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editorial

Caros munícipes,

Quando nos lançamos num projecto procuramos sempre executá-lo da melhor forma, melhorá-lo e torná-lo mais acessível a 
todos.
É o que está a acontecer com este boletim municipal. Aljezur Informa foi um projecto iniciado no ano transacto com o objectivo 
de aproximar o município das populações, facultando-lhes informação acerca da actividade municipal, de forma a que todos 
possam avaliar o desempenho dos autarcas a quem confiaram os destinos da nossa terra.
Agora, na sua segunda edição, poderão constatar que apresentamos uma nova concepção gráfica, mais acessível, com novas 
cores, conteúdos e coerência.
Este novo formato traduz uma imagem de modernidade na comunicação, sem contudo deixar de estar intimamente ligado aos 
nossos hábitos, à nossa cultura e às nossas tradições, sendo o resultado de um trabalho mais profundo levado a cabo na imagem 
institucional do município. Imagem essa, que embora sendo moderna, é de fácil compreensão e acessibilidade e  não deixa de 
simbolizar a simplicidade e orgulho de sermos o concelho de Aljezur.
Não fazemos parte do grupo dos municípios com poder (poder económico, poder eleitoral, poder de lobby, etc), mas nem por 
isso deixamos de ser exemplo para outros, através de iniciativas que saltam para além da mera rotina municipal. Esta nova 
imagem institucional, bastante elogiada nos mais diversos sectores de comunicação, feita pelo município de Aljezur e por pes-
soas de Aljezur, revela contudo um outro tipo de poder, do qual mesmo os “pequenos” municípios são detentores. É o poder de 
acreditarmos em nós, no valor das nossas pessoas, em todas as pessoas !
Não é fácil prosseguirmos o nosso caminho pois, ao longo de dezenas de anos, temos contado essencialmente com nós próprios 
e isso faz-nos saborear com muito mais prazer tudo aquilo que temos. É o fruto do esforço dos nossos autarcas, das pessoas que 
aqui nasceram e residem e daqueles que escolheram Aljezur para viver e trabalhar.
Eu e todos aqueles que me acompanham nos mais diversos órgãos autárquicos do município, continuamos determinados e firmes 
na concretização das tarefas para que fomos mandatados pela população.
Contamos, como sempre, com o sentido crítico dos eleitores, os quais constituem o estímulo adequado para que sejamos me-
lhores. Mas todos, mesmo todos, apesar das nossas dificuldades e carências, temos de nos orgulhar da nossa terra e defendê-la 
sempre.
Com a vontade, determinação e paixão de todos, o concelho de Aljezur será sempre o melhor.
É a nossa terra e é por ela que aqui estamos.

BOM ANO 2005
Um abraço amigo,

Manuel José de Jesus Marreiros
Presidente da Câmara Municipal de Aljezur
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Para a comunicação de uma empresa/instituição moderna é fundamental uma total 
uniformização e coerência comunicacional. Para o reconhecimento eficaz de uma 
marca a sua identificação deve ser imediata, rapidamente assimilável, não causar 
dúvidas e, especialmente (para o bem e para o mal), não deixar ninguém indife-
rente.

a » substantivo masculino
(...) primeira letra e primeira vogal do alfabeto;
(...) primeiro lugar de uma série indicada pelas letras do alfabeto; (...)
(...) de A a Z » do princípio ao fim; 
(...) provar por a + b » provar de modo incontestável; (...) 

a » artigo definido
(...) antecede um substantivo, indicando referência precisa e determinada (...)

Com que letra começa Aljezur? E o Algarve?
Qual o primeiro concelho do Algarve quando se desce o litoral em direcção ao sul?
Qual é a primeira letra do alfabeto?
Que qualidades estão associadas à letra a?
Qual a letra que pode representar todas as outras?

A letra a contém todas as qualidades essenciais que se desejam para a comunicação 
gráfica dos valores de Aljezur. Sendo que através da criação deste símbolo e de uma 
imagem gráfica, que se pretende de linhas actuais, simples (não rebuscadas, nem 
demasiado elaboradas), sóbrias, dignas, exclusivas, prioritárias e eloquentes, se-
jam transmitidas as qualidades essenciais do concelho de Aljezur. O objectivo é o da 
criação de uma imagem que respire excelência, positividade, prioridade, referência, 
unicidade e modernidade, que faça com que os que habitam e os que procuram este 
concelho se sintam identificados com o que de melhor Aljezur e as suas freguesias 
têm para oferecer: a singularidade e beleza da terra e do mar, a riqueza do seu patri-
mónio — natural e cultural — e a inexcedível hospitalidade do seu povo.
O a de Aljezur também figura no mar, na serra, no campo e na cultura. Sendo que, em 
Aljezur, tudo isto é indivisível, indissociável e complementar. Em Aljezur, a de tudo!

A opção cromática por este tom específico de verde (pantone 360) pretende tradu-
zir uma associação ao imenso património natural do Município e ao mesmo tempo 
remete para uma certa modernidade e desenvolvimento, já que este tom de verde é 
também compatível com alguma urbanidade e com um, tão falado, desenvolvimento 
sustentável. O a de Aljezur é uma feliz metáfora visual que, através da sua simplici-
dade, torna o seu reconhecimento bastante eficiente e eficaz.

No estudo prévio, do qual resultou o símbolo que serve de base a toda a nova Co-
municação Institucional do Município de Aljezur, foram previstas uma infinidade de 
utilizações e aplicações da marca. Foram testadas inúmeras possibilidades e pre-
vistas eventuais imponderabilidades. Todo este trabalho prévio permitiu assegurar 
uma grande visibilidade e fácil identificação em todos os produtos, independente-
mente do suporte e do tamanho em que sejam produzidos.

Para a sedimentação da marca Aljezur é essencial que a utilização da linha gráfica e 
consequentes aplicações sejam feitas com o máximo de rigor. Nunca pervertendo 
a simbologia criada, não distorcendo formas nem adulterando cores. Para tal foi 
especialmente elaborado um Manual de Normas Gráficas que permitirá a qualquer 
pessoa utilizar adequadamente quer a marca principal, quer as suas diferentes de-
clinações.

Tal como disse, em tempos idos, Fernando Pessoa acerca do sabor da Coca-Cola: 
«Primeiro estranha-se, depois... entranha-se!»

A equipa 1000olhos.

// NOVA IMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR

O município de Aljezur tem uma 
nova imagem gráfica (...). O rigor 
do trabalho é uma lição para todos 
os municípios portugueses (...)

Mário São Vicente

Jornal Briefing

Publicidade, Media e Comunicação

Edição nº 459 - 07 de Setembro de 2004
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A Avenida General Humberto Delgado, 
que atravessa a Várzea de Aljezur, foi 
alvo de uma requalificação.  Neste âm-
bito os anteriores postes de iluminação 
pública, já envelhecidos e com alguns 
problemas de funcionamento, foram  
substituídos por modelos mais recentes 
e fiáveis.

// Avenida General Humberto Delgado com nova iluminação

breves

// Rua João Dias Mendes
Infra-estruturas e acessos 
melhorados

A Rua João Dias Mendes, em Aljezur, é por excelência a principal via de acesso ao 
Castelo de Aljezur e aos museus que a vila tem para oferecer aos seus visitantes. 
Esta mesma artéria foi alvo de uma requalificação urbana que passou pela substi-
tuição de toda a rede de água potável, trabalhos na área de águas pluviais, rede de 
esgotos e a repavimentação da rua com calçada.
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// Caminhos Municipais 
com novos pavimentos
No âmbito de uma candidatura ao programa AGRIS desenvolvido através da Asso-
ciação dos Regantes do Mira, foram realizadas obras de pavimentação em caminhos 
municipais.
Foram alvo de intervenção o Caminho Agrícola Malhadais – João Roupeiro, com o va-
lor de adjudicação de 155.469,56¤ + IVA e o Caminho Agrícola João Roupeiro – Monte 
Novo e ramal de Ligação à Baia dos Tiros, com valor de adjudicação de 181.137,29¤ 
+ IVA.
Em ambos os casos as obras prenderam-se com a pavimentação dos referidos cami-
nhos. Ainda no âmbito deste programa encontram-se já aprovadas as candidaturas 
dos caminhos municipais, Maria Vinagre-Esteveira e Vagem-Esteveirinha.

Esta empreitada, da responsabilida-
de da empresa Águas do Algarve, S.A. 
concessionária do Sistema de Abaste-
cimento de Água do Algarve, surge da 
necessidade de melhorar, bem como 
assegurar, num futuro próximo, um 
adequado abastecimento de água po-
tável ao Concelho de Aljezur a partir do 
Sistema de Abastecimento de Agua do 
Barlavento Algarvio.
As obras previstas nesta empreitada, 
prendem-se essencialmente com a 
ampliação da actual Estação Elevatória 
Inicial, a construção do Reservatório de 
Espinhaço de Cão bem como a constru-
ção de condutas adutoras elevatórias e gravíticas. A partir do reservatório de Espinhaço de Cão, será efectuada a ligação aos 
três reservatórios principais do sistema de abastecimento “em baixa” do Concelho de Aljezur, nomeadamente: Reservatório do 
Chaparral – Alfambras (que serve a Zona Sul), Barreiras Vermelhas (que serve a Zona Oeste) e Aldeia Velha (que serve as Zonas 
Centro e Norte).
O valor da adjudicação desta obra orça em 4.031.913,17¤ + IVA e a empreitada terá como prazo de execução 365 dias. O contrato 
foi assinado no passado dia 31 de Dezembro 2004 e o respectivo acto de consignação da obra foi assinado no passado dia 31 de 
Janeiro nos Paços do Concelho ao consórcio Manuel Joaquim Pinto S.A. e Leirislena S.A.
Desta forma o Concelho de Aljezur deixará de ser abastecido pelos furos existentes na Várzea, os quais têm estado sujeitos a 
um esforço cada vez maior e são dependentes das oscilações climáticas, que como se pôde verificar este ano são actualmente 
muito adversas. 

// Rede de águas do Concelho de Aljezur
Novas ligações ao sistema multimunicipal

// Muro de suporte 
na rua da Boavista em Aljezur
Encontra-se já concluída a empreitada referente ao concurso limitado para execu-
ção de muro de suporte na Rua da Boavista em Aljezur. A obra foi executada pela 
firma Marcel, LDA, pelo valor de 34 333,50¤.
Outra proposta apresentada: 
HPE – Humberto Pimentel Esteves & Filhos Lda – 48 222,20¤.
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A empresa Águas do Algarve, S.A., con-
cessionaria do sistema de saneamento 
do Concelho de Aljezur está a executar 
em Odeceixe, Baiona, São Miguel e Al-
jezur uma empreitada que visa melho-
rar o sistema de tratamento de águias 
residuais.
A obra adjudicada pelo valor de 
1.812.250,722 é apoiada pelo fundo de 
coesão da União Europeia, consta das 
seguintes acções:

Intercepção e tratamento de águas 
residuais no Concelho de Aljezur
Com esta obra pretende-se conduzir, 
para a ETAR existente, as águas resi-
duais geradas em Aljezur e Igreja Nova. 
Estando este projecto dividido nas se-
guintes fases:

•  Execução de um novo emissário 
gravítico, ligando as redes de 

// Águas residuais de Baiona 
e São Miguel vão ser tratadas 
na ETAR de Odeceixe

breves

// Odeceixe alvo de renovação urbana
O projecto de requalificação urbana de Odeceixe tem como objectivo a renovação urbana dos largos e arruamentos na zona baixa da vila, nome-
adamente pelo ordenando do espaço automóvel e do espaço dedicado aos peões. Também na procura de soluções de circulação adaptáveis ao 
diferente uso sazonal a que estão sujeitos, da criação e valorização de áreas de estadia e de encontro e da melhoria da drenagem pluvial.
Este projecto consagra a reestruturação do trânsito automóvel, elegendo os arruamentos de circulação principal e respectivos sentidos de cir-
culação.  Durante o Verão será retirada a circulação dos automóveis dos arruamentos associados ao Largo, através da colocação de elementos 
amovíveis nos pontos de acesso. Assim liberta-se espaço para a valorização das áreas dedicadas ao encontro e a estadia das pessoas. Nesta fase o 
acesso automóvel, a todo o espaço, continua a ser garantido a residentes, cargas e descargas e a veículos de emergência. Será também instalado 
novo mobiliário urbano e floreiras por forma a valorizar ainda mais este espaço tornando-o num local de excelência.
Espera-se que esta intervenção tenha um papel fundamental e dinamizador, tanto no aspecto turístico como económico, estando a sua data de 
conclusão prevista para o início do verão de 2005. 
Decorre entretanto o processo de adjudicação da obra, tendo o primeiro classificado apresentado uma proposta no valor de 756.585,04¤ - LTO, 
Lavouras e Trabalhos do Oeste Lda./HPE, Humberto Pimentel Esteves e Filhos Lda.
Outras propostas apresentadas: Marcel, lda. – 824.807,20¤; CONSDEP – 866.153,60¤; João Fernandes da Silva – 870.215,94¤; António José 
Ramos lda. – 973.156,28¤.  

estruturante de extrema importância:
•  Estação Elevatória e conduta Ele-

vatória da Baiona;
•  Estação Elevatória e Conduta Ele-

vatória de São Miguel; 
•  Estação Elevatória de Odeceixe; 
•  Remodelação e Ampliação da 

Estação de Tratamento de Águas 
Residuais de Odeceixe, S. Miguel 
e Baiona;

Note-se que há mais de uma década 
que a Câmara Municipal de Aljezur de-
fendia esta solução para as localidades 
de Baiona e São Miguel.
A empresa Águas do Algarve tem ainda a 
responsabilidade de nos próximos dois 
anos executar obras de melhoramento 
na (ETAR) Estação de Águas Residuais 
de Rogil, construção das ETAR de Car-
rascalinho, Carrapateira, Arrifana, Vale 
da Telha e Monte Clérigo-Espartal.

drenagem da população da Igreja 
Nova à Estação Elevatória Final do 
Sistema de Aljezur;

•  Construção, nas imediações da 
Estação Elevatória Final existente, 
de uma nova estação elevatória e 
desactivação da estação existen-
te;

•  Execução de uma nova conduta 
elevatória ligando a nova Estação 
Elevatória Final à ETAR de Aljezur.

A estação elevatória será constituída 
por um único edifício, tendo em vista a 
protecção dos equipamentos sensíveis 
ao perigo de inundação.

Em Odeceixe, Baiona e São Miguel
Remodelação e ampliação da estação 
de tratamento de águas residuais de 
Odeceixe.
Odeceixe dispõe de um sistema de dre-
nagem e tratamento de águas residuais 

que necessita de ser complementado e 
remodelado. Da mesma forma, as po-
voações de Baiona e de S. Miguel, no 
Concelho de Odemira, necessitam de 
complementar os seus sistemas de dre-
nagem e tratamento e destino final.
Sendo todas as povoações anteriores 
bastante próximas umas das outras e 
todas incluídas na bacia hidrográfica 
da ribeira de Seixe, entenderam as 
Câmaras Municipais de Aljezur e Ode-
mira que a drenagem e tratamento das 
respectivas águas residuais deveria ser 
resolvida de forma integrada, de modo 
a salvaguardar a qualidade da água 
desta ribeira, independentemente das 
povoações se encontrarem localizadas 
num ou noutro concelho.
Para garantir a preservação da beleza 
única e a qualidade das águas da Ri-
beira de Seixe, serão construídos os 
seguintes equipamentos para esta obra 
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Encontram-se já concluídas as obras 
resultantes do projecto de execução 
do loteamento Municipal de Maria Vi-
nagre.
Que totalizam um investimento de 
170.071,15¤.
A zona submetida a intervenção abran-
geu uma área de aproximadamente 1,1 
ha a ocupar na totalidade por edifícios 
de habitação unifamiliar.
Foram previstas todas as infraestrutu-
rais de saneamento básico, de ilumi-
nação pública, de telecomunicações, a 
compatibilização com as já existentes, 
bem como o arranjo dos arruamentos e 
espaços exteriores.
Está assim mais uma vez facilitada a au-

toconstrução aos munícipes carentes de habitação que residam e estejam recenseados no concelho de Aljezur.
A venda dos lotes será feita com base no regulamento para venda de lotes para construção de habitação em loteamentos muni-
cipais da Câmara Municipal de Aljezur.
 

// Loteamento 
dos Malhadais – Odeceixe 

// Loteamento incentiva a construção 
de residências em Maria Vinagre

// Repavimentação de arruamentos no Vale da Telha

Foi já adjudicada à firma António José 
Ramos, LDA, pelo valor de 56.424,50¤ 
a empreitada de repavimentação de 
arruamentos no Loteamento de Vale da 
Telha, sectores G/H.

A presente operação de loteamento incidiu sobre dois prédios, sitos em Malhadais, 
Freguesia de Odeceixe tendo o primeiro uma área total de 36816,20 m2 e o segundo 
uma área total de 41335,50 m2. 
Com a esta operação são criados 32 lotes para moradias unifamiliares, 5 lotes para 
blocos de apartamentos e comércio, um lote para um Centro de Dia, um lote para 
uma Escola do 1.o ciclo e campo de jogos, um lote para o quartel dos Bombeiros e 6 
lotes para armazéns e pequenas oficinas.
O loteamento prevê a construção de 115 fogos e será ainda dotado de um amplo 
espaço de lazer. Neste momento decorrem a pavimentação de arruamentos e ilu-
minação pública, obras adjudicadas pelos valores de 91.793,05¤ e 14.337,35¤ res-
pectivamente. 



10 Decorre já a empreitada de requalificação urbana de Igreja Nova, nomeadamente a 
Rua dos Bombeiros, Estrada da Charneca e Rua do Cemitério. Dos trabalhos cons-
tam a drenagem de águas pluviais, novas pavimentações, saneamentos pontuais no 
pavimento e reposição de lancis. A obra, a ser executada pela firma António José 
Ramos, Lda foi adjudicada pelo valor de 115.126,77¤.
Outras propostas apresentadas: L.T.O - 123.791,00¤; Urbiterras – 149.385,50¤; Mota 
Pereira & Martins Lda - 156.337,96¤.

// Requalificação urbana 
de Igreja Nova - Aljezur

breves

Está em fase de conclusão a empreita-
da de pavimentação de arruamento na 
Urbanização Municipal de Carrapateira, 
adjudicada à firma L. Calçadas pelo va-
lor de 22.584,00¤. Prevê-se para breve  
a execução final desta obra. 
Entretanto, na aldeia de Bordeira foi já 
concluída pela empresa HPE – Humber-
to Pimentel & Filhos LDA, a Renovação 
da Iluminação Pública na Rua D. Álvaro 
Afonso.

Foram recentemente aprovadas duas candidaturas ao Programa “MARIS” do PRO-
ALGARVE, elaboradas pela autarquia, que contemplam a execução dos Projectos 
de Electrificação do Portinho do Forno de Carrapateira e aquisição de alguns equi-
pamentos para os pescadores do mesmo porto, nomeadamente, guincho, câmara 
frigorifica e contentor de gelo. O Valor das candidaturas totalizou 216.196,40¤ e a 
comparticipação é de 164.397,30¤.

// Melhores condições 
para os pescadores do Portinho 
do Forno - Carrapateira

// Arranjos urbanísticos na Freguesia da Bordeira
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Caminhos que foram objecto de reparação:
Amieira – Peso de Cima – Limite do Concelho » Extensão-4570 m
Amieira – Corte Cabreira – Moinho do Bispo  » Extensão-3750 m
Cerca Monte Coelho – Porto da Silva – Serominheiro » Extensão 1600 m
Vale das Amoreiras – Monte Serrão – Eira Velha » Extensão 4920 m 
E.N. 267 – Cerca dos Pomares – Moinho do Bispo – Gavião » Extensão 7050 m
Monte da Gorda – Caeiros – Monte Novo » Extensão 3550 m
Amieira – Almarjanito – Olho Branco » Extensão 5800 m
Peso de Cima – Farmangola » Extensão 9920 m

Os incêndios que devastaram grande 
parte da floresta do Barlavento Algar-
vio, em Agosto de 2003 (que defla-
graram nos Concelhos de Portimão, 
Monchique, Aljezur, Silves e Lagos), 
originaram a declaração de Calamida-
de Pública, por parte da Administração 
central, de forma a fazer face aos preju-
ízos causados por este infortúnio. 
De facto, e reportando à realidade vivida 
no nosso concelho, muitos foram os pre-
juízos causados pela passagem do fogo 
por Aljezur. Para além dos grandes pre-
juízos florestais e ambientais, registam-
se ainda prejuízos no seguinte: duas 
habitações permanentes des-
truídas, danificação de pontões 
ao longo da ribeira das cercas, 
sinalética rodoviária e infor-
mativa, caminhos, património 
municipal diverso, além das 
várias despesas assumidas pelo 
Município relacionadas com o 
combate ao incêndio, nomea-
damente o aluguer de máquinas 
para limpeza de mato, combus-
tível, reparações em várias via-
turas dos bombeiros, exército, e outras 
ainda com funcionários da CMA.
Com a inserção do Concelho de Aljezur 
na área de Calamidade Pública, foi pos-
sível ao município avançar com algumas 
candidaturas ao Fundo de Solidariedade 
disponibilizado pela Comunidade Euro-
peia de forma a repor ou a minimizar 
alguns dos prejuízos resultantes do in-
cêndio e do combate ao mesmo.

Desta forma foram três as áreas abran-
gidas pela candidatura apresentada 
pela Câmara Municipal de Aljezur:

1. Limpeza, reconstrução e arranjo 
de Caminhos em área ardida  

2. Limpeza em área ardida - neste 
ponto foi do entendimento da 
Câmara Municipal informar da ne-
cessidade da limpeza de todos os 
cursos de água de forma a evitar 
que se repetissem as cheias de 
1997. No entanto, só a Ribeira de 
Aljezur, entre a Ponte de Pedra e 
o Porto das Carretas recebeu con-

cordância para que se promovesse 
a limpeza da mesma.

3. Reposição de património Muni-
cipal atingido em área ardida, 
tais como: sinalética rodoviária, 
reposição de bocas de incêndio, 
contadores de água, reparação  
do pontão na Ribeira das Cercas 
e reparação da Escola Primária do 
Peso. 

Desta Candidatura resultou um finan-
ciamento total de 728.326,37¤ que a 
Câmara de Aljezur aplicou nas áreas 
acima mencionadas.
Vários foram ainda os apelos feitos pela 
Câmara Municipal de Aljezur no sentido 
de promover uma limpeza séria na área 
ardida e nos afluentes da ribeira de Al-
jezur e de Odeceixe de forma a minimi-
zar a forte hipótese do risco de cheias 
no caso de uma precipitação abun-
dante. A Câmara Municipal de Aljezur 
apelou ainda, junto das entidades com-
petentes para que fossem entregues, 
aos Bombeiros de Aljezur novas viatu-

ras de combate à incêndio. Os 
Bombeiros, bem merecedores 
de tal equipamento não foram 
contudo ainda atendidos nas 
suas necessidades. 
No desgastante combate às 
chamas que foi desenvolvido 
em conjunto com a corporação 
dos Bombeiros Voluntários de 
Aljezur, apoiados por diver-
sas outras corporações que 
desenvolveram um trabalho 

primordial e exemplar no combate ao 
incêndio. É essencial referir também 
o incondicional apoio por parte da po-
pulação de Aljezur que se prontificou 
e mobilizou nas horas mais difíceis de 
forma a ajudar em diversas áreas de 
apoio logístico bem como na oferta de 
mantimentos, águas e leite, produtos 
essenciais para quem combatia no ter-
reno aquele flagelo. 

// Incêndios de 2003
Limpeza e reconstrução de áreas atingidas



// Praias mais limpas com o apoio da RTA
No âmbito de um protocolo de cooperação assinado entre Câmara Municipal de Al-
jezur e as restantes câmaras do Algarve com orla costeira e a RTA (Região de Turismo 
do Algarve), recebeu esta autarquia diversa maquinaria e utensílios para aperfeiço-
ar a limpeza das praias.
Fruto de uma candidatura apresentada pela RTA a fundos comunitários e de uma 
comparticipação no valor de 40.000,00¤, valor correspondente à comparticipação 
do Município neste projecto, foram atribuídos a esta autarquia 2 tractores e 2 má-
quinas de limpeza de areia, 1 carro de recolha de resíduos sólidos urbanos, 2 pickup, 
diversas papeleiras para as praias e vários contentores.
Este material torna-se, na sua totalidade, propriedade do Município (após o período 
mínimo correspondente ao tempo útil dos equipamentos).   

breves

// Novas viaturas

A Câmara Municipal de Aljezur adquiriu recentemente três novas viaturas. Tratam-se de dois novos autocarros de 28 e 51 lugares e uma carrinha de 9 lugares. O investimento 
total foi de 299.784,26¤. Está assim necessariamente reforçada a frota de viaturas destinadas aos Transportes Escolares e cedências de viaturas a associações, clubes e 
instituições do nosso concelho.
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// Passeios da 3ª Idade

Durante os meses de Março e Abril de 
2004 a Câmara Municipal de Aljezur or-
ganizou, em parceria com as Juntas de 
Freguesia do Concelho, um conjunto de 
passeios dedicados à terceira idade.

// Natal 2004 - Município de Aljezur entregou prendas aos mais pequenos
No passado dia 15 de Dezembro de 2004, o Presidente da Câmara Municipal de 
Aljezur foi às escolas entregar uma pequena lembrança aos mais jovens alunos 
das escolas do Concelho.
Assim as crianças do primeiro ciclo e pré-escolar foram presenteados com uma 
caixa composta por lápis, lápis de cera, canetas de feltro, aguarelas e material 
diverso para darem largas à sua imaginação e criatividade.

Os participantes tiveram assim a opor-
tunidade de conhecer outras paragens 
e relembrar alguns locais.
Os residentes das Freguesias de Aljezur 
e Bordeira foram visitar o Badoca Park, 

local escolhido para as filmagens de 
uma conhecida série televisiva portu-
guesa.
Os residentes da Freguesia de Odeceixe 
deslocaram-se até à Barragem de Santa 

Clara, enquanto que os residentes da 
Freguesia do Rogil fizeram uma jornada 
pelo interior do Alentejo visitando vá-
rias localidades.
Nesta iniciativa a Câmara Municipal 

de Aljezur e as Juntas de Freguesia do 
Concelho envolveram cerca de 400 pes-
soas. No final da temporada de passeios 
foi realizado, no Salão dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, um lanche ofe-
recido pela Câmara Municipal de Alje-
zur. Este lanche foi abrilhantado pela 
artista local Rita Melo que animou estes 
400 seniores (que dançaram durante 
toda a tarde).
A Câmara Municipal de Aljezur conse-
guiu desta forma oferecer a estes “jo-
vens de espírito” uma tarde diferente e 
inesquecível fomentando assim o con-
vívio entre aqueles que muitas vezes 
são esquecidos pela sociedade.
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Aljezur

// ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO          PLANO PARA 2005
O orçamento para 2005 importa numa receita e despesa total no montante de 
14.248.4022, o que traduz um aumento de cerca de 18%.

Ao nível das despesas correntes existe um aumento de cerca de 5%, enquanto nas 
despesas de capital o aumento é de cerca de 27%.

As receitas que suportarão a execução orçamental de 2005, provêm basicamente das 
transferências do Estado, no cumprimento da lei das finanças locais e das transfe-
rências de fundos da União Europeia.

PRINCIPAIS DESTAQUES

Na ADMINISTRAÇÃO GERAL, destaca-se a empreitada de adaptação da antiga escola 
C+S , a edifício dos Paços do Concelho, cujo projecto já foi adjudicado. O concurso 
para a obra será aberto logo que concluído o projecto, o que se julga possível acon-
tecer no próximo verão.

Na PROTECÇÃO CIVIL, está previsto o apoio aos Bombeiros (50.000,00¤) para a cons-
trução do quartel de Odeceixe e mais 30.000,002 para aquisição de equipamento. 
Os Bombeiros continuarão ainda a receber o apoio mensal de cerca de 10.000,00¤ 
para despesas correntes, nomeadamente para apoio ao funcionamento da banda e 
escola de música e  pagamento de vencimentos ao pessoal.

Na EDUCAÇÃO, iremos iniciar a elaboração do projecto da Escola do Primeiro Ciclo 
de Odeceixe, prevendo-se contudo que o início da obra só possa ocorrer depois de 
2005, salvo se houver disponibilidades do Programa Operacional do Algarve para 
financiar esta iniciativa. A nova escola do primeiro ciclo será construída nos Malha-
dais, junto ao Jardim de Infância. Esta iniciativa insere-se no âmbito de um protoco-
lo estabelecido com a CCDR – Algarve e a Direcção Regional de Educação, com vista 
à conclusão da Rede Escolar do Algarve e estava dividido em duas fases. A primeira 
seria a construção do Centro Escolar de Rogil, obra concluída em 2004 e a segunda 
fase será a construção da nova escola do 1º ciclo de Odeceixe, com duas salas de 
aula, sala polivalente, refeitório e campo polivalente.
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Na ACÇÃO SOCIAL, logo que o projecto esteja aprovado pela Segurança Social, será 
lançado o concurso para o Centro Comunitário da Carrapateira.

Prevê-se  o apoio à Casa da Criança do Rogil, para abertura de um ATL – Atelier de 
Tempos Livres, na antiga escola do 1º ciclo de Aljezur.

No ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, daremos continuidade à elaboração dos Planos 
de Pormenor de Aljezur e Carrapateira e prevemos o início da elaboração do Plano de 
Urbanização do Vale da Telha, o qual será elaborado por um Gabinete Técnico Local, 
que será criado pela autarquia, com apoio do Estado.

No SANEAMENTO, será iniciada e concluída a obra da Estação e Conduta Elevatória da 
Zona Industrial, cuja empreitada já está em fase de adjudicação.

Está igualmente previsto, depois do próximo verão o início da empreitada da rede de 
esgotos da Arrifana. Contudo esta obra, nomeadamente o seu arranque,  ficará em 
parte dependente do início das obras da ETAR de Vale da Telha/Arrifana, da respon-
sabilidade da empresa Águas do Algarve.

No ABASTECIMENTO DE ÁGUA, para além da conclusão de algumas redes rurais, no-
meadamente nas Alfambras  (Casa Alta, Monte das Moças e Vale da Ripa), e Vilari-
nha, prevê-se a conclusão do projecto de reforço de abastecimento de água à zona 
norte. Este projecto, que já está em execução, implicará a construção de um novo 
depósito de 1000 m3 em Aldeia Velha e a construção de uma nova conduta, desde 
Aldeia Velha, até ao Bemparece (Rogil), separando assim o abastecimento de Rogil, 
do resto da zona norte do concelho.

No MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, está prevista a construção de uma 
central de compostagem, para tratamento de resíduos provenientes de jardins e po-
das de árvores. A execução do projecto de Ordenamento do Pontal da Carrapateira, é 
outro projecto previsto a ter o seu início no próximo ano, logo que nos seja disponi-
bilizado pelo Parque Natural, o respectivo projecto.

Na CULTURA, será prioritária a conclusão do projecto museológico do Museu da Mar 
da Carrapateira.

No DESPORTO, RECREIO E LAZER, destacamos o início da construção das piscinas, cujo 
processo de empreitada está neste momento na fase de apreciação das propostas.

Nos TRANSPORTES E REQUALIFICAÇÃO URBANA, será lançado o concurso para repa-
ração da Estrada de Marmelete, logo que o projecto esteja aprovado pelo Instituto 
de Estradas.

Será igualmente executada a obra de repavimentação da estrada da Esteveira e da 
estrada Tramelo-Espinhaço de Cão.

O plano inclui ainda a reparação de arruamentos, nomeadamente em Vale da Telha, 
Igreja Nova e Aljezur, bem como a reconstrução do muro na variante de Odeceixe.

A requalificação urbana de Odeceixe é outro projecto a destacar, prevendo-se a sua 
conclusão antes do próximo Verão.

Na área dos MERCADOS E FEIRAS, está prevista a conclusão do projecto do Mercado 
de Aljezur, embora a obra não se inicie no próximo ano. Está ainda previsto a pro-
jecto do Parque de Feiras e Exposições, dependendo o início da obra, da disponibi-
lidade de fundos comunitários.

Para as JUNTAS DE FREGUESIA, a Câmara Municipal continuará a disponibilizar os re-
cursos necessários à execução das suas obras, das quais destacamos para o próximo 
ano, a ampliação do cemitério da Bordeira, a construção de um pontão em Casa Alta, 
a construção de um pontão no Porto das Carretas, em Aljezur e outro na Cerca, a 
construção da casa mortuária em Aljezur, as novas instalações da Junta de Freguesia 
de Aljezur, na antiga escola do Jardim de Infância de Aljezur, a construção de arru-
amentos em Maria Vinagre e Rogil Velho, a construção de um parque de merendas 
na Amarela-Rogil, a construção dos arranjos exteriores do moinho de Odeceixe e as 
obras de melhoramentos no edifício da junta de freguesia de Odeceixe.

O presente Orçamento e Grandes Op-
ções do Plano para 2005 foram apro-
vados por maioria com 3 votos do PS, 1 
da  CDU, e com a abstenção do PSD em 
reunião ordinária desta autarquia rea-
lizada em 23 de Novembro de 2004 e, 
aprovados por maioria com 12 votos do 
PS e 3 abstenções do PSD, na reunião da 
Assembleia Municipal de 17 de Dezem-
bro de 2004.

// ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO          PLANO PARA 2005
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PISCINAS 
MUNICIPAIS 
DE ALJEZUR
UM MERGULHO 
NO PROJECTO
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O projecto tem como objectivo a cons-
trução das Piscinas Municipais de Al-
jezur, em área classificada em Plano 
Director Municipal para Infra-Estrutu-
ras Desportivas, em terreno contíguo 
ao Pavilhão Gimno-Desportivo já exis-
tente.
O terreno será então ocupado pela 
construção do edifício que albergará  
uma piscina coberta, com todos os ser-
viços anexos necessários: bar e espla-
nada interior, parque infantil e arranjos 
exteriores, estacionamento e os neces-
sários acessos, perfazendo um total de 
2.400,39m² de construção.
A procura do aproveitamento da confi-
guração do terreno bem como o apro-
veitamento máximo da luminosidade 
oferecida pela sua localização, exemplo 
é a existência no seu interior de um 
longo corredor envidraçado que permi-
te a ligação visual para a nave da piscina 
e para a criação dum solário optimizan-
do desta forma este recurso natural, 
tirando partido da boa exposição solar 
verificável.
A entrada do público em geral e de 
pessoas deficientes é efectuada pelo 
alçado norte do edifício (sendo dispo-
nibilizados vários lugares de estacio-
namento). 
O espaço está distribuído da seguinte 
forma: controle/bilheteira (aonde tam-
bém se encontram os serviços adminis-
trativos e o gabinete do responsável da 
piscina), galeria de acesso às bancadas 
para 174 espectadores, bar interior com 
zona de mesas, os respectivos apoios 
sanitários, o acesso por escada ou as-
censor especialmente dimensionado 
para a utilização por pessoas deficien-
tes aos balneários/vestiários e por fim 
a saída para o exterior, ao longo de um 
percurso coberto por uma pala e que 
distribui o público para a zona ajardi-
nada de lazer exterior ou para o parque 
infantil exterior.

já se apurou o valor de 2.249.960,77¤ 
para o concorrente classificado em 1o 
lugar, João Fernandes da Silva, S.A.
Note-se que, face ao elevado investi-
mento a obra só será adjudicada se for 
garantido o financiamento da União 
Europeia.
Outras propostas apresentadas:
OBRECOL – 2.346.689,69¤; 
SOPRACIL – 2.419.387,58¤; 
Sociedade de Construção 
José Coutinho, S.A. – 2.507.283,25¤; 
SOMEC – 2.522.308,00¤; 
Manuel Rodrigues Gouveia S.A. 
– 2.678.608,00¤; 
Construtora San José S.A. 
– 2.689.446,69¤; 
NEOCIVIL – 2.989.170,22¤; 
Teixeira Duarte – 2.999.883,49¤.

É também proposta a instalação de um 
compartimento para vigilantes, espaço 
que será partilhado com os primeiros 
socorros, próximo do vestiário do pes-
soal, na zona do balcão de atendimen-
to, centralizando assim estes serviços 
nesta zona fulcral do edifício.
Todos os balneários/vestiários possuem 
saída directa para a piscina passando 
por um conjunto duche/lava-pés. A se-
guir às saídas dos balneários dos pra-
ticantes foram colocadas duas guardas 
de forma a impedir quedas inadvertidas 
na piscina, dado que não estão locali-
zadas junto dos pontos de cota menos 
funda.
Decorre entretanto todo o processo 
de concurso tendo já sido elaborada a 
classificação dos concorentes pelo que 
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// ARREBATADOR ADMIRÁVEL //
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// ARREBATADOR ADMIRÁVEL //
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COMO É QUE NASCEU A IDEIA PARA A 
CRIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA?
A ideia surgiu das necessidades que a 
freguesia tinha. Eu nasci aqui, não vivi 
sempre cá mas, por ter saído do conce-
lho é que me apercebi que havia outras 
coisas que faltavam aqui. Quando voltei 
ao concelho comecei a aperceber-me 
que havia uma lacuna enorme, ou seja 
era necessário, também, cuidar das 
crianças. Há uma Misericórdia que se 
ocupa dos idosos, mas não havia ne-
nhuma instituição que se ocupasse 
das crianças. Na minha infância a única 
coisa que tínhamos era a tasca e depois 
o café e houve muita juventude do con-
celho que se perdeu. Eu analisando isto 
e, entretanto, encontrando-me com 
outras pessoas que também vinham de 
fora com outras ideias, fomos conver-
sando e decidimos partir para a criação 
deste projecto - construir e criar um ATL 
(Actividades de Tempos Livres) no Ro-
gil. Começámos a encontrar-nos, pri-
meiro no café, depois  na minha casa, 
duas pessoas, três, quatro, até às oito 
pessoas que eram necessárias. E assim 
se formou o primeiro grupo de trabalho 
que depois se constituiu na primeira 
comissão. Na altura eram necessárias 
oito pessoas para formalizar a escritura 
pública, fizemo-lo com o tal grupo de 
pessoas que vinha desde o princípio, 
grupo do qual eu sempre fiz parte.

A Casa da Criança do 

Rogil é um projecto 

inovador dedicado 

às crianças do 

nosso concelho. A 

funcionar há apenas 

três anos é já um 

caso de sucesso. 

Astregildo Regino, 

um dos fundadores e 

actual Presidente da 

Direcção, conta-nos 

como tudo começou 

e fala-nos das 

actividades que se 

desenvolvem nesta 

instituição. 

ESSE GRUPO ERA CONSTITUÍDO POR
 PESSOAS DE QUE ÁREAS DE FORMAÇÃO? 
DÊ-ME ALGUNS EXEMPLOS.
A maior arte das pessoas não era de cá, 
até porque este era um projecto des-
conhecido: um ATL no Rogil. O próprio 
Presidente da Câmara me interrogava 
sobre os fundamentos deste projecto, 
quando eu apareci pelas primeiras vezes 
no seu gabinete. Mas nós achávamos 
que no Rogil já fazia falta. Talvez em Al-
jezur também fizesse, mas eu sou daqui 
e sabia que as pessoas precisavam, por 
isso puxei um pouco para cá. A Fátima 
Neto, que era e continua a ser a edu-
cadora do Jardim de Infância do Rogil,  
e a Isabel de Almeida, uma professora 
que veio de Lisboa e que também se co-
meçou a aperceber das necessidades, 
eram duas das pessoas que integraram 
esse grupo. Estas pessoas  viam as ne-
cessidades com maior amplitude do que 
eu, e eu como conhecia a realidade, e 
sabendo que a minha mocidade tinha 
sido agreste (porque naquela altura só 
havia o baile e a tasca), achava que era 
preciso outra coisa. Era preciso ocupar 
as crianças de outra maneira, dar outra 
instrução. 

QUAIS FORAM AS ETAPAS 
QUE SE SEGUIRAM?
Depois aconteceram as primeiras reu-
niões no Centro Regional de Segurança 
Social (CRSS), porque nós queríamos 

ser uma Instituição Particular de So-
lidariedade Social (IPSS), queríamos 
ter um estatuto digno. A seguir a essas 
reuniões constituímos imediatamente 
uma comissão de 25 pessoas, porque 
sem termos nenhuma associação eram 
necessárias 25 pessoas para se fazer a 
inscrição no Centro Regional. E isso foi 
rápido, as pessoas começaram, nessa 
altura, a acreditar neste projecto. Jun-
támos esse número de pessoas, que fo-
ram também os primeiros sócios, para 
podermos registar-nos no CRSS como 
IPSS. Depois disto foi tudo mais fácil, a 
Câmara acreditou no projecto à primei-
ra vista e deram-nos todas as condições 
para funcionar. Rapidamente consegui-
mos este terreno. Nós achámos que era 
óptimo, porque tanto a Escola Primária 
como o Jardim de Infância eram muito 
pequeninos e encontrávamos aqui um 
espaço enorme que estava desapro-
veitado. 

O TERRENO ERA DE QUEM?
O terreno é da Câmara, que nos cedeu 
este espaço por tempo indeterminado 
(até cerca de 90 anos).

A CASA DA CRIANÇA ESTÁ 
A FUNCIONAR DESDE QUANDO?
Desde há 3 anos. Mas, foi um projecto 
que levou 5 anos a pôr de pé. Tivemos 
de constituir a comissão, depois elabo-
rar o projecto e não tínhamos dinheiro. 

Os primeiros vinte contos tirei do meu 
bolso e as outras pessoas a mesma 
coisa, porque eram necessários uns 
milhares de contos para desenvolver 
este projecto. Só edifício da Casa da 
Criança custou cerca de 40000 contos 
(200.000,00¤) e equipá-lo também 
custou muito dinheiro.

HOUVE APOIOS DE OUTRAS 
INSTITUIÇÕES?
Sim, nós inicialmente dirigimo-nos à 
Vicentina, que na altura tinha um papel 
mais relevante do que tem hoje, em 
termos de ajudar as pequenas associa-
ções. Na altura a Vicentina apoiou-nos 
e incentivou-nos muito, compartici-
pando em despesas mais pequenas.

NESTA ALTURA ERA APENAS 
UM PROJECTO?
Sim, porque o projecto de arquitectu-
ra era também um problema, uma vez 
que não tínhamos dinheiro. Entretanto 
houve um arquitecto amigo, que nos fez 
o projecto, o qual a Câmara licenciou 
imediatamente. Fomos de novo para o 
CRSS e aí foi muito fácil que o projecto 
passasse. Este projecto é comparti-
cipado a 65% pelo CRSS e a 35% pela 
Câmara. 

A CÂMARA ASSOCIOU-SE LOGO 
AO PROJECTO?
Imediatamente! A Câmara apercebeu-

ASTREGILDO REGINO
C A S A  D A  C R I A N Ç A

entrevista
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se do valor do projecto e percebeu que 
a sua participação de 35% era bastante 
viável, pondo-se imediatamente à dis-
posição da associação. 

QUEM SÃO OS ULILIZADORES DESTE
ESPAÇO? QUAL A FAIXA ETÁRIA QUE
ABRANGE?
Os acordos que temos com o CRSS 
abrangem o Pré-escolar, portanto a 
partir da idade que entram no Jardim 
de Infância. Antes disso não porque 
não temos serviço de creche. Depois vai 
até aos 16 anos. Este é o nosso leque. 
Mas, no momento não estamos a cum-
pri-lo porque não temos vagas. Não sei 
exactamente a idade das crianças que 
frequentam, mas penso que está a ser 
mais aproveitado pelas crianças do Jar-
dim de infância e da Primária. Temos 
uma lista de espera desde há dois anos, 
e eu acho que é uma discriminação 
muito forte para as pessoas que eu co-
nheço, que são daqui. É injusto para as 
crianças do Rogil. Porque isto foi criado 
para as crianças do Rogil e neste mo-
mento temos muitas crianças das outras 
freguesias do concelho. E já recebemos 
pedidos de muito longe, muito para 
além do concelho.

ENTÃO ESTE PROJECTO NÃO 
SE RESTRINGE SÓ AO CONCELHO?
Neste momento sim, porque não temos 
vagas e a prioridade é o concelho. Só 

se eventualmente tivéssemos vagas é 
que iríamos aceitar outras inscrições. 
Neste momento não há prioridade em 
relação  a nenhuma freguesia do nos-
so concelho, portanto isto em termos 
gerais funciona para o concelho. Mas, 
mesmo assim não conseguimos ter cá 
as crianças todas porque temos a tal 
lista de espera enorme. Todos os dias 
há inscrições.

COMO É QUE AS CRIANÇAS CHEGAM CÁ? 
SÃO OS PAIS QUE AS TRAZEM?
Sim. Nós temos uma carrinha mas não 
faz esse serviço, e não faz porque o 
nosso horário estende-se desde as 8h 
da manhã às 19h,  e achamos que é pos-
sível aos pais entregarem e recolherem 
as crianças dentro deste período. As 
crianças chegam aqui às 8h e depois 
nós encarregamo-nos delas. Levamos 
os pequeninos para o Jardim e os outros 
para a Escola. Mas isto é só para os que 
estão inscritos, os outros vão directa-
mente para as suas escolas. Este ano 
as escolas passaram a ter horário con-
tínuo, às 15.30h terminam as aulas e 
passam aqui o resto da tarde até às 19h. 
São 11 horas contínuas, o período diário 
de funcionamento desta casa.

E COMO É OCUPADO ESSE TEMPO? 
Nos períodos escolares nós não temos 
muitos compromissos. As crianças che-
gam às 8h e até às 9h é um bocadinho 
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que normalmente é ocupado na brinca-
deira. Por volta do meio-dia começam 
os turnos para o almoço. Somos nós que 
fornecemos os almoços para a Escola 
Primária e para o Jardim de Infância. 
Depois as crianças voltam para a Escola 
e Jardim de Infância, às 15.30h saem 
e, as que estão inscritas, voltam para 
aqui. E aí começam as nossas activi-
dades lúdicas, embora tenhamos uma 
hora dedicada aos trabalhos escolares. 
As actividades são muito variadas, são 
por períodos. Inclusive até há um perí-
odo em que há liberdade total, a criança 
faz o que quer, dentro da disciplina é 
claro. Mas há actividades com varia-
díssimas coisas e também começamos 
a ensinar às crianças algumas respon-
sabilidades. Nós além do número de 
pessoas que temos efectivas, temos 
professores que vêm do exterior a quem 
nós pagamos. Nós temos uma professo-
ra que vem de Lagos algumas vezes por 
semana que faz dança e expressão dra-
mática, também trabalhamos o barro, 
porque uma funcionária tem formação 
nessa área. Aliás apresentámos este 
ano um trabalho numa feira de artesa-
nato. Depois temos actividades fora da 
Casa da Criança, nós levamos as crian-
ças para o Pavilhão Gimnodesportivo de 
Aljezur onde se pratica karaté e dança. 
Agora a partir de Janeiro vamos ter in-
formática, já contactamos alguém para 
dar formação nessa área, porque nós te-
mos uma sala com tudo para fazer esse 
trabalho. Depois temos os passeios ao 

HÁ CRIANÇAS QUE NÃO TERIAM OPORTU-
NIDADE DE FAZER ESSAS VISITAS SE NÃO 
FOSSE ATRAVÉS DA CASA DA CRIANÇA? 
Muitas poderiam fazê-las, outras fazem 
porque nós quase que imploramos aos 
pais. Porque estas visitas ao exterior 
têm que ser pagas. Por exemplo em 
Lisboa a entrada num determinado sítio 
tem um custo que as pessoas têm que 
pagar. As crianças só vão se os pais 
pagarem, mas há pais que não podem 
pagar ou não querem pagar. A criança 
se quiser ir vai na mesma desde que os 
pais dêem autorização. Nestes casos 
a associação por vezes paga. Mas, eu 
próprio tenho pago algumas vezes. A 
criança não vai ficar aqui a chorar por 
não ir a um sítio que gosta.

QUEM É QUE TORNA POSSÍVEL O 
FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA?
Nós temos um quadro de pessoal efec-
tivo que já não é tão pequeno quanto 
isso. Nós temos 9 funcionários ou me-
lhor funcionárias, são todas mulheres, 
o que é sui generis! Quando os partidos 
falam de quotas, aqui nunca foi preci-
so quotas para nada. Portanto há uma 
maioria sem ser imposta. As nove fun-
cionárias são: uma Directora, formada 
em Política Social, que está cá há seis 
meses; temos uma encarregada fiscal, 
que é aquela que manobra um pouco 
as coisas entre a Administração, a Di-
recção e a parte pedagógica e que trata 
do expediente diário; depois temos três 
animadoras, uma auxiliar de animação, 

uma auxiliar de limpeza e as duas co-
zinheiras.

SÃO TODAS FUNCIONÁRIAS DA CASA 
DA CRIANÇA?
Não. Nós temos protocolos com a Câ-
mara, e algumas funcionárias estão 
aqui destacadas pela Câmara. Até 
porque a primeira funcionária que a 
Câmara tinha como Animadora, não lhe 
servia para nada. Ela veio para a Câma-
ra porque a Casa da Criança foi criada, 
veio para aqui directamente. Depois 
outras coisas foram surgindo, outros 
protocolos foram sendo realizados. Por 
exemplo o Jardim de Infância e a Escola 
Primária não têm cozinhas, nós temos 
uma cozinha equipada com tudo, nós 
fazemos as compras, nós fazemos os 
almoços, e neste caso a comparticipa-
ção da Câmara são duas funcionárias. 
A Câmara paga as duas funcionárias e 
nós fazemos tudo o resto. Os protocolos 
têm sido feitos assim.

QUAIS SÃO OS PROJECTOS PARA 
O FUTURO?
Em termos do espaço aqui no Rogil as 
coisas estão mais ou menos estabiliza-
das não é possível crescer muito mais. 
Este é um edifício com três anos, que 
está lotado, não podemos ter mais do 
que trinta utentes. Nove funcionários 
para trinta crianças neste espaço físico, 
sai muito caro por criança, e as pessoas 
pagam muito pouco, por isso tem que 
haver muita força de vontade e uma 

grande cooperação entre instituições. 
Neste momento nós pensamos que o 
mais importante e mais necessário é 
criar um ATL em Aljezur. Porque agora 
Aljezur precisa mais do que o Rogil. E 
depois de analisarmos bem a situação 
vimos que algumas crianças que temos 
no Rogil passam para Aljezur, o que 
nos deixa mais espaço para as crianças 
do Rogil. Em Aljezur o edifício vai ser 
maior, o que nos permitirá ter mais dez 
crianças. Deste modo vamos poder ter 
40 crianças em Aljezur. Os nossos pro-
tocolos com o CRSS passarão a ser  para 
40 crianças (no Rogil são 30 crianças). 
O que faz com que nos possamos ocupar 
de 70 crianças. E por estudos demográ-
ficos que fizemos pensamos que até 
2008 isto será suficiente. 
Abrimos hoje as propostas para a exe-
cução das obras em Aljezur. Trata-se da 
readaptação da antiga escola primária, 
mas está assumido pela Câmara que no 
dia que tivermos que sair do edifício 
vamos ter imediatamente outro espaço. 
Mas, para já era a solução mais rápida, 
porque à aqui uma grande necessidade 
de rapidez. Nós devíamos estar a fun-
cionar em 2004, mas em 2005 vamos 
estar de certeza. Quando falo em 2005 
refiro-me ao ano lectivo que começa 
em Setembro, mas eu gostava que fos-
se antes.

Nota: esta é a primeira de uma série de entrevistas 

a pessoas ligadas a associações e instituições que 

desenvolvam trabalhos relevantes no Concelho.

exterior, mesmo no concelho há muitas 
coisas que é preciso descobrir.

E TÊM O ACOMPANHAMENTO DE QUEM?
Têm o acompanhamento das nossas 
funcionárias, que não são professoras, 
são animadoras e são as pessoas res-
ponsáveis pelo ATL.  

TÊM O APOIO DA CÂMARA A NÍVEL 
DE VIATURAS?
Quando é necessário sim. Por exemplo, 
agora nas férias já nós temos progra-
madas várias saídas.

ENTÃO NAS FÉRIAS ESCOLARES 
CONTINUAM A FUNCIONAR?
Sim, um ATL é feito para isso, para ocu-
par as crianças. O que é que os pais fa-
riam às crianças desde o primeiro dia de 
férias até ao início das aulas? As crianças 
estão ocupadas durante as férias desde 
as 8h até às 19h. Têm almoço e lanche, 
têm tudo aquilo que é necessário. As 
saídas ao exterior são complementares, 
nós fazemos isso porque achamos que 
devemos fazer. Vamos a Lisboa, ao Oce-
anário, ao Jardim Zoológico... Temos 
visitado um parque em Monchique, o 
parque em Lagos, a Quinta Pedagógica 
de Tavira, aos cavalos de Bensafrim... 
Há uma série de saídas que nós fazemos 
com as crianças. Vamos aproveitando 
aquilo que eles mais gostam.

ASTREGILDO REGINO
C A S A  D A  C R I A N Ç A
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A intervenção já concluída consistiu 
na ampliação do edifício da escola 
primária através do seu prolongamento, 
criando-se uma nova sala de aulas, 
mantendo-se as características formais 
e favorecendo o seu enquadramento no 
conjunto existente.
Assim, os três edifícios implantados 
em U, definem um pátio interior 
comum às duas escolas e ao ATL da 
Casa da Criança, que oferece um novo 
campo de jogos polivalente bem como 
outros aparelhos recreativos para 
diversas brincadeiras e espaço relvado. 
Dotou-se ainda o edifício com novas 
instalações sanitárias para alunos, uma 
pequena sala e instalação sanitária 
destinada aos funcionários, auxiliares 
e professores, e ainda um lavabo de 
apoio às salas de aulas.
Tanto no jardim-de-infância como na 
escola primária foram construídos dois 
alpendres que proporcionam um espaço 
de circulação e recreio coberto, dando 
de alguma forma continuidade ao 
alpendre existente no edifício do ATL.
Foram de igual modo remodelados os 
acessos pedonais aos edifícios e criadas 
zonas ajardinadas onde serão plantadas 
espécies arbóreas e arbustivas.
Esta intervenção orçou em 177.946,83¤ 
sendo que deste valor 121.540,00¤ 
foram suportados pelo PROALGARVE 
(Programa Operacional do Algarve – III 
Quadro Comunitário).

Escola primária e jardim-de-infância do Rogil

INTERVENÇÃO MELHORA ESPAÇO
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No passado dia 31 de Julho 2004, rea-
lizou-se a primeira edição do Festival 
da Juventude de Aljezur, com uma série 
de iniciativas totalmente dedicadas aos 
mais jovens do Concelho.
E quando falamos dos mais jovens esta-
mos também a falar dos mais pequeni-
nos (até aos 2 anos) que tiveram o seu 
primeiro encontro realizado no Pavilhão 
Gimnodesportivo. Neste 1.º Encontro 
de Pequeninos, os bebés  puderam 
interagir entre eles e ter contacto com 
diversa música através de instrumentos 
de sopro especialmente feita e tocada 
para eles.
Durante o festival foi também inaugu-
rado, pela Junta de Freguesia de Alje-
zur, um equipamento especialmente 

24 // 1º FESTIVAL DA JUVENTUDE DE ALJEZUR 
dedicado às faixas etárias mais jovens. 
Trata-se de um Parque Radical com 
rampas, half-pipe e corrimão, onde 
os mais afoitos poderão realizar várias 
manobras em BMX, Skate e In-line. Na 
inauguração deste espaço foram feitas 
várias demonstrações dos tipos de des-
portos que podem ser praticados neste 
novo equipamento pelo Clube de Bi-
cross de Portimão, tendo sido também 
criado um espaço de diversão constitu-
ído por diversos insufláveis e pelo es-
paço Ludoteca, todos eles promovidos 
pela Câmara Municipal de Aljezur.
À noite tiveram inicio os vários es-
pectáculos que a Câmara Municipal de 
Aljezur tinha reservado para o Pavilhão 
de Feiras e Exposições de Aljezur. Las 

Chicas del Guapo Show (pelo Chapitô) 
abriram a noite com um espectáculo 
que mistura uma encenação teatral 
com algumas artes circenses de cortar 
a respiração e que “incendiaram” o pú-
blico. Seguiu-se então o tão esperado 
concerto de GOMO, que fez saltar toda 
a gente que se encontrava naquele lo-
cal, acabando a sua actuação de uma 
forma apoteótica. Gomo voltou ao palco 
para o “encore”, trajando T-shirt com a 
nova imagem do Município de Aljezur e 
interpretou “Feeling Alive”, o seu tema 
mais conhecido.
Finalmente, e para acabar a noite o Pa-
vilhão de Feiras e Exposições de Aljezur 
transformou-se numa verdadeira dis-
coteca, tendo a música ficado a cargo 

de DJ Deelight que levou ao rubro as 
várias pessoas que não arredaram pé e 
permaneceram até altas horas da ma-
drugada ao som das novas tendências 
musicais.    
Importante será dizer que esta primeira 
edição demonstrou que em Aljezur “ve-
lhos são os trapos”, visto muitos terem 
sido os jovens de idade e de espírito a 
participar neste evento. Demonstrando 
assim as várias formas da juventude.
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7.ª Edição 
do FBDP

// A TERRA E O MAR VOLTARAM A REINAR    EM ALJEZUR
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Cerca de 14 000 visitantes passaram 
pelo (FBDP) Festival da Batata-doce e 
dos Percebes nesta sua 7.ª edição, que 
decorreu nos dias 15, 16 e 17 de Outu-
bro de 2004. Este é um certame que 
já se impôs como uma referência no 
panorama nacional dos festivais gas-
tronómicos.

Durante estes três dias, e pelo sétimo 
ano consecutivo a batata-doce foi a 
rainha e o percebe o rei. Estes dois re-
quintados e famosos produtos que são 
fruto da dedicação das gentes de Alje-
zur e das condições naturais e climaté-
ricas únicas para  sua a existência.

A zona de Aljezur é hoje a maior e a mais 
importante região produtora de batata-
doce de Portugal. A batata-doce é um 
alimento completo e muito saudável, 
dadas as suas propriedades dietéticas, 
nutritivas e terapêuticas. Com valores 
elevados de betacaroteno, uma batata 
média proporciona o dobro do que ne-
cessitamos em vitamina A e um terço da 
vitamina C que precisamos para a nossa 
dieta diária. As batatas-doces são tam-
bém uma importante fonte de ferro e 
potássio e ricas em antioxidantes.

Quanto ao percebe, que é um dos ma-
riscos mais apreciados desta costa (e 

que é de excelente qualidade), cresce 
agarrado às rochas em zonas onde a 
água é mais “batida”. Muitas vezes 
encontra-se em locais de difícil aces-
so pondo em risco a integridade física 
de quem se dedica à apanha deste sa-
boroso marisco. Esta apanha é sempre 
condicionada pelos caprichos do mar e 
das suas marés, sendo este o principal 
factor a determinar a data da realização 
deste certame.

À imagem dos anos anteriores a compo-
nente de exposição pretendeu ser uma 
pequena montra de diversas actividades 
e entidades do Concelho. Os visitantes 
puderam apreciar o artesanato local, 
algumas actividades económicas locais 
e, como não poderia deixar de ser, os 
irresistíveis doces típicos da região.

A animação foi uma constante com ac-
tividades circenses, acordeonistas a 
tocar pelo recinto e um espaço dedica-
do à pequenada (com pinturas faciais e 
muita música). 
Na sexta-feira, dia da abertura oficial, 
a chegada dos convidados ao recinto 
foi feito nas típicas carroças, acom-
panhados pela Bandinha da Alegria e 
pela actuação da Banda Filarmónica 
dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. 
A abertura contou com a presença do 
Presidente do IFADAP/INGA Engº Eurico 

Cabral Fonseca, entre outras Entidades 
Regionais. Neste mesmo dia foi apre-
sentado o novo número do jornal Pes-
soas e Lugares (Jornal oficial do Progra-
ma Leader +, dedicado, neste número, a 
esta região).
No sábado o certame recebeu a presen-
ça de sua Excelência o Sr. Secretário de 
Estado do Turismo Dr. Carlos Martins 
que realizou uma longa visita pelo re-
cinto acompanhado do executivo da 
Câmara e de diversas entidades locais.
Tendo de seguida jantado no recinto  
acompanhado do executivo camarário e  
vários empresários do Concelho ligados 
ao sector.
Quanto à animação nocturna, no pri-
meiro dia esteve a cargo dos SPLASH 
(pop rock). Pela noite dentro a anima-
ção continuou com o Dj DEELIGHT – Al-
garve Connection. No sábado a prin-
cipal atracção foi a conhecida cantora 
RUTH MARLENE, e no domingo a noite 
foi dedicada  aos FADOS.

Este evento, que é organizado pela Câ-
mara Municipal de Aljezur em parceria 
com a Associação de Produtores de Ba-
tata-doce de Aljezur, recebeu ainda o 
apoio da Região de Turismo do Algarve e 
teve como patrocinadores a CENTRAL DE 
CERVEJAS e a CAIXA DE CRÈDITO AGRICO-
LA (São Teotónio). 

Mais uma vez o sucesso deste evento 
foi inquestionável tendo-se registado 
o aumento dos ingressos de entrada, 
do consumo de bebidas e de batatas-
doces vendidas, deixando desde já 
uma grande expectativa para a próxima 
edição

// A TERRA E O MAR VOLTARAM A REINAR    EM ALJEZUR
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// 500 ANOS DO FORAL DE D. MANUEL I

No dia 1 de Junho de 1504 D. Manuel I 
entregou à “Honrada Vila de Aljezur” o 
Foral Novo. 
As cartas de foral, determinavam e 
regulamentavam as formas de relacio-
namento entre o poder local e o reino, 
ao mesmo tempo que definiam direitos 
e deveres aos moradores das localida-
des a que eram atribuídas. Estas cartas 
constituíam um conjunto de leis através 
das quais se regia toda a vida do con-
celho. Desta forma, os forais assumiam 
um papel essencial em matérias admi-
nistrativas e organizacionais dos luga-
res a que eram atribuídos, constituindo 
um instrumento legal fundamental. 
Este documento ocupa assim um lu-
gar de grande importância na história 
do nosso concelho, pois permite-nos 
perceber como decorria a vida na época 
Quinhentista em Aljezur, contendo fiéis 
descrições dos produtos agrícolas da 
época e dos modos de vivência do povo, 
entre outros aspectos.

500 anos depois a Câmara Municipal 
de Aljezur, com o precioso apoio da 
Santa Casa da Misericórdia de Aljezur 
na pessoa do seu regedor – Sr. Gil Luz 
e da Associação de Defesa do Patrimó-
nio Histórico e Arqueológico de Aljezur 
na pessoa do seu Presidente – Sr. José 
Marreiros, apresentou o programa das 

comemorações dos 500 anos do Foral 
de D. Manuel I e da edição da trans-
crição do Foral de Aljezur, pelo Mestre 
José António de Jesus Martins – respon-
sável da referida obra, tornando assim 
este precioso elemento da história de 
Aljezur mais acessível a todos, permi-
tindo-nos descobrir como era a vida em 
Aljezur há 500 anos.
Esta cerimónia foi seguida do des-
cerramento de uma placa toponímica 
comemorativa da efeméride: “Rua D. 
Manuel I”, Junto à nova Escola EBI/JI de 
Aljezur que contou com a presença de 
sua Excelência Reverendíssima Bispo 
do Algarve, D. Manuel Madureira Dias 
(ainda em funções na altura).
As cerimónias do dia encerraram com 
um repasto cheio de iguarias e receitas 
de outros tempos, que deliciaram os 
presentes. 
O Restaurante Pont’ a Pé, onde foi ser-
vido o jantar Quinhentista, foi decorado 
por forma a recriar o mais fielmente 
possível o ambiente de então. O jantar 
foi acompanhado por música da época 
interpretada por Eduardo Ramos.

Os marcos deixados por D. Manuel I 
em Aljezur não se ficam só pelo Foral. 
Existem pelo Concelho vários marcos 
da Arte Manuelina que foram ago-
ra aproveitados para a criação de um 

guia/roteiro que facilita a visita aos 
diversos exemplos desta arte. Este ro-
teiro, produzido pela Câmara Municipal 
de Aljezur, teve a sua apresentação na 
Igreja de Odeceixe. De seguida teve lu-
gar, neste mesmo local, um concerto de 
Música Medieval interpretado pelo Duo 
Galvão e pelo Grupo Coral Adágio.

Ainda no âmbito destas comemorações, 
a Câmara Municipal em colaboração com 
a Associação de Defesa do Património 
Histórico e Arqueológico de Aljezur, a 
Santa Casa da Misericórdia e a Paró-
quia de Nossa Senhora d´Alva, recriou 
no dia 11 de Julho a entrega do Foral ao 
Alcaide de Aljezur, representado pelo 
actual Presidente da Câmara Municipal, 

Manuel Marreiros, que trajou a rigor, 
bem como os restantes membros do 
Executivo da Câmara. 
Do cortejo fizeram parte cerca de 200 
pessoas que representaram a Nobreza, 
o Clero, o Povo, e um grupo de pasto-
res medievais que animaram o cortejo 
que saiu do Castelo de Aljezur para o 
largo em frente ao Museu Municipal, 
onde decorria uma pequena Feira Qui-
nhentista. Nesse local o representante 
do Rei fez então a entrega do Foral D. 
Manuel I à “Honrada Vila de Aljezur”, 
anunciado por trompetes da Banda Fi-
larmónica dos B.V.A. 
Após a entrega do Foral o Alcaide decla-
rou aberta a feira dando iniciou às fes-
tividades (com “cuspidores de fogo”, 
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animação circense, bobo da corte e os 
animados pastores com os seus “Apitos 
e Zambubadas”).
Na Feira encontravam-se à venda di-
versos produtos tais como legumes, 
pão, bolos, mel, licores, enchidos, ar-
tesanato e a típica tasquinha dos comes 
e bebes com produtos da época.

Paralelamente, decorreu um ciclo de 
exposições subordinadas ao tema: 
“As Viagens do Infante D. Henrique no 
Algarve do Século XV – 1415-1460”. E 
outra dedicada à Arte Manuelina com 
várias peças relativas a este período, 
que decorreu na Galeria Municipal. 
No encerramento destas comemorações 
foram ainda promovidas no passado dia 
10 de Dezembro 2004, uma conferência 
e exposição foto documental sobre os 
“500 ANOS DOS FORAIS NOVOS OU MA-
NUELINOS DO REINO DO ALGARVE”, nos 
Paços do Concelho.
Esta conferência contou com a presença 
do Mestre José António de Jesus Martins 
que na ocasião apresentou a sua última 
obra relacionada com esta temática.

O FORAL MANUELINO 
DE ALJEZUR

1504-2004

José António de Jesus Martins
Mestre em História Medieval pela F.L.Porto

A vila de Aljezur, através da sua edilidade, 

comemorou em 2004, os 500 anos do Foral 

Manuelino de Aljezur. 

Também intitulado Foral Novo ou simples-

mente Foral de Aljezur de 1504, esta vila 

medieval do então Reino do Algarve de Tre-

zentos, conquistada no século XIII aos Mou-

ros e administrada pela Ordem de Santiago, 

constitui um dos poucos exemplos onde a 

presença de um majestoso castelo ainda é 

possível de ser observado e visitado. 

Sobranceiro à vila, este castelo constitui, 

para além da sua imponência, um dos locais 

onde recentemente a intervenção arqueoló-

gica, tem contribuído para o conhecimento 

da Cultura Árabe anterior à ocupação cristã 

nesta área do Algarve Ocidental.

Aljezur teve o seu primeiro Foral no século 

XIII, datado de 12 de Novembro de 1280 1. No 

século XVI e datado de 1 de Junho de 1504, 

recebe novamente novo Foral. Vários foram 

os autores que ao mesmo se referiram 2. Po-

rém, a sua transcrição integral e actualizada, 

somente agora foi conseguida.

Todos os  Forais Manuelinos do Algarve data-

dos de 1504, têm como referência o de Silves 

e este tem como modelo padrão o de Lisboa 

datado de 1502. Dos outorgados ao Algarve 

por D. Manuel I com exceptua-se o de Alcou-

tim que é datado de 1520. 

Conjuntamente com o original, fizeram-se 

mais duas cópias, totalizando três exem-

plares. Um era para o senhor da localidade; 

outro para a Câmara a que se destinava e um 

terceiro exemplar ficava arquivado na Torre 

do Tombo.

No que concerne aos Forais Manuelinos do 

Algarve, a entrega dos mesmos às povoações 

destinatárias era em dias festivos, onde as 

feiras anuais ou acontecimentos de grande 

concentração popular, seriam os momentos 

mais indicados para dar ao conhecimento pú-

blico local tão importante documento.

Os Forais Manuelinos e a Leitura Nova

Os Forais Manuelinos integram-se na deno-

minada Leitura Nova, a qual é “(...) clara-

mente encarada como ensejo para contar os 

feitos dos portugueses, como processo de 

conhecer e dar a conhecer o passado para ser 

exemplo ao presente e ao futuro, e também 

como medida administrativa, pois a orga-

nização que se queria dar aos documentos 

permitiria uma consulta rápida aos funcioná-

rios que tinham a incumbência de prestar os 

serviços próprios de um arquivo”  3.

Se considerarmos que a Leitura Nova tem 

também o propósito de construir uma me-

mória, tendo “a primeira iniciativa de mandar 

tresladar documentos antigos” 4 origem no 

reinado de D. João II, no ano de 1484, como 

rei e Mestre da Ordem de Santiago 5. 

Esta própria construção é estruturada e espe-

lhada no reinado de D. Manuel I, referindo-se 

à Leitura Nova, como “A mais homrrada cousa 

de similhante calydade que em parte alguma 

do mundo se posa ver “ 6. 

Dos documentos copiados, inventariaram-

se em primeiro lugar por Comarcas, entre as 

quais a de Odiana (Alentejo e Algarve) com  

8 livros.

À associação da construção da memória, te-

mos a extraordinária realização da Iluminura. 

“A iluminura dizia principalmente respeito 
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aos frontispícios, as grandes obras de arte 

da Leitura Nova, colocados sobre a tauoada 

e o primeiro fólio do texto. (...) As ilumi-

nuras eram elaboradas complementarmente 

ao texto, feitas na maior parte dos casos em 

paralelo com a última fase do trabalho de 

caligrafia” 7. 

No que concerne à análise estilística da Lei-

tura Nova, onde as iluminuras constituem 

uma das suas maiores características, pode-

mos considerar várias periodizações, sendo 

a do Foral Manuelino de Aljezur aquela que 

é integrado no estilo gótico tardio (Série I 

- 1504-1511) 8.

Considerada como uma série de equilíbrio 

estilístico, patenteado por uma unidade de 

estilo entre a decoração e a imagem heráldi-

ca, é apontada como um dos “conjuntos mais 

homogéneos da Leitura Nova “ 9.

No que concerne ás iluminuras patentes no 

Foral Manuelino de Aljezur as mesmas in-

tegram-se nessa homogeneidade, onde os 

elementos caligráficos são bem evidentes 

de onde se destaca, isso sim, o frontispício, 

com as insígnias régias, ladeadas pelas es-

feras, numa composição textual onde estão 

presentes elementos naturalistas, formados 

por elementos da flora e fauna.

Ao percorrer-mos, em síntese, a estrutura 

do Foral Manuelino de Aljezur e a própria 

fundamentação da Leitura Nova, constituiu 

nosso intuito ao transcrevermos o citado 

documento numa leitura actualizada (sem, 

contudo, nunca nos desviar-mos do original) 

uma preocupação de entendimento elegível a 

um maior número de interessados.

Ao invés, para que no futuro, constitua 

uma referência científica a quem entender 

elaborar determinado trabalho académico, 

realizámos a transcrição que se impunha 

num respeito absoluto pelo original, com as 

excepções devidas.

e cópias) o Algarve assistirá a um conjunto 

de acções que se centram, especificamente, 

com as edições fac-similadas da maior parte 

dos Forais associados às localidades ante-

riormente referidas. 

Assim, desde 1504 até serem abolidos (sé-

culo XIX) estes documentos/regulamentos 

emanados por D. Manuel I, cuja origem 

emerge do reinado de D. Afonso V, nas Cortes 

realizadas em 1472, passando pelo reinado de 

D. João II, nas Cortes de Évora/Viana de 1482, 

regularam a vivência das localidades que 

usufruíram dos respectivos Forais.

O que são os Forais? 

Do latim forum e na designação castelhana 

fuero breve, é considerado “o diploma con-

cedido pelo rei, ou por um senhorio laico ou 

eclesiástico, a determinada terra, contendo 

normas que disciplinam as relações dos seus 

povoadores ou habitantes entre si e destes 

com a entidade outorgante (...). Por via 

da regra, os seus preceitos referem-se às 

seguintes matérias: liberdades e garantias 

das pessoas e dos bens dos povoadores; 

impostos e tributos; composições e multas 

devidas pelos diversos delitos e contraven-

ções; imunidades colectiva; serviço militar; 

encargos e privilégios dos cavaleiros vilãos; 

ónus e forma das provas judiciárias, citações, 

arrestos e fianças; aproveitamento dos terre-

nos comuns (...)“  13.

No reinado de D. Manuel I, os Forais deixam 

de ter um “o carácter de estatutos político-

concelhios, para conservarem o simples as-

pecto de registos actualizados das isenções 

e encargos locais” 14. Estamos, portanto, em 

presença de documentos escritos que vei-

culam tanto quem os outorga como quem se 

destinam. 

Constituem, essencialmente uma fonte de 

rendimentos para a coroa e para os reis.“ 

(...) Detinham, ainda, vantajosos direitos, 

como os de relego, padroado, de comedoria 

e aposentadoria ou direito de pousar com a 

sua comitiva nas casas particulares, igrejas 

e mosteiros, os quais deviam fornecer-lhes 

abrigo, roupas, lenha e víveres” 15. “(...) O 

foral é, por excelência, uma carta de doação 

privilegiada (...) 16, (...) é o fundamento do 

poder e organizações locais, (...) e estabe-

lece as formas de arrecadação dos direitos 

reais (...) 17.

De todos os Forais Manuelinos, o modelo 

padrão que emerge do de Silves (modelo 

padrão dos do Algarve de 1504) é o de Lisboa 

datado de 1502. 

Até chegar ao destinatário, vejamos qual o 

processo, quais os caminhos que tomava18. 

Após serem redigidos pelo escrivão da Chan-

celaria eram transportados pelo porteiro à 

casa do Chanceler, onde eram selados. Após 

este trâmite processual eram entregues 

novamente ao escrivão nos quais se fazia a 

anotação das respectivas custas. Após esta 

formalidade seguiam para os seus desti-

natários, onde se fazia a publicação, o que 

acontecia perante o povo, normalmente em 

dia de feira.

No que concerne aos Forais Manuelinos do 

Algarve, a sua publicação seria, naturalmen-

te, em dias festivos, onde as feiras anuais 

ou acontecimentos de grande concentração 

popular, seriam os momentos mais indicados 

para dar ao conhecimento público local tão 

importante documento.

Forais Antigos

A importância dos Forais para as localidades 

algarvias é conhecida dos investigadores e 

estudiosos. Cada vez mais o público não es-

pecializado tem vindo a interessar-se pela 

documentação do passado, sobretudo o re-

lacionado com a Idade Média e, no presente 

1 Cfr. Fernando Calapez CORRÊA, O Foral Antigo de Aljezur, 
D. Dinis – 1280, Edição do I Encontro das Colectividades do 
Concelho de Aljezur, 1992.
2 Como por exemplo os vários estudos da autoria do saudoso 
amigo e Professor Doutor Emmanuel Correia publicados na 
Revista Espaço Cultural, edição da Câmara Municipal de 
Aljezur durante a década de 90 do século XX.

3 Cfr. Maria José Mexia Bigotte CHORÃO, “A Leitura Nova ou 
a Construção da Memória” in Leitura Nova de Dom Manuel 
I, Introduções, Edições INAPA, SA., I.N.T.T., Lisboa, 1997, 
p. 9.
4 Idem, ibidem, p. 15.
5 Idem, ibidem. 
6 Cfr. Sylvie DESWARTE-ROSA, “A mais homrrada cousa de 
similhante calydade que em parte alguma do mundo se 
posa ver “, in Leitura Nova de Dom Manuel I, Introduções, 
Edições INAPA, SA., I.N.T.T., Lisboa, 1997, p. 31.
7 Idem, “ A Elaboração da Leitura Nova sob a orientação 
dos seus diferentes Directores “, in  Leitura Nova de Dom 
Manuel I, Introduções, Edições INAPA, SA., I.N.T.T., Lisboa, 
1997, p. 44 e seguintes.
8 Idem, “Análise Estilística da Leitura Nova “in Leitura Nova 
de Dom Manuel I, Introduções, Edições INAPA, SA., I.N.T.T., 
Lisboa, 1997, pp.57-58.
9 Idem, ibidem.
10 Nomeadamente os de Portimão, Silves, Castro Marim, 
etc. 
11 Cfr. Manuel Artur NORTON, A Heráldica em Portugal, Raí-
zes, Simbologias e Expressões Histórico-Culturais, Volume 
I, Dislivro Histórica, 2004, p. 196.
12 Idem, ibidem.
13 Cfr. Forais in Dicionário de História de Portugal, Direcção 
de Joel Serrão, Porto, Livraria Figueirinhas, s/d, p.55.
14 Idem, ibidem, p.56.
15 Cfr. Isilda Maria Pires MARTINS, O Foral de Loulé de 1266, 
Câmara Municipal de Loulé, 1989, p.16.
16 Cfr. Maria José Mexia Bigotte CHORÃO, Os Forais de D. 
Manuel I, 1496-1520, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
Estudos, Lisboa, 1990, p.9.
17 Idem, ibidem.
18 Idem, ibidem, pp.13-14.
19 Idem, ibidem, p. 33.
20 Idem, ibidem.
21 Idem, ibidem.
22 Idem, ibidem, p. 34.
23 Cfr. De nossa autoria, Os Forais do Algarve no Reinado de 
D. Manuel I (O Foral de Lagos de 1504), Lagos, 1996, pp. 
38 e seguintes, nomeadamente os respectivos Mapas que 
neste estudo reproduzimos, revistos e actualizados.

Para muitos, o texto de um Foral datado de 

uma mesma periodização e sobretudo a partir 

do seu modelo padrão, constitui uma refe-

rência que poderá ser adoptada textualmente 

para a transcrição de tantos outros similares. 

Na verdade não existem dois Forais iguais no 

todo. Em parte, admitimos que sim. Porém, 

muitos são os factores que os individuali-

zam. 

O Foral Manuelino de Aljezur é exemplo disso 

e basta confrontar com alguns dos já edita-

dos10 para verificar-mos o referido anterior-

mente.

Comemorar 500 anos de um documento com 

estas características é, antes de mais reavivar 

a memória de séculos passados onde o Reino 

do Algarve assumiu uma importância ímpar 

na História de Portugal. 

E, se outrora, a nível local, esta outorga 

constituiu uma aspiração dos Procuradores 

dos Concelhos às Cortes do século XV, não 

devemos esquecer que os mesmos devem 

estar associados ao fim “do logo processo 

político que conduz à modificação das es-

truturas sociais oriundas da Idade Média” 11, 

e parte integrante do “método de centraliza-

ção do poder monárquico em que o Rei como 

centro para que tenderão as linhas de toda a 

vida pública “ 12.

Os Forais do Algarve de 1504 

Entre Junho e Agosto de 2004, o Algarve 

comemora 500 anos dos Forais Novos ou 

Manuelinos dados ao Algarve no ano de 1504 

pelo rei D. Manuel I. Estes Forais respeitan-

tes a Albufeira, Aljezur, Castro Marim, Faro, 

Lagos, Loulé, Portimão, Silves e Tavira cons-

tituem um dos mais importantes documentos 

emanados das Chancelaria Régias dos finais 

da Idade Média em Portugal.

Entre 1 de Junho (a da data dos originais) e 

20 de Agosto (a data dos respectivos registos 

O FORAL MANUELINO DE ALJEZUR 1504-2004
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caso, sobre o reinado de D. Manuel I, cujo 

monarca em 1504 atribuiu ao Algarve nove 

Forais Novos ou Manuelinos.

A importância destes documentos para o Al-

garve ainda é maior, atendendo que, muitas  

localidades que não tendo Foral próprio até 

1504 (e outras em momentos intercalares) 

regiam-se pelo Foral de Silves de 1266 que 

tinha como modelo padrão, o Foral de Lisboa 

de 1179.

Todas as localidades do Algarve conheceram 

Foral Novo em 1504? 

Com excepção de Alcoutim (cujo Foral foi ou-

torgado em 20 de Março 1520, sendo o antigo 

datado de 19 de Janeiro de 1304); de Porches 

(que manteve o seu Foral Antigo datado de 

20 de Agosto de 1286) de Cacela (dado em 17 

de Julho de 1283),etc., todas as localidades 

importantes desta região, no contexto socio-

económico que o século XVI trouxe ao Algarve 

e que o período dos Descobrimentos Portu-

gueses muito contribuiu para que tal aconte-

cesse, tiveram o privilégio de deter nos seus 

Concelhos, à guarda das suas Vereações, um 

exemplar do Foral Novo dado por D. Manuel I 

durante o seu reinado. 

Quais as localidades importantes do Algarve 

do século XVI?

Em primeiro lugar, a sua única cidade: - A 

cidade de Silves, até aí a capital do Reino do 

Algarve. A partir de Silves, temos no actual 

Barlavento, Portimão (na segunda metade 

do século XV, Vila Nova de Portimão), Lagos 

e Aljezur. 

No Sotavento, contam-se as então vilas de 

Albufeira, Loulé, Faro, Tavira e Castro Marim. 

Alcoutim, como salientámos, só irá usufruir 

de Foral Novo em 1520. Mesmo estas terras 

que se destacavam do conjunto das localida-

des algarvias do século XVI, tinham uma hie-

rarquização ao nível da tipologia dos Forais. 

Assim, eram considerados lugares principa-

es19, Lagos, Faro, Loulé, Silves e Tavira. Os 

que eram considerados de outra sorte meãa 

de lugares 20 eram Castro Marim e Vila Nova 

de Portimão e os de terceira ordem, eram as-

sinalados como sendo Albufeira e Alcoutim21. 

Esta classificação embora seja emergente 

dos custos inerentes aos Forais, dá-nos, por 

outro lado, a hierarquização das terras 

do Algarve no contexto da generalidade 

das localidades algarvias. 

Curiosamente a vila de Aljezur (cujo 

Foral antigo é datado de 12 de Novem-

bro de 1280) não se encontra indexada 

a nenhuma das tipologias referidas. 

Mesmo assim recebeu Foral Novo e 

naturalmente a sua população teve de 

suportar os seus custos.

Quanto custava um Foral Novo ou Manuelino?

Sobre esta matéria são escassos os exemplos 

de custas referentes à atribuição de um Foral, 

neste caso um Foral Novo ou Manuelino. 

Sabemos que o Foral do Alvito custou 1.281 

reis e a totalidade das despesas repartiu-se 

do seguinte modo: - “ Letras-7 reis; Parra-

fos-37 reis; Folhas brancas-182 reis; Folhas 

escritas-380 reis; Chancelaria e porteiro-110 

reis; Encadernar-120 reis; Guarnição-250” 22. 

Outros custaram menos, como por exemplo, 

os Forais de Serpins e da Lousã (669 reis) 

enquanto o Foral de Vila Real custou 976 

reis. Em relação aos Forais do Algarve nada 

sabemos, nem em relação à sua estrutura 

parcial nem à totalidade dos seus encargos. 

Provavelmente terão custado sensivelmente 

o mesmo que outros congéneres ou com um 

idêntico preçário dos  atrás foram referidos. 

As diferenças entre Forais Antigos e Forais 

Novos ou Manuelinos. 

A principal diferença entre os Forais Anti-

gos do Algarve (datados do século XIII) e os 

Novos ou Manuelinos da primeira metade do 

século XVI centra-se, antes de mais, sobre 

alguns séculos de distância entre o momento 

de outorga dos primeiros e a entrega dos se-

gundos às populações destinatárias. 

Com todas as conjunturas das épocas pas-

sadas, o desenvolvimento socio-económico 

das suas populações e a crescente centrali-

zação do poder régio que ao longo dos anos 

se vinha a acentuar e pela insistência dos 

Concelhos em reformular os antigos Forais, 

podemos salientar que a necessidade de 

outorga de novos Forais tornou-se uma exi-

gência das populações, aliás, bem espelhada 

nos Capítulos especiais das localidades do 

Algarve que tinham assento em Cortes.

Por outro lado, os Forais Antigos estavam re-

digidos em latim. Com os Forais Manuelinos 

a redacção dos mesmos passou a estar em 

Leitura Nova, uma das mais expressivas ma-

nifestações da política administrativa e cen-

tralizadora do reinado de D. Manuel I, onde 

as iluminuras aparecem, tanto na qualidade 

como na profusão, manifestamente um de-

sejo de ostentação régia na só na qualidade 

como na quantidade de livros produzidos no 

seu reinado.

As diferenças entre o modelo padrão (Foral de 

Silves) e o Foral da vila de Aljezur

Do conjunto de regras estabelecidas no Foral 

de Silves, considerado o modelo padrão dos 

restantes Forais Manuelinos de 1504, deve-

mos ter em linha de conta que existem carac-

terísticas que são inerentes a cada exemplar 

e, naturalmente, a cada localidade.

No caso de Aljezur, existem sobretudo, duas 

características, as quais são 

referidas como as de Sall e as 

Moemdas. 

DE SALL

Do sall que uier a dicta uilla per 

mar paguaram dizima aa porta-

gem pella emtrada.

E por terra os que o trouxerem 

pera uender. ou tirarem pagara 

tres ceptis por carga mayor.

E dous ceptis por menor.

E do Costall.em todo all. se guardara o Capi-

tollo do pam por terra.

No que concerne ao sal, somos informados 

que do  que viesse à vila por mar ter-se-ia 

de pagar dizima. Do que viesse por terra ou o 

tirarem dela teriam que pagar três ceitis pela 

maior carga, enquanto pela menor, o valor a 

pagar seria de dois ceitis. 

Do carregado aos ombros (costal) pagar-se-

ia um ceitil por quatro alqueires, enquanto da 

carga maior o valor a pagar seria de dezasseis 

ceitis. 

No que concerne à outra característica paten-

te no Foral Manuelino de Aljezur, as Moemdas 

– ficamos a saber que metade das mesmas 

eram do rei e quanto ao pagamento prove-

niente do usufruto das mesmas, de catorze 

alqueires, um seria propriedade do rei.

MOEMDAS

E assi pello dicto foral foram Resuadas pera 

a coroa de nossos regnos a metade das moe-

mdas daguoa que se dicta uilla fezessem.

 Pello quall Anos pertemçe A metade de to-

das has moemdas. Das quaaes  soomente se 

hora paguara.

Aquello quall Anos pertemçe A metade de 

todas has dictas moemdas. Das quaaes soo-

mente se hora paguar. 

Aquello que atee ora. Sempre esteueram em 

posse de paguar.

E das moemdas que daqui auamte nouame-

mte se fezerem. Paguaram a metade Como 

no dicto forall era comtheudo ou aquillo que 

se comçertarem com as pessoas que as dic-

tos dereitos houuerem ou teuerem

E leuaram de maquja em cada huuma das 

ditas moendas de quatorze alqueirre huum 

sem mais leuarem outra nenhuuma cousa.

Como curiosidade, podemos salientar que no 

modelo padrão aparece o título de Marinhas e 

Sal,23 enquanto no Foral Manuelino de Alje-

zur, a expressão que nos aparece é somente 

– Sall. 

Dos 165 títulos das variedades de produtos 

sujeitos a uma taxação, de um conjunto de 

sessenta Capítulos, as diferenças entre o Fo-

ral de Silves – modelo padrão – e o de Aljezur, 

cinge-se a duas únicas, que como vimos se 

titulam de Sall e Moemdas.

Concluindo, a salvaguardada destes mesmos 

Forais deve constituir factor determinante de 

que a especificidade desta região é única e do 

ponto de vista da divulgação e promoção do 

património documental, notavelmente actu-

ante no contexto nacional.
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PMIF

O PMIF (Plano Municipal de Incêndios Florestais) é um ins-
trumento de apoio á gestão municipal em termos de defesa 
contra incêndios. 
Tradicionalmente a defesa contra incêndios tem sido tratada, 
entre nós, a partir do governo central, assente em dois secto-
res estanques: Ministério da Agricultura (Prevenção e detec-
ção) e Ministério da Administração interna (Combate).
Os PMIF visam precisamente inverter esta situação, ao nível 
do território municipal., ou seja:
• Intervenção com coordenação local (e não central);
• Integração sinérgica (em vez de separação) da Preven-

ção, Detecção e Combate.

Até agora poucas foram as câmaras que manifestaram cora-
gem política em chamar para si a responsabilidade dum PMIF, 
preferindo “lavar as mãos” e deixar ao Estado Central essa 
responsabilidade... Também, se deverá assinalar pouca von-
tade do Estado Central em delegar essa responsabilidade.
Estes últimos anos mostraram que o modelo central não re-
solve a problemática dos incêndios, só isso pode explicar que 
enquanto todos os países Europeus da Orla Mediterrânica te-
nham conseguido controlar (e até reduzir) os valores médios 
anuais de área queimada, Portugal surge imparável duplican-
do a sua já elevada média anual dos últimos anos.
As Câmaras de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo surgem como 
pioneiras nesta questão:
Infelizmente no ano de conclusão (2003) do PIMIF (Plano 
Inter-Municipal de Incêndios Florestais) o seu território foi 
afectado pelo violento incêndio numa área de 8500 há (cerca 
de 12% do território).
Foi então necessário proceder a uma actualização cartográfica 
do PIMIF, e analisar em detalhe o “porquê da área queima-
da?”.
Dos resultados dessa análise, foi fácil concluir que as propos-
tas que o PIMIF preconizava para o local queimado, se imple-
mentadas, teriam permitido controlar a situação;
Os objectivos a curto prazo deste plano serão reduzir drastica-
mente a área queimada nos próximos 4 anos, de forma a pro-
teger a floresta actualmente existente, os valores ambientais, 
o património humano e natural.  
A médio/longo prazo serão de promover a criação duma flo-

resta adaptada á sociedade actual e gerações futuras.
As propostas preconizadas pelo PIMIF apontam para dois tipos 
estruturadas em dois sub-planos:
• Plano de Defesa Contra Incêndios (PDCI);
• Plano de Ordenamento Hidrológico Florestal (POHF)

O mais urgente é o PDCI, uma vez que sem controlar a questão 
dos incêndios, de forma estrutural, as acções de florestação 
não passarão de investimentos destinados a criar “lenha para 
incêndios”. E daqui vai um recado para uma tentação fácil 
nestas situações, que é o Estado Central “para mostrar servi-
ço” canalizar verbas de forma desproporcional para a flores-
tação de áreas queimadas, em detrimento de tratar do espaço 
e paisagem que ainda não ardeu. 
O PDCI inclui, de forma integrada, a prevenção, detecção e o 
combate, apostando num claro reforço da prevenção.
Ao nível da prevenção, a prioridade vai para a Silvicultura 
Preventiva, ou seja, acções de redução da carga combustível 
em locais particularmente perigosos, detectados durante o 
trabalho de campo, de forma a criar aí manchas e faixas de 
descontinuidade horizontal da carga combustível, que permi-
ta controlar a deflagração de grandes incêndios.

A proposta preconiza, para os próximos 4 anos, um signifi-
cativo acréscimo no financiamento anual da defesa contra 
incêndios florestais. Este acréscimo de despesas, irá incidir 
maioritariamente num grande reforço da Prevenção que passa 
dum peso de 28% para 77% do financiamento total da propos-
ta. Dentro da prevenção, caberá destacar o forte acréscimo 
da Silvicultura Preventiva. O plano que num futuro próximo 
os investimentos na defesa contra incêndios, devem incidir 
maioritariamente no reforço da prevenção. Por último nunca 
será demais recapitular quatro grandes vantagens preconi-
zadas neste plano. Viabilidade económica das medidas pro-
postas a sua implementação prática traduzirá num contributo 
muito positivo para o desenvolvimento económico dos conce-
lhos envolvidos, contributo determinante para a conservação 
do património paisagístico e dos valores naturais, contributo 
determinante para a qualidade da oferta turística e criação de 
emprego  Com base neste plano a Associação de Municípios 
Terras do Infante (Aljezur, Lagos e Vila do Bispo) apresentou 

uma candidatura ao programa AGRIS, no valor de 13.500.000,00¤. Todavia esta As-
sociação de Municípios viu-se na contingência de rectificar o valor da candidatura 
para 1.800.000,00¤ dos quais vai beneficiar de 1.475.700,00¤, para os 3 Concelhos 
durante 4 anos, o que se traduz no defraudar das expectativas destes municípios, 
que de forma séria levaram por diante um projecto único no país. 
Talvez a preocupação do estado com a protecção contra incêndios não seja tão evi-
dente como deveria fazer crer.
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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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