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Caros Munícipes,                                         
Esta é a primeira vez que me dirijo a vós através do Boletim Municipal. Cerca de
um semestre após a tomada de posse deste novo executivo autárquico, é então
publicado o primeiro número dum órgão de comunicação que se quer regular,
porque queremos privilegiar a comunicação e a passagem de informação de
forma clara e simples para que todos possamos acompanhar de perto o trabalho
desenvolvido pelos órgãos autárquicos. É certo que também o fazemos através
da nossa página na internet, mas estamos convictos que os dois meios de
in formação são complementares e  um não inva l ida o  out ro .
Neste número do Boletim Municipal de Alvito, tentamos retratar o que demais
relevante se desenvolveu durante este intervalo de tempo que decorreu entre
o dia 2 de Novembro de 2009, data da tomada de posse dos órgãos municipais
e Abril de 2010. Não queremos ser exaustivos nem maçadores, mas tentamos
não sonegar informação que em nosso entender todos os munícipes tem direito.
Apesar de nas páginas seguintes terem oportunidade de ver e ler um elencar
de actividades, eventos e obras, permitam-me desde já destacar que
internamente já foi elaborada e aprovada uma nova reorganização da estrutura
orgânica da Câmara e iniciou-se a aplicação do SIADAP. Também já se
elaboraram protocolos com entidades externas para a concretização de dois
instrumentos que pensamos fundamentais para este Concelho, o Plano de
Desenvolvimento Estratégico e o Plano de Marketing Territorial. Aproveitamos
esta oportunidade para convidar toda a população do Concelho a participar
activamente na feitura destes documentos, dando ideias e contributos nas
iniciativas que irão ter lugar nos próximos meses no âmbito destes trabalhos.
Estes são documentos orientadores que queremos, sejam abrangentes e o
mais unânimes possíve l .                           
Quero também salientar que estamos neste momento também a desenvolver
esforços para que possamos ainda este ano ter já elaborados os projectos
para implementação de zonas empresariais no concelho. Sabemos que não
é fácil, pois previamente é necessário fazer aprovar planos de pormenor
para os respectivos locais, junto da CCDR, assim manda o nosso PDM.
De qualquer modo vamos aplicar nesta direcção grande parte dos nossos
esforços.                                            
A nível das obras físicas, permitam-me destacar a construção do nova
Escola Básica Integrada que se desenvolve a bom ritmo e para a qual
está este ano direccionado grande parte do nosso esforço financeiro.
Pensamos que no final deste ano civil, a obra poderá estar terminada.
Quanto ás actividades culturais, que tem sido muitas e variadas,
permitam-me destacar, o colóquio internacional sobre os caminhos de
Santiago, que teve lugar em Alvito, o seminário sobre o poeta Alvitense
Raul de Carvalho, o festival Terras sem Sombra e o evento em.cantos sobre
o património manuelino, para alem de inúmeras exposições e os apoios às
colectividades e associações do concelho.                                         
Esta é apenas a parte inicial dum mandato que queremos, seja de efectivo
progresso em prol do concelho de Alvito. Estamos a trabalhar para não
desapontar a população do concelho e também para honrar aqueles
homens que há 36 anos atrás nos deram a possibilidade de viver em
democracia e liberdade.                                         
                                               
Bem ajam.                                                                                  
                                                             
O Presidente da Câmara.                                                            
João Penetra
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«
seja de efectivoprogresso em prol do concelho de Alvito
Esta é apenas a parte inicial dum mandato que queremos,
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Nova Escola Básica de Alvito
Escola Básica Integrada + Jardim de Infância de Alvito

Boletim Municipal

A Construção da Escola Básica, destinada aos  1º, 2º e 3º ciclos vai também
acolher o Jardim de Infância.                                  
A responsabilidade de financiamento do projecto, cabe à DREAL, Câmara
Municipal de Alvito e Inalentejo, com um custo global de 2.549.834.05€,
o PO Regional do Alentejo vai comparticipar em 70%, de acordo com as
previsões iniciais, estando em curso a revisão da candidatura, com vista à
alteração destes valores para 80% do investimento total, os restantes 20%
serão suportados pela Câmara Municipal de Alvito.. A obra decorre com
normalidade, tendo já ultrapassado os 50% de execução, prevendo-se
o cumprimento dos prazos estabelecidos para a sua conclusão e entrada
em funcionamento.

