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Caros Munícipes.
No final de 2010, foi aprovado em Câmara e em Assembleia 
Municipal, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 
2011.
Trata-se dos documentos que orientarão a nossa actividade 
municipal durante o presente ano.
Não estamos perante o orçamento ideal, muito longe disso. 
Basta verificar que, do ano anterior para este ano no total, o 
nosso orçamento reduziu um milhão de euros, num municí-
pio cujo valor orçamental é já de si reduzido, demonstrando 
que o tempo actual é de grandes dificuldades. Muitos apoios 
que vinham sendo concedidos, terão de ser inevitavelmente 
reduzidos no seu montante, embora não sejam eliminados. 
As próprias actividades municipais terão de ser realizadas 
com menos custos.
As orientações internas são para que todos os colaboradores 
da autarquia tentem o mais possível reduzir os custos corren-
tes e de funcionamento.
De qualquer forma, as obras e projectos que em nossa opi-
nião são imprescindíveis para o desenvolvimento económico-
-social e para o aumento da qualidade de vida no Concelho, 
estão previstos nas Grandes Opções do Plano.

É de referir que estes documentos foram elaborados, no 
maior respeito e cumprimento da lei do direito de oposição. 
Foram solicitadas a todas as forças partidárias com acento 
nos órgãos municipais, as suas contribuições para a ela-
boração dos mesmos. Foram ouvidos os presidentes das 
Juntas de Freguesia e da Assembleia Municipal. Após todo 
este trabalho colectivo, foi possível obter os documentos 
acima referidos.
Quero no entanto referir, que apesar da actual equipa au-
tárquica não ter maioria nos órgãos municipais, tanto na 
Câmara como na Assembleia, foi possível obter a necessá-
ria aprovação dos documentos. Isso só se verificou devido 
a uma atitude responsável da parte de uma boa fatia da 
oposição. No entanto, outra parte da oposição votou contra 
(o que é completamente legitimo), quando em minha opi-
nião deveria ter feito um esforço para fazer propostas de 
melhoria dos documentos em causa, de modo a também 
poder rever-se nos mesmos. Afinal, penso eu, todos, inde-
pendentemente das nossas filiações partidárias, queremos 
o melhor para o Concelho.
Bem hajam.

Oposição responsável permite aprova-
ção do Orçamento e Grandes Opções 
do Plano para 2011

Grandes
Opções do Plano
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Rede de Centros de Acolhimento Turístico 
“Chaves do Alentejo”

A Câmara Municipal de Alvito aceitou a parceira proposta 
pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo para integrar o 
processo de construção da Rede de Centros de Acolhimento 
Turístico – “Chaves do Alentejo”. 
Criar uma rede para a qual confluam todos os serviços de 
assistência e de informação turística, prestados pelos Postos 
de Informação Turística de cada um dos municípios alenteja-
nos, constitui-se como finalidade desta futura estrutura.
O acolhimento turístico é uma das componentes da oferta 
turística que mais contribui para a concretização, no terreno, 
da imagem de um destino, conduzindo à fidelização do turis-
ta ao território. 

Montado Alentejano
a Património Mundial
da UNESCO
A Câmara Municipal de Alvito, à semelhança dos restantes 
municípios alentejanos, estabeleceu um protocolo de par-
ceria com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, com 
vista à dinamização da candidatura do Montado Alentejano a 
Património Mundial da UNESCO.
De acordo com o texto do protocolo, esta intenção revela “um 
interesse colectivo de uma região em valorizar o que efecti-
vamente a diferencia, aumentando a visibilidade externa dos 
seus atractivos e atraindo visitantes internacionais”. 
A Entidade Regional de Turismo assume a coordenação glo-
bal da candidatura e, os restantes parceiros disponibilizam, 
na medida do possível, os recursos humanos especializados 
dos seus departamentos, bem como os equipamentos e 
meios logísticos para a instrução e capacitação da candida-
tura. 
A Câmara Municipal de Alvito reconhece, desde a primeira 
hora, a pertinência de uma candidatura desta natureza, uma 
vez que o montado alentejano enfrenta hoje ameaças emi-
nentes, sobretudo porque os indicadores mostram uma ten-
dência de substituição deste tipo de cultura por outras mais 
rentáveis.  
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1º Concurso
de Doçaria

Natalícia
A Escola Profissional de Alvito promoveu no dia 14 de Dezem-
bro, nas suas instalações, a primeira edição do Concurso de 
Doçaria Natalícia.
Participaram neste desafio mais de 40 pessoas, entre alu-
nos, encarregados de educação, professores e outros partici-
pantes individuais ou colectivos.
Foi apresentada a concurso a seguinte doçaria: Bolo de Pu-
dim, Torta de Amêndoa, Molotoff, Pudim de Pão, Tronco de 
Natal, Bolo Leva Tudo, Bolo da Maria João, Bolo Mel e Noz, 
Nógado, Bolo da Avó, Bolo Segredo, Doce de Cenoura com 
Amêndoa, Sonhos, Pastéis de Grão, Pastéis de Batata-Doce, 
Doce Pinha, Bolo de Ananás, Creme de Amêndoa e Pudim de 
Abade.
O primeiro prémio foi ganho pelo Bolo de Mel e Noz, da au-
toria de Antónia Manilhas; o segundo prémio foi ganho pelo 
Doce Pinha, da autoria de Nuno Fialho e o terceiro prémio foi 
entregue a Beatriz Gaspar pelo pudim de Abade.
Todos os participantes receberam um certificado de partici-
pação e uma lembrança da Câmara Municipal de Alvito.

PROGRAMA ECO EDP
“energia mais eficiente” 
EM ALVITO E VILA NOVA DA BARONIA

Em 2007 a EDP criou o programa ECO EDP, que aposta na 
forte divulgação e promoção da utilização racional de ener-
gia. É um programa integrado de iniciativas na promoção 
da Eficiência Energética, dentro e fora do âmbito do PPEC. 
Com o mote “energia mais eficiente”,  o programa ECO EDP 
pretende mobilizar e ajudar os consumidores na adopção 
de comportamentos energeticamente mais eficientes.
A EDP, com o apoio da Câmara Municipal de Alvito, levou 
a cabo no dia 15 de Novembro, em Alvito e Vila Nova da 
Baronia uma campanha de troca de lâmpadas antigas por 
lâmpadas economizadoras, com o objectivo de reduzir a 
factura de energia eléctrica nas habitações.
Esta acção que contou com forte adesão dos munícipes. 
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Ar condicionado
na Escola de
Vila Nova da Baronia
A Câmara Municipal de Alvito instalou quatro aparelhos de ar 
condicionado na Escola e Jardim de Infância de Vila Nova da 
Baronia, num investimento total de 9075€. Foram instalados 
aparelhos em duas salas do jardim-de-infância, refeitório e 
sala do 3º e 4º ano. Este investimento permitiu criar melho-
res condições para os alunos, quer no Inverno quer no Verão.
Este e o exemplo do esforço que a autarquia está a fazer na 
área da educação.

Escola de Vila Nova 
festejou 

São Martinho
A Escola EB1/JI de Vila Nova da Baronia celebrou, no dia 11 
de Novembro, o São Martinho. A festa decorreu nas instala-
ções do estabelecimento de ensino e envolveu cerca de 120 
pessoas, entre crianças, familiares, professores e funcioná-
rios.
Os mais novos interpretaram canções e apresentaram histó-
rias sobre o São Martinho, depois houve tempo para provar 
as castanhas assadas, a linguiça e os bolos.
Esta actividade só foi possível graças ao empenho demons-
trado por toda a comunidade educativa bem como por diver-
sas instituições como a Câmara Municipal de Alvito e a Junta 
de Freguesia de Vila Nova da Baronia.

Sensibilização
ambiental
nas escolas
Sensibilizar e educar para as boas práticas ambientais são 
os objectivos do projecto que a Câmara Municipal de Alvito 
está a promover junto das escolas do 1º ciclo do concelho.
Todas as 4ª feiras, os técnicos municipais ligados ao sector 
da educação visitam as escolas de Alvito e Vila Nova da Baro-
nia, e apresentam acções de educação na área do ambiente. 
Pretende-se com esta iniciativa promover a compreensão, 
intervenção e  participação dos alunos na resolução dos pro-
blemas ambientais e sociais do concelho; optimizar as boas 
práticas de responsabilidade ambiental junto das crianças e 
desenvolver o interesse pelas questões de defesa do meio 
ambiente.
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Incutir nas crianças e nos jovens do concelho de Alvito um 
espírito empreendedor, capaz de influenciar positivamente a 
nova geração de habitantes e a economia da região é o objec-
tivo do projecto “Aprender a Empreender”, que arrancou no 
mês de Janeiro nas escolas do concelho. 
A Câmara Municipal de Alvito, em parceria com a Terras Dentro 
– Associação para o Desenvolvimento Integrado, a CECA – 
Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito e o Agrupamen-
to de Escolas, aliaram o seu conhecimento da realidade do 
território à experiência internacional da Junior Achievement 
Portugal, organização sem fins lucrativos, que promove o 
gosto pelo risco, pela criatividade e pela inovação nas novas 
gerações e abraçaram em conjunto o desafio de implementar 
na comunidade escolar de Alvito diversos programas de sen-
sibilização e incentivo ao empreendedorismo.
Os programas são adaptados à idade dos seus destinatários. 
Os alunos do primeiro ciclo vão trabalhar o empreendedoris-
mo aliado aos temas da Família (1º ano) e da Comunidade 
(2º ano), abordando questões como a do funcionamento e 
necessidades dos núcleos familiares ou, por exemplo, a des-
coberta da tipologia de negócios que operam no seio de uma 
comunidade. 
Aos alunos do 9º ano está a ser ministrado o programa Eco-
nomia para o Sucesso que fornece informação prática sobre 
finanças pessoais ou sobre a importância de identificar ob-
jectivos de educação e carreira, baseados em interesses, va-
lores e qualidades dos alunos. 
As sessões serão apoiadas e orientadas por voluntários, ten-
do estes sido identificados como empreendedores locais, 
pessoas que tiveram a ousadia de colocar em prática as suas 
ideias e teorias empreendedoras. 
Alvito torna-se assim no primeiro concelho alentejano a tes-
tar esta metodologia de ensino e a Câmara Municipal acredi-
ta que, a médio prazo, a economia local do concelho possa 
retirar dividendos desta aposta nas novas gerações de poten-
ciais empreendedores.
A Associação Terras Dentro, enquanto parceira responsável 
pela coordenação e acompanhamento do processo, acredita 
igualmente que esta experiência de Alvito servirá de exemplo 
a outros municípios do Alentejo, contribuindo no futuro para 
o desenvolvimento económico da região.

Escolas de Alvito
formam nova geração
de empreendedores
Aos alunos do 9º ano está a ser ministrado o pro-
grama Economia para o Sucesso que fornece 
informação prática sobre finanças pessoais ou 
sobre a importância de identificar objectivos de 
educação e carreira, baseados em interesses, va-
lores e qualidades dos alunos.
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Pavimentação
da Estrada
de São Romão

Estão em curso os trabalhos de pavimentação da estrada 
de São Romão até à Ermida de Santa Lúzia. A empreitada 
contempla um troço de 1240 metros, com o seu inicio à 
saída da vila de Alvito, no cruzamento com a estrada mu-
nicipal que liga a Albergaria dos Fusos, terminando junto 
à Ermida de Santa Lúzia. 
Esta intervenção, da responsabilidade da Câmara Munici-
pal de Alvito, pretende melhorar as condições de acesso a 
um conjunto de habitações localizadas ao longo do traça-
do, indo, desta forma, ao encontro de uma reivindicação 
antiga dos seus utilizadores. 
Na maior parte do traçado, a faixa de rodagem terá 3 me-
tros de largura, aumentando para 4 metros junto às habi-
tações. A empreitada contempla a colocação de betumi-
noso em toda a extensão da via; o reforço e regularização 
das bermas e taludes; e a limpeza de valetas, aquedutos 
e linhas de água.
A obra apresenta um custo superior a noventa e sete mil 
euros.

Esta intervenção, da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Alvito, pretende me-
lhorar as condições de acesso a um conjun-
to de habitações localizadas ao longo do 
traçado, indo, desta forma, ao encontro de 
uma reivindicação antiga dos seus utiliza-
dores.
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Grande descoberta
arqueológica em Alvito

No decorrer da obra municipal realizada na Estrada de São 
Romão, em Alvito, desde o passado dia 12 de Janeiro, têm 
vindo a desenvolver-se trabalhos de acompanhamento ar-
queológico, da responsabilidade da arqueóloga Lina Sousa 
Maltez, com consultadoria científica do investigador alvitense 
Jorge Feio, que permitiram colocar a descoberto importantes 
vestígios arqueológicos de época romana e paleocristã.
Os trabalhos arqueológicos permitiram, até ao momento, 
identificar várias paredes e sepulturas infantis, algumas des-
tas com estruturação e cobertura em opus signinum, típica 
de sepulturas paleocristãs, com paralelos conhecidos em 
Mértola e Monte da Cegonha (Vidigueira). A cobertura em 
opus signinum pode indiciar a presença de uma basílica pa-
leocristã, de cuja existência já foram recolhidos outros tes-
temunhos em São Romão, como por exemplo um ábaco de 
grandes dimensões e dois fragmentos de cancela de iconos-
tase. Daqui também poderia ser proveniente uma inscrição 
funerária, hoje desaparecida, observada no antigo arco de 
São Roque, dedicada a Taumasius e datada de 562. As inu-
mações estão a ser intervencionadas pela Bióloga/Antropó-
loga Lurdes Rebocho.
Recentemente, na sua tese de mestrado e na Carta Arqueo-
lógica do concelho de Alvito, Jorge Feio defendeu a possível 
localização de um importante povoado com ocupação entre 
finais do século I a.C. e meados do século XIII, altura em que 
transitou para a zona do actual Centro Histórico de Alvito, 
tendo em consideração a grande área de concentração de 
materiais à superfície, que ronda os 14/15 ha, superior ao 
povoado situado em Nossa Senhora de Aires (antiga Foxem) 
e equivalente ao registado em Conímbriga. Tem-se, por esse 
motivo, colocado a hipótese de localizar em Alvito a antiga 
civitas Mirietanorum, registada numa inscrição funerária de 
Vila Nova da Baronia.

Embora a escavação se encontre ainda numa fase inicial, 
considera-se que as estruturas agora identificadas têm algu-
ma monumentalidade e poderão vir a dar algumas respostas 
às muitas dúvidas que ainda existem sobre a fundação de 
Alvito. Simultaneamente, esta descoberta abre novas pers-
pectivas de desenvolvimento para o concelho, tendo em 
consideração o impacto que pode provocar na investigação 
científica.
A Câmara Municipal de Alvito encontra-se consciente da im-
portância deste achado e irá dar todo o apoio necessário 
para o desenvolvimento da intervenção executada no local 
pelos mencionados investigadores.

Os trabalhos arqueológicos permitiram, até ao 
momento, identificar várias paredes e sepulturas 
infantis, algumas destas com estruturação e co-
bertura em opus signinum, típica de sepulturas 
paleocristãs, com paralelos conhecidos em Mér-
tola e Monte da Cegonha (Vidigueira).
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Requalifi cação dos Parques
Infantis de Alvito
e Vila Nova da Baronia

Estão em curso os trabalhos de requalifi cação dos parques 
infantis de Alvito e de Vila Nova da Baronia.
As duas intervenções estão incluídas numa empreitada úni-
ca que terá um custo de 61 mil euros.
O parque infantil de Alvito ocupa uma área de 392 metros 
quadrados e a intervenção em curso contempla a montagem 
de uma estrutura multi-funções composta por duas torres, 
uma ponte, um escorrega, um painel de rede para trepar e 
uma superfície de escalada; um baloiço de dois lugares; um 
escorrega e dois brinquedos de mola simples, um em forma-
to de motorizada e o outro de pónei. 
No parque infantil de Vila Nova da Baronia, que ocupa uma 
área de 337 metros quadrados, será colocada uma nova es-
trutura de escalada, com apoios para escalada e redes de 
corda para trepar, assentes sobre uma estrutura piramidal 
de madeira. Estão previstos trabalhos de reparação dos ba-
loiços, dos escorregas e da torre multi-funções que já se en-
contram no local. 
Nos dois parques será instalado piso sintético de borracha, 
seguindo as recomendações europeias de segurança para 
este tipo de espaço público e serão ainda colocados bancos 
e papeleiras.

As duas intervenções estão incluídas numa em-
preitada única que terá um custo de 61 mil euros.
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Balcão Único de Atendimento
facilita acesso aos serviços
municipais

Proporcionar serviços mais rápidos e eficazes aos cidadãos e 
às empresas é o objectivo que a Câmara Municipal de Alvito 
pretende alcançar com a criação do Balcão Único de Atendi-
mento.
O Balcão Único de Atendimento, cuja entrada em funciona-
mento está programada para os próximos meses, passará 
a ser a porta de acesso à Câmara Municipal e ficará locali-
zado no rés-do-chão do Gabinete Técnico, junto ao Posto de 
Turismo. O Balcão Único será composto por três postos de 
atendimento: dois postos de atendimento geral com caixa; 
e um terceiro que ficará apto a prestar atendimento técnico 
especializado.

O futuro espaço de atendimento enquadra-se no Programa 
Simplex Autárquico que pretende simplificar os serviços, reti-
rando-lhes carga burocrática, diminuindo os encargos admi-
nistrativos e as formalidades processuais. 
A implementação destes novos mecanismos permitirá uma 
melhor avaliação dos serviços através dos indicadores esta-
tísticos, do número de utilizadores, dos tempos de resposta, 
dos custos envolvidos e do grau de satisfação dos cidadãos 
e das empresas.

O futuro espaço de atendimento en-
quadra-se no Programa Simplex Au-
tárquico que pretende simplificar os 
serviços, retirando-lhes carga buro-
crática, diminuindo os encargos ad-
ministrativos e as formalidades pro-
cessuais. 
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Plano Estratégico
para o concelho de alvito
– Sessões de discussão

Com o objectivo da recolha de contributos e apresentação da 
metodologia e dados já recolhidos nos inquéritos realizados 
à população do Concelho de Alvito para elaboração do plano 
estratégico, a Câmara Municipal de Alvito com a Associação 
Terras Dentro promoveu nos dias 19 e 20 de Janeiro, em Alvi-
to e Vila Nova da Baronia, duas sessões com a equipa técnica 
que desenvolve o plano.
As sessões contaram com a presença de três dezenas de mu-
nícipes que de uma forma bastante empenhada apresenta-
ram e discutiram com a equipa técnica algumas estratégias 
para o plano. Esta interacção com a população foi bastante 
proveitosa permitindo à equipa técnica recolher as suas opi-
niões.
A equipa técnica apresentou os dados já recolhidos e a meto-
dologia que será seguida para elaboração do plano. O Plano 
Estratégico será composto por três eixos: “Alvito, uma pano-
râmica geral”, onde constará uma descrição do concelho e 
a sua projecção; “diagnóstico e perspectivas”, eixo que real-
çará as forças, fraquezas e oportunidades do concelho, bem 
como a necessidade da sua convergência com os planos
regionais e sectoriais e, em terceiro lugar, o eixo dedicado 
às “linhas de acção”, com a definição de eixos estratégicos, 
propostos.

As sessões contaram com a presen-
ça de três dezenas de munícipes que 
de uma forma bastante empenhada 
apresentaram e discutiram com a 
equipa técnica algumas estratégias 
para o plano.
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Iluminação de Natal
nas ruas de Alvito
e Vila Nova da Baronia

A tradicional iluminação natalícia voltou a emprestar um co-
lorido especial às ruas de Alvito e de Vila Nova da Baronia no 
Natal de 2010. Desta forma procurou-se fomentar o espírito 
da época junto da população residente e dos visitantes e, em 
simultâneo, criou-se mais um factor de atracção para que as 
pessoas optassem por fazer as suas compras no comércio 
tradicional.
A instalação da iluminação natalícia ficou a cargo das Juntas 
de Freguesia de Alvito e de Vila Nova da Baronia que, para o 
efeito, receberam um apoio financeiro de cinco mil euros por 
parte da Câmara Municipal de Alvito.

Concerto dos Reis

Na noite de 8 de Janeiro a Igreja Matriz de Vila Nova da Ba-
ronia encheu-se de gente para ouvir canções com sabor a 
Natal, interpretadas pela secção de Castro Verde do Conser-
vatório Regional do Baixo Alentejo.
No Concerto dos Reis interpretaram-se obras de John Rutter, 
Gabriel Fauré e Josef Rheinberger. Ao longo da noite ouviram-
-se, entre outros, temas como “The Lord bless you and keep 
you”; “Adeste Fideles”; “I´m gonna sing” e “Natal de Elvas”. 
O coro, composto por quatro dezenas de jovens, foi dirigido  
pelo maestro Jaime Branco. 
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As escolas do concelho de Alvito festejaram o Natal e o início 
das férias lectivas no dia 16 de Dezembro.
As crianças do ensino pré-escolar e do 1º ciclo comemoraram 
no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia, onde fizeram uma 
festa que teve direito a musicas, algumas das quais cantadas 
em inglês, e muitas coreografias. Os mais pequenos foram 
ensaiados pelos professores de música, inglês e de activida-
de física. 
No mesmo dia, no Centro Cultural de Alvito, realizou-se a fes-
ta de Natal da CECA – Cooperativa de Ensino do Concelho de 
Alvito, que contemplou a interpretação de temas musicais, 
acompanhados por instrumentos, a apresentação de uma 
peça de teatro sobre o Natal, seguida de um convívio entre 
toda a comunidade escolar. As apresentações foram prepa-
radas pelos alunos, com a ajuda dos professores de E.M.R.C. 
e música.

Festa de Natal
das escolas
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Almoço de Natal juntou 200 pessoas
O tradicional almoço de Natal promovido pela Câmara Mu-
nicipal de Alvito realizou-se na sexta-feira, 17 de Dezem-
bro, no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia.
Mais de duzentas pessoas participaram neste momento 
de convívio e confraternização entre trabalhadores, fun-
cionários aposentados, membros do voluntariado e eleitos 
da Câmara e Assembleia Municipal de Alvito.  
Na sua intervenção, o presidente da Câmara Municipal, 
João Penetra, começou por referir-se aos constrangimen-
tos fi nanceiros impostos pelo Governo, que irão condicio-
nar fortemente a actividade da Câmara Municipal de Alvito 
em 2011.
Centrando-se nas questões internas da autarquia, o pre-
sidente lembrou que neste primeiro ano de mandato foi 
possível criar uma nova estrutura orgânica, nomear che-
fi as, proceder à aplicação do SIADAP e promover reuniões 
internas sectoriais. 
Ainda que os constrangimentos fi nanceiros possam in-
viabilizar muitos dos projectos que deveriam arrancar em 
2011, João Penetra assegurou que os cortes não impedi-
rão a realização do tradicional almoço de Natal no próximo 
ano. 
O presidente assumiu ainda o compromisso de que serão 
autorizadas quatro tolerâncias de ponto em 2011.
O almoço foi servido pelos alunos da Escola Profi ssional 
de Alvito e depois houve tempo para a música popular.
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Dia Internacional do Idoso
O concelho de Alvito assinalou o Dia Internacional do Idoso 
através da realização de um almoço-convívio, que decorreu 
no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia. A acção foi pro-
movida pelas Juntas de Freguesia de Alvito e Vila Nova da 
Baronia e teve o apoio da Câmara Municipal de Alvito. 

Ao almoço foram servidas carnes frias, sumo, vinho, doces e 
fruta e após a refeição houve tempo para dois pezinhos de 
dança. A iniciativa contou com a presença de idosos e refor-
mados das duas freguesias e de grupos organizados prove-
nientes dos lares do concelho.

Cartão de Boas Festas
A Junta de Freguesia de Alvito  promoveu a realização de um 
concurso de desenho, com vista a “encontrar” a melhor ima-
gem para o cartão de Boas Festas do Natal de 2010.  O con-
curso contou com a colaboração do Agrupamento de Escolas 
e registou a participação de 37 alunos do 1º ciclo. 
Estão de parabéns todos os alunos pelos belíssimos traba-
lhos realizados, o que de alguma forma difi cultou o trabalho 
do júri. De parabéns estão igualmente os professores que 
contribuíram para o sucesso deste projecto.
O trabalho vencedor do concurso é da autoria de Maria Tere-
sa Carvalho Guerra; o segundo prémio foi entregue a Rafael 
Filipe Parreira Pereira e em terceiro lugar fi cou o cartão de-
senhado por Matilde Cunha Trindade. O júri atribuiu ainda 
menções honrosas aos trabalhos de Beatriz Militão Lagarto; 
Diana do Carmo Reis; Joana Lúcia Bento Charrua e Maria Te-
resa Carvalho Guerra.
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Junta de Vila Nova da Baronia 
candidatou-se ao CEI+
A Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia candidatou-
-se ao Contrato de Emprego de Inserção (CEI+), promovido 
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, de forma 
a criar sete postos de trabalho destinados a pessoas que ac-
tualmente estão desempregadas.
Dois dos postos de trabalho foram atribuídos a beneficiários 
do Rendimento Social de Inserção que já se encontram a de-
senvolver a sua actividade na Junta de Freguesia. Entretanto, 
a autarquia viu aprovada uma segunda candidatura que per-
mitirá dar emprego, temporariamente, a cinco beneficiários 
do subsídio de desemprego.
Na Junta de Freguesia, estes novos colaboradores são res-
ponsáveis pelo desenvolvimento de trabalhos de  limpeza e 
higiene urbana.

1º Raid BTT dos Santos 
trouxe 250 “BTTISTAS”a Alvito
A Junta de Freguesia de Alvito, em estreita articulação com 
os clubes do concelho, Junta de Freguesia de Vila Nova da 
Baronia e o apoio da Câmara Municipal realizou, no dia 31 de 
Outubro, o 1º Raid BTT dos Santos.
A esta prova compareceram 250 “bttistas” oriundos das re-
giões do Alentejo, Algarve e zona centro do país. Um número 
bem demonstrativo do sucesso de uma prova que só foi pos-
sível concretizar graças ao excelente trabalho das diversas 
entidades envolvidas e dos muitos voluntários que prestaram 
apoio na organização do evento.
Os participantes tiveram à sua escolha três percursos dife-
rentes: um percurso de 25 quilómetros, para um passeio 
muito agradável; um de 40 quilómetros para um confortável 
raid médio e um de 65 quilómetros para os mais profissio-
nais.
A prova levou os participantes a conhecerem os seguintes lo-
cais: Água de Peixes, Albergaria dos Fuzos, Barragem de Alvi-
to, Senhora d’ Aires, Viana do Alentejo, Vila Nova da Baronia, 
Sant’Águeda, Moinho d’Azinheira, Porto Largo e, obviamente, 
Alvito, onde estavam localizadas as áreas de partida e che-
gada. Aos acompanhantes dos “bttistas” preparou-se uma vi-
sita guiada por Alvito, com direito a um passeio à descoberta 
dos encantos históricos e artísticos da vila.
O vencedor dos 40 Km foi Marcelo Pinto, do Atlético Clube de 
Reguengos, seguindo por Cláudio Trancadas, da equipa Bike 
Clinic e em terceiro lugar classificou-se Nuno Patrício, do Clu-
be de Natureza de Alvito. Vencedor dos 65 Km foi Nuno Vala-
das que participou individualmente na competição, seguido 
de Gonçalo Linhan, do BTT Team Mr. Pickwick classificando-
-se na terceira posição o “bttista” Rui Miguel Pena, do Ghost 
Boy Club Team.
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“Vamos tentar fazer muito
  com pouco dinheiro”
A Câmara Municipal de Alvito entra no 
novo ano com menos um milhão de eu-
ros em Orçamento, quando comparamos 
com os valores de 2010. Nesta entrevista 
ao Boletim Municipal, João Penetra, pre-
sidente da edilidade, diz que o desafio é 
fazer “muito com pouco dinheiro”, fala-
nos das grandes obras concretizadas no 
ano passado e explica porque motivo é 
que o Desenvolvimento Económico, a 
Educação e a Acção Social devem ser 
áreas prioritárias em 2011.

Em 2011 a Câmara Municipal de Alvito terá menos um mi-
lhão de euros em Orçamento. A que se deve este corte nas 
finanças municipais?
O Orçamento de 2011 é inferior ao do ano transacto em cer-
ca de um milhão de euros. A redução de transferências do 
Orçamento de Estado para a autarquia e a verba que é retida 
para o Serviço Nacional de Saúde retiram ao orçamento mais 
de 500 mil euros em apenas dois anos. Se tivermos em linha 
de conta que sofremos uma redução nas receitas próprias do 
Município devido à diminuição da construção, da actividade 
económica e das receitas provenientes do IRS, bem como 
a diminuição de outras receitas, chegamos ao valor de um 
milhão de euros.
O actual Executivo está empenhado em cumprir, o mais pos-
sível, o programa com o qual se candidatou. No entanto, esta 
redução de receitas limita a nossa capacidade de acção. 
Posso garantir que não haverá redução de investimento no 
sector da Educação, nas transferências de verbas para as 
Juntas de Freguesia e que iremos reforçar as verbas para a 
Acção Social. 

Manter e reforçar o investimento em alguns sectores, num ano de 
cortes orçamentais, implica a redução de verbas noutras áreas?

Efectivamente. Desde logo pretendemos reduzir o Orçamen-
to nas rubricas relacionadas com as despesas de funciona-
mento da Câmara Municipal de Alvito. Para tal, demos instru-
ções a todos os serviços para que reduzam os custos com o 
consumo de electricidade, telefone e água, queremos reduzir 
o uso de consumíveis como o papel, entre outros. Temos de 
fazer um enorme esforço para que nestas áreas consigamos 
reduzir os custos em cerca de trinta por cento. 
Este ano iremos reduzir um pouco o apoio da autarquia às 
actividades festivas. Os apoios às comissões de festas serão 
reduzidos quando comparados com os apoios concedidos 
em 2010, mas não irão inviabilizar as iniciativas. 
Pretendíamos concretizar dois novos eventos temáticos este 
ano, mas não poderemos avançar devido às questões finan-
ceiras. Vamos esperar que 2012 seja um ano melhor e nos 
permita concretizar mais projectos! A Festa do Barão também 
não se realizará este ano devido às restrições financeiras.

Acha que os cidadãos de Alvito vão compreender estas de-
cisões?
Eu penso que sim. Os meios de comunicação social todos 
os dias nos falam da crise que afecta o país e por isso as 
pessoas sabem que todas as autarquias viram os seus orça-
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mentos reduzidos por via das transferências do Orçamento 
Geral do Estado. E se a Câmara de Alvito tem menos dinheiro 
as pessoas compreendem que não será possível fazer tudo 
aquilo que se desejaria. É nossa obrigação, sermos realistas 
mas também imaginativos e vamos tentar fazer muito com 
pouco dinheiro.
No entanto, as restrições orçamentais não vão impedir que 
se continuem a realizar as feiras de Vila Nova e de Alvito. Va-
mos é tentar gastar menos dinheiro, embora considere que 
em 2010 não se gastou muito.

A Câmara Municipal recebe menos verbas do Estado mas 
mantém intactas as verbas que transfere para as Juntas de 
Freguesia. Porquê?
É uma opção política. Se nós criticamos o Estado por cortar 
nas verbas que transfere para os Municípios, entendemos 
que não devemos actuar da mesma forma para com as Juntas 
de Freguesia. Estaríamos a contradizer os nossos princípios 
e a retirar capacidade de acção ao poder que mais próximo 
está das populações e que melhor conhece as suas necessi-
dades. Entendemos que as autarquias conseguem rentabili-
zar melhor os dinheiros públicos do que o Estado Central. As 
Juntas de Freguesia estão muito próximas das populações e 

por isso não devem ver limitada a sua actuação. 
Estão praticamente concluídos dois dos mais importantes 
instrumentos para o desenvolvimento do concelho. O Pla-
no de Desenvolvimento Estratégico e o Plano de Marketing 
Territorial. Quer falar-nos sobre a importância destes docu-
mentos?
São dois instrumentos que começámos a elaborar em 2010 
e que são importantíssimos para o desenvolvimento futu-
ro de Alvito. Temos feito um esforço enorme para envolver 
toda a população e todas as forças políticas na sua elabo-
ração para que não sejam vistos como documentos da CDU 
mas que possam ser instrumentos aglutinadores de várias 
ideias oriundas de todos os quadrantes ideológicos. Estes 
documentos devem mostrar-nos o que Alvito deve ser daqui 
a quinze ou vinte anos e devem mostrar-nos o caminho a se-
guir para atingir as metas fixadas. 

Estes instrumentos de gestão foram amplamente discuti-
dos com a população de Alvito e de Vila Nova da Baronia?
Eu diria que estes instrumentos vão reflectir a opinião do 
conjunto de pessoas que estiveram disponíveis para serem 
entrevistadas e que quiseram colaborar e apresentar as suas 
opiniões. As conclusões irão traduzir a vontade das pessoas 
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e por isso é que afirmo que estes documentos estratégicos 
pertencem a Alvito e não são propriedade da actual equipa 
da Câmara Municipal. Eles reflectem a vontade de pessoas 
de todos os partidos e daquelas que não tendo nenhum par-
tido quiseram dar o seu contributo, quer participando nas 
inúmeras reuniões e / ou respondendo às entrevistas e ques-
tionários. 
Este primeiro ano de mandato foi importante para definir o 
futuro do concelho?

Exactamente. Estamos a planificar o futuro muito para além 
deste mandato e com o contributo de todas as pessoas. Mas, 
na área do desenvolvimento económico, neste primeiro ano 
de mandato foi possível executar muitas acções. Estou a 
lembrar-me que a autarquia, em colaboração com diversas 
empresas, desenvolveu um trabalho importante de combate 
ao desemprego no concelho. No ano passado conseguimos 
reduzir a taxa de desemprego com recurso à promoção de 
uma acção diplomática, fazendo a ponte entre trabalhadores 
desempregados e empresas carenciadas de mão-de-obra. 
Foi um trabalho que não obrigou a despesas mas que se re-
velou muito eficaz. É o exemplo de que mesmo com a redu-
ção de verbas a Câmara pode continuar a trabalhar em prol 
do desenvolvimento e do interesse das populações. 
No que diz respeito ao desenvolvimento económico, posso 
dizer-lhe que está prevista para 2011 a execução de projec-
tos que visam a criação de duas Zonas de Actividades Eco-
nómicas, uma em Alvito e a outra em Vila Nova da Baronia, 
e vamos também a desenvolver o projecto de criação de um 
Ninho de Empresas. Não sabemos quando estes projectos 
poderão vir a ser executados fisicamente, mas é importan-
te que existam em carteira para não se perderem possíveis 
oportunidades de execução.

Está também em preparação o projecto com vista à recupe-
ração das Grutas de Alvito que, infelizmente sofreu a derroca-
da de uma parte do tecto. 
Além de ajudar as actuais gerações de trabalhadores, a 
autarquia pretende incutir um espírito empreendedor às 
futuras gerações. Fale-nos sobre o projecto “Aprender a 
Empreender”.

Iniciámos este ano o ensino do empreendedorismo nas es-
colas do concelho, através do programa “Aprender a Empre-
ender”, em colaboração com a Associação Terras Dentro, a 
Achivement Portugal e as escolas do Concelho. Este progra-
ma tem por objectivo modificar atitudes perante a vida, mo-
dificar comportamentos e levar os jovens  a ter uma atitude 
empreendedora. 
Queremos incutir nos mais novos o espírito de arriscar, de 
inovar e empreender. Queremos que as gerações futuras te-
nham uma maior capacidade de criar riqueza. Também este 
não é um trabalho eleitoralista, não estamos a trabalhar para 
colher frutos nas próximas eleições. Antes pelo contrário, es-
tamos a construir um futuro melhor com resultados que só 
aparecerão a médio e longo prazo.
A futura Escola Básica Integrada com Jardim-de-infância de 
Alvito é um dos projectos mais importantes deste mandato…
Foi um projecto desenvolvido no mandato anterior mas foi 
executado pela actual equipa. Tem sido este executivo que 
tem feito o esforço para a execução física e financeira da 
obra. Estamos a desenvolver esforços para que a escola este-
ja em funcionamento no inicio do próximo ano lectivo. É uma 
obra que ronda os 2,6 milhoes de euros (sem equipamento) 
Podemos considerar que esta é a grande obra do mandato, 
apesar de outras que pensamos executar até final do mesmo.
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Ao nível de obras físicas, a Escola é aquela que apresenta 
um maior investimento mas a Câmara Municipal está a tra-
balhar noutras intervenções?

