UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS

Informações
__________________________________________________________________________________________________________

20 de setembro de 2014 a 21 de novembro de 2014

Informação da atividade da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos
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REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE
MOINHOS DE 21/11/2014

Período de 20/09/2014 a 21/11/2014

Informação
A- DILIGÊNCIAS EFETUADAS E DESENVOLVIMENTOS NO ÂMBITO DA
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DA
GESTÃO CORRENTE/FINANCEIRA E PATRIMÒNIO

- Foram integradas durante este período através do programa CEI duas pessoas
beneficiárias de prestações de desemprego, e uma pessoa ao abrigo do programa
CEI+ pessoas com deficiência.
Foram ainda integradas mais três pessoas beneficiárias de RSI.
- Relativamente à situação financeira da autarquia, informa-se que o saldo disponível
em 17 de novembro era de 61.600,16 € (sessenta e um mil e seiscentos euros e
dezasseis cêntimos).

B - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, URBANISMO E EDIFICAÇÃO
DEGRADADA
- Deu-se início à Empreitada “Execução de Calçada em cubo de granito junto à
Igreja Matriz”. A obra consiste em ligar com calçada, as escadas de acesso ao parque
de estacionamento e a calçada de acesso à entrada principal da igreja Matriz. A área
a preencher com pedra de granito é de 250 m2, com uma largura de 5 m, com um
comprimento de 50 m.
Esta obra visa melhorar o acesso dos peregrinos à Igreja.
- Efetuou-se o levantamento de tampas de esgotos em Rio de Moinhos.
- Procedeu-se à desinfestação das sargetas em Rio de Moinhos.
- Reparações diversas, entre elas, rebocos e pinturas na sede da Comissão de
Reformados de Aljustrel.
- Reparação do telhado e alguns rebocos na Igreja de Nossa Senhora do Castelo.
- Pintura da casa de habitação que se situa ao lado da Nossa Senhora do Castelo.
2

C - OBRAS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Ao longo deste período continuaram os trabalhos de limpeza, pinturas, caiação e
arranque de ervas nos espaços públicos dos aglomerados da Corte Vicente Anes, São
João, Vale d´Oca, Carregueiro, Nossa Senhora do Castelo, Igreja Matriz e Bairro do
Plano. Iniciou-se também a limpeza nas zonas do Bairro da Cooperativa, Bairro
Azul, Bairro da Encosta de Nossa Senhora e em Rio de Moinhos.
- Diversas reparações e apoio à atividade normal da Cocaria.
- Manutenção do Jardim Público Dr. Brito Camacho em Rio de Moinhos.
- Manutenção geral do Cemitério de Rio de Moinhos e Casas Mortuárias de Aljustrel, Rio de Moinhos e Corte Vicente Anes.
- Manutenção geral do Centro Comunitário de Rio de Moinhos.

D – SEGURANÇA, PROTECÇÃO CIVIL E JUSTIÇA
- A União das Freguesias mantem o acompanhamento das situações relacionadas com a
segurança de pessoas e bens e de proteção civil.

E - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
- A Escola de 1º Ciclo de Rio de Moinhos, no Concelho de Aljustrel encontra-se de portas
abertas.
Na sequência das várias reuniões realizadas com o Ministério da Educação, nomeadamente
com a Secretaria de Estado do Ensino e Administração Escolar e Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, estas entidades mostraram-se sensíveis aos justos argumentos
invocados e foi possível garantir o funcionamento de um polo do Agrupamento de Escolas
do Concelho de Aljustrel nesta localidade.
Estão igualmente garantidos o prolongamento de horário e os almoços dos alunos, bem
como o apoio de uma auxiliar de ação educativa, colocada para o efeito pelo município.

- Relativamente à dinamização do Centro de Recursos Vicente Anes, continuamos a prestar
apoio pedagógico em pequenos grupos nas tardes de terças e sextas-feiras. Este espaço tem
sido frequentado por pessoas de várias faixas etárias e visa promover a ocupação do tempo
de ócio de forma construtiva e estruturada, e, especificamente no caso da população mais
jovem, ter acompanhamento pedagógico (métodos e hábitos de estudo, gestão do tempo,
planos de estudo individuais, etc.
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F - AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
- No âmbito do Projecto “Vamos até Si”, desde o mês de setembro até à presente data, foram
deferidos 9 pedidos de transporte a famílias carenciadas, justificados por insuficiência de
recursos financeiros; dificuldades/incompatibilidades com horários e serviços de transportes
públicos; mobilidade reduzida e ausência de suporte familiar próximo. Todos estes pedidos
de apoio para transporte possibilitaram aos seus beneficiários a comparência em consultas
de várias especialidades, designadamente terapia da fala, oftalmologia, pedopsiquiatria,
cardiologia, hepatologia, psicologia, psiquiatria e estomatologia, bem como a realização de
exames complementares de diagnóstico nos Distritos de Beja, Évora, Almada e Lisboa.
Parte destes transportes foram realizados ao abrigo do protocolo estabelecido entre a
Autarquia e os Bombeiros Voluntários de Aljustrel, o que possibilitou uma maior
comodidade e segurança a estes utentes. O feedback dos beneficiários em relação ao
transporte efectuado pelos B.VA tem sido bastante positivo, pois revela ser um serviço que
prima pela excelência.
- É de ressalvar que o projecto de seu nome “Aproxima” na Corte Vicente Anes, continua a
ser executado com êxito. Este projecto encontra-se a ser executado semanalmente (1 tarde),
no Centro de Recursos Vicente Anes, tendo como público-alvo os idosos que residem nesta
Aldeia. Esta iniciativa visa combater o isolamento das gentes com mais de 65 anos e
promover o associativismo e interacção entre os idosos e a comunidade. Este projecto ainda
vai no início, mas já conta com cerca de uma dezena de participantes que semanalmente
participam nas actividades propostas.
- Neste período foram atribuídos 2 Kit’s “ Nascer em Aljustrel”.
- Em relação aos apoios habitacionais ocorrentes entre Setembro e Novembro de 2014,
foram efectuados 2 apoios, que tiveram como base a requalificação de telhado, bem como de
paredes degradadas. Estes apoios destinam-se essencialmente a famílias carenciadas
pertencentes à União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos.

G - CULTURA, ASSOCIATIVISMO E DESPORTO

- Dinamização do Clube Sénior, realizado quinzenalmente na Cocaria e aberto a toda a
população sénior.
- Realizou-se no dia 11 de Setembro 2 Magustos Populares referentes ao dia de S.
Martinhos, estes magustos destinaram-se essencialmente às populações da Corte
Vicente Anes e de Rio de Moinhos. Relativamente ao magusto da Corte Vicente Anes,
este realizou-se às 10h:00, junto ao Centro de Recursos Vicente Anes e contou com a
preciosa ajuda dos colaboradores da União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos
desta localidade. Em relação ao Magusto de Rio de Moinhos, este ocorreu pelas 14h:00
no Centro de Convívio de Rio de Moinhos. Este evento contou com a participação dos
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miúdos da Escola Básica de Rio de Moinhos, bem como do Grupo Coral Rosas de Abril
que abrilhantou a tarde. Este evento tal como o anterior, foi também realizado com a
incansável ajuda dos colaboradores da União de Freguesias da localidade de Rio de
Moinhos.

- Durante este trimestre foram atribuídos os seguintes subsídios e apoios:


Sport Clube Mineiro Aljustrelense – Futebol - 1.125 euros;



Associação Humanitária de Bombeiros de Aljustrel – 1.125 euros;



Grupo Motard “Os Cortenhos” – 685,95 euros;



Sport Clube Mineiro Aljustrelense – Hóquei em Patins - 1.000 euros;



COCARIA – 250 euros;



Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel – 500 euros;



Agrupamento de Escolas de Aljustrel – 250 euros.

H - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL ATOS E REUNIÕES
-A

União das Freguesias esteve presente ou fez-se representar em várias reuniões
e eventos ocorridos ao longo deste período.

- Reuniões pontuais com a Câmara para resolução e análise de assuntos correntes,
e participação nos eventos realizados por esta.

Aljustrel, 17 de novembro de 2014

O Presidente,

5

