventos foi produzida 
uma apresentação multimédia ba-
seada nos conteúdos do livro.

Esta é uma edição TERRAS DO 
INFANTE – Associação de Municípios 
Aljezur · Lagos · Vila do Bispo, 
que foi concebida e produzida 
pela 1000olhos – Imagem e 
Comunicação.
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Terras do Infante

A L J E Z U R
Com uma área de 323 km2, uma linha de costa com cerca de 40 km e quase metade do seu território classificado como Parque Natural, Aljezur contraria a 
percepção que se vem generalizando de que o Algarve está irremediavelmente descaracterizado.
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L A G O S
Antiga terra de comerciantes, infantes e navegadores, Lagos possui o 
magnetismo dos lugares antigos. Sem nos darmos conta ficamos cativos 
das muralhas da sua cidade e para sempre rendidos à sua beleza.

V I L A  D O  B I S P O
Não admira que os homens tenham dedicado estas paragens aos deuses 
e aqui lhes tenham erigido tantas moradas. É uma paisagem única a que 
daqui se avista e que os habitantes do Concelho de Vila do Bispo tão bem 
têm sabido preservar. 

LOCAIS ONDE PODE ADQUIRIR O LIVRO TERRAS DO INFANTE:

Câmara Municipal de Aljezur; Câmara Municipal de Lagos;
 Câmara Municipal de Vila do Bispo; Fortaleza de Sagres; Fnac Chiado; 
1000olhos_shop em Aljezur
online – http://www.1000olhos.pt/prod_livro_terras.html
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NOVO MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR
UM BREVE OLHAR SOBRE O PROJECTO

O futuro edifício do Mercado Mu-
nicipal de Aljezur dividir-se-á em 
dois grupos de espaços: espaço de 
mercado e respectivos espaços de 
apoio e espaços comerciais com 
acesso a partir do exterior e do 
interior.
Fora destes dois grupos encon-
traremos uma área consagrada às 
actividades que tinham lugar no 
espaço do Juventude Clube Alje-
zurense o qual terá acesso a partir 
do exterior, bem como instalações 
sanitárias públicas.
O espaço do mercado compreen-
derá dois sectores, um para venda 
de pescado e outro para venda de 
legumes e frutas.
A entrada do mercado será central 
e ampla garantindo boas condi-
ções de acesso às bancas. 
Todo o espaço é naturalmente 
iluminado, amplo e as circulações 
serão desafogadas. Não existirão 
bancas periféricas ou desfavore-
cidas.
Constituirão espaços de apoio ao 
mercado: central de gelo e câma-
ras frigorificas, gabinete da admi-
nistração, arrecadação, comparti-
mento para lixos, vestiários com 
duche, instalações sanitárias de 
serviço e arrecadação de material 
de limpeza.
O talho e a padaria terão acesso 
pelo exterior e pelo interior do 
mercado, não estando assim con-
dicionados ao horário de funcio-

namento do mercado.
As lojas, num total de seis, inte-
gram uma área de venda ao públi-
co a organizar conforme vontade 
daqueles que as explorarem.
Os espaços exteriores apoiarão o 
mercado e apresentarão carac-
terísticas tais que possibilitarão 
o uso desse mesmo espaço como 
área de lazer intimamente ligada à 
ribeira, à vila e à várzea. Oferecerá 
assim um amplo espaço percorrí-
vel, com áreas sombreadas, áreas 
de repouso, áreas verdes, áreas 
de esplanada articuladas com os 
cafés, em número de dois e in-
tegrados no edifício do mercado, 
e um espaço livre, de dimensões 
generosas (sem função pré-defi-
nida), onde poderão acontecer os 
mais variados eventos como ex-
posições, concertos, teatro etc.
Existirá ainda um parque de es-
tacionamento para cerca de 220 
veículos que servirá, não só o 
mercado como a vila em geral e 
que consagrará lugares de es-
tacionamento para pessoas com 
mobilidade condicionada, bem 
como lugares de estacionamento 
para camionetas de passageiros. 
Serão criadas duas áreas para 
paragem de camionetas de pas-
sageiros, apoiadas por estruturas 
para o abrigo dos mesmos.
No lado nascente do mercado será 
criado o cais para cargas e descar-
gas.
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Quando é que surgiu a ideia para a 
criação da Associação de Defesa do 
Património Histórico e Arqueológico 
de Aljezur (ADPHAA)? 
A ideia da criação de uma Associa-
ção de Defesa do Património His-
tórico, com a vertente de arque-
ologia, aqui em Aljezur, começou 
quando eu fui convidado pela Câ-
mara Municipal, na década de 90, 
para integrar uma comissão para a 
criação da Casa-Museu Pintor José 
Cercas. Nessa altura fui convidado 
pelo Vereador da Cultura de então, 
o Sr. José Duarte, para que em con-
junto com a Câmara Municipal e o 
Sr. Gil da Luz, criássemos e insta-
lássemos a Casa-Museu Pintor José 
Cercas. A partir dai, analisando o 
nosso passado histórico, as nossas 
raízes e perspectivando a criação 
de um Museu Municipal em Aljezur, 
fomos desenvolvendo a ideia para 
esta Associação. 

