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editorial

Um futuro melhor!
Passados que estão cerca de dois anos da actual legislatura é com um sentimento de enorme alegria que registamos o esforço
conjunto que temos feito, população e autarquia, para que o Município de Aljezur alcance e consolide os níveis de progresso,
desenvolvimento e qualidade de vida que merecemos e a que temos direito, não obstante os obstáculos que por vezes nos
criam ou o crónico esquecimento por parte da Administração Central, a que estamos, infelizmente, destinados.
Como é nosso timbre, não nos resignamos e é por isso que queremos mais e melhor!
Ao longo de todos estes anos à frente do destino da Câmara Municipal quero, aqui e agora, publicamente, prestar uma homenagem à nossa gente, a todos vós com quem cada vez mais afirmamos e partilhamos cumplicidades e empatias na concretização da obra comum que temos realizado e em que todos somos co-responsáveis.
A alegria de que vos falo tem a ver com tudo isto. Tranquiliza qualquer autarca saber que nas acções, decisões e na obra realizada, encontramos sempre uma população que compreendeu, desejou e que até mesmo criticando, entendeu e se mostrou
sempre disponível para, em conjunto, conseguir as melhores soluções.
A presente edição do Boletim Municipal é prova inequívoca do que afirmo, onde se percebe facilmente a consolidação das
infra-estruturas básicas fundamentais para uma vida melhor seja ao nível da Educação e Cultura, seja das Actividades Económicas, Urbanismo, Desporto ou Acção Social, entre outras, sem nunca esquecer o que de mais importante existe – AS PESSOAS.
Procurar cada vez mais e melhor qualidade de vida para todos é um esforço diário. É por isso que na Câmara Municipal de
Aljezur, ou em qualquer outro lugar, eu e os vereadores que me acompanham estamos sempre disponíveis para ouvir de cada
um de vós, sem reservas, qualquer problema, aspiração, necessidade ou anseio.
É esta confiança e vontade vindas do passado, que nos dão cada vez mais força e confiança no futuro!
Aproveito a oportunidade para vos desejar um Feliz Ano Novo.
Um abraço amigo!
O Presidente da Câmara Municipal de Aljezur
Manuel Jesus Marreiros
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// 30 ANOS DE PODER LOCAL
Comemoraram-se 30 anos de poder local, 30 anos de exercício de democracia junto do povo, 30 anos de desenvolvimento, 30 anos de trabalho e
dedicação às populações locais, 30 anos de proximidade, 30 anos fundamentais no desenvolvimento de um Pais, 30 anos de uma actividade nobre
que dignificou e que pôs em prática a conquista de Abril - A DEMOCRACIA.
Com efeito no dia 12 de Dezembro de 1976, realizavam-se as primeiras eleições livres para as autarquias, data de elevado significado para a
prossecução de uma das principais conquistas do 25 de Abril, assumindo
o poder autárquico ao longo deste tempo, papel construtivo e decisivo no
desenvolvimento social e económico deste País
Ao longo dos últimos 30 anos, por todo o país, Câmaras, Assembleias Municipais e Juntas de Freguesia têm procurado responder aos anseios das
populações, através de um constante trabalho em variadas áreas, solucionando as mais diversas carências e desenvolvendo as suas terras por forma
a elevar cada vez mais a qualidade de vida dos seus habitantes.
30 anos decorreram sobre a realização das primeiras eleições autárquicas
da II República. As primeiras que permitiram a todos os cidadãos portugueses eleitores de elegerem democraticamente os seus candidatos para
três órgãos autárquicos (Câmaras Municipais, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesias).
Fica desta forma uma singela homenagem a todos aqueles que trabalharam
e trabalham diariamente para desenvolvimento local, tendo sempre presente a valorização da cultura, das nossas tradições, numa perspectiva de
modernidade e de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, assumindo
as responsabilidades em primeira instância e colocando em primeiro o bem
estar das populações.
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// BREVES
// PROMOÇÃO TURÍSTICA
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A Câmara Municipal de Aljezur tem
vindo a apostar cada vez mais na
promoção turística do Concelho.
Há cerca de quatro anos que se iniciou uma parceria entre os municípios das terras do Infante que em
conjunto levam até algumas feiras
de promoção turística um pavilhão
comum deste triângulo Algarvio.
Mais uma vez estivemos presentes
na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL)
importante evento de promoção
turística Nacional.
Em Março de 2007 também marcá-

mos presença no “Algarve Convida”
que se realizou no Pavilhão Atlântico.
Mas a grande aposta passa pelo
mercado Espanhol, que aliás tem
vindo a demonstrar resultados com
um acentuado aumento de visitantes de origem Espanhola. São duas
as feiras em que o Município de Aljezur marca presença em terras de
Espanha, das quais destacamos a
Expo-Galiza e o Salão Internacional
de Turismo da Catalunha – Barcelona.

// LOTEAMENTOS MUNICIPAIS

Ao longo dos anos o Município
de Aljezur tem vindo a apostar na
oferta de condições para a autoconstrução de habitação própria,
como é sabido existem pelo Concelho vários loteamentos municipais
com este objectivo como é o caso
de Carrapateira, Cruz (Aljezur),

Maria Vinagre (Rogil), Malhadais
(Odeceixe).
No último caso e pela dimensão
desta operação urbanística a mesma foi faseada. A empreitada da 1º
fase já concluída incluiu a construção de rede de abastecimento de
águas, infra estruturas eléctricas,

infra estruturas de telecomunicações, infra estruturas de abastecimento de gás, rede de drenagem
de esgotos pluviais e domésticos.
Com esta operação os Malhadais
ficam desta forma com vários lotes
para a promoção da autoconstrução
garantindo o crescimento deste

aglomerado urbano de relevada
importância do nosso Município.
Decorre já o processo de lançamento de concurso da 2ª fase que
consistirá na pavimentação de arruamentos, passeios e iluminação
pública.

// Requalificação da Iluminação
// Antigas Escolas, Novos Espaços // Pública no Concelho
A Câmara Municipal de Aljezur prossegue com a política de revitalização
das antigas escolas espalhadas pelo Concelho. Estes edifício foram entregues, a grupos organizados em comissões de moradores ou associações de
forma a revitalizar não só o espaço como proporcionar aos residentes na
área da escola novas ocupações ou tão só um espaço de convívio.
Cinco destes edifícios já foram protocolados tendo sido distribuídos da
seguinte forma:
Escola do Barranco da Vaca – Tertúlia
Escola do Peso – Tertúlia
Vales – AMOVATE
Serominheiro – Comunidade local
Alfambras – Comunidade local
Estas duas últimas foram recentemente alvo de uma intervenção por parte
da Câmara Municipal de Aljezur:
- Conservação da Escola do Serominheiro – Obra Adjudicada a Mafaldo e
Vilhena – Construção Civil, pelo valor de ¤43 861,76 (acresce o IVA)
- Ampliação e Conservação da escola das Alfambras – Obra adjudicada a
HPE – Humberto Pimentel Esteves e Filhos, Lda pelo valor de ¤34 956,44
(acresce o IVA)

Inauguração da escola do Serominheiro (após as obras).

À semelhança de anos anteriores vem esta Câmara requalificando pontualmente a rede de Iluminação Pública do Concelho. As obras recentemente
concluídas são: Malhadais – Odeceixe, Vales e Carrascalinho – Aljezur.