Sim. Posso dizer-lhe que está em execução a Estrada de São 
Romão, uma obra importante e reivindicada pela população 
de Alvito e estão a começar as remodelações dos parques 
infantis de Alvito e Vila Nova da Baronia. Logo no inicio do 
mandato procedemos ao arranjo de ruas e caminhos rurais e 
agrícolas que eram bastante reivindicados pela população. 
Está elaborado o projecto de recuperação da Estrada Muni-
cipal que liga Vila Nova da Baronia ao concelho de Viana do 
Alentejo e dentro de pouco tempo a obra será lançada. 

As questões sociais merecem particular atenção no Orça-
mento de 2011. Porque razão esta é uma prioridade para a 
Câmara Municipal?
A área social será uma das prioridades em 2011 porque vi-
vemos um período de crise. Seria bom que não fosse neces-
sário darmos tanta importância a esta área mas infelizmente 
assim não é. Os reformados são os mais desfavorecidos mas 
também há outras pessoas que precisam da nossa ajuda, no-
meadamente os desempregados e as famílias carenciadas. 

Esse apoio do Município vai ser concretizado através da 
introdução de um novo cartão social?
Sim. Neste momento temos em funcionamento o Cartão 
do Munícipe Idoso mas estamos a trabalhar na criação de 
um novo instrumento que irá alargar a ajuda da autarquia a 
todas as pessoas que comprovem serem carenciadas, inde-
pendentemente da sua idade.

Que benefícios é que esse cartão trará às pessoas?

Estamos a falar de reduções em pagamentos de serviços à 
Câmara Municipal de Alvito, como por exemplo reduções na 
conta da água, realização de pequenas obras nas casas das 
pessoas necessitadas, entre muitas outras ajudas que ainda 
estão a ser estudadas no âmbito da reformulação do Regula-
mento que rege as ajudas sociais. 

No plano político, como tem sido governar uma autarquia 
estando numa posição de maioria relativa?

Não sendo fácil, tem sido um trabalho aliciante no sentido de 
que estamos perante um desafio que se renova todos os dias. 
Todos os dias são colocadas à prova as nossas capacidades 
de negociação, de diplomatas e de políticos, no sentido de 
fazer aprovar as nossas propostas. Mas deixe-me referir que 
mesmo trabalhando com maioria absoluta eu iria sempre ou-
vir o que pensam as oposições para levar em conta as suas 
opiniões. Aliás sempre o fiz no passado. Tentamos sempre 
escutar os outros e procuramos encontrar soluções concilia-
doras aqui na Câmara Municipal de Alvito. E na verdade até 
agora isso tem sido conseguido, e uma boa parte da oposi-
ção tem tido uma atitude responsável e colaborativa. Faço 
votos para que assim seja até final do mandato. A população 
do Concelho ficará de certo a ganhar.
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Voluntários, por amor!

Um conjunto de homens e mulheres de Alvito e 
Vila Nova da Baronia dedica parte do seu tempo 
ao serviço voluntário. Duas vezes por semana ga-
rantem as visitas aos dois lares de terceira idade 
existentes no concelho. Os utentes das institui-
ções reconhecem que os voluntários são uma 
“lufada de ar fresco” e “gente que trabalha com 
o coração”.
No Ano Europeu do Voluntariado a Câmara Muni-
cipal de Alvito homenageia todos os membros do 
projecto “Encontros” com uma reportagem que 
mostra o dia-a-dia destes “voluntários, por amor”.

O Conselho da União Europeia instituiu 2011 como o Ano Eu-
ropeu do Voluntariado. Durante este ano, as entidades gover-
namentais e não governamentais comprometem-se a reduzir 
os obstáculos ao voluntariado, dar meios às organizações, re-
compensar e reconhecer o trabalho voluntário e sensibilizar as 
pessoas para o valor e a importância do voluntariado.
O concelho de Alvito é um bom exemplo de boas práticas ao 
nível do trabalho voluntário. A Rede Social do Concelho dina-
miza e coordena dois importantes projectos: o “Encontros”, 
que procura promover o bem-estar social de idosos institucio-
nalizados e o projecto “Bombeiritos”, da responsabilidade dos 
Bombeiros Voluntários de Alvito, através do qual se promovem 
“valores e regras de cidadania e do meio ambiente”, junto de 
crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos.
Nesta primeira incursão pelo voluntariado no concelho, o Bo-
letim Municipal pretendeu destacar o trabalho de cerca de 
duas dezenas de pessoas que dedicam parte do seu tempo a 

acompanhar os idosos institucionalizados nos lares da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvito e do Centro Social e Paroquial 
de Vila Nova da Baronia.
Cada um destes voluntários recebeu formação específica 
para poder intervir neste contexto. Duas vezes por semana 
disponibilizam-se para visitar os mais velhos, desempenhan-
do as mais diversas tarefas. Tanto podem prestar ajuda na 
toma do lanche, como conversam ou acompanham os uten-
tes em actividades no exterior.
Maria Helena, antiga trabalhadora agrícola, explicou-nos 
como os voluntários passam as tardes de serviço nos lares: 
“falamos com as pessoas, ajudamos as pessoas que não são 
capazes de comer sozinhas a tomar o lanche e damos uma 
atenção especial aos acamados”.
Outra das voluntárias é a antiga farmacêutica Maria Marcela 
Trindade, que encontrou no voluntariado uma forma de con-
tinuar a sentir-se útil. “A única coisa que recebemos é o agra-
decimento das pessoas a quem prestamos ajuda”, explicou.
Prestar atenção e companhia são missões para as quais os 
voluntários estão talhados até porque, de acordo com a expe-
riência de Maria Marcela, “há pessoas que não têm pratica-
mente visitas porque as famílias estão longe”.
Duas tardes por semana os voluntários comprometem-se a 
prestar ajuda mas, a verdade, é que também eles retiram be-
nefícios da doação do seu tempo a esta causa. A voluntária 
Maria do Rosário recorda que a filha lhe diz com frequência 
que ela “deveria fazer voluntariado todos os dias porque vem 
diferente para casa, vem mais calma”. 
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Suse Saias é a benjamim do grupo de voluntariado. Com 23 
anos de idade e um curso de animação sociocultural confe-
rido pela Escola Profissional de Alvito, Suse é actualmente 
funcionária do lar da Santa Casa da Misericórdia, onde tam-
bém presta serviço de voluntariado. A formação que tem con-
fere-lhe competências para promover, por exemplo, trabalhos 
manuais com idosos, tendo há pouco tempo construído uma 
árvore de Natal onde todos colaboraram. Suse sabe que o se-
gredo, sempre que veste a pele de voluntária, é saber ouvir: 
“muitas vezes nem precisamos de dizer nada, precisamos é 
de saber ouvir porque eles estão muito tempo calados”. Do 
alto da sua experiência voluntária de mais de três anos Suse 
tem já uma teoria sobre a felicidade dos utentes: “as pessoas 
aqui são felizes, muitas delas eram pobres e têm agora aces-
so a muitas coisas que antes não tinham”.
“As voluntárias trabalham com o coração, dão-nos lições de 
amor que nos deixam encantados”. Quem assim fala é Antó-
nio Candeias, um poeta popular natural de Évora que recen-
temente publicou, no Diário do Sul, um poema dedicado ao 
trabalho das voluntárias: “São carinhosas … afáveis/a quem 
não falta o alento/são acácias adoráveis/vindas em devido 
tempo”. 
“Trazem sempre uma palavra de conforto” é desta forma que 
Adelino Neves, utente do lar de Vila Nova da Baronia, olha 
para as visitas semanais dos voluntários. Este antigo profes-
sor prossegue o seu depoimento dizendo que os voluntários 
“são de tal maneira simpáticos que quando chegam percor-
rem as salas todas, conversam e brincam, são uma verdadei-
ra lufada de ar fresco”. 
As próprias organizações que acolhem os voluntários identifi-
cam as mais-valias deste serviço oferecido pela sociedade ci-
vil. “Estas pessoas têm mais tempo para dedicar aos utentes 

do que propriamente os funcionários porque estão responsa-
bilizados por outro tipo de tarefas. São pessoas que chegam 
com o coração aberto e com um sorriso que muitas vezes faz 
falta” reconheceu Maria do Rosário Inverno, assistente social 
no lar do Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia. 
Na instituição de Vila Nova da Baronia os voluntários partici-
pam em quase todas as actividades do plano anual, desde 
o Natal, Páscoa, Dia dos Reis, Dia da Mulher, 25 de Abril, 
Santos Populares e também na recitação do terço, pois esta 
é uma instituição ligada à Diocese de Beja.
O projecto “Encontros” é constituído pelos seguintes voluntá-
rios: Maria Antónia Sargaço, Ernestina Monte, Isabel Nunes, 
Maria Carolina Jerónimo, Maria Catarina Fialho, Maria do 
Rosário Simões, Mariete Vasco, Octávio Marques, Rosa Ras-
quinho, Suse Saias, Francisco Conceição, Deolinda Felipe, 
Judite Dias, Maria Helena Penedo, Maria José Pereira, Maria 
Marcela Trindade, Maria Leoniza Candeias, Maria Custódia 
Mendes, Catarina Corvo e Ermelinda Parreira.

Adelino Neves António Candeias

Maria do Rosário Inverno

Maria Marcela Trindade

Susa Saias

Maria do Rosário

Maria Helena
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Novidades
na Biblioteca
de Alvito

A Biblioteca Municipal de Alvito benefi ciou de um protocolo 
assinado entre a Associação Nacional de Municípios Por-
tugueses e a Imprensa Nacional – Casa da Moeda, com 
vista à doação de livros do acervo da INCM aos municípios 
portugueses, sem contrapartidas de carácter pecuniário.
Neste contexto, a Biblioteca Municipal de Alvito recebeu li-
vros das áreas da literatura, poesia, teatro, fi losofi a, ensaio 
e crítica, que são marcos importantes do património biblio-
gráfi co português.

Alvito esteve presente
em Toronto

O concelho de Alvito esteve representado na XXVI Semana 
Cultural da Casa do Alentejo de Toronto, no Canadá. A repre-
sentação do concelho integrou o Grupo Coral e Instrumental 
“Campos do Alentejo”, da Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Alvito e o cantor Edgar Baleizão. 
O grupo coral teve a oportunidade de actuar para todos os 
alentejanos presentes, na sua maioria emigrantes residen-
tes naquela cidade canadiana. O grupo “Campos do Alente-
jo” é composto por 13 elementos, dos 15 aos 65 anos, e 
comemorou em 2010, trinta anos de existência. Após vários 
trabalhos editados e divulgados por todo o Alentejo, o grupo 
marcou presença, pela primeira vez, neste evento, levando 
a tradição do cante alentejano até à cidade de Toronto, em 
representação do Alentejo. De salientar também a presença 
de Edgar Baleizão, que animou as noites com os seus fados. 
A comitiva de Alvito contou com a participação do presidente 
da Câmara Municipal, que teve a oportunidade de levar bem 
longe os produtos do concelho, como é o caso dos vinhos, da 
Herdade das Barras e dos Enchidos da Baronia.

O grupo coral “Campos do Alentejo” tiveram a opor-
tunidade de actuar para todos os alentejanos pre-
sentes, na sua maioria emigrantes residentes na-
quela cidade canadiana.
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Centenário
da República
No ano em que se comemoraram os 100 anos da Repúbli-
ca Portuguesa, a Câmara Municipal de Alvito associou-se às 
celebrações do Centenário com a inauguração da exposição 
“100 Anos de República e de Associativismo Popular”, que 
esteve patente ao público no Centro Cultural de Alvito. A expo-
sição passou depois por diversas colectividades concelhias.
O grupo Vox Angelis actuou na Pousada do Castelo de Alvito 
no dia 31 de Outubro, por ocasião do Concerto da Repúbli-
ca.
O grupo é constituído por músicos provenientes de algumas 
das mais prestigiadas instituições de ensino musical portu-
guesas e conta já com mais de duas centenas de concertos 
realizados por todo o país. O Vox Angelis dedica-se ainda a 
projectos de internacionalização de músicos nacionais, direc-
cionando-os para Espanha, França, Itália, Brasil e Luxembur-
go. 
O grupo interpretou obras que vão desde o século XV até ao 
século XX.

VII Gala dos Campeões de Pesca 
da ARBAPD realizou-se em Alvito

A ARBAPD - Associação Regional do Baixo Alentejo de 
Pesca Desportiva e o Clube Amadores de Pesca do Baixo 
Alentejo – Alvito, com o apoio da Câmara Municipal de 
Alvito, organizou no dia 15 de Dezembro a VII Gala dos 
Campeões.
Esta gala teve como objectivo homenagear os atletas e os 
clubes da ARBAPD que se destacaram nas competições 
desportivas que ocorreram em 2010.
A gala trouxe a Alvito cerca de uma centena de atletas 
e acompanhantes oriundos do Baixo Alentejo e Alente-
jo Litoral. Os acompanhantes e atletas efectuaram uma 
visita guiada por Alvito durante a manhã. Decorreu, em 
paralelo, no Centro Cultural de Alvito, uma assembleia da 
ARBAPD. 
A gala decorreu no salão de festas José Pedro Goes onde 
foi servido um almoço pela Escola Profissional de Alvito, 
seguido de uma homenagem aos atletas e dirigentes. A  
cerimónia contou com a presença do vice-presidente da 
Fedração Portuguesa de Pesca Desportiva; Presidente da 
Câmara Municipal de Alvito; presidente e dirigentes da 
ARBAPD, atletas e dirigentes do CAP do Baixo Alentejo. 
Reconhecendo a importância da pesca desportiva para 
atrair pessoas para o concelho de Alvito, o presidente da 
Câmara Municipal referiu que espera cumprir uma das 
propostas eleitorais, nomeadamente, a construção de 
uma pista de pesca no concelho. Esta pista certamente 
contribuirá para o desenvolvimento turístico e desportivo 
do concelho de Alvito.
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CNA brilhou nos
Campeonatos
Distritais
de Estrada

As equipas e os atletas do Clube de Natureza de Alvito domi-
naram os Campeonatos Distritais de Estrada, realizados no 
dia 8 de Janeiro, em Alvito. 
Os campeonatos foram organizados pela Associação de Atle-
tismo de Beja, com o alto patrocínio da Câmara Municipal de 
Alvito e serviram para mostrar a excelente qualidade técnica 
dos atletas do nosso concelho.
Com partida e meta instalada na Praça da República e um 
público que não desmobilizou, mesmo aquando da chegada 
da chuva, pode afi rmar-se que a prova foi um verdadeiro su-
cesso, tanto do ponto de vista dos atletas como do ponto de 
vista organizativo.
Os resultados mostram a boa forma física e técnica dos atle-
tas que pertencem ao Clube de Natureza de Alvito. O CNA 
conseguiu os seguintes titulos distritais: Benjamins Mascu-
linos, com Diogo Conceição; Juniores Masculinos, com João 
Caeiro e Veteranos Masculinos, com a vitória de Fernando 
Santos. O Clube de Natureza arrecadou ainda o primeiro lu-
gar em equipas nos seguintes escalões: Infantis, Iniciados, 
Juniores, Seniores e Veteranos masculinos.

Os campeonatos foram organizados pela 
Associação de Atletismo de Beja, com o 
alto patrocínio da Câmara Municipal de 
Alvito e serviram para mostrar a excelen-
te qualidade técnica dos atletas do nos-
so concelho.

Resultados
Benjamins Fem: 4ª Matilde Trindade; 6ª Mariana Cardoso; 
7ª Lara Almeida;
Benjamins Masc: 1º Diogo Conceição; 2º Sérgio Aleixo; 6º 
Diogo Vaz; 7º Daniel Sabino; 9º Gonçalo Parreirinha; 10º 
Martim Sabino;
Infantis Masc: 2º José Dores; 3º João Santos; 6º João 
Aleixo;
Equipas (Inf M): 1ª CNAlvito;
Iniciados Fem: 2ª Cristina Reis; 8ª Ana Barreto; 10ª Nina 
Roothans;
Equipas (Inic F): 2ª CNAlvito;
Iniciados Masc: 2º José Moço; 3º Miguel Charrua; 6º Antó-
nio Guerra;
Equipas (Inic M): 1ª CNAlvito;
Juvenis Fem: 2ª Susana Calhau;
Juvenis Masc: 4º Paul Roothans;
Juniores Masc: 1º João Caeiro; 4º Alexandre Nunes; 5º 
José Rato;
Equipas (Jun M): 1ª CNAlvito;
Seniores Masc: 2º Carlos Papacinza; 5º Luís Oliveira; 6º 
Hugo Rodrigues; 7º Nuno Patrício;
Equipas (Sen M): 1ª CNAlvito;
Veteranos Masc: 1º Fernando Santos; 3º Luís Valverde; 5º 
Joaquim Bico; 10º António Marques;
Equipas (Vet M): 1ª CNAlvito



27

BOLETIMUNICIPAL   Fevereiro 2011

O pavilhão gimnodesportivo de Alvito recebeu, no dia 15 de 
Dezembro, a segunda edição do Dia do Atletismo. 
Participaram neste evento desportivo 160 crianças e jovens 
do 1º, 2º e 3º ciclos do concelho. As provas foram ajuizadas 
por técnicos da Associação de Atletismo de Beja e do Clube 
de Natureza de Alvito. 
Incutir nos mais novos o gosto pelo atletismo; proporcionar 
aos participantes um dia diferente e demonstrar como se or-
ganiza uma competição individual e colectiva de atletismo fo-
ram os objectivos propostos e alcançados pela organização.
O Dia do Atletismo foi organizado pela Câmara Municipal de 
Alvito, através do sector de desporto; agrupamento escolar; 
Associação de Atletismo de Beja e pelo Clube de Natureza 
de Alvito. 

Dia do Atletismo

Encontro de Escolinhas trouxe a Alvito 350 crianças
Mais de 350 crianças, com idades compreendidas entre os 5 
e os 8 anos, participaram no Encontro de Escolinhas, realiza-
do em Alvito no dia 4 de Dezembro.
A convite do Sporting de Viana do Alentejo e da Associação 
de Futebol de Évora, o Grupo Desportivo e Cultural de Alvito 
co-organizou este encontro com o objectivo de demonstrar 
à Associação de Futebol de Beja que este é um projecto a 
desenvolver em terras baixo alentejanas.
A preparação de encontro obrigou a grandes esforços, desde 
logo na marcação de oito campos bem como na sua gestão 
e organização. O dia 4 de Dezembro foi muito importante do 
ponto de vista desportivo e também do ponto de vista comer-
cial para Alvito, uma vez que estas 350 crianças fi zeram-se 
acompanhar pelos pais e outros familiares que encheram a 
vila e ajudaram a dinamizar o negócio dos cafés e restauran-
tes.

A Câmara Municipal de Alvito estabeleceu um protocolo de 
colaboração com a Federação Portuguesa de Voleibol no sen-
tido de ser instalado no concelho um centro gira-volei com 
dois pólos: um na Escola Básica de 1º Ciclo de Alvito e o outro 
na Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Nova da Baronia. 
O gira-volei pretende divulgar o voleibol junto dos mais pe-
quenos, incutindo-lhes o gosto pela prática desportiva e pro-
movendo o papel pedagógico do jogo, na obtenção de êxito e 
prazer nas crianças.

Gira-volei
chega a Alvito
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Férias Desportivas
& Culturais de Natal 2010

A Câmara Municipal de Alvito promoveu, entre os dias 21 e 
30 de Dezembro, mais uma edição do programa “Férias Des-
portivas & Culturais de Natal”.
O basebol e a escalada foram duas das modalidades despor-
tivas experimentadas pelas crianças e jovens que participa-
ram neste projecto de ocupação de tempos livres. No total, 
inscreveram-se 33 participantes e foram oferecidas várias 
modalidades

Benjamins de Alvito
A equipa de Benjamins do Grupo Desportivo e Cultural de 
Alvito, que está a disputar o campeonato distrital da Associa-
ção de Futebol de Beja, ocupa actualmente a terceira posição 
da tabela classifi cativa logo atrás do Ferreirense e do Des-
pertar. Com dez jornadas disputadas, os benjamins têm sete 
vitórias conquistadas e três derrotas.
Orientados por Diogo Rosado e João Aires, os Benjamins de 
Alvito treinam duas vezes por semana, à terça e quinta-feira, 
às 18 horas, no Parque Desportivo José Joaquim Branquinho. 
A equipa é composta pelos seguintes jogadores: Luís Apoli-
nário, Filipe Lobo, Miguel Sousa, João Vidazinha, Artur Silva, 
Diogo Conceição, João Carvalho, Diogo Tomás, Pedro Fran-
gão, Pedro Ameixa, Tomás Mira, Gonçalo Romaneiro, Filipe 
Carvalho, Pedro Fernandes.
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10 Milhões de Estrelas 
Um Gesto pela Paz
O Voluntariado Social do concelho de Alvito, enquanto parcei-
ro do Banco de Voluntariado da Caritas Diocesana de Beja, 
participou na campanha 10 Milhões de Estrelas – Um Ges-
to pela Paz. Sensibilizar a população para os valores da paz 
e da solidariedade é a principal missão deste projecto que, 
através da comercialização de velas, procura benefi ciar pro-
jectos sociais. 
Cada uma das velas vendidas este ano custou um euro. O 
valor alcançado reverteu para apoio social de carenciados e 
outra parte destinou-se a apoiar a construção de uma casa 
de acolhimento para crianças órfãs em São Tomé e Príncipe.

Banco Alimentar Contra
a Fome recolheu 612 Kg 
de alimentos
O Voluntariado Social do concelho de Alvito, que integra 
os projectos “Encontros” e “Bombeiritos”, e o Grupo de 
Jovens da Paróquia de Vila Nova da Baronia participaram 
na recolha de alimentos para o Banco Alimentar Contra 
a Fome.
A acção de recolha decorreu durante o período da manhã 
do dia 27 de Novembro, nas duas freguesias do concelho, 
junto ao comércio local.
Apesar da conjuntura económica desfavorável, a popula-
ção de Alvito e de Vila Nova da Baronia voltou a responder 
positivamente a este pedido de ajuda. Ao longo da manhã 
foram doados 612 quilos de produtos alimentares.
Só com a disponibilidade dos voluntários e dos comer-
ciantes, a generosidade da população e a ajuda da Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvito 
foi possível concretizar mais esta campanha solidária. 
Obrigado a todos!

O Núcleo de Voluntariado Social do concelho de Alvito e os 
jovens da paróquia de Vila Nova da Baronia participaram no 
peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Nos dias 30 de Outubro, 1 e 2 de Novembro os voluntários 
percorreram as freguesias de Alvito e de Vila Nova da Baro-
nia, dando particular atenção ao recinto da Feira dos San-
tos, conseguindo angariar uma verba de 1.809 euros.
A Liga Portuguesa Contra o Cancro agradece as doações 
e o trabalho voluntário dos cidadãos que durante três dias 
conseguiram tocar o coração dos cidadãos do concelho e 
dos visitantes da Feira dos Santos.

Peditório da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro

O Voluntariado Social, sob a coordenação técnica do Serviço 
de Acção Social da Câmara Municipal de Alvito, prestou ajuda 
a 12 idosos que pretendiam participar no Natal Sénior que 
decorreu no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia.

Voluntários participaram no 
Natal Sénior

A ajuda dos voluntários consistiu na organização das pren-
das e no acompanhamento dos idosos no percurso entre os 
lares e o Centro Cultural. Os idosos eram provenientes do Lar 
da Santa Casa da Misericórdia de Alvito e do Lar do Centro 
Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia.
O evento decorreu no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia 
e foi organizado pelas Juntas de Freguesia de Alvito e Vila 
Nova, com o apoio da Câmara Municipal.
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Rede Social
de Alvito
O Conselho Local de Acção Social de Alvito reuniu em ple-
nário no dia 21 de Dezembro. Nesta sessão foi aprovada a 
revisão do Plano de Desenvolvimento Social de Alvito para 
2010/2011; foram discutidas algumas das acções do Plano 
e promoveu-se a fase inicial da sua monitorização. 
A Rede Social levou por diante o Plano de Acção, tendo execu-
tado grande parte das medidas propostas, superando as me-
tas em algumas das acções como é o caso do voluntariado.

As obras de requalifi cação da estrada de São Romão colo-
caram a descoberto achados arqueológicos de extrema im-
portância para Alvito e para a sua história. Os achados têm 
despertado a curiosidade de inúmeras pessoas que visitam o 
local e manifestam interesse em ajudar as equipas técnicas 
que se encontram a trabalhar.
Todas as pessoas que pretendam voluntariar-se para ajudar, 
nomeadamente, disponibilizando-se para ajudar na lavagem 
dos achados, devem manifestar o seu interesse junto da 
equipa de arqueólogos que está a trabalhar no local.

Arqueologia aceita trabalho 
de voluntários

O Instituto Nacional de Estatística sensibiliza toda a popula-
ção residente no Concelho de Alvito a participar activamente 
na realização do XV Recenseamento Geral da População e 
do V Recenseamento Geral da Habitação, abreviadamente 
designados por Censos 2011, as mais importantes opera-
ções estatísticas do Sistema Estatístico Nacional.  Neste sen-
tido entre 7 e 20 de Março será efectuada a distribuição dos 
questionários junto da População, estando previsto o preen-
chimento e recolha até ao dia 24 de Abril. Será também será 
possível pela 1ª Vez responder aos Censos através da Inter-
net (e-Censos). http://censos.ine.pt
A Câmara Municipal de Alvito e as Juntas de Freguesia irão 
colaborar na recolha de dados e apelam a todos os muníci-
pes que colaborem, participando activamente com os vários 
recenseadores que estarão no terreno devidamente identifi -
cados a efectuar os inquéritos.
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Manuel Passinhas 
expôs no Centro 
Cultural
A exposição de pintura “Memórias da Cidade”, da autoria de 
Manuel Passinhas, esteve exposta no Centro Cultural de Alvi-
to até meados de Janeiro.
A exposição, composta por obras em acrílico sobre tela e 
acrílico sobre cartão, apresentava imagens de cidades em 
formas difusas e à distância.

Pintura de Matilde Marçal 
passou por Alvito

“Na raiz do espaço construído” é a denominação da mostra 
de pintura, da autoria de Matilde Marçal, que esteve patente 
ao público, de 23 de Novembro a 11 de Dezembro, no Centro 
Cultural de Alvito e na Capela de Nossa Senhora da Concei-
ção, em Vila Nova da Baronia.
Matilde Marçal é professora associada da Faculdade de Be-
las-Artes da Universidade de Lisboa e conta com uma carreira 
artística de quatro décadas, tendo participado em múltiplas 
exposições colectivas no país e no estrangeiro.
A propósito dos trabalhos agora expostos no concelho de Al-
vito, Rui A. Pereira, director artístico do Museu Jorge Vieira, 
descreve-os, no catálogo da exposição, como “retalhos visu-
ais, unidos e encostados, que se vão somando construindo 
na tela o diálogo imprevisível; um diálogo de recordações dis-
persas que se revisitam”. Um trabalho onde os “tons ocres, 
quentes, emergem num contraste com o negro, com a silhue-
ta do tronco das árvores despidos que alvitram nas telas o 
Outono…”

ODM em destaque na 
Biblioteca de Alvito
A “Mostra ODM – Cenários do Futuro”, criada para chamar a 
atenção de todos para os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM), esteve patente ao público durante o mês de 
Novembro, na Biblioteca Municipal de Alvito.
Organizada pela OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento e 
pelo IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimen-
to, a mostra apresentou-se em quatro núcleos temáticos: 
“Água e Desenvolvimento”; “Comércio Responsável”; “Uma 
Questão de Género” e “À Conquista dos Sonhos”.

A exposição de escultura “Só bombas…piroclásticas” esteve 
patente ao público na Biblioteca Municipal de Alvito entre os 
dias 3 e 31 de Novembro.
As 21 esculturas construídas a partir de material vulcânico, 
criado pela natureza dos Açores, são da autoria de Al-Zéi. A 
exposição tentou passar uma mensagem de criatividade, be-
leza, serenidade, amor e respeito pelo outro.

“Só Bombas…piroclásticas”
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Instalação de oleão no Largo do Rossio, Alvito 
A Câmara Municipal de Alvito solicita a toda a população 
que passe a depositar os óleos alimentares no oleão ins-
talado no Largo do Rossio. A deposição dos óleos usados 
neste contentor vem colmatar uma necessidade premen-
te. O velho hábito de despejar o óleo no lava loiça deve 
passar à história pois estamos a contribuir para a conta-
minação das águas e dos sistemas de drenagem. Adopte 
um comportamento mais ecológico e passe a depositar os 
óleos alimentares no oleão, no Largo do Rossio.

Remoção de ninhos de andorinhas e limpeza 
da fachada do Gabinete Técnico da Câmara 
Municipal de Alvito

Colocação de bancos 
no Parque de Feiras 
de Alvito 
Esta intervenção teve 
por finalidade a cria-
ção de zonas de des-
canso a pensar nos 
munícipes que utili-
zam aquela zona para 
a realização de cami-
nhadas ao ar livre.

Restauro de portas e janelas na Igreja Matriz de 
Alvito Adaptação de uma sala de aula na Escola Bási-

ca n.1 de Alvito
Esta intervenção deveu-se à necessidade de pro-
ceder ao desdobramento de uma turma daquele 
estabelecimento de ensino.
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Poda de árvores em Alvito e Vila Nova 
da Baronia

Colocação de tout-venant na Estrada Salta 
Moças, em Vila Nova da Baronia

Reconstrução do Muro da Pousada do Castelo 
de Alvito 
Obra desenvolvida pelo Grupo Pestana – Pousa-
das de Portugal. A intervenção iniciou-se após 
um prolongado período de espera decorrente 
da necessidade de um parecer emitido pelo 
IGESPAR.
De acordo com informação do grupo, nos pró-
ximos meses serão realizados outros trabalhos 
de manutenção na Pousada.

Certificação de quadro 
eléctrico do Mercado 
Municipal de Alvito 
O processo de certificação 
do quadro eléctrico visa o 
cumprimento de preceitos 
legais que permitam a ce-
lebração de contrato com 
a empresa fornecedora de 
energia, a EDP.

Colocação de bancos e mesas no jardim da 
Casa do Povo, em Vila Nova da Baronia

Construção de escada e regularização de piso 
na Rua D. Pedro V, em Vila Nova da Baronia

Reparação do muro da Escola Básica N.1 de 
Alvito



35

BOLETIMUNICIPAL   Fevereiro 2011agenda
Novembro e Dezembro

7 Março
Baile de Carnaval
em Vila Nova da Baronia, 
promovido pela SFIRV

11  Março
Comemoração
do Dia Internacional
da Mulher promovido pela 
C.M. Alvito

Março
2º Passeio BTT Rota dos 
Moinhos – Promovido 
pela C.M. Alvito

Abril
Férias Desportivas e 
Culturais da Páscoa, 
promovidas pela 
C.M. ALVITO e J.F. 
Allvito

29 e 30 de Abril e 1 de Maio
Festas de Sant’Águeda em Vila Nova da Baronia

29 de Abril
Marcha pela Saúde e pela Liberdade 
promovida pela C.M. ALVITO e Clube da 
Natureza de Alvito

26 Março
Baile da Pinha 
em V.N.B. 
promovido 
pela
SFIRV

5 Março
Baile de Carnaval 
no C.C. de V.N.B
Associação
Baronia
Jovem

25 Abril
Comemorações
promovidas pela CMA

18 Abril
Dia dos Monumentos 
e Sítios  - promovido 
pela C.M. ALVITO

3 Abril 
Procissões do Senhor Jesus 
dos Passos em Alvito 
e 10 de Abril em 
V.N. Baronia

22 Abril
Procissão do Senhor 
Morto – (Alvito)
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EDITAL N.º 40

(Publicidade das deliberações, art.º 91.º. da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11/01)

João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no 
dia 20 de Outubro de 2010, foram tomadas as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa: -------------------------------

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VIDIGUEIRA E ALVITO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO FUTURO CEN-
TRO SOCIAL POLIVALENTE – DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, CELEBRAR O PROTOCOLO. --------------------------------------------------------

PEDIDO DE INUMAÇÃO DE CADÁVER DE BALBINA LUISA PENEDO – DELIBERADO, POR UNANIMIDADE RATIFICAR O ACTO DO 
PRESIDENTE DA CÂMARA QUE DEFERIU O PEDIDO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, EM QUE É REQUERENTE FRANCISCO JOSÉ TRIGACHEIRO PIRES, 
PARA OS DIAS 31 OUT.  01 DE NOVEMBRO – DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, CONCEDER A LICENÇA. ----------------------------------
-------

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE VILA 
NOVA DA BARONIA – DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, ALTERAR O REFERIDO PROTOCOLO. ------------------------------------------------------

PROPOSTA DA DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E DÉCIMA ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – DE-
LIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA. ABSTIVERAM-SE OS VEREADORES VICENTE MAURÍCIO E MÁRIO SIMÕES. --

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ESCALÃO DOS ALUNOS EDGAR JOSÉ FERREIRA CANANÃO E BÁRBARA ISABEL COELHO CANA-
NÃO, DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E PRIMEIRO CICLO – REFEIÇÕES ESCOLARES – DELIBERADO, POR UNANIMIDADE APROVAR 
A ALTERAÇÃO DO SEGUNDO PARA O PRIMEIRO ESCALÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE MENSALIDADE REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS DO CONCELHO QUE 
FREQUENTAM O ENSINO SECUNDÁRIO EM VIANA DO ALENTEJO – DELIBERADO POR UNANIMIDADE FIXAR A MENSALIDADE 
DE €21.00 (VINTE E UM EUROS) PARA OS ALUNOS DE ALVITO E €16,60 (DEZASSEIS EUROS E SESSENTA CÊNTIMOS) PARA OS 
ALUNOS DE VILA NOVA DA BARONIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DO GRUPO CORAL AMIGOS DO CANTE 
DE ALVITO PARA DIA 22 DE OUTUBRO – DELIBERADO, POR UNANIMIDADE APROVAR A ISENÇÃO. O VEREADOR MÁRIO SIMÕES 
NÃO VOTOU A PROPOSTA, POR IMPEDIMENTO LEGAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Concelho, 21 de Outubro de 2010



EDITAL N.º41

(Publicidade das deliberações, art.º 91.º. da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no 
dia 03 de Novembro de 2010, foram tomadas as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa: ----------------------------

TRANSFERÊNCIAS EM ESPÉCIE PARA A ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES”OS UNIDOS DE ALVITO” E CLUBE DE CAÇADORES VILA-
NOVENSE. – Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto do Presidente da Câmara, que deferiu favoravelmente o pedido de 
apoio para a execução de trabalhos de carpintaria e outros, cujo custo importou respectivamente em 2.725,32€ (Dois mil 
setecentos e vinte e cinco euros e trinta e dois cêntimos) e 981,45€ (novecentos e oitenta e um euros e quarenta e cinco cên-
timos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HASTA PÚBLICA DE CONCESSÃO DE TERRADO PARA DIVERTIMENTOS MECANIZADOS NA FEIRA DOS SANTOS 2010 E ALTERA-
ÇÃO DAS CONDIÇÕES DA MESMA. - Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto do Presidente da Câmara, que homologou o 
auto de arrematação da hasta pública e alterou as condições da mesma para divertimento mecanizado normal, para adultos 
pelo montante de 250,00€ (Duzentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE INUMAÇÃO DE CADÁVER DE FRANCISCA AUGUSTA GODINHO – Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto do 
Presidente da Câmara que deferiu o pedido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE INUMAÇÃO DE CADÁVER DE MARIA MANUELA GAIO CARIOCA – Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto do 
Presidente da Câmara que deferiu o pedido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE INUMAÇÃO DE CADÁVER DE MARIA GERTRUDES PINTO – Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto do Presi-
dente da Câmara que deferiu o pedido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE INUMAÇÃO DE CADÁVER DE MÁRIO AGAPITO – Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto do Presidente da 
Câmara que deferiu o pedido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMISSÃO DE PARECER SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM TÉCNICO PARA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, NOS TER-
MOS DO ARTIGO 6.º DO DECRETO-LEI N.º 209/2009, DE 3 DE SETEMBRO – Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável 
à celebração de contrato de prestação de serviços com profissional na área da Animação Sócio Cultural, no âmbito do art.º 35.º da 
Lei n.º 12-A/2008, com Maria João Lopes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVITO PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS DA MARATONA DE FUTSAL INTERBOMBEIROS. – Deliberado por unanimidade, 
atribuir um subsídio à referida Associação no valor de 943,28 € (novecentos e quarenta e três euros e vinte e oito cênti-
mos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA QUE ISENTOU DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RELATIVOS AO ALUGUER 
DE ALGUNS STANDS NA FEIRA DOS SANTOS. – Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto do Presidente da Câmara que de-
feriu os pedidos das seguintes entidades: Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito; Turismo do Alentejo ERT; Agrupa-
mento de Escolas do Concelho de Alvito; Junta de Freguesia de Alvito; Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia ;Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens; Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito; Escola Profissional de Alvito e Associação 
Juvenil Nova Geração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA RENDA DA SEDE DO GRUPO CORAL AMIGOS DO CANTE 
DE ALVITO. – Deliberado, por unanimidade, adiar a apreciação do pedido, até que a referida Associação proceda ao pagamen-
to de 40% do montante da renda, tal como deliberado em reunião de Câmara de 22 de Abril de 2008.-------------------------------------

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO PRESIDENTE QUE DEFERIU O PEDIDO DE ISENÇÃO DOS ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE 
TRABALHADORES, INTERPOSTO PELO STAL. – Deliberado, por maioria, não ratificar o acto, com os votos favoráveis do pre-
sidente da Câmara e Vereador Luís Beguino e contra dos Vereadores, Vicente Maurício, Fernando Viola e Isabel Cama-
cho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO VICE PRESIDENTE QUE DEFERIU O PEDIDO DE ISENÇÃO DOS ENCARGOS COM O TRANSPORTE DO 
GRUPO CORAL CAMPOS DO ALENTEJO.- Deliberado, por unanimidade, ratificar  o acto do Vice Presidente que deferiu o pedi-
do.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Concelho, 04 de Novembro de 2010



EDITAL N.º42

(Publicidade das deliberações, art.º 91.º. da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no 
dia 17 de Novembro de 2010, foram tomadas as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa: ----------------------------

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DA BARONIA -Deliberado por maioria, com o 
voto contra do Vereador Mário Simões e a abstenção do Vereador Vicente Maurício, atribuir um subsídio no valor de 2.500.00 
€ (Dois mil e quinhentos euros) como apoio financeiro para a instalação da iluminação de Natal da freguesia de Vila Nova da 
Baronia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DA DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2010, E DÉCIMA PRIMEIRA ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
2010. Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores Vicente Maurício e Mário Simões, aprovar a proposta. ---------

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO CULTURAL BARONIA. – Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio no valor de 276,90 € (duzentos e setenta e seis euros e noventa cêntimos) respeitante ao programa de realização 
de eventos desportivos pontuais – Sub-Programa: Exibição de Espectáculos Desportivos. --------------------------------------------------------

Paços do Concelho, 18 de Novembro de 2010

EDITAL N.º 43

(Publicidade das deliberações, art.º 91.º. da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada 
no dia 2 de Dezembro de 2010, foram tomadas as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa: -------------------------

EMISSÃO DE PARECER SOBRE A PROPOSTA DE ESCALA DE TURNOS DA FARMÁCIA EXISTENTE NO CONCELHO DE ALVITO, – 
DELIBERADO POR UNANIMIDADE, EMITIR PARECER FAVORÁVEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITO PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COM A ILU-
MINAÇÃO DE NATAL - DELIBERADO POR MAIORIA, COM O VOTO CONTRA DO VEREADOR MÁRIO SIMÕES E ABSTENÇÃO DO VE-
READOR VICENTE MAURICIO, APROVAR A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO NO MONTANTE DE €2500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS 
EUROS). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INUMAÇÃO DE CADÁVER DE DAVID DAS DORES PEREIRA EM QUE FOI REQUERENTE ISAURA MARIA CABANAS PEREIRA LAURE-
ANO – RATIFICAÇÃO DO ACTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA QUE DEFERIU O PEDIDO. – DELIBERADO POR UNANIMIDADE RATI-
FICAR O ACTO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – DELIBERADO POR UNANIMIDADE FIXAR A TAXA 
EM 0,25€ (ZERO VIRGULA VINTE CINCO POR CENTO). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA TAXA NA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DO IRS. – DELIBERADO POR UNANIMIDADE, APLICAR A TAXA 
DE 5% (CINCO POR CENTO). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ESCALÃO – APOIOS SOCIO-EDUCATIVOS DO 1º CICLO. DELIBERADO POR UNANIMIDADE APRO-
VAR A ALTERAÇÃO DO ESCALÃO DA ALUNA ANA PAULA SECHKOVA GONÇALVES DO 3º PARA O 2º ESCALÃO. -----------------------------

PROPOSTA DE REVALIDAÇÃO DO CARTÃO SOCIAL DO MUNÍCIPE IDOSO A VÁRIOS UTENTES – DELIBERADO POR UNANIMIDADE 
REVALIDAR O CARTÃO DOS SEGUINTES MUNÍCIPES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARIA JOAQUINA ARVELOS; JOSÉ FRANCISCO DA SILVA ROMÃO; LUISA ANTÓNIA ESTEVES ROMÃO; MARIA JOSÉ CAEIRO FER-
NANDES CRUZ; DOMINGOS AUGUSTO COELHO GUERREIRO; BÁRBARA DA CONCEIÇÃO COELHO; RUI EDUARDO MOUZINHO 
ESTEVÃO; JOSÉ CARLOS MOUZINHO REBOCHO; ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO SAIAS BATISTA REBOCHO; FRANCISCO MANUEL QUA-
RESMA CANSADO; MARIA JOANA BAIÃO CANSADO; FRANCISCO ESPADILHA ROSA; MARIA NATÉRCIA PICO ESPADILHA ROSA; 
MARIA OLGA GUEDES CORREIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE SAÚDE AOS UTENTES DO CARTÃO DO MUNÍCIPE IDOSO REFERENTE AO ANO DE 
2009 - DELIBERADO POR UNANIMIDADE APROVAR AS DESPESAS DE SAÚDE AOS SEGUINTES UTENTES: ----------------------------------



JOSÉ FRANCISCO SILVA ROMÃO; LUISA ANTÓNIA ESTEVES ROMÃO; RUI EDUARDO ESTEVÃO; FRANCISCO ESPADILHA ROSA, 
MARIA NATÉRCIA PICO ESPADILHA ROSA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SAÚDE DOS UTENTES DO CARTÃO SOCIAL DO MUNÍCIPE IDOSO REFERENTE AO 
ANO DE 2010 - DELIBERADO POR UNANIMIDADE APROVAR AS DESPESAS DE SAÚDE DOS SEGUINTES UTENTES: --------------------

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA ROMÃO; LUISA ANTÓNIA ESTEVES ROMÃO; INOCÊNCIO MARQUES; MARIA ANTÓNIA BATISTA; RO-
MANA AUGUSTA ROSADO; MARIA JOSÉ CAEIRO FERNANDES CRUZ; JOSÉ MANUEL TRINDADE GRILO; BENTO MIRA NUNES; 
MARIA LUISA CONCEIÇÃO RIBEIRO; MANUEL BRAGA DE CARVALHO; JOSÉ CARLOS MOUZINHO REBOCHO; JOSÉ NUNES DO 
OLIVAL; FRANCISCO MANUEL QUARESMA CANSADO; MARIA JOANA BAIÃO CANSADO; FRANCISCO ESPADILHA ROSA; MARIA 
NATÉRCIA PICO ESPADILHA ROSA; PEDRO ESTEVES CANDEIAS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PLACA PUBLICITÁRIA NO PRÉDIO SITO NO LARGO DO CASTELO N.ºS 4 E 5 EM ALVITO EM QUE 
FOI REQUERENTE F.JCONTA – GABINETE DE CONTABILIDADE. – DELIBERADO POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO DE LI-
CENCIAMENTO EM TÍTULO. O VEREADOR FERNANDO VIOLA NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO POR IMPEDIMENTO LEGAL. ----------

PROPOSTA DE CEDÊNCIA DE TRASNPORTE AO GRUPO DE CANTO CORAL AMIGOS DO CANTE DE ALVITO - DELIBERADO POR 
MAIORIA, COM A ABSTENÇÃO DO VEREADOR VICENTE MAURICIO, CEDER O TRANSPORTE E ISENTAR O GRUPO DOS ENCAR-
GOS COM O MESMO REFERENTE À SAIDA PREVISTA PARA O DIA 4 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. --------------------------------------------

CONCESSÃO DE EVENTUAL APOIO À ASSOCIAÇÃO SENTIDOS ILIMITADOS - DELIBERADO POR MAIORIA, COM A ABSTENÇÃO 
DO VEREADOR VICENTE MAURICIO, APROVAR A DECLARAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE PROJECTO 
CULTURAL “RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS” NO CONCELHO DE ALVITO. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Concelho, 3 de Dezembro de 2010

EDITAL N.º45

(Publicidade das deliberações, art.º 91.º. da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no 
dia 15 de Dezembro de 2010, foram tomadas as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa: ----------------------------

PROPOSTA DE REVALIDAÇÃO DO CARTÃO SOCIAL DE MUNÍCIPE IDOSO - Deliberado, por unanimidade, aprovar a revalidação 
do cartão social do Munícipe Idoso aos seguintes utentes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Josefa Antónia Carraça; Eusébia Marques Carvalho e Maria Catarina Rosado.--------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE PAGAMENTO DE 50% DAS DESPESAS DE SAÚDE AOS TITULARES DO CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPE 
IDOSO –  Deliberado, por unanimidade, aprovar o pagamento de 50% das despesas de saúde aos seguintes uten-
tes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Francisco da Silva Romão; Maria José Caeiro Fernandes Cruz; José Manuel Trindade Grilo; Bento Mira Nunes; Maria Luísa 
Conceição Ribeiro; José Carlos Mouzinho Rebocho; Manuel António Rosado e Pedro Esteves Candeias. ------------------------------------

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL – Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o protocolo em título. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EM ESPÉCIE (FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA ESTANTE NA SALA DE ENSAIO 
DO GRUPO CORAL “AS MADRUGADEIRAS DE ALVITO)” – Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio em espécie ao 
Grupo Coral “As Madrugadeiras de Alvito” orçamentado em 50,00€ incluindo material e mão-de-obra. -----------------------------------
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EM ESPÉCIE (FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA ESTANTE NA SALA DE VETE-
RANOS DO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO) – Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio em espécie ao 
Grupo Desportivo e Cultural de Alvito, orçamentado em 100,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O TRANSPORTE PARA O DIA 11 DE DEZEMBRO DO GRUPO 
CORAL AMIGOS DO CANTE DE ALVITO – Deliberado, por maioria com a abstenção do Vereador Vicente Maurício, isentar o 
pagamento dos encargos respeitantes ao pedido de transporte. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O TRANSPORTE PARA O DIA 08 DE DEZEMBRO DA BANDA 
FILARMÓNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO – Deliberado, por maioria com a abstenção do Vereador Vicente 
Maurício, isentar o pagamento dos encargos respeitantes ao pedido de transporte. --------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O TRANSPORTE PARA O DIA 04 DE DEZEMBRO DO GRUPO 



EDITAL N.º48

(Publicidade das deliberações, art.º 91.º. da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

LUÍS VICENTE BANHA BEGUINO, Vice Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, 
realizada no dia 29 de Dezembro de 2010, foram tomadas as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa: ------

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO PRESIDENTE QUE DEFERIU O PEDIDO DE USO PERMANENTE DE OSSÁRIO, EM QUE FOI REQUEREN-
TE ISIDORO MANUEL MONCACHO BRANQUINHO. – Deliberado por unanimidade, ratificar o acto. -----------------------------------------------

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO QUE CONSUBSTANCIA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO DO MUNI-
CÍPE IDOSO. – Deliberado por maioria, com abstenção do vereador Mário Simões, indeferir a atribuição do cartão social do 
Munícipe Idoso ao seguinte Munícipe : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Joaquim Coelho; Ermelinda Assunção Viola; Maria Carolina Charrua Moncacho e Maria Amélia Cota. -------------------------------

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO QUE CONSUBSTANCIA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVALIDAÇÃO DO CARTÃO SOCIAL DO 
MUNÍCIPE IDOSO –  Deliberado por maioria, com a abstenção do vereador Mário Simões, indeferir a atribuição do cartão So-
cial do Munícipe idoso aos seguintes Munícipes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Miguel Silva; Margarida Antónia Borracha; Arlinda Clara Tomé; Francisca Maria Soares; Susete Da Conceição Nunes Fer-
nandes; Maria Catarina De Jesus Pinas Carvalho; Augusta De Jesus Grilo; Conceição De Sousa António; Suadade J. F. Correia 
Varela; António Daniel Cachopo; José António Batista e Maria Antónia Piteira. ------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE PAGAMENTO DE 50% DAS DESPESAS DE SAÚDE DOS UTENTES DO CARTÃO SOCIAL DO MUNÍCIPE IDOSO REFE-
RENTE AO ANO DE 2010 – Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento de 50% das despesas de saúde aos seguintes 
utentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Francisco da Silva Romão; Luísa Antónia Esteves Romão; Bento Mira Nunes; Maria Luísa Da Conceição Ribeiro; José 
Nunes Do Olival; Josefina Da Conceição Vaz; Francisco Manuel Quaresma Cansado; Maria Olga Guedes Correia. --------------------

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL DO MUNÍCIPE IDOSO. – Deliberado por unanimidade atribuir o cartão social do 
Munícipe Idoso aos seguintes Munícipes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Luís Parreira Quintas; Maria Beatriz Faria Batalha Quintas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE PAGAMENTO DE 50% DAS DESPESAS DE SAÚDE DOS UTENTES SO CARTÃO SOCIAL DO MUNÍCIPE IDOSO REFE-
RENTE AO ANO DE 2010 – Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento de 50% das despesas de saúde à utente Maria 
Beatriz Faria Batalha Quintas

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE O AJUSTAMENTO DOS CIRCUITOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 
2010/2011. – Deliberado por unanimidade reajustar os circuidos de transporte escolar já aprovados

Paços do Concelho, 16 de Dezembro de 2010

EDITAL N.º03

(Publicidade das deliberações, art.º 91.º. Da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

JOÃO LUÍS BATISTA PENETRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, TORNA PÚBLICO QUE EM REUNIÃO ORDINÁRIA 
DESTA, REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2011, FORAM TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES, DESTINADAS A TER EFI-
CÁCIA EXTERNA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ALVITO E VIDIGUEIRA PARA 
ESTABELECER UMA PARCERIA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A IDOSOS, CUJA CANDIDATURA SERÁ APRESEN-
TADA AO INALENTEJO PELA ENTIDADE PROMOTORA – CÂMARA MUNICIPAL DE VIDIGUEIRA, NO ÂMBITO DO EIXO 3 – CONECTI-

CAMPOS DO ALENTEJO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO – Deliberado, por maioria com a abstenção do Vereador Vi-
cente Maurício, isentar o pagamento dos encargos respeitantes ao pedido de transporte. ---------------------------------------------------------

Paços do Concelho, 16 de Dezembro de 2010



EDITAL N.º04

(Publicidade das deliberações, art.º 91.º. da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no 
dia 26 de Janeiro de 2011, foram tomadas as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa: -------------------------------

PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO DO ACTO DO PRESIDENTE QUE DEFERIU O PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA REALI-
ZAÇÃO DE BAILE, NO DIA 15 DE JANEIRO EM QUE FOI REQUERENTE A CASA DO POVO DE VILA NOVA DA BARONIA. – Deliberado, 
por unanimidade, ratificar o acto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE EMISSÃO DE PARECER SOBRE A ISENÇÃO DO IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS 
DE IMÓVEIS, REFERENTE AOS PRÉDIOS QUE INTEGRAM O CIRCUITO HIDRÁULICO DE VALE DE GAIO. - Deliberado, por unanimi-
dade emitir parecer favorável à isenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO DO ACTO DO PRESIDENTE QUE DEFERIU A INUMAÇÃO DO CADÁVER DE CONCEIÇÃO AUGUSTA, 
EM QUE FOI REQUERENTE FRANCISCO ANTÓNIO AFONSO CONCEIÇÃO. - Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto. -----------

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ESCALÃO – APOIOS SÓCIO – EDUCATIVOS DO 1.º CICLO – FILIPE AMARO PEREIRA – Deliberado, 
por unanimidade aprovar a alteração.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ESCALÃO – APOIOS SÓCIO – EDUCATIVOS DO 1.º CICLO – BEATRIZ ISABEL BERNARDO MENDES 
- Deliberado, por unanimidade aprovar a alteração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ESCALÃO – APOIOS SÓCIO – EDUCATIVOS DO 1.º CICLO – DIANA DO CARMO MOREIRA FEIO DIAS DOS 
REIS - Deliberado, por unanimidade aprovar a alteração.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL NA ÁREA DE 
ANIMAÇÃO SÓCIO CULTURAL PARA A CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA DE ALVITO – Deliberado, por unanimidade emi-
tir parecer favorável.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALVITO, PARA FAZER FACE À MA-
NUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO, PARA O CORRENTE ANO – Deliberado, por unanimida-
de atribuir o subsídio nos termos legais arvorados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ESCALÃO – APOIOS SÓCIO – EDUCATIVOS DO 1.º CICLO – GABRIEL GOUVEIA RIBEIRO BENTO. 
Deliberado, por unanimidade aprovar a alteração.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO - SECÇÃO JUDO, A FIM DE FAZER 

VIDADE E ARTICULAÇÃO TERRITORIAL, REGULAMENTO ESPECÍFICO – EQUIPAMENTOS PARA A COESÃO LOCAL. - DELIBERADO, 
POR UNANIMIDADE APROVAR A CELEBRAÇÃO DO REFERIDO PROTOCOLO. ------------------------------------------------------------------------------------

EMISSÃO DE PARECER SOBRE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇA, COM TÉCNICO PARA 
ELABORAR CANDIDATURAS A FUNDOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS – DELIBERADO, POR MAIORIA, EMITIR PARECER FAVO-
RÁVEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO PRESIDENTE QUE DEFERIU A INUMAÇÃO DE CADÁVER JOSÉ JOAQUIM GODINHO, EM QUE FOI RE-
QUERENTE JOSÉ ALBERTO FERRO GODINHO – DELIBERADO, POR UNANIMIDADE RATIFICAR O ACTO. ---------------------------------------

EMISSÃO DO PARECER SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇA, COM PROFISSIONAL 
DE JORNALISMO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM. – DELIBERADO, POR MAIORIA EMITIR PARECER FAVORÁVEL. ------------------------------

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO PRESIDENTE QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO PARA ESTABELECIMENTO 
DE BEBIDAS “O PIMBA”, SITO NA AVENIDA 1.º DE MAIO, N.º 32 EM VILA NOVA DA BARONIA PARA O TRANSACTO DIA 31 DE DE-
ZEMBRO DE 2010.- DELIBERADO POR UNANIMIDADE RATIFICAR O ACTO. -------------------------------------------------------------------------------------- 

EMISSÃO DE PARECER SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇA, COM DOIS TÉCNICOS 
SUPERIORES PARA ACOMPANHAR A EMPREITADA DA REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SÃO ROMÃO – VERTENTES ARQUEO-
LÓGICA E ANTROPOLÓGICA – DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, EMITIR PARECER FAVORÁVEL. -------------------------------------------------

PAÇOS DO CONCELHO, 12 DE JANEIRO DE 2011



FACE A DESPESAS COM EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS – Deliberado, por unanimidade atribuir o subsidio. ---------------------------------
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO, DESTINADO A FAZER FACE 
A DESPESAS COM DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010 – Deliberado, por 
unanimidade atribuir o apoio financeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO, DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS 
COM DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 - Deliberado, por unanimidade 
atribuir o apoio financeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO, DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS 
COM DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 - Deliberado, por unanimidade 
atribuir o apoio financeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO VALOR DE 1.000,00€ (MIL EUROS) À ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA – CAMPEONA-
TO DISTRITAL DE ESTRADA. - Deliberado, por unanimidade atribuir o subsídio.-------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EM ESPÉCIE – FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CARPINTARIA PARA A OFICINA DO LA-
BORATÓRIO INFORMÁTICO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ALVITO. - Deliberado, por unanimidade atribuir o subsídio.---------------

PROPOSTA PARA DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NA HORTA DA BRACIEIRA - ART.º 80 – SECÇÃO I – ALVITO – PRO-
PRIEDADE DE JOÃO GOES JANEIRA E PEDRO GOES JANEIRA. – Deliberado, por unanimidade determinar a execução das referi-
das obras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Concelho, 26 de Janeiro de 2011

EDITAL N.º05
(Publicidade das deliberações, art.º 91.º. Da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

JOÃO LUÍS BATISTA PENETRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, TORNA PÚBLICO QUE EM REUNIÃO ORDINÁRIA 
DESTA, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2011, FORAM TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES, DESTINADAS A TER 
EFICÁCIA EXTERNA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de ratificação do acto do Presidente que deferiu o pedido de licença especial de ruído, para realização de baile da 
Pinha, no dia 07 de Março em que é requerente a Sociedade Filarmónica Instrução Recreio Vilanovense – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o acto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de ratificação do acto do Presidente que deferiu o pedido de licença especial de ruído, para realização de baile, no 
dia 26 de Março em que é requerente a Sociedade Filarmónica Instrução Recreio Vilanovense. - Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o acto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de ratificação do acto do Presidente que deferiu o pedido de licença especial de ruído, para realização de baile, no 
dia 07 de Maio em que é requerente a NOVALVITO – Ensino Profissional, Cooperativa de Interesse Público de Responsabili-
dade Lda. - Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de aprovação de Parceria entre ABAE – Associação da Bandeira Azul da Europa / Município de Alvito 2010/2011. 
– Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida parceria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de comparticipação de 50% das despesas de saúde a três utentes do Cartão Social do Munícipe Idoso referente ao 
ano 2010. – Deliberado, por unanimidade, aprovar a comparticipação de 50% das despesas de saúde aos seguintes utentes: 
Josefa Antónia Carraça, José Carlos Mouzinho Rebocho e Rui Eduardo Mousinho Estêvão.----------------------------------------------------------

Proposta de atribuição de apoio financeiro à Comissão de Festas Senhor dos Passos – V.N.B., destinado a fazer face a des-
pesas com a celebração da procissão - Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de 200,00€.------------

Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Clube da Natureza de Alvito, destinado a fazer face a despesas com a época 
desportiva 2009/2010. – Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de 2.035,32€.-------------------------------

Proposta de atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Vilanovense, a fim de fazer face a 
despesas com o funcionamento da colectividade. – Deliberado, por maioria, atribuir o apoio financeiro no valor de 450,00€. 
Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Clube da Natureza de Alvito, destinado a fazer face a despesas com desloca-



Município de Alvito
Câmara Municipal

Câmara Municipal de Alvito, Edifício Paços do Município
Largo do Relógio, nº 1, 7920-022 Alvito
Telf:284 480 800 | Fax: 284 485 157

ções em transportes próprios, durante os meses de Setembro e Outubro. – Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio 
financeiro no valor de 1.805,48€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de atribuição de apoios financeiros – Época Desportiva 2010/2011 aos Clubes:Clube da Natureza de Alvito, Gru-
po Desportivo Cultural de Alvito, Grupo Desportivo Cultural Baronia, Clube Amador de Pesca Desportiva do Baixo Alentejo e 
Judo Clube de Alvito. – Deliberado, por maioria, aprovar a atribuição dos apoios financeiros no valor de 1.473,70€, 523,71€, 
802,65€, 956,65€ e 1.466,21€, respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta para designação do representante do Município na composição da comissão técnica para inspecção e fiscalização dos 
espaços de jogo e recreio.- deliberado, por unanimidade, nomear a técnica superior na área de arquitectura Maria Luísa Warden de Al-
meida Góis Valério para integrar a comissão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta para concessão de licença de ocupação de via pública – na Rua Joaquim António Gião – VNB, esplanada do esta-
belecimento de bebidas “O Pimba”, pelo período de doze meses, em que é requerente Joaquina Vitorina Cavaco Cananão 
Coroado. – Deliberado, por unanimidade, conceder a licença. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de confirmação da classificação atribuída ao empreendimento “Parque de Campismo Markádia”: tipologia “Parques 
de Campismo e Caravanismo”, categoria de 3 estrelas, com a capacidade máxima de 480 campistas. (n.º 3 do art.º 75.º do 
RJET) – Deliberado, por unanimidade, confirmar a classificação atribuída ao empreendimento.---------------------------------------------------

Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvito. - Deliberado, por 
unanimidade, atribuir o apoio financeiro de 24.000,00€, pagável em prestações até ao mês de Abril do corrente. --------------------

Proposta de atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvito. – Deliberado, por unanimi-
dade, atribuir o subsídio no valor de 4.800,00€, pagável em prestações mensais no valor de 400,00€. -----------------------------------

Alvito, 09 de Fevereiro de 2011