 .
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Janeiro de 2010

Março de 2010

Abril de 2010

ORGAOS AUTARQUICOS
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CULTURACULTURA

Nas noites de 26 e 27 de Dezembro, na Igreja
Matriz de Alvito e Vila Nova da Baronia,
respectivamente, desfilaram cantares de Natal
que aqueceram o coração de todos os presentes.

Foram momentos mágicos com a Banda Filarmónica
dos Bombeiros Voluntários, os Campos do Alentejo,
as Madrugadeiras , os Amigos do Cante e o Grupo
de Canto Coral Alentejano de Alvito.

Em.cantos
3ª edição, realizada em Alvito
O projecto “em.cantos” acolheu várias pessoas em Alvito no  dia 27 de Novembro. Muito se falou sobre  “A Importância do Património Edificado no Distrito de Beja: Revisitar a
Arte Manuelina em Alvito”,  numa reflexão conduzida pela Prof. Ana Paula Figueira, coordenadora do projecto.                                            
A terceira edição do projecto em.cantos visitou Alvito, no passado dia 27 de Novembro.  Especialistas e autarcas estiveram na Pousada «Castelo de Alvito» para abordar a importância
que a preservação do património assume no desenvolvimento económico dos concelhos, tendo como base o tema: “A Importância do Património Edificado no Distrito de Beja: Revisitar
a Arte Manuelina em Alvito”. O Presidente da autarquia marcou presença neste encontro e frisou que “o desenvolvimento do concelho de Alvito passa também, entre outros aspectos,
pela conservação e manutenção do seu património”. Ana Paula Figueira, coordenadora do projecto em.cantos, fez um balanço “positivo” desta sessão, salientando que “o objectivo
traçado para a mesma foi alcançado, na medida em que através deste tema foi possível abordar questões mais amplas, que passam por aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento
do distrito”

.

Concertos de Natal 09
Igreja Matriz de Alvito e Vila Nova da Baronia

Intervenientes Convidados: 
» António Filipe Pimentel - Especialista em História de Arte, Professor Auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra - Instituto de História de Arte, do qual é director.
» José Cabrita Nascimento - Director Regional da Cultura do Alentejo.
» Júlio Orfão - Gestor do Mosteiro da Batalha.
» Deana Barroqueiro - Autora de numerosos romances inspirados em conhecidos personagens da História.
» João Ricardo - Actor, interpretou o Rei D. Carlos em "Equador".

Participantes convidados:
» Henrique Figueira (Presidente da Direcção da ORIK - Associação de Defesa do Património de Ourique)
» Catarina Valença Gonçalves (Responsável pelo Projecto "Rota do Fresco")
» José António Falcão [cv] (Dirige o Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja desde a sua fundação - 1984)

Actividades complementares: 

Recital de música erudita "João Nunes e Halina Berezowska" 
Local: Pousada do Castelo de Alvito - Capela do Espírito Santo
Horário: 17h30m

Apresentação do livro "O Espião de D. João II" da autoria de
Deana Barroqueiro por Ana Paula Figueira e João Ricardo. 
Local: Pousada do Castelo de Alvito (integrado na 3ª edição
do "em.cantos")
Horário: 18h00m

Boletim MunicipalBoletim Municipal

Grupo Coral Amigos do Cante                                                Campos do Alentejo

Perspectivar o papel do Caminho de Santiago no contexto da Europa do século XXI foi o fio condutor do Seminário Internacional “O Caminho de
Santiago e a Identidade Europeia”,  destinado a assinalar o Ano Santo de 2010, que teve lugar no dia 25 de Março no Centro Cultural de Alvito.
Organizado pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja e com o apoio da Câmara Municipal de Alvito, este Seminário
contou com a presença de mais de 90 pessoas, tendo incluído uma visita guiada ao concelho e uma prova de vinhos na Herdade das Barras.

O Caminho de Santiago
Seminário Internacional em Alvito

Fundado em 2003, o Festival Terras sem Sombra é uma
iniciativa do Departamento do Património Histórico e
Artístico da Diocese de Beja e da Arte das Musas que
decorre sob a égide da Direcção-Geral das Artes do
Ministério da Cultura ao qual se associou o Município
de Alvito.                                               
No concerto em Alvito foram interpretados Cantares
Antigos: Da Aquitânia ao Brasil, pelas VOZES
ALFONSINAS, grupo fundado em 1995, e que se tem
afirmado no panorama nacional como um dos mais
criativos e sólidos grupos musicais portugueses.
Para além da excelência dos intérpretes, este ensemble
conta ainda com apelativas propostas de concertos
temát icos.                     