No início, em que projectos é que 
trabalharam?
A Associação foi fundada em 12 de 
Fevereiro de 1996, criada por es-
critura pública lavrada no Cartório 
Notarial de Aljezur. Inicialmente 
foi constituída por 5 pessoas. A 
partir da altura em que a escritura 
foi lavrada e os estatutos foram 
publicados no Diário da Repúbli-

A vontade de dar a 
conhecer Aljezur e de 
saber mais sobre o seu 
passado levou à criação 
da Associação de Defesa 
do Património Histórico e 
Arqueológico de Aljezur. 
José Marreiros sempre 
se interessou por todos 
os dados históricos 
respeitantes a Aljezur 
e, ao longo do tempo, 
foi coleccionando 
documentos e objectos 
do passado aljezurense. 
Actualmente, como 
Presidente da Direcção 
da Associação, conta-
nos como esta foi 
criada e que projectos 
se desenvolvem no 
âmbito da História e da 
Arqueologia em Aljezur. 

ca, a Associação passou a ter per-
sonalidade jurídica. Nessa altura 
começamos a trabalhar. Com os 
5 elementos que subscreveram a 
escritura pública constituímos uma 
comissão instaladora, cujo funcio-
namento durou cerca de 2 anos. 
Essa comissão instaladora criou os 
alicerces para o bom funcionamen-
to da Associação.
Desde o início recebemos da Câ-
mara Municipal de Aljezur um 
apoio extraordinário, muito con-
cretamente na pessoa do seu Pre-
sidente, que nos cedeu instalações 
para a sede da Associação poder 
funcionar. A partir dai a Associação 
criou os alicerces base que eram: 
ter sócios, ter corpos gerentes, es-
tar legalizada perante as finanças, 
ter personalidade jurídica (para 
nos podermos candidatar a fundos 
comunitários, fundos de outras 
instituições estatais e até particu-
lares) e para podermos desempe-
nhar as nossas funções. Existiu um 
processo burocrático que teve que 
ser seguido para que a Associação 
pudesse funcionar. 

E começaram logo a desenvolver al-
gum projecto?
O nosso início cultural (o primeiro 
projecto) foi a criação de Museus 
na Zona Histórica de Aljezur. A 

Casa-Museu Pintor José Cercas foi 
inaugurada em 1995, mais con-
cretamente a 29 de Agosto. A As-
sociação foi criada logo a seguir, 
e a partir dai, de imediato, surgiu 
a hipótese de criar um Núcleo de 
Arqueologia na antiga Câmara Mu-
nicipal, onde funciona hoje o Mu-
seu Municipal. Não havia recolha 
nenhuma mas, com algum espólio 
que nos foi cedido por algumas  
pessoas, conseguimos criar um 
Núcleo de Arqueologia bastante 
interessante. Claro que este núcleo 
foi criado não só com a nossa boa 
vontade, mas também com o pare-
cer técnico de 3 arqueólogos ami-
gos da associação (que ainda hoje 
trabalham connosco) que são: o Dr. 
Luís Barros, o Dr. Carlos Tavares da 
Silva e o Dr. Luís Raposo - Director 
do Museu Nacional de Arqueologia. 
Eles é que nos ajudaram na dis-
posição e no estudo das peças do 
espólio arqueológico. Este núcleo 
foi inaugurado em 29 de Agosto de 
1996, e foi remodelado em Maio 
deste ano. Sofreu uma grande re-
modelação. É um núcleo já visto e 
apreciado por inúmeras pessoas e 
especialistas nesta área.
Após a criação da Casa-Museu 
Pintor José Cercas e do Núcleo de 
Arqueologia, em 1998 foi inau-
gurado o Museu Antoniano, numa 

antiga capela do Séc. XVII, que 
existia na Zona Histórica de Alje-
zur. Essa capela estava entregue a 
particulares. Não sabemos como é 
que a capela passou para as mãos 
de particulares, sabemos apenas 
que a capela serviu de Igreja Ma-
triz a seguir ao terramoto de 1755 e 
até à inauguração da Igreja Matriz 
de Aljezur. Como disse a capela foi 
entregue a particulares e ai vive-
ram e nasceram pessoas. Só que 
as pessoas que ali viveram nunca 
destruíram o arco da capela-mor. 
A Associação propôs à autarquia 
a aquisição daquele monumento, 
e quando se destruíram as divi-
sórias habitacionais verificámos 
que o arco da capela-mor estava 
intacto, tal como era no Séc. XVII. 
Através de escavações nas paredes 
fomos encontrar o oratório onde 
estava a imagem do Santo Antó-
nio, encontrámos uma janela que 
dava luz para a sacristia e encon-
trámos a porta principal da Igreja 
que tinha sido entaipada e não 
estava no lugar onde as pessoas 
abriram posteriormente uma porta 
de acesso à habitação. Na altura a 
Associação candidatou-se a fundos 
comunitários para se proceder aos 
trabalhos de restauro da capela e 
a sua adaptação a museu. O Museu 
Antoniano foi inaugurado só com 

JOSÉ MARREIROS
AS S O C I A Ç Ã O  D E  D E F E S A  D O  PAT R I M Ó N I O  H I ST Ó R I C O  E  A R Q U E O L Ó G I C O  D E  A L J E Z U R
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peças oferecidas por particulares, 
a Associação não comprou peça 
nenhuma, e neste momento é o 
terceiro Museu Antoniano do pais. 
Existe um em Lisboa, outro em Faro 
e outro em Aljezur. 
A partir da fundação da Associação 
nós fizemos também um levanta-
mento arqueológico do Concelho 
onde registámos, até este mo-
mento, cerca de 280 sítios arque-
ológicos. A Associação tem mais 
sítios registados do que o Instituto 
Português de Arqueologia, e isto 
deu origem a que o estudo histó-
rico de Aljezur fosse remodelado. 
Neste momento contabilizámos 12 
mil anos de história para Aljezur. 
Antes as pessoas diziam que o Con-
celho de Aljezur tinha sido fundado 
no Séc. X pelos árabes, o que está 
errado. Neste momento temos inú-
meros sítios arqueológicos identi-
ficados, alguns já com intervenção 
arqueológica. 

Quando têm um projecto em desen-
volvimento contam com o apoio de 
especialistas dentro das áreas da 
história e da arqueologia?
Sim. Todos os nossos núcleos mu-
seológicos, e até aqueles que não 
são da nossa área, como é o caso do 
Museu da Arte Sacra que pertence à 
Santa Casa da Misericórdia, têm tido 
apoio de técnicos em Museografia 
ou Museologia que classificam com 
rigor aquilo que nós apresentamos 
nos Museus. Isto quer dizer que de 
todas as visitas por particulares 
e outras entidades, até hoje não 
houve uma opinião negativa sobre 
o que está exposto nos museus, 
pelo contrário só têm feito elogios. 
Em cada museu nós temos um livro 
onde os visitantes podem expor as 

suas opiniões, e até hoje nunca ti-
vemos uma opinião negativa sobre 
qualquer um dos quatro museus 
da Zona Histórica de Aljezur. Isto é 
muito importante. Para os nossos 
trabalhos arqueológicos também 
temos tido o apoio da Universidade 
Nova de Lisboa (UNL), através dos 
arqueólogos Rosa e Mário Varela 
Gomes, que para as intervenções 
arqueológicas mobilizam os seus 
alunos. Vários alunos da área de 
História, variante de Arqueologia 
na UNL, têm-nos acompanhado 
nos trabalhos arqueológicos, muito 
concretamente no Ribat da Arrifa-
na, e no povoado muçulmano de 
pescadores do Séc.XII na Ponta do 
Castelo na Carrapateira. Temos tido 
sempre equipas da UNL a trabalhar 
connosco, com apoio logístico da 
Associação e com apoios variados, 
quer monetários quer de outra or-
dem, de entidades particulares e 
entidades oficiais. Quanto a outros 
trabalhos arqueológicos temos tido 
sempre o apoio de arqueólogos que 
normalmente vêm com jovens es-
tudantes de outras universidades 
que nos prestam esse trabalho. 

Os museus continuam a ser geridos 
pela associação?
Nós temos um protocolo com a 
Câmara para a gestão dos museus. 
Os três museus que são pertença 
do município, são geridos pela 
Associação. É a Associação que os 
mantém abertos, e que promove e 
acompanha as visitas guiadas. As 
exposições que são feitas na ga-
leria Municipal, são pedidas por 
entidades oficiais ou particulares 
que querem expor os seus traba-
lhos. Os pedidos são feitos ou na 
Associação ou nos serviços cultu-

rais da Câmara e depois elabora-se 
um calendário anual, e posso dizer 
que este ano de quinze em quinze 
dias muda a exposição na Galeria 
Municipal. Aljezur a este nível tem 
uma grande actividade cultural que 
está virada não só para a popula-
ção, como também para o turista 
que visita os museus ou faz o cir-
cuito histórico-cultural. A titulo de 
curiosidade gostaria de dizer que o 
circuito histórico-cultural foi cria-
do pela Associação. O turista quan-
do chega a Aljezur e se dirige ao 
posto de turismo, é-lhe dado um 
desdobrável que está editado em 
português, inglês e alemão, que 
lhe dá um circuito pedonal na Zona 
Histórica de Aljezur que termina no 
Castelo passando por todos os mu-
seus. Este circuito tem tido muito, 
muito êxito. Posso dar-lhe um dado 
curioso: desde 1998, ano em que 
começamos a fazer uma estatística 
de visitantes, visitaram os museus 
cerca de 90 mil pessoas. O Ribat 
da Arrifana também tem sido um 
local muito procurado para visitar, 
porque as pessoas ao chegar ao lo-
cal da escavação a única coisa que 
encontram são alicerces, salas, e 
muita gente não sabe definir o que 
é que ali está. Se for numa visita 
guiada é-lhes dada um mínimo de 
explicações sobre aquilo que foi e 
sobre o que irá acontecer no Ribat 
da Arrifana. Porque nós considera-
mos que aquele local, dada a sua 
importância histórica, terá de ser 
classificado e terá que ser criado 
um centro de interpretação para 
melhor servir o visitante no local. 
Neste momento consideramos que 
Aljezur tem uma alternativa cultu-
ral ao turismo sazonal.

Falou-me de um trabalho arqueo-
lógico no qual têm trabalhado, que 
é o Ribat da Arrifana. O que é que 
torna este achado arqueológico tão 
importante?
Os historiadores referem-se a este 
Ribat, mandado construir no Séc. XII 
por Ibne Casi, que foi Rei de Mér-
tola e de Silves. Quando Ibne Casi 
criou um grupo de seguidores da 
sua filosofia, refugiou-se na ponta 
da Atalaia. Pensamos também que 
o nome Ribat da Arrifana tem a ver 
com o topónimo Arrifana existente 
entre Aljezur e a Ponta da Atalaia. 
Houve historiadores que pensavam 
que o Ribat estaria debaixo daquilo 

que é hoje a Fortaleza da Arrifana, 
nada mais errado, porque na praia 
da Arrifana não foram encontrados 
nenhuns vestígios arqueológicos 
do período muçulmano. Ao passo 
que na Ponta da Atalaia eram visí-
veis à superfície os mais variados 
instrumentos arqueológicos do 
período muçulmano, sobretudo 
cerâmicas com decoração muçul-
mana e grandes estruturas que 
dado o seu estado de destruição 
não se conseguia descortinar o que 
era sem um trabalho arqueológico. 
Atendendo à quantidade de teste-
munhos muçulmanos encontrados 
à superfície, que foram recolhidos 
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pela associação e por um arqueó-
logo nosso amigo o Dr. Luís Barros, 
esse material foi entregue à Dr.ª 
Rosa e ao Dr. Mário Varela Gomes, 
e eles verificaram realmente que 
podia ser algo muito importante 
do período muçulmano. Fizeram-
se sondagens em 2001, sondagens 
essas que foram coroadas de êxito, 
pois começaram a surgir os ali-
cerces de uma grande construção 
e entre esses alicerces surgiu um 
mihrah, que é um oratório inserido 
numa mesquita. Durante os traba-
lhos arqueológicos, que decorrem 
no Verão, conseguiram localizar-
-se três mesquitas devidamente 
identificadas, todas com mihrah 
virados a Meca. O ano passado foi 
encontrado um grande salão que, 
pensa-se, poderá ser uma escola 
corânica, na qual iremos intervir 
nos próximos trabalhos para se 
aferir se realmente se trata dessa 

queológicas. Temos realizado os 
trabalhos de há três anos para cá e 
vamos continuar este ano.

Para além deste, em que outros pro-
jectos é que estão a trabalhar?
Continuamos os trabalhos, porque 
não está totalmente escavado, no 
povoado dos pescadores do Séc. 
XII, na Ponta do Castelo na Carra-
pateira. Falta-nos concluir os tra-
balhos neste sítio arqueológico tão 
importante.

Esses trabalhos irão continuar este 
Verão?
Em princípio não. Este povoado de 
pescadores é único na Península 
Ibérica, também tem uma impor-
tância extraordinária. Temos muito 
espólio recolhido, desde cântaros, 
alguidares, panelas, jarros, todas 
peças com decoração muçulmana, 
todas atribuídas ao Séc. XII. Tam-

bém temos em aberto as escava-
ções nos silos muçulmanos junto 
à EBI (Escola Básica Integrada) 
de Aljezur. Para continuar estes 
trabalhos falta-nos apenas que o 
proprietário do espaço nos dê au-
torização. Também em Odeceixe 
sabia-se que existiria algo de mui-
to importante. Agora conseguimos 
proceder à limpeza de um local 
onde estará também uma “torre 
torreada”, portanto é uma torre 
com outra torre em cima. Presume-
se que esta estrutura seja do pe-
ríodo muçulmano e supõe-se que 
seria uma torre de vigia, uma vez 
que está localizada no cimo de um 
cerro, que dá uma perspectiva de 
todo o rio de Odeceixe, desde a po-
voação de Odeceixe até aos confins 
da serra, donde é possível visionar 
todo o curso da água do rio. É um 
trabalho que nós vamos visitar em 
Agosto, com arqueólogos, para se 
verificar a importância histórica e 
arqueológica deste local, que se-
ria uma torre defensiva do reino 
muçulmano, uma vez que se situa 
entre a fronteira do Alentejo com 
o Algarve. Necessitamos de saber 
o historial e os objectivos da loca-
lização daquela torre. De qualquer 
forma nós temos imensos sítios 
arqueológicos no concelho, muitos 
necessitariam de uma intervenção 
arqueológica mas falta-nos não só 
pessoal especializado como recur-
sos financeiros para se poderem 
realizar esses trabalhos.

A ADPHAA é uma associação sem fins 
lucrativos. Como é que a associação 
se sustenta?
Os suportes, certos, de uma asso-
ciação são os fundos provenientes 
da quotização dos seus associados. 

A ADPHAA é uma associação sem 
fins lucrativos e tem ainda outra 
particularidade muito importante 
para qualquer associação, que é 
o estatuto de Utilidade Pública. A 
partir daqui é mais fácil ter acesso a 
fundos estatais para desempenhar-
mos determinadas missões. Pode-
mos dizer que os trabalhos arqueo-
lógicos têm tido o apoio do Estado, 
sobretudo no Ribat da Arrifana. Nós 
recebemos verbas, para dois anos, 
do Plano Nacional de Trabalhos 
Arqueológicos, do Instituto Portu-
guês de Arqueologia. Recebemos 
também verbas do Governo Civil, da 
Secretaria de Estado da Cultura, da 
Direcção Regional de Faro, e outros 
apoios da autarquia, que são efecti-
vamente o principal apoio financei-
ro para desempenhar determinadas 
missões que não são só os trabalhos 
arqueológicos. A Associação tem 
outra missão mais importante que 
é a investigação do estudo histórico 
de Aljezur. Nós temos um Centro de 
Documentação onde vamos reco-
lhendo e registando todos os dados 
sobre a história do nosso concelho. 
Dados esses que estão à disposição 
de jovens estudantes das escolas 
e universidades. Há trabalhos de 
jovens universitários que se licen-
ciaram com estudos feitos sobre 
Aljezur. É o caso de uma associada 
nossa que é a Dr.ª Sílvia Silvério que 
fez a sua tese de doutoramento so-
bre os silos muçulmanos da Alcaria, 
e que nós publicámos em livro. Uma 
outra fonte de receitas que consi-
deramos importantes são a venda 
de publicações, concretamente li-
vros, que dizem respeito a Aljezur. 
Portanto são um complemento às 
quotas dos associados assim como 
um complemento àquilo que as 

escola, e encontrou-se também, o 
alicerce de uma torre como as que 
existem junto às mesquitas donde 
são chamados os fiéis à oração 5 
vezes por dia. Calcula-se que essa 
torre teria 3 metros de altura e per-
mitia visionar todo o complexo do 
Ribat de Ibne Casi. Portanto, não 
foram só mesquitas que se encon-
traram, encontraram-se também 
uma série de salas todas em se-
quência, com portas de entrada. 
Este era um local de meditação, 
de alojamento e onde viveria mui-
ta gente. O Ribat da Arrifana é o 
único exemplo arqueológico deste 
género em Portugal e o segundo da 
Península Ibérica.

As escavações decorrem só durante 
Verão?
Sim, é o período das férias dos 
jovens, e o período mais aconse-
lhável para fazer escavações ar-
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autarquias nos dão para que a asso-
ciação funcione.

Como é que vão dando a conhecer ao 
público os vossos trabalhos?
Nós temos um Boletim Informativo 
da Associação. O Boletim é enviado 
para todos os associados por cor-
reio, portanto todos os associados 
ficam a conhecer as actividades da 
Associação. Para as nossas iniciati-
vas, como por exemplo a edição de 
publicações e apresentação dessas 
mesmas publicações, são sempre 
convidados os nossos associados, 
assim como a população local atra-
vés de convites. 

Quais são os próximos projectos em 
que a Associação vai estar envolvi-
da?
Alguns dos projectos que a as-
sociação tem em mãos são várias 
comemorações para este ano: a ce-
lebração dos 100 anos da pianista 
aljezurense Lucília Serrão França, 
sobre a qual já decorreu uma expo-
sição; a comemoração dos 250 anos 
do terramoto de 1755, que destruiu 
parte do sul do pais incluindo a 
capital Lisboa. Vamos fazer uma 
exposição comemorativa dessa 
efeméride, e vamos comemorar 
também, em conjunto com a Câma-
ra Municipal, os 725 anos do Foral 
de D. Dinis. Gostaria de dizer que 
as comemorações dos 500 anos do 
Foral de D.Manuel, que decorreram 
durante todo o ano de 2004, foram 
talvez as comemorações mais inte-
ressantes que realizámos cá, pela 
sua diversidade de iniciativas, que 
incluíram um desfile histórico que 
mobilizou milhares de pessoas. 
O desfile histórico foi muito bem 
organizado, houve também uma 

feira Quinhentista, e fez-se a re-
criação da entrega do foral de D. 
Manuel pelo Chanceler-Mor do Rei 
ao Alcaide de Aljezur. Foi um desfile 
que teve um colorido muito bonito 
pelas ruas da vila. Outra iniciativa 
que temos prevista é a edição de 
diversas publicações. Já no ano 
passado colaborámos na edição de 
duas publicações muito importan-
tes que foram: a “Batalha de Alje-
zur”, através da Junta de Freguesia, 
e o Foral de D. Manuel, através da 
Câmara Municipal, com uma parte 
fac-similada e outra traduzida para 
o português actual. Este ano temos 
prevista uma publicação sobre o 
Foral de D. Dinis e também uma 
exposição relacionada com o Foral. 
Entretanto a Associação está sem-
pre a ser solicitada para participar 
em eventos quer da autarquia, quer 
de outras entidades até fora do 
Concelho. Lembro-me de um con-
vite para participarmos numas jor-
nadas históricas organizadas pela 
Câmara de Cascais. A Associação 
já ultrapassou os limites do Conce-
lho, posso dizer-lhe que baseadas 
na nossa Associação foram criadas 
mais duas associações congéneres 
uma em Alcácer do Sal e outra na 
Vila do Bispo, e com o nosso apoio 
foi criada outra em São Brás de Al-
portel. 
Um outro aspecto importante é o 
facto da Associação estar munida 
com equipamentos importantes, 
como por exemplo uma biblioteca 
que está devidamente catalogada. 
A biblioteca foi catalogada pelo 
processo internacional, que poderá 
depois ser ligada, via internet, à 
biblioteca da Câmara Municipal.

A Câmara Municipal de Aljezur, 
em conjunto com a Associação 
de Defesa do Património Histó-
rico e Arqueológico de Aljezur, 
realizou no passado dia 3 de 
Junho, uma singela mas sentida 
homenagem a Estácio da Veiga 
- figura algarvia de destaque 
no mundo da arqueologia por-
tuguesa do século XIX.
A ele se devem importantes 
descobertas arqueológi-
cas (algumas delas no 
concelho de Aljezur), 
cujos resultados es-
tão publicados na 
sua famosa obra: 
“A n t i g u i d a d e s 
Monumentais do 
Algarve”.
A história é in-
vestida em 1881, 
Estácio da Veiga 
estava em Aljezur, 
onde o então Presi-
dente da Câmara, Sr. 
José da Costa Serrão, 
lhe oferece inúmeros 
artefactos que tinham 
sido recolhidos numas “co-
vas” próximas na Igreja Nova. 

Desses bens fazem parte, além 
de (...) «ossos humanos, nu-
merosos instrumentos de pedra 
lascada, polida e gravada, lou-
ças e outros artefactos» (...).
Estácio da Veiga percorreu todo 
o concelho, de Odeceixe à Corte 
Cabreira, recolhendo imenso 
material arqueológico (reco-

lhido à superfície) e passando 
por locais onde ainda é visível a 
presença romana ou árabe.
Algumas das peças recolhidas 
encontram-se em depósito no 
núcleo de Arqueologia do 

Museu Municipal de Aljezur. 
Outras permanecem no Museu 
Nacional de Arqueologia e são 
o testemunho das inúmeras 
riquezas arqueológicas do Con-
celho de Aljezur. 
O maior destaque vai para as 

23 Placas de Xisto gravadas, 
encontradas em sepulcros 
colectivos na Vila de Aljezur, 
mais precisamente na Igreja 
Nova, em 1881 (este achado 
foi intervencionado mais tar-
de por Estácio da Veiga). Das 
diversas e originais manifes-

tações do megalitismo, as 
placas de xisto de Alje-

zur gravadas com mo-
tivos geométricos, 

são sem dúvida as 
mais marcantes. 
Quer pelo sim-
bolismo que 
encerram, quer 
pelo seu ca-
rácter inédito 
na história do 
grafismo pré-
-histórico. 

No âmbito des-
ta homenagem 

destacamos o 
descerrar de Placa 

Toponímica numa 
artéria da vila, que 

contou com a presença 
da bisneta de Estácio da 

Veiga, Doutora Maria Luí-
sa Estácio da Veiga Pereira, a 
inauguração de uma exposição 
e a apresentação do livro “As 
Placas de Xisto Gravadas dos 
Sepulcros Colectivos de Alje-
zur”, da autoria do Professor 
Doutor Victor S. Gonçalves 
(edição da Câmara Municipal 
de Aljezur).
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O Festival da Juventude é uma organi-
zação Municipal que conta com o apoio 
e a participação de diversas entidades. 
Este ano, a segunda edição do festival, 
realizou-se durante todo o mês de Ju-
lho.
O programa do festival teve como ob-
jectivo atingir essencialmente o públi-
co jovem, desenvolvendo um conjunto 
abrangente de actividades: Música ao 
Vivo, Ciclo de Cinema, Teatro, Conver-
sas, Desporto e diversos Campeonatos.
Na abertura do festival o público com-
pareceu massivamente assistindo à 
actuação de um grupo de jovens baila-
rinos que apresentaram o “Teatro Dança 
Viz a Viz”, seguiu-se a actuação do Pólo 
de Guitarras da Junta de Freguesia de 
Aljezur, tendo cabido ao comediante 
“Serafim” (do programa “Levanta-te e 
Ri”) a honra de encerrar a noite.
Para alem da parte mais ligada à diver-
são, o programa do festival englobava 
também conversas e esclarecimentos 
sobre matérias educacionais, nomea-
damente: 
- “Exercício e Saúde” - políticas espe-
cíficas para um corpo são e uma vida 
saudável; 
- conversas sobre a “Sexualidade” - 
para esclarecimento de dúvidas e por 
sua vez prevenir os jovens de doenças 
sexualmente transmissíveis. 
No final destas conversas foram distri-
buídos folhetos informativos, preser-
vativos e esteve ainda presente uma 
unidade móvel onde se efectuavam 
gratuitamente rastreios aos jovens que 
acompanharam a acção.
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// FESTIVAL DA JUVENTUDE DE ALJEZUR
II EDIÇÃO COM UM CONJUNTO ABRANGENTE DE ACTIVIDADES

Nas várias acções desportivas que de-
correram destacamos as seguintes: 
- Espectáculos de Artes Marciais  
e Kickboxing
- encerramento do torneio de Futebol 
“Terras do Infante”
- Circuito Nacional de KayakSurf
- Campeonato Mundial de Surf 
pró-Júnior e sénior W.Q.S
 - Bikepaper
- Gincana desportiva.
Na parte final do festival destacamos as 
actuações das seguintes bandas portu-
guesas: “Mercado Negro” no dia 23 de 
Julho, que a todos contagiou com Vibra-
ções Positivas; no dia seguinte a banda 
top do panorama musical Português, os 
“EzSpecial” e no dia 26 a banda reggae 
“Raspect”.
No dia 23 de Julho foram também en-
tregues os Prémios de Mérito Escolar 
aos alunos do 2.º e 3.º Ciclo da E.B.I.J.I. 
de Aljezur. Os melhores alunos foram 
agraciados com uma viagem à Euro Dis-
ney Paris.
Durante o decorrer do festival reali-
zou-se, no âmbito de “Faro Capital da 
Cultura 2005”, o ciclo Cinema Fora do 
Sítio com vários filmes a serem projec-
tados ao ar livre, em locais das diversas 
Freguesias do Concelho, associados à 
temática do filme.
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II  Festival 
da Juventude 

de Aljezur

CONCERTOS

}Mercado Negro

}EZ Special
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// DIÁLOGOS
INTERVENÇÃO PLÁSTICA NA ZONA HISTÓRICA DE ALJEZUR
DIÁLOGOS

Foi com enorme surpresa e satis-
fação que aceitámos o convite da 
Câmara Municipal de Aljezur para 
realizar uma série de trabalhos a 
serem expostos em espaços pú-
blicos. Surpresa, porque é sempre 
arrojado este tipo de iniciativas 
onde é confrontado o antigo com 
o moderno libertando os “homens” 
dos grilhões da superstição e dos 
conceitos pré-concebidos.
Satisfação porque a execução de 
trabalhos para este tipo de ex-
posições é um enorme desafio de 
criação onde o objectivo é fazer 
actuar a diferença e o conhecimen-
to local, específico, fragmentado e 
subjugado, assim como a ruptura, a 
contingência e a descontinuidade.
Surgiu um título. “Diálogos” entre 
tudo e todos, agora e sempre.
Os trabalhos de grandes dimensões 
que elaborámos para o efeito, per 
si e em conjunto, estão desenvol-
vidos segundo critérios Simbólicos 
onde a linguagem pictórica e ou-
tras formas de comunicação permi-
tem criar, explicar e registar novas 
ideias e informação, e ousamos 
inseri-los dentro de uma moderni-
dade estética que surgiu nos novos 
movimentos vanguardistas moder-

nos e nas subculturas boémias, que 
se rebelaram contra os aspectos 
alienantes da industrialização e 
da racionalização, enquanto pro-
curavam transformar a cultura e 
encontrar uma auto-realização na 
arte. Iniciativas deste género são 
sem dúvida ousadas para quem 
as promove (Câmara Municipal de 
Aljezur em parceria com a Asso-
ciação de Defesa do Património 

Histórico e Arqueológico de Alje-
zur) e para quem as realiza. Como 
ponto de partida para a reflexão e 
observação dos trabalhos expostos 
deveremos rejeitar a ideia de que 
a realidade faz sentido, e de que a 
lógica, a história e a ética são uni-
versais e únicas.
Devemos pois encará-los como ex-
periência pessoal e interpretá-los 
com base nessa nossa experiência. 

A zona histórica de Aljezur estende-
se da Ribeira ao Castelo. Percorre-
mos este percurso, contactámos os 
seus habitantes, visitámos os seus 
Museus, Igrejas e Capelas, contem-
plámos as vistas em redor; as boas 
e as menos boas, reflectimos sobre 
a questão da superioridade e da in-
ferioridade do presente em relação 
ao passado que se punha desde a 
“Querelle des Anciens et des Mo-

Pinturas de Isabel de Jesus 
Duarte e Francisco Nunes 
de Oliveira, expostas pelas 
ruas da Zona Histórica de 
Aljezur.

De 29 de Julho 
a 29 de Setembro

Para uma visita interactiva, 
ao longo do percurso 
da exposição, solicite o 
folheto com o “Jogo”, no 
Restaurante Pont’a Pé.
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dernes” que ocorreu em França no 
início do século XVII, no iluminismo 
que no século XVIII desafiou a sín-
tese bíblica que dominava a cultura 
ocidental, na revolução copérnica 
de Kant, no niilismo de Dada, no 
Manuelino, e concluímos que pela 
sua universalidade temática adap-
taríamos a esta exposição os temas 
das séries que havíamos desenvol-
vido em Berlim entre 1997 e 2004 
(“Na hilariante dança das letras”, 
“Paisagens antes da Coca-Cola”, 
“Kontradições” e “Korpos no limiar 
da paixão”). Para terminar, deve-
mos referir que não fomos, nem 
podíamos ser, alheios à Paisagem 
Natural que nos baliza. De um lado 
o Parque Natural do SW Alente-
jano e Costa Vicentina, com a sua 
diversidade geológica e biológi-
ca, confinante com o Atlântico tão 
carregado de história e histórias. 
Do outro lado a Serra de Monchique 
com os seus penedos, sombreada 
por centenários sobreiros e rode-
ada de delicadas camélias.

Os autores:
Isabel de Jesus Duarte
Francisco Nunes de Oliveira 
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Concluídas que foram as obras de adaptação da antiga Escola Básica de 
Aljezur para Centro de Actividades de Tempos Livres, projecto da respon-
sabilidade da Casa da Criança de Rogil, o funcionamento desta valência na 
sede de Concelho é já uma realidade.
A Câmara Municipal de Aljezur e a Casa da Criança de Rogil levaram a bom 
termo mais uma parceria no âmbito dos serviços prestados à comunidade.
As obras de adaptação do referido edifício, foram alvo de uma candidatura 
feita ao Programa LEADER+ SUDOESTE, e contaram ainda com o apoio téc-
nico e financeiro da autarquia.

// CASA DA CRIANÇA
CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS 
LIVRES DE ALJEZUR JÁ ESTÁ 
EM FUNCIONAMENTO
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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL

ACÇÕES PARA UM CONCELHO MAIS SOLIDÁRIO

O município de Aljezur deu um importante passo para 
a implementação do programa Rede Social no conce-
lho, quando no dia quinze de Junho, no salão nobre 
da Câmara Municipal, formalizou a constituição do 
Conselho Local de Acção Social (CLAS) e elegeu o seu 
Núcleo Executivo.
A Rede Social materializa-se com o Conselho Local 
de Acção Social. Sendo este o órgão dinamizador do 
programa, o qual se apresenta como plataforma de 
participação e representação das entidades públi-
cas e privadas sem fins lucrativos, que a ele podem 
aderir a todo o momento. O CLAS/Aljezur é, neste 
momento, composto por quinze entidades públicas 
e particulares.
É de salientar que a Resolução do Conselho de Mi-
nistros (RCM) 197/97 de 18.11.97 define a Rede 
Social como um fórum de articulação e congregação 
de esforços baseado na adesão livre por parte das 
autarquias e das entidades públicas ou privadas sem 
fins lucrativos que nela queiram participar. Estas en-
tidades deverão concertar os seus esforços com vista 
à erradicação ou atenuação da pobreza e da exclusão 
e à promoção do desenvolvimento social.
A rede social pretende assim constituir um novo tipo 
de parceria entre entidades públicas e privadas actu-
ando nos mesmos territórios, baseada na igualdade 
entre os parceiros, na consensualização de objecti-
vos e na concertação das acções desenvolvidas pelos 
diferentes agentes locais.

Este processo teve o seu início através da realização 
e posterior aprovação de uma candidatura ao progra-
ma de apoio à implementação da Rede Social, tendo 
o Município beneficiado de um apoio financeiro de 
aproximadamente 60.000,00¤, destinado à contra-
tação de um técnico superior da área de sociologia 
e aquisição de material mobiliário e equipamento in-
formático para o funcionamento do gabinete durante 
o período de dois anos.
Em termos metodológicos a Rede Social prevê a re-
alização de um pré-diagnóstico e um diagnóstico 
social, destinado à recolha de informação estraté-
gica para uma tentativa de identificação de causas 
associadas a determinadas problemáticas definidas 
como estratégicas, seguido de um Plano de Desen-
volvimento Social (PDS), onde se definem estraté-
gias de intervenção, bem como objectivos a alcançar, 
servindo de enquadramento às intervenções para a 
promoção do desenvolvimento social local (da forma 
mais realista possível), o qual será consubstancia-
do em planos de acção anuais em que se procurará 
estruturar e calendarizar as medidas e acções ne-
cessárias à concretização da estratégia que vier a ser 
definida no PDS.
O concelho de Aljezur passa a dispôr de um mecanis-
mo que visa o trabalho conjunto de diversas entida-
des, assente nos conceitos de parceria e participação, 
de forma a construir redes de apoio social local, com 
base num diagnóstico social actualizado e metodo-
logias de acção concretas, potenciando um concelho 
mais solidário na procura do desenvolvimento social.

Rede Social



Inauguração do Centro de Dia

Inauguração do Centro de Dia

Futura Sede da Junta de Freguesia Futura Sede da Junta de Freguesia
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Escada da Praia das Adegas

Construção de apartados

TransOdeceixe 2005
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Comemorações do Dia da Freguesia Comemorações do Dia da Freguesia
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Câmara Municipal de Aljezur
Tel 282 998 102
fax 282 998 417
e-mail cm.aljezur@mail.telepac.pt

Gabinete de apoio à presidência 
tel 282 998 809
fax 282 998 417

Protecção civil
tel/fax 282 998 808

Gabinete de turismo e cultura 
tel. 282 991 291
fax 282 998 417

Gabinete de educação e transportes
tel 282 991 292
fax 282 998 417

Armazéns 
tel/fax 282 991 191

Pavilhão Gimnodesportivo
tel 282 991 075
fax 282 998 417

CADE  } Centro de Apoio ao Desenvolvimento
tel 282 991 288
fax 282 991 289

Assembleia Municipal 
tel 282 998 102
fax 282 998 417

Piquete de águas
tel 96 69 66 185

Aljezur
tel 282 998 343
fax 282 997 984

Bordeira
tel 282 973 141
fax 282 973 144

Odeceixe
tel / fax 282 947 255

Rogil
tel/fax 282 995 001

Número de avarias } EDP
número gratis 800 506 506

GNR } Aljezur
tel 282 998 130
fax 282 991 174

GNR } Odeceixe
tel 282 947 682
fax 282 947 080

GNR } brigada fiscal
tel 282 998 469
fax 282 998 098

Bombeiros Voluntários de Aljezur
tel 282 998 258
fax 282 990 149

Bombeiros Volutários de Aljezur } secção de Odeceixe
tel 282 947 197

Centro de saúde } Aljezur
tel 282 990 200
fax 282 990 201

Extensão de saúde } Bordeira
tel 282 973141 

Extensão de saúde } Odeceixe
tel 282 947 166

Extensão de saúde } Rogil
tel 282 995 008

Repartição de finanças 
tel 282 998 557

Cartório 
tel 282 990 260
 
Tesouraria da fazenda pública 
tel 282 998 350

CTT  } Aljezur 
tel 282 990 161

CTT  } Odeceixe
TEL 282 947 111

Farmácia } Aljezur
tel 282 998 120 

Farmácia } Odeceixe
tel 282 947 147

Agrupamento escolar de Aljezur
tel 282 990 180

Posto de turismo } Aljezur
tel 282 998 229

Posto de turismo } Odeceixe
tel 96 302 64 98
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8ª Edição » Aljezur 2005

4, 5 e 6 de Novembro
Pavilhão de Feiras e Exposições 