Vales - Aljezur

// Rede de Esgotos de Arrifana
A Câmara Municipal de Aljezur concluiu já os trabalhos de implementação da rede de esgotos da Arrifana este
trabalho teve como finalidade o apetrechamento de um dos locais de maior procura turística com uma rede de
saneamento básico de forma a garantir os melhores padrões de qualidade para esta zona, assim o investimento
agora feito comportou diversas estações elevatórias que têm desta forma capacidade de levar, desde a praia, todo
o esgoto produzido até à futura estação de tratamento.
Obra executada por Construções Aquino & Rodrigues, Sa - valor da adjudicação: ¤503 549,51 (+IVA); Finaciamento
FEDER-ProAlgarve QCA III no valor de ¤409 647,00.
A futura estação de tratamento será construída pela Empresa Águas do Algarve, logo que obtenha autorização do
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
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breves
// Agenda Sénior
Passeios da 3ª Idade
As Juntas de Freguesia do Município em parceria com a Câmara Municipal
vêm ao longo dos últimos anos desenvolvendo diversas actividades de
convívio, desporto, intercâmbios e tempos livres para os seniores do nosso
Município, aqui ficam alguns registos.
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// Requalificação do passeio
pedonal da Avenida General
Humberto Delgado
Esta obra teve como objectivo dignificar e ordenar a principal artéria de Aljezur, após ter sido requalificada a iluminação da mesma no ano transacto
(1º fase desta obra), procedeu-se à requalificação do passeio pedonal que
constou da colocação de lancil de pedra de granito e calçada à portuguesa
ao longo do mesmo.
Não fazendo parte da empreitada foram ainda colocados com o intuito de
embelezar esta artéria, várias floreiras ao longo da mesma. Estas foram
devidamente apetrechadas com adequado sistema de rega, além de vários
dissuasores por forma a impedir o estacionamento no passeio e garantir a
segurança dos peões. Desta forma, e em caso de cheia, o escoamento de
água fica também assegurado.
Obra executada pela empresa L Calçadas, Lda. Valor da adjudicação: ¤53
189,00. Finaciamento FEDER - ProAlgarve QCA III de 70%.

// Reforço do Abastecimento de Água à Zona Norte
// Repavimentação
da Estrada da Esteveira - Rogil
O Município de Aljezur levou a cabo obras de repavimentação da estrada
da Esteveira, Esta estrada que apresentava um elevado desgaste sofreu
desta forma, na sua extensão (3220m entre a Esteveira e a E.N. 120),
um evidente melhoramento das suas condições. Estas melhorias foram
obtidas, essencialmente, pela aplicação de uma camada de betuminoso
de regularização e uma camada de desgaste em toda a faixa de rodagem.
Nesta estrada, que conta agora com uma largura de 5 m e bermas com
cerca 0.50m no seu traçado principal, tiveram também lugar obras de
melhoramento das condições de drenagem, bem como a colocação de
sinalização vertical e horizontal. Obra executada por LTO - Lavouras e Terraplanagens do Oeste, Lda. Valor da adjudicação: ¤392 482,77 (+ IVA).

O crescente consumo de água
na zona norte do Concelho, devido ao elevado número de novas construções e ao crescente
número de consumidores, bem
como a idade avançada das condutas existentes levou esta autarquia a desenvolver obras de
reforço do abastecimento para
esta área.
A obra comportou a construção de

um novo depósito de água em Aldeia Velha e a consequente reestruturação das condutas, ambas
com um aumento considerável
das suas capacidades de forma a
sustentar um eventual e desejável aumento de consumidores.
Desta forma ficam contornadas
as dificuldades de falta de pressão no abastecimento sentidas,
essencialmente, no período do

verão na zona norte do Município.
» Condutas Adutoras - Obra executada por Construções Aquino &
Rodrigues, SA. Valor da Ajudicação: ¤392 593,10 (+ IVA).
» Reservatório na Aldeia Velha
- Obra executada por Leirislena - Sociedade de Construções,
SA. Valor da adjudicação: ¤335
503,54 (+IVA).

// PROLONGAMENTOS ESCOLARES - Actividade de Enriquecimento Curricular
O Municipio de Aljezur tem vindo
a ser a entidade promotora das
actividades de enriquecimento
curricular dirigidas às Crianças do
Primeiro Ciclo que decorrem em
todas as escolas básicas do Concelho entre as 15h30 e 18h00.
As opções são: o ensino de inglês,
ensino de música, actividades física e desportiva e actividades de
animação.
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breves
// Melhores condições
// Alargamento
para pescadores da Carrapateira e repavimentação da estrada
Os pescadores da Carrapateira receberam a resposta aos seus anseios. O in- Tramelo - Espinhaço de Cão
vestimento realizado pela Câmara Municipal de Aljezur garantiu desta forma
melhores condições de trabalho para estes homens que dedicam a sua vida e construção de pontão sobre
ao mar. A electrificação das arrecadações conferiu a capacidade de adquirir
e pôr em funcionamento uma máquina de gelo por forma a acomodar o pes- a ribeira das Alfambras
cado, bem como uma arca frigorífica de generosa dimensão garantido desta
forma a qualidade do pescado.
Ainda neste âmbito, estes homens receberam um novo guincho para auxiliar a saída das embarcações do mar. Este já de motorização eléctrica e de
capacidade maior.
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Esta já em curso esta empreitada que responde a um dos maiores anseios
da população servida pela mesma. Após concluída constituirá uma alternativa viária de relevante importância para a rede municipal.
Obra em execução pela empresa Urbiterras - Urbanizações e Terraplanagens do Oeste, Lda. Valor da adjudicação: ¤515 790,43 (+IVA).

// OBRAS DE MELHORAMENTO DO PORTINHO DA ARRIFANA
Esta obra considerada por todos
de máxima importância e há muito desejada vinha sendo há muito
exigida junto das entidades com
responsabilidade na gestão dos
portos em área protegida, no caso
em apreço o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina / ICNB.
Esta é uma obra fundamental para
aqueles que dedicam a sua vida à
actividade piscatória tenham as
condições de trabalho melhoradas.
O objectivo principal consistiu no
aumento da capacidade de acostagem e melhoramento nas condições de recepção e tratamento do
pescado.
A empreitada englobou as seguintes intervenções:
Reparação da rampa varadouro
existente;
Construção de uma nova rampa varadouro junto ao enraizamento do
molhe de protecção do porto;
Ampliação do cais de descarga, entre a extremidade do cais existente
e a nova rampa varadouro;
Construção de um novo cais de
descarga, paralelo ao molhe;
Reconstrução da obra de protecção
nascente do porto;
Ampliação do terrapleno, na zona
de enraizamento do molhe;
Execução de dragagens no canal de
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acesso ao porto e na bacia portuária;
Fornecimento e instalação da sinalização marítima;
Construção de um pequeno edifício
junto à estrada de acesso ao porto.
Obra executada por SETH - Socie-

dade de Empreitadas e Trabalhos
Hidráulicos, SA. Valor da adjudicação: ¤893 200,64 (+IVA).
Financiamento: FEDER - ProAlgarve, QCA III e Programa Ambiente
(75% +12,5%).

Aljezur

// Piscinas Municipais
Apresentado que foi o projecto das
Piscinas Municipais de Aljezur, em
edição anterior do Boletim Municipal, apresentamos antecipadamente fotografias desta obra que
se encontra praticamente concluída, estando a sua inauguração prevista para este inicio de 2008.
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13

PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
1ª FASE
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Ao longo de vários anos a Câmara Municipal de Aljezur tem vindo a desenvolver diversos eventos para dinamizar a economia e actividades locais, dando a
conhecer aos visitantes destes eventos algumas das melhores coisas que por cá se fazem.
A dimensão dos mesmos tem vindo a aumentar obrigando à contratação do aluguer de tendas adicionais. O espaço até agora disponibilizado pela Câmara
tem sido o Armazém Municipal, sito na Igreja Nova, que demonstra já muitas limitações para a realização dos maiores eventos, poucas possibilidades de
melhoramento dos mesmos e mesmo para o desenvolvimento de novos eventos. Desta forma decidiu a Autarquia desenvolver esta obra para a criação
de um novo espaço dedicado a este género de organizações (e futuras que possam vir a ser desenvolvidas). Um recinto onde possam ter lugar feiras e
exposições temáticas e também os mercados mensais.
Esta 1ª fase contempla a criação de uma área coberta para feiras e exposições e uma área exterior anexa. O pavilhão coberto, prefabricado em estrutura
metálica e chapa ondulada (metal e policarbonato), tem uma área de cerca de 3 000 m2, dividido em 4 módulos com entradas independentes e separados
por painéis amovíveis. Um dos módulos deste será ocupado com restauração e os restantes com as exposições temáticas (em conjunto ou isoladamente).
Como está prevista a realização de inúmeros espectáculos, não foram esquecidos os essenciais camarins.
Com este novo equipamento pretende-se ter um espaço moldável e multifuncional que possa receber os mais variados eventos.
Esta estrutura irá dignificar o Concelho de Aljezur mas sobretudo irá dignificar todas as novas organizações dos futuros eventos criando maior satisfação
a quem nos visita nessas alturas, mas também dar melhores condições a quem se esforça por garantir o sucesso destes eventos.
A obra da 1ª fase está em curso e prevê-se a sua conclusão para o primeiro semestre de 2008.
Obra em execução pelo Consórcio Soprocil - Sociedade de Projectos e Construção Civil, SA / Zezoca - Serralharia e Construção Civil, Lda. Valor da adjudicação: ¤1 172 286,13 (+IVA). Finaciamento: Feder -ProAlgarve, QCA III, no valor de ¤944 839,00.
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OBRAS DE QUALIFICAÇÃO URBANA
NA CARRAPATEIRA
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As obras de qualificação urbana da Carrapateira têm como principal objectivo melhorar o ambiente urbano e as
principais infra-estruturas de base de parte significativa do núcleo urbano de Carrapateira.
Face ao crescimento e desenvolvimento deste aglomerado populacional, sobretudo na época estival, considera
a Câmara Municipal de Aljezur necessária, numa acção conjugada, modificar a actual situação desta povoação
intervindo de uma forma integrada no seu melhoramento ambiental e vivencial, no que respeita a vários aspectos
dos quais destacamos:
A drenagem e repavimentação dos arruamentos abrangidos;
Ordenamento viário dos espaços, compreendendo, nomeadamente:
A criação de um novo sistema de sentidos de circulação rodoviária;
A criação de um novo sistema de sinalização rodoviária;
A criação de hierarquias claras entre as faixas de rodagem e passeios, devidamente tratados e separados.
Criação/ordenamento do estacionamento, na via pública;
Criação/melhoramento dos espaços públicos e de alguns equipamentos colectivos;
Criação/ recuperação de parte da rede de drenagem pluvial;
Melhoramento/completamento da iluminação pública, articulando-a com um novo sistema de mobiliário urbano;
Criação de redes enterradas de distribuição de energia eléctrica e de telecomunicações.
O crescimento acentuado que a procura turística tem exercido na Carrapateira e o facto deste aglomerado urbano
ser a nossa porta de entrada a sul bem como a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes, são factores
mais que suficientes para esta aposta do Município de Aljezur.
Este investimento realçará assim a mais-valia da Carrapateira numa real requalificação do seu espaço urbano.
Obra em execução poelo consórcio LTO - Lavouras e Terraplanagens do Oeste, Lda. / HPE-Humberto Pimentel
Esteves & Filhos, Lda.: Valor da adjudicação: ¤784 425,00 (+ IVA). Finaciamento: Feder -ProAlgarve, QCA III, no
valor de ¤612 299,00.

A Câmara Municipal de Aljezur,
através de contactos estabelecidos
com a Direcção Regional de Educação do Algarve (DREA) e em plena
parceria e concordância por parte
desta ultima ficou estabelecido a
renovação do parque escolar de
Odeceixe já iniciado aquando da
obra do Jardim-de-Infância vindo
agora este equipamento completar
e melhorar a oferta escolar desta
Freguesia. Esta obra, já iniciada
no início do corrente ano, situa-se
no lote nº 5 da Urbanização Municipal dos Malhadais que confina
com o lote ocupado pelo Jardimde-Infância. O projecto contempla
duas salas de aula, sala polivalente/refeitório, biblioteca e espaços exteriores, incluindo campo
desportivo para além dos demais
espaços de apoio necessários tais
como, arrecadações, instalações
sanitárias, circulações e espaços
administrativos.
Este edifício foi concebido conforme as leis e normas em vigor para
este tipo de equipamento, nomeadamente as “Indicações para Concepção e Construção de Instalações
para o Ensino Básico – D.G.A.E.” e
o “Regulamento de Acessibilidade
das Pessoas com Mobilidade Condicionada” (D.L. 123/97) não esquecendo as necessidades e realidades da freguesia de Odeceixe, no
imediato e a médio prazo. Foi tido
em conta também a preocupação
do edifício poder ser evolutivo mediante as necessidades educativas
da freguesia.
O projecto será composto por:
Espaços de Ensino, duas Salas de
Aula e área de Expressão Plástica;
Arrecadações uma para material
didáctico, uma para material de
Limpeza e uma de apoio aos Es-

17

ESCOLA
DO 1º CICLO
DE ODECEIXE
paços Exteriores; Átrio de Entrada;
Instalações Sanitárias (adultos
e alunos, incluindo pessoas com
mobilidade condicionada); Sala de
Professores; Refeitório; Sala Polivalente; Biblioteca.
Lamentavelmente mas por motivos
completamente alheios à Câmara
Municipal de Aljezur, esta obra que
tinha a sua inauguração prevista
para o presente ano lectivo esta-

rá concluída apenas no decorrer
de 2008, uma vez que foi alvo de
cedência contratual por parte do
empreiteiro a quem havia sido adjudicada.
A obra encontra-se em execução
pela empresa Certar-Sociedade de
Construções, SA. Adjudicada pelo
valor: ¤477 252,78. Financiamento:
Feder -ProAlgarve, QCA III, no valor
de ¤197 444,00.
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entrevista

MÁRIO COSTA
COMANDANTE do s Bombeir os Voluntários de A ljezur

Ingressou nos Bombeiros
Voluntários de Aljezur
com apenas 17 anos.
Hoje, é com orgulho
o Comandante deste
corpo de bombeiros,
que considera cada vez
20

melhor preparado para
responder nas diferentes
áreas em que é chamado
a intervir.

QUANDO É QUE INICIOU A SUA
ACTIVIDADE NOS BVA?
Eu tinha 16 anos na altura. A minha
irmã era bombeira e ia frequentar
um curso de socorrismo. Eu achei
interessante e perguntei ao Vítor
Vicente, que era o Comandante dos
Bombeiros na altura, o que é que
era preciso para poder frequentar
esse curso. Ele disse-me que
era um curso só para bombeiros,
portanto a única hipótese era
inscrever-me nos bombeiros, e
foi o que fiz. Foi assim desta forma
simples que entrei nos bombeiros
já lá vão 25 anos.
LEMBRA-SE QUAL FOI O SEU
PRIMEIRO SERVIÇO?
Como disse já lá vão 25 anos,
na altura eu era bastante novo.
Os tempos eram outros e a
função de bombeiro não tinha
as exigências que hoje tem em
termos da qualidade do serviço que
prestamos.
Passados poucos dias de efectuar a
inscrição, recordo-me que respondi
ao toque da sirene, deram-me um
macaco, umas botas e fui combater
o meu 1º incêndio florestal. Era
assim que funcionava na altura,
felizmente os tempos hoje são
outros e temos oportunidade
de dar uma formação adequada
aos nossos bombeiros, antes de
entrarem ao serviço.

COMO É CONSTITUIDA A ESTRUTURA
DOS BVA?
Actualmente em termos de
recursos humanos temos cerca
de 80 elementos, pertencentes
ao Quadro de Comando e Quadro
Activo. No que concerne ao material
e
equipamento,
felizmente
conseguimos apetrechar o Corpo
de Bombeiros com algumas
viaturas que nos permitem ter
hoje uma resposta mais eficaz.
Presentemente temos quatro
viaturas de combate a incêndios,
três viaturas tanque de apoio ao
combate, quatro ambulâncias de
socorro e seis ambulâncias de
transporte de doentes (algumas
a necessitar de substituição
urgente). Temos ainda uma viatura
de comando e algumas viaturas
de apoio e transporte, sendo que
uma delas se destina a acções de
salvamento e desencarceramento.
TÊM RECEBIDO APOIOS NA
AQUISIÇÃO DE VIATURAS OU EM
QUALQUER OUTRA ÁREA?
Felizmente sim. Após os grandes
incêndios de 2003 nós estávamos
numa situação quase desesperada
em termos de viaturas de combate
aos incêndios, uma vez que das três
que tínhamos duas tinham ficado
inoperacionais em intervenções
anteriores. Apenas tínhamos uma
operacional. Após esse ano terrível

efectuamos uma exposição, quer
ao Município de Aljezur, quer à
Autoridade Nacional de Protecção
Civil através do Comandante
Operacional Distrital, e felizmente
as nossas preocupações foram
ouvidas. Em 2005 conseguimos
reforçar esta área do Corpo de
Bombeiros com uma viatura de
combate a incêndios e um veículo
tanque. Já em 2006 tivemos a
infelicidade de ter um acidente
com uma viatura, mas felizmente,
conseguimos substituir esse
veiculo por um novo, com o apoio da
Autoridade Nacional de Protecção
Civil e do Município de Aljezur.
TÊM ALGUMAS PARCERIAS
ESTABELECIDAS COM OUTRAS
ENTIDADES?COMO FUNCIONAM E
DE QUE FORMA SE FINANCIAM OS
BOMBEIROS?
Relativamente aos incêndios,
compete aos bombeiros a fase
de combate. Para além desse
serviço também temos o serviço de
transporte de doentes e emergência
pré-hospitalar, que também são
responsabilidades nossas na área
de intervenção que corresponde
ao Município de Aljezur. Para além
disso temos protocolos com o
Município de Aljezur, relativamente
à vigilância e segurança nas praias,
e à manutenção de caixas de
primeiros socorros nas viaturas

de transportes colectivos da
Câmara Municipal. Através destes
protocolos existe uma maior
rentabilização de consumíveis de
material de saúde, na medida em
que os consumíveis não utilizados
pelo Município e perto do final
do seu prazo de validade são
reaproveitados pelo Corpo de
Bombeiros. Por outro lado o Corpo
de Bombeiros, consegue adquirir
esses mesmos consumíveis a um
custo mais reduzido, pelo que o
Município toma por beneficio essa
situação. Esta troca de sinergias
estende-se também a um protocolo
estabelecido entre a Associação,
a Junta de Freguesia de Aljezur e
o Centro de Saúde, num protocolo
que visa efectuar rastreios de
despistagem e encaminhamento
médico à população da referida
freguesia. Deste modo o Corpo
de Bombeiros disponibiliza uma
ambulância e um bombeiro, o
centro de saúde um enfermeiro
e a Junta de Freguesia comporta
os custos com os consumíveis e
também adquiriu um monitor de
parâmetros vitais que, fora dos dias
em que se realizam os rastreios,
está ao serviço da corporação,
sendo utilizado no serviço de
emergência pré-hospitalar.
Durante a época de fogos florestais
(15 de Maio a 15 de Outubro), existe
uma comparticipação especial da

Autoridade Nacional de Protecção
Civil, quer através da instalação
de duas Equipas de Combate a
Incêndios (ECIN’s), constituídas por
5 elementos cada, bem como uma
Equipa de Apoio Logístico (ELAC),
composta por 2 elementos. Ao todo
são 12 elementos em permanência
24 horas por dia, prontas a acorrer
a uma situação de incêndio.
Todas as despesas efectuadas
dentro desta época e que sejam
relacionadas com combate a
incêndios florestais (alimentação,
desgaste e reparação de material
e equipamento, combustível) são
comparticipadas pela Autoridade
Nacional de Protecção Civil.
As receitas próprias da Associação
são provenientes do posto de
abastecimento de combustíveis,
onde a associação ganha uma
percentagem por litro vendido e
também as receitas da loja, assim
como pelos serviços de transporte e
condução de doentes. De qualquer
forma são insuficientes para cobrir
todas as despesas inerentes à
manutenção, quer do pessoal
permanente, quer da aquisição de
novas viaturas e equipamentos. Só
com o apoio da Autoridade Nacional
de Protecção Civil e principalmente
do Município de Aljezur e das
Juntas de Freguesia, é possível
manter a qualidade do serviço que
consideramos adequado para dar
uma resposta eficaz às diversas
solicitações que hoje em dia são
colocadas aos bombeiros. Há uns
anos atrás quando se formou a
primeira companhia de bombeiros
a nossa função era apenas
combater os fogos. Hoje em dia
estão atribuídas aos bombeiros
uma série de funções no âmbito da
protecção civil, para as quais já não

é possível manter esses corpos de
bombeiros apenas com voluntários.
Foi necessário criar uma estrutura
permanente dentro dos bombeiros
que desse uma resposta eficaz
na primeira intervenção. Por
exemplo, no que diz respeito à
emergência pré-hospitalar, hoje
em dia é impensável que nós
estejamos à espera que apareçam
dois voluntários para ir socorrer
alguém. Portanto esta evolução
acarreta mais encargos financeiros
e só com o apoio dessas entidades
é que é possível manter este
tipo de serviço, caso contrário é
humanamente impossível.
QUAIS SÃO AS VOSSAS ÁREAS DE
ACÇÃO?
Essencialmente o corpo de
bombeiros tem 3 áreas de
actuação: o serviço de incêndios,
que comporta o combate aos
incêndios mas também acções de
sensibilização junto das populações
e acções de patrulhamento
florestal, como a prevenção e a
vigilância para que se consiga estar
mais perto se algo acontecer; o
serviço de saúde, que comporta
o serviço de emergência préhospitalar e o serviço de transporte
de doentes que, no caso particular
do Município de Aljezur, assume
uma importância fundamental,
uma vez que nós estamos bastante
distantes das unidades de saúde.
A unidade de saúde que existe
no município, infelizmente, por
razões de equipamento e horário
de funcionamento, não dá uma
resposta adequada e eficiente, o
que nos causa alguns transtornos,
na medida em que é quase sempre
necessário transportar, quer as
vitimas, quer os doentes que

necessitam de cuidados de saúde,
para Lagos ou Portimão, ou para
os hospitais centrais em Faro e
Lisboa; e temos também o serviço
de Socorros a Náufragos, pois
embora o socorro na orla marítima
esteja a cargo da marinha, dada
a proximidade geográfica que
existe, nós também temos este
serviço. Temos um barco para dar
apoio numa primeira intervenção.
Mais recentemente foi criada
uma equipa de salvamento em
grande ângulo, constituída por 21
elementos e formação certificada
pela escola nacional de bombeiros.
Esta equipa actua em resgate e
salvamento em falésias e escarpas,
tendo em conta as características
da costa do concelho de Aljezur,
com uma extensão de 57 km, com
falésias bastante altas e abruptas.
Quase todos os anos se verificam
acidentes nessas mesmas escarpas

daí termos sentido a necessidade
de criar esta equipa, para
podermos garantir uma resposta
eficaz. Uma equipa especializada,
com equipamento diferenciado
para esse tipo de socorro, e que
para além de garantir uma maior
segurança no socorro para o
nosso pessoal, garante também
uma maior qualidade e eficácia na
prestação desse mesmo socorro.
COMO É FEITA A PREVENÇÃO E
PREPARADO O COMBATE AOS
INCÊNDIOS?
A prevenção não compete aos
bombeiros, aos bombeiros apenas
compete a parte do combate. A
coordenação da prevenção compete
ao Ministério da Agricultura,
através da Direcção-Geral dos
Recursos Florestais, e a vigilância
e detecção, foi atribuída à Guarda
Nacional Republicana .

Infelizmente, apesar de algumas
melhorias e do esforço de alguns
municípios, incluindo o de Aljezur,
continuam a existir falhas na
prevenção. As acções da nossa
floresta mais uma vez deixam
muito a desejar, ou seja temos
uma floresta com falta de limpeza,
temos muitas habitações isoladas e
aglomerados urbanos sem a faixa
de contenção a que a legislação
obriga.
Isso prejudica as acções e dificulta
a montagem de uma estratégia
de combate. Por vezes somos
obrigados a abdicar desse mesmo
combate directo aos incêndios
para fazer a protecção desses
aglomerados urbanos, ou dessas
casas isoladas. Se existisse essa
faixa de contenção o nosso trabalho
estaria facilitado.
Em termos de vigilância penso
que nos últimos anos tem existido
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uma maior eficácia com a GNR
a efectuar a coordenação das
diversas entidades que cooperam
nessa acção.
E isso é fundamental para o
combate. Quando mais rápido se
conseguirem detectar os focos de
incêndio, e enviar para o local os
meios de combate, mais eficaz
é a nossa acção. Nesta fase, do
Combate, intervêm os meios
terrestres dos bombeiros bem
como algumas entidades que
também colaboram na vigilância,
como o Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, e
a Associação Terras do Infante
com três viaturas para vigilância
e primeira intervenção. Para além
disso existe na região do Algarve
o Grupo de Intervenção Protecção
e Socorro, os chamados GIPS, da
GNR que fazem a guarnição dos
três heliportos: Monchique, Loulé
e Cachoupo, e também viaturas
para patrulhamento da floresta.
EXISTE ALGUM CONTACTO ENTRE
O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E OS BOMBEIROS NO SENTIDO DE
MELHORAR A PREVENÇÃO PARA
FACILITAR O COMBATE?

Sim, fazem-se reuniões nesse
sentido, quer a nível distrital,
entre o Comandante Operacional
Distrital dos bombeiros e as outras
entidades, quer a nível local, entre
os representantes do Município e
os representantes dos bombeiros,
no sentido de aprofundar todas
essas situações. E nós alertamos
para a gravidade de alguns casos
no nosso concelho.
É AÍ QUE TODO O TRABALHO
COMEÇA, NA PREVENÇÃO…
Exactamente.
Os
discursos
apontam sempre no sentido de que
temos que investir na prevenção
e menos no combate. O facto é
que quando chegamos à altura do
combate verificamos que muito
do que está a montante da nossa
intervenção falhou. Ao passarmos
junto a estradas nacionais ou ao
passarmos junto aos aglomerados
urbanos verificamos que há
algumas zonas em que existem
zonas de contenção, mas que
são insuficientes para podermos
considerar que temos melhores
condições para efectuar o combate
no caso de eclosão de algum

incêndio. O Comando do Corpo
de Bombeiros teve oportunidade
de, por diversas vezes, ter falado
com os responsáveis do Município
sobre isso e foi-nos dito que foram
apresentadas várias candidaturas,
mas a maioria não tinha obtido
financiamento. Nós alertamos para
as situações que conhecemos, e
somos nós que depois sentimos
essas dificuldades. Quando as
coisas correm menos bem a
culpa recai, muitas vezes, sobre
os bombeiros. Acusam-se os
bombeiros de não terem uma
estratégia, ou de não saberem
apagar incêndios florestais… mas o
que acontece é que presentemente
os bombeiros não têm condições
para combater os incêndios
florestais. Quando temos centenas
de hectares contínuos de mata
florestal sem zonas de contenção,
zonas abertas onde nós possamos
parar um incêndio, é muito difícil
estabelecer essa estratégia. Mais
difícil é quando temos que tomar
decisões de fazer a protecção
de habitações, abandonando o
combate directo sobre as frentes
do incêndio. Este é um aspecto
que as entidades responsáveis têm
que ter em atenção, porque é este
aspecto que vai definir o futuro.
Os bombeiros hoje estão melhor
preparados, quer em termos de
equipamento, quer em termos
de formação. O que acontece
é que hoje em dia a floresta é
um local muito mais difícil para
efectuar esse trabalho, porque as
pessoas abandonaram os campos,
a maior parte da agricultura de
subsistência deixou de se fazer, e
essas zonas, que há 10 ou 15 anos
atrás eram zonas de contenção,
hoje estão cobertas por pasto ou

silvado, combustível leve que
acaba por acelerar a velocidade
de propagação do incêndio em
vez de pará-lo. Esta é a principal
dificuldade com que nos deparamos
na nossa floresta.
O QUE É PRECISO FAZER PARA SE
SER BOMBEIRO?
E QUAIS AS ETAPAS POR QUE SE TEM
QUE PASSAR PARA PODER EXERCER
AS FUNÇÕES DE BOMBEIRO?
Esse é um dos aspectos que eu
considero que teve uma evolução
muito positiva, não só no nosso
corpo de bombeiros mas nos
bombeiros em geral. Como disse há
25 anos atrás quando me inscrevi
nos bombeiros só era necessário
vestir um fato macaco, calças as
botas e saíamos para o serviço que
fosse necessário. Não era exigido
mais do que isso. Hoje em dia quem
quiser inscrever-se nos bombeiros
tem que ter menos de 35 anos e a
escolaridade mínima obrigatória.
Depois disso faz um período de
formação inicial, tira um curso
de socorrismo, tira um curso de
salvamento e desencarceramento,
ou seja, faz essa formação inicial
sobre várias matérias relacionadas
com a actividade dos bombeiros:
combate a incêndio, protecção e
segurança individual, ordem unida,
etc, e só depois de terminada essa
fase de formação é que está em
condições para poder prestar
serviço no corpo de bombeiros.
Normalmente, todos os anos, ou
de dois em dois anos, abrimos um
recrutamento de pessoal.
QUEM DÁ ESSA FORMAÇÃO?
Essa formação é dada internamente
pelo nosso corpo de bombeiros.
É dada pelos graduados do corpo

de bombeiros, pelos elementos
com formação especializada nas
diferentes áreas e pelos nossos
formadores internos da escola
nacional de bombeiros. Felizmente
conseguimos nos últimos anos,
evoluir bastante nessa área,
conseguimos formar três elementos
na Escola Nacional de Bombeiros,
com o curso de formadores,
em três áreas distintas. Isto foi
importante porque hoje em dia não
dependemos da disponibilidade de
alguém de fora do nosso corpo de
bombeiros para nos vir dar esse tipo
de formação. Nós temos aqui esses
formadores credenciados pela
Escola Nacional de Bombeiros e
são eles que dão a formação nessas
áreas. Nas outras áreas são os
Chefes e os elementos do Comando
juntamente
com
elementos
com formação especializada e
diferenciada nas diferentes áreas,
que também colaboram nessa
formação aos recrutas, para que
eles possam, com a ajuda e a
experiência dos mais velhos, dar o
seu contributo na defesa dos bens
e dos haveres da nossa população.
HÁ MUITAS INSCRIÇÕES NOS
BOMBEIROS OU É DIFICIL CATIVAR
AS PESSOAS PARA ESTE SERVIÇO?
Nos últimos anos temos sentido
mais alguma dificuldade nesse
recrutamento, por um lado porque
as exigências profissionais são
cada vez maiores, e por outro pela
falta de incentivos. O Estatuto
Social do Bombeiro é um pouco
restrito não existem muitas
regalias para além da isenção de
taxas moderadoras, reembolso de
propinas, bonificação no tempo
para a reforma, e alguns benefícios
sociais ao nível de bombeiros que

tenham filhos a estudar, etc. Este
pequeno conjunto de incentivos
torna-se insuficiente para cativar
novos elementos para os corpos
de bombeiros, a não ser a própria
vontade. Por vezes é um pouco
o espírito de aventura dos mais
jovens, a curiosidade de querer
ajudar alguém, ir combater os fogos,
que os leva a inscreverem-se. De
qualquer forma está-se a trabalhar
no seio do corpo de bombeiros
num regulamento de incentivo ao
voluntariado, complementando
o que já está consagrado na lei
com outros incentivos de cariz
local aos nossos bombeiros
voluntários. O recrutamento fazse muitas vezes com a colaboração
daqueles que já são bombeiros,
que transmitem aos amigos, aos
colegas de escola ou trabalho o
que representa ser bombeiro, o
espírito de fazer o bem, sem olhar
a quem. A verdadeira gratificação
do bombeiro voluntário é o sentido
de dever cumprido quando se salva
alguém, quando se participa na
extinção de um incêndio. É algo
que pouco ou nada tem de material,
muitas vezes é até difícil exprimir
que tipo de sentimentos são
esses que se enraíza nas pessoas
ao longo dos anos e as leva, por
vezes até com prejuízos pessoais
e profissionais, a continuar nos
bombeiros por longos períodos.
Há realmente alguma dificuldade
no recrutamento mas, depois das
pessoas cá estarem, felizmente,
existe um bom espírito de grupo,
uma equipa dinâmica, que é muito
importante. O corpo de bombeiros
é relativamente jovem, comparado
com os outros corpos de bombeiros
e isso é muito bom porque são
exigentes e participativos. As

pessoas têm orgulho em pertencer
a este corpo de bombeiros, e isso
é importante. Todos os anos 5%
dos nossos bombeiros acaba por
sair, por razões pessoais e/ou
profissionais, e é necessário repor
essa capacidade em termos de
recursos humanos. Brevemente
vamos iniciar mais uma fase
de recrutamento no sentido
de colmatar as saídas que se
verificaram nos últimos meses.
QUAL FOI O MOMENTO QUE
CONSIDERA MAIS MARCANTE
NESTES SEUS 25 ANOS AO SERVIÇO
DOS BOMBEIROS?
É muito tempo. Mas há coisas
simples que nos marcam como
bombeiros. Se calhar tenho que
dividir este tempo em duas fases:
uma primeira fase como bombeiro
propriamente dito, e uma segunda
como Comandante do Corpo de
Bombeiros. Na primeira fase
os momentos mais marcantes
foram vividos na emergência
pré-hospitalar onde se assiste a
situações dramáticas e se aprende
a conviver com o sofrimento, sem
que isso afecte o nosso trabalho.
Recordo-me de ter ido socorrer
um acidente com sete vítimas em
Maria Vinagre, na altura os nossos
recursos não eram como agora, e
a formação do pessoal era pouco
evoluída. Se bem me lembro saíram
três ambulâncias, eu e o José
Lopes transportamos duas vítimas
em estado grave, incluindo uma
criança. Felizmente essas vítimas
chegaram a Lagos todas com vida,
isso deu-me uma alegria enorme,
o sentido do dever cumprido…
uma paz interior que não é fácil
descrever. Já como Comandante
do Corpo de Bombeiros o ano

de 2003 foi um ano terrível,
provavelmente foi o ano em que
este corpo de bombeiros foi
posto à prova para além dos seus
limites. Foi uma tragédia para
o Algarve inteiro e para o nosso
concelho também. Felizmente
hoje, quando analisamos tudo
aquilo que se passou, se formos ao
mapa e verificarmos as zonas onde
conseguimos travar o incêndio
e evitar que ele passasse para
as zonas onde existiam maiores
aglomerados urbanos, mostra bem
como quase sem meios nenhuns
conseguimos fazer o nosso trabalho.
Presentemente, sinto um enorme
orgulho em pertencer e comandar
este Corpo de Bombeiros. Eles
ficam aborrecidos quando vão para
um sítio qualquer e não os colocam
a trabalhar, quando por qualquer
razão têm que ficar mais na reserva.
Eles gostam do combate, gostam
de participar activamente, têm
orgulho em fazê-lo. Recordo-me
de um incêndio em Odemira, onde
o comandante local ao ver uma das
nossas equipas a chegar afirmou:
“Isto vai ficar melhor, agora chegou
a cavalaria!” Eles interpretaram
esta frase como um incentivo e que
demonstrava que o comandante
tinha confiança neles. São razões
desta natureza que me fazem estar
nesta casa, é sentir esta vontade da
parte dos jovens. Evoluímos muito
na emergência pré-hospitalar,
e na especialização do nosso
pessoal noutras actividades como
o salvamento em grande ângulo,
ao mesmo tempo mantivemos a
qualidade, que vem do passado,
que é a do combate aos incêndios
florestais e que é o nosso dia-adia, porque nós vivemos paredes
meias com a floresta.

QUAL É SUA OPINIÃO SOBRE OS
BOMBEIROS DE UMA FORMA
GERAL?
Recentemente foram efectuadas
algumas alterações legislativas
e reformas estruturais que eu
tenho esperança, possam após
devidamente
regulamentadas,
produzir efeitos, na melhoria da
organização e funcionamento dos
Corpos de Bombeiros. É urgente
tipificar os Municípios de forma a
que sejam atribuídos aos corpos
de bombeiros os meios de que eles
necessitam para dar uma resposta
eficaz às ocorrências que têm nas
suas áreas de intervenção. Depois
disso é necessário implementar a lei
de financiamento das associações
e corpos de bombeiros, porque se
existem corpos de bombeiros que
têm uma situação equilibrada,
existem muitas associações de
bombeiros que estão com dividas,
e nalguns casos dividas avultadas.
De uma vez por todas para que se
possa exigir mais aos bombeiros
é necessário que se dê melhores
condições para que os bombeiros
possam trabalhar. Era importante
criar em mais corpos de bombeiros
os grupos de intervenção
permanente. Neste momento temos
os grupos de intervenção nos fogos
florestais mas, quando chegamos
a Outubro, se houver um acidente

em que seja necessário recrutar
cinco bombeiros para o salvamento
e desencarceramento teremos que,
ou através do telemóvel ou através
da sirene, pedir cinco voluntários
para ir prestar esse socorro. Penso
que nos dias de hoje é preciso
dar mais importância a estes
aspectos, ou seja, ao longo de
todo o ano ter lá esses elementos
para dar uma resposta na primeira
intervenção, imediata e ao minuto,
complementada posteriormente
e se necessário por equipas de
voluntários.
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// Festival da Juventude + 29 de Agosto
// Novo espaço nova dinâmica
2007 marca a mudança da localização
do palco dos espectáculos destas duas
festas de referência do nosso Concelho
que ganharam, sem sombra de dúvida,
maior qualidade com este novo espaço.
A possibilidade de diversificação com o
acréscimo de espaço foi óbvia no novo
formato do Festival da Juventude e a
área dedicada à exposição, com várias
exemplos de saídas profissionais, teve
um papel importante na informação aos
nossos jovens.
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Houve actividades e espectáculos para
todos os gostos entre os quais destacamos os concertos do Tributo aos Xutos,
Primitive Reason e Fonzie.
Mas não foi só o Festival da Juventude
que ganhou com esta mudança mas
também as comemorações do Feriado
Municipal (29 de Agosto) que tiveram
este ano como atracção principal Roberto Leal que, com todo o seu esplendor e humildade, trouxe a Aljezur um
momento musical delicioso.
Já na praia de Odeceixe o banho de 29
deliciou os veraneantes com os banhistas trajados como nos anos 40 e 50. A
habitual mega sardinhada atraiu uma
multidão e não defraudou as expectativas (foram muitas as caixas de sardinha
consumidas nessa tarde).
Mas mais do que as palavras valem as
fotografias, ficam aqui por isso alguns
registos.
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Festival
da Juventude
+ 29 de Agosto
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2006
No âmbito da Semana do Ambiente, que decorre por iniciativa do
Município de Aljezur anualmente
na semana que inclui o Dia do Ambiente (5 de Junho), têm-se vindo
a dinamizar diversas actividades de
sensibilização ambiental dirigidas
principalmente aos mais novos, de
entre as quais se destacam a organização de concursos escolares.
Em 2006, o tema foi a Lontrinha
Recicladora, projecto dinamizado
neste ano lectivo, tendo-se realizado os concursos “Constrói um
ecoponto”, “Desenha a tua Lontrinha” e “Era uma Vez uma Lontrinha”, dirigidos para o pré-escolar,
1º e 2º anos e 3º e 4º anos do 1º
Ciclo do ensino básico de Aljezur,
respectivamente.Participaram
cerca de 170 crianças de todas as
escolas do concelho, respectivos
professores e educadoras, num
total de 138 óptimos trabalhos que
estiveram patentes no Espaço+ no
Mês de Junho 2006.
O projecto de educação ambiental
promovido pelo Município para a
dinamização da compostagem nas
escolas “As Aventuras do Compostinho!” e a temática das Alterações
Climáticas motivou os concursos do
ano de 2007. Assim, na Semana do
Ambiente do ano passado realizaram-se os concursos: “Dá uma casa
ao compostinho”, “Quem é o Com-

Construção
de ecoponto
postinho?” (categorias 1º/2º ano e
3º/4º) e “Alterações Climáticas e
Litoral”, tendo sido dirigidos para
todos os níveis de ensino do concelho (pré-escolar, 1º ciclo e 2º e 3º
ciclo, respectivamente). Mais uma
vez todos os cerca de 200 crianças
e jovens participantes, professores
e educadoras estão de parabéns,
tendo sido possível, mais uma vez
realizar uma interessante exposição dos trabalhos, novamente no
Espaço + durante o mês de Junho,
com os excelentes 157 trabalhos
concorrentes!
A difícil tarefa de decidir sobre os
trabalhos a premiar, coube aos júris dos concursos, que foram constituídos por diversos elementos,
designadamente os vereadores da
Câmara Municipal com os pelouros da Educação e do Ambiente,
Vereadora Fátima Neto e Vereador
José Gonçalves, por entidades e
pessoas convidadas nas áreas do
ambiente e da expressão artística,
designadamente: ALGAR, representada por Maria Barros; Associação BANDEIRA AZUL, representada pela Coordenadora Nacional
Catarina Gonçalves e por Mónica
Coelho; 1000olhos - Imagem e
Comunicação, representada por
Alexandra Oliveira; Ernesto Silva,
Catarina Ferreira, Dulce Patrício e
Isabel Duarte.

Pré-escolar » JI do Rogil

Pré-escolar » Grupo do JI Rogil, designado por “As gotinhas de água”.

2007
Dá uma Casa
ao Compostinho

Pré-escolar » Sala 2 do JI de Aljezur.

2006

2007

Quem é o Compostinho? (desenho)

1º e 2º ano

Desenha a tua
Lontrinha

1º Seren Turon, 8 anos
(EB1 Rogil)

2º João Santos, 8 anos
(EB1 Aljezur)

2º Joe Mayrem, 7 anos
(EB1 Rogil)

3º Rita Encarnação, 7 anos
(EB1 Rogil)

3º André Oliveira, 7 anos
(EB1 Aljezur)

1º Diogo Lucas, 10 anos
(EB1 Aljezur)

2º Miguel Rosa, 9 anos
(EB1 Rogil)

3º Bruna Duarte, 10 anos
(EB1 Aljezur)

“Alterações Climáticas e Litorais” (cartaz)

2º e 3º ciclo

2º Leonardo Oliveira, 7 anos
(EBI Aljezur)

3º e 4º ano

1º Beatriz Marques, 7 anos (EBI Aljezur)

3º João Marcelo, 7 anos (EB1 Rogil)

1º Joana Torres, 14 anos

2º Luís Francisco, 14 anos

3º Filipe Duarte, 12 anos

3º Inês Esteves, 12 anos

Numa noite vagueava pelas ruas poirentas e sujas depois de mais um dia de trabalho. Apesar da sujidade encontrada olhava para aquela cidade bonita mas ao mesmo tempo triste. Vestia o meu fato verde e tentava andar meio
trôpega por aquelas ruas, mas a cada passo que dava encontrava alguma coisa que me fazia parar e entristeceme.
Em vez de sentir a brisa fresca da noite vinha-me ao meu pequeno nariz um ar nauseabundo a lixo.
Tentava a todo o custo perceber o que se passava mas a tristeza era tanta que nem conseguia pensar.
Ao fundo de uma rua vi uma luz brilhante que me chamava. No meio de tanto lixo corri ao encontro da luz que me
dizia que algo ali naquele ponto era diferente.
Esperei e vi…
Vi várias lontrinhas como eu a trabalharem.
O que faziam elas?!...
Reciclavam o lixo e ensinavam a um grupo de pessoas o modo como deviam reciclar.
As pessoas ouviam atentas e eu pensava…
Será que estou noutro planeta?
Não, não estava.
Apareci e procurei as respostas.
Todas elas ensinaram-me o modo com reciclar. A importância de transmitir a mensagem a outras como eu para que
podessemos todas juntas ajudar as pessoas a pensarem no modo de colocarem o lixo em contentores próprios para
que este fique distribuído e não haja nenhum pelas ruas.
Amanheceu. Eu tinha acordado de um pesadelo que se tornou realidade.
Corri pelas ruas e comuniquei a outras lontrinhas e às outras até não poder mais.
Moveu-se uma campanha pela cidade alertando a todas a importância que o ambiente tem para a nossa vida.
Hoje, passado já algum tempo vagueio de dia e de noite pelas ruas satisfeita pelo bem que fizemos. Respiro aliviada o ar puro das cidades outrora poluídas e que neste momento já não são.
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A Lontrinha Recicladora

1º lugar
Anita Alexandra dos Santos
EBI/JI de Aljezur
Trabalho nº8 - 10 anos

Contos

2006

A Lontrinha Recicladora

Era uma vez... Uma Lontrinha

Era uma vez uma lontrinha que era muito respeitada pelas pessoas, porque
ela reciclava o lixo.
Vivia nas águas da ribeira de Aljezur, desde que nascera. Nunca saia de lá
porque tinha medo que as pessoas deitassem lixo lá para dentro. Á noite
ela foi deitar-se. No outro dia estava muito sol, mas não havia muitas pessoas por isso foi dar um passeio com os amigos. Foi andando até chegar a
casa do Pateta, à casa do Donald e à casa do Mickey. E foram todos dar um
passeio até ao bosque. Eles andaram e andaram, até não poderem mais.
Pararam e o Pateta disse:
- Olhem, que flores tão giras! Olharam todos. Realmente as flores eram
lindíssimas.
Andaram mais um pouco e foi a vez do Mickey exclamar:
- Olhem, aqui também há muitos cogumelos! Será que são bons para comer?
É melhor continuarmos o nosso passeio – disse a lontrinha recicladora.
E continuaram a sua caminhada. Ao longe avistaram uns quantos peixes a
boiar em cima da água. Aproximaram-se mais e exclamaram todos juntos:
- Estão todos mortos! Porque será?
Decidiram então, procurar a causa da morte daqueles peixes e dividiramse cada um para seu lado.
Deixaram de se ver uns aos outros. Passado umas horas voltaram a encontrar-se.
E o Pateta trazia novidades:
- Encontrei uma fábrica a fazer descargas de lixos e esgotos para o rio!
Então decidiram todos arranjar uma maneira de salvar a vida aos poucos
peixes que ainda estavam vivos no rio.
Deslocaram-se para onde a fábrica estava a deitar o lixo para o rio e taparam o tubo do esgoto.
Logo o lixo não saia para o rio e voltava a entrar na fábrica.
Ao verem o lixo a entrar novamente na fábrica saíram à rua para ver o que
se passava.
Ao se aproximarem do rio viram que o tubo estava tapado e foram tentar
limpar.
Mas a lontrinha, o Pateta, o Donald e o Mickey fizeram-nos cair ao rio.
Então ao saírem do rio, estes estavam com várias alergias! Desde aí decidiram não poluir mais o rio.
Então a lontrinha e os seus amigos voltaram para as suas casas, contentes
por terem cumprido mais uma missão de que a poluição afecta todos, até
mesmo os poluidores.

Num belo dia, a lontrinha recicladora viu que tudo estava sujo, e ficou triste, naquele instante teve uma ideia,
chamou todos seus amigos e disse-lhes: - Nós temos de visitar o Mandarim porque temos de ter material e cá
não há!
- Quanto tempo levamos a chegar lá? - perguntou a Sofia.
- Calculo que levemos 4 dias! – respondeu a lontrinha que já lá tinha ido.
- E teremos de levar uma tenda, comida e telemóveis para o caso de acontecer alguma coisa.
No dia seguinte bem cedo, encontraram-se e puseram-se a caminho e pelo caminho a lontrinha lembrou-se que
se tinha esquecido do mapa e teve de se guiar pelo instinto.
Passaram 4 dias e nada de casas.
- Temos de voltar atrás para ir buscar o mapa. – explicou a lontrinha.
Quando a lontrinha se virou viu um rio e esse rio tinha um barco e logo a lontrinha chamou os amigos e foram no
barco.
No momento em que eles chegaram à cidade ficaram bastante desiludidas, porque a cidade estava toda cheia de
lixo e muito poluída.
A lontrinha teve de ficar no barco enquanto eles iam buscar o mapa.
Quando voltaram ao barco estavam muito cansados e acabaram por adormecer. E qual foi o espanto da lontrinha
quando viu no mapa que o rio ia dar à casa do Mandarim. Quando todos acordaram, a lontrinha deu-lhes a noticia
e todos ficaram radiantes.
Quando chegaram à casa do Mandarim olhavam para o céu e eles viram que vinha chuva. Foram falar da poluição da
cidade e pediram os materiais para limpar a cidade mas quando se iam embora começou a chover.
Ficaram lá durante 5 dias até parar de chover. No quinto dia saíram à rua mas quando olharam viram que tudo
estava alagado e o barco desamarrou-se e foi levado pela corrente! Então esperaram dois dias até tudo secar,
passados os dois dias eles começaram a montar o barco e quando acabaram já era noite. No outro dia bem cedo
partiram para a cidade.
Quando lá chegaram já previam o pior, mas a cidade ainda pior estava, mas mal chegaram começaram logo a
limpar.
Em casa a lontrinha teve a pensar e elaborou um projecto. Esse projecto era colocar ecopontos nas ruas e também
dar ecopontos domésticos, e para isso pediu a uma empresa para os fabricar.
Ao fim de algum tempo:
- Até que enfim que tudo está limpo! – exclamou a lontrinha.
Temos de ter um dia do Ambiente e organizar uma festa! E que tal ser dia 5 de Junho o dia do Ambiente?
Quando a lontrinha decidiu todos gostaram da ideia, e assim todos os anos no dia 5 de Junho se comemora o dia
do Ambiente.

2º lugar
Diogo Alexandre da Silva
Escola EBI/JI de Aljezur
Trabalho nº 22 - 11 anos

3º lugar
Alexandra Margarida Furtado
Escola EBI/JI de Aljezur
Trabalho nº 30 - 8 anos
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ESPAÇO +

Novo equipamento de excelência para Aljezur
Aljezur conta, desde o dia 25 de
Abril 2006, com um novo espaço
multifuncional e polivalente que
abriu as suas portas com uma exposição da Pintora Gina Frazão e do
Pintor Sérgio Romão Peres, subordinada ao tema “da Terra e do Mar”
e que contou com a presença do Sr.
Delegado Regional da Cultura Dr.
Gonçalo Couceiro.
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Mais um espaço com mais espaço
para novas actividades em Aljezur.
Várias foram as exposições que estiveram patentes ao público. Como
registo deixamos nesta edição do
Boletim Municipal algumas das
exposições e actividades em destaque.
Mantenha-se atento ao programa
do Espaço +.

Miradouro no “Degolalouro”

WC público no Largo 5 de Outubro

Bordeira

Arruamentos na Carrapateira

Arruamentos na Carrapateira

FREGUESIAS EM DESTAQUE

Aljezur

FREGUESIAS EM DESTAQUE

Odeceixe

Arranjos exteriores do cemitério

Recolha selectiva de resíduos
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Rogil

Ampliação do cemitério

Arruamentos em Maria Vinagre

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

contactos úteis

Protecção civil
tel/fax 282 998 808
Gabinete de turismo e cultura
tel. 282 991 291
fax 282 998 417

freguesias

Câmara Municipal de Aljezur
Tel 282 998 102
fax 282 998 417
e-mail cm.aljezur@mail.telepac.pt

Espaço +
tel 282 997 181
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

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
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

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

Posto de turismo } Odeceixe
tel 96 302 64 98

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

Museu do Mar e da Terra da Carrapateira
tel 282 970 000

Centro de saúde } Aljezur
tel 282 990 200
fax 282 990 201
Extensão de saúde } Bordeira
tel 282 973141
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Programação 2008 | Espaço +
De Janeiro a Abril
Encerrado para obras

26 Abril a 01 Junho (sala 1)

21 Novembro a 15 Dezembro (sala 1)

Exposição de Serigrafias de Artista Contemporâneos
Organização: Município de Aljezur

Exposição de Pintura de Artur Bual
Organização: Município de Aljezur
Apoio: Câmara Municipal Amadora / Círculo Artur Bual

19 Dezembro a 19 de Janeiro 2009 (sala 1)

05 Junho a 27 Julho (sala 1)

Data a Definir (sala 1)

Exposição de Pintura e Cerâmica de Manuel Cargaleiro
Organização: Município de Aljezur
Apoio: Galeria Valbom

01 Agosto a 28 Setembro (sala 1)
Exposição 0 Figura
“Homenagem Informal a António Inverno”
Organização: Município de Aljezur
03 a 27 Outubro (sala 1)

Exposição de Pintura de João Moniz
Organização: Município de Aljezur

07 a 18 Novembro (sala 1)

Exposição de Pintura “ArteDentro” de Artistas locais
Organização: Município de Aljezur

Exposição de Pintura de Eurico Gonçalves
Organização: Município de Aljezur

Exposição de Pintura “Portas Abertas II” de
Artistas estrangeiros residentes no Concelho de Aljezur
Organização: Município de Aljezur