O PÚBLICO FOI NUMEROSO E ATENTO, TENDO A
IGREJA MATRIZ DE ALVITO SIDO PALCO DE MAIS
UM EXCELENTE CONCERTO QUE FOI GRAVADO E
TRANSMITIDO PELA RÁDIO ANTENA 2.

o.  

   .  

Festival Terras Sem Sombra
Igreja Matriz de Alvito

7
Vozes Alfonsinas

6
Intervenientes

Sessão de Abertura Auditório com muito público
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António Duro
Centro Cultural de Alvito

António Duro presenteou-nos em Março com as suas
novas criações onde impera o bom gosto e o requinte.
No âmbito do projecto em.cantos  esta exposição de
pintura tem corrido parte do Alentejo e feito as delícias
dos visitantes.

Exposição de Pintura

Boletim MunicipalBoletim Municipal

“Emocionante” - era o adjectivo escolhido, ao fim da tarde de sexta-feira, 23 de Abril (Dia Mundial do Livro), por muitos participantes do
Colóquio Homenagem a Raul de Carvalho, para sintetizar as suas impressões do evento, que acabava de terminar no Centro Cultural de Alvito.
Organizado conjuntamente pela Câmara Municipal de Alvito e por uma equipa de investigadores do CIEL/CEL da Universidade de Évora, que
se dedica ao tratamento e inventariação do espólio do poeta e artista plástico alvitense, o Colóquio tinha uma agenda preenchida e diversificada
 toda dedicada à revalorização académica e à revisitação criativa daquele que é hoje considerado pela crítica um dos maiores poetas
portugueses do século XX. Filólogos e críticos literários como Fernando J. B. Martinho, Gastão Cruz (também poeta), Luiz Fagundes Duarte,
João Carlos Carvalho, António Cândido Franco, Ana Luísa Vilela e Fabio Silva, poetas como Albano Martins, Casimiro de Brito, António Osório, 
 pintores como Gracinda Sousa e Eurico Gonçalves, editores como Serafim Ferreira, amigos de sempre como Liberto Cruz e o escritor e toureiro
José Vultos Sequeira - partilharam memórias, impressões, análises e afectos. O debate foi aceso e animado, sob o timbre da amizade, do rigor
e da inteligência.                                                                      . 

Mais tarde, o poeta e pintor Raul de Carvalho, relido e reinterpretado com tocante empenho por jovens alunos de Escolas da região, sob
orientação dos seus professores, reviveu por momentos ao som de música especialmente composta para versos do autor de Talvez Infância.
E, também, nas cores de trabalhos plásticos dos seus leitores mais jovens, em fotografias, em caligrafias inéditas, em quadros e imagens de
sua autoria patentes na sala de exposições do Centro Cultural da sua vila natal. A Exposição Homenagem «Lembras-te, Raul», patente na sala
de exposições do Centro Cultural, foi inaugurada durante o Colóquio, sendo também disponibilizados uma breve antologia poética do autor
e o volume das suas Obras Completas (obras publicadas em livro, da Caminho).                                      .
Depois de dois dias de partilha de memórias emocionadas, de criação inspirada, e de discussão sempre lúcida - Raul esteve vivo em Alvito.
Mas, se não pôde estar com ele nesses dias, poderá visitar, ainda durante as próximas semanas, a Exposição Homenagem Lembras-te, Raul,. 

Raul de Carvalho
Colóquio Homenagem

Além disso, vai, em breve, lançar-se a Associação de Amigos de Raul de Carvalho. Quer ser sócio?... 
Escreva-nos em coloquiorauldecarvalho@gmail.com. A amizade, disse o poeta, é a maior força do mundo!

A realização deste Colóquio foi integrada nas Comemorações do 25 de Abril e do Dia Mundial do Livro.

Grande Poeta Português do Séc. XX

Intervenientes no Colóquio Inauguração de Exposição Raul de Carvalho

Joaquim Januário começou a desenvolver a sua arte na construção de Miniaturas
em Madeira, em 2005. Desde então, tem exposto os seus trabalhos em diversos
locais, tais como: Beja | BEJAPARQUE Hotel; Beja | Ovibeja, Vidigueira| Festival
Gastronómico “A PÃO E LARANJAS”; Vila de Frades | VITIFRADES. 
Entre 12 de Fevereiro e 31 de Março foi a vez do Posto de Turismo de Alvito
receber o pequeno grande mundo das miniaturas.

Exposição de Miniaturas
em Madeira
Joaquim Januário, no Posto de Turismo de Alvito

Como forma de mostrar vários trabalhos realizados pelos
alunos do CNO das Terras Dentro, o Centro Cultural de
Alvito recebeu uma exposição de Arte(sanato), inaugurada
no dia 18 de Março, às 17h.                                       
Tratou-se de uma iniciativa promovida pela Terras Dentro
e bem acolhida pela Câmara Municipal de Alvito.

.

Exposição Arte(sanato)
Centro Cultural de Alvito

Exposição de Pintura de António Duro
Exposição Arte Alentejo
Centro Cultural de Alvito

Exposição sobre 25 de Abril em Alvito
Biblioteca Municipal de Alvito

Exposição sobre 25 de Abril em Alvito
Biblioteca Municipal de Alvito

Exposição de Bordados e outros trabalhos
Biblioteca Municipal de Alvito

Exposição Combate à Pobreza

Considerando as comemorações em 2010 do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social, no âmbito dos produtos realizados no I Fórum
Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza, esteve patente na Biblioteca Municipal de Alvito, uma Exposição de fotografia, realizada em parceria
pelo Núcleo Distrital de Beja da REAPN, Escola Superior de Educação de Beja, a Câmara Municipal de Alvito e organizada por alunas do Curso de
Serviço Social da ESE Beja. A exposição pôde ser visitada até 22 de Janeiro das 10h às 18h

Biblioteca Municipal de Alvito

8 Inauguração da Exposição
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Teatro «Nos cornos da vida»
Vila Nova da Baronia

Boletim MunicipalBoletim Municipal

Promovida pela Câmara Municipal de Alvito, a peça de teatro “Nos cornos da vida”  proporcionou bons momentos de entretenimento.
Com sala cheia, o grupo cénico amador da Sociedade União Alcaçovense brindou-nos com a maledicência e o quotidiano das pequenas
comunidades.

Concerto solidário com a Madeira
Os Bombeiros Voluntários de Alvito promoveram um concerto de solidariedade, com a Banda de Música na Igreja Matriz de Alvito, no dia 13 de Março,
em favor das vítimas da Madeira. O Concerto teve bastante afluência por parte da população que contribuiu com os seus donativos que foram enviados
para ajudar a recuperar a Madeira, depois da destruição infligida à Ilha pela tempestade ocorrida no passado mês de Fevereiro.

Festas em honra de Sant’Águeda e S. Neutel
Vila Nova da Baronia

Nos dias 9, 10 e 11 de Abril realizou-se em Vila Nova da Baronia mais uma edição da festa em Honra de
Sant´Águeda e S. Neutel.                                                    
A Comissão de Festas preparou um vasto e diversificado programa com o objectivo de agradar a diversos
públicos.                                                              

No dia 9 destacou-se a realização do Baronia Jovem no Centro Cultural                            

No Sábado houve animação de rua, ao longo do dia, com os Bombos de Nisa e para terminar em festa
houve baile com casa cheia. A 11 de Abril, dia grande da festa, a tarde de SantÁgueda brilhou com um
Concerto da Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de Alvito, as Vozes de Alqueva e a Classe de
Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo, esteve também um artista em palco, «Carlos Jacinto»,
seguindo-se a Eucaristia e a Procissão.

l.

.

 l.
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Baronia Jovem Baile com «Chave D’ouro»

Parque de Insufláveis Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Alvito

Bombos de Nisa Carlos Granito e suas Bailarinas

10

Grupo Cénico União Alcaçovense Boa adesão da População
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Comemorações do 36º Aniversário do
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Banda dos Bombeiros Voluntários de Alvito
Hino Nacional com hastear da Bandeira em Vila Nova da Baronia

Grupo de Cante Coral Alentejano de Alvito Grupo Coral Amigos do Cante

Grupo Coral Femenino «As Madrugadeiras» Grupo Instrumental Saca Sons

Enrega de Prémios aos vencedores do Torneio
de Malha - Vila Nova da Baronia

Animação Musical - Alvito

Torneio de Malha - Vila Nova da Baronia

Boletim Municipal
tema de capa

60 anos dos Bombeiros Voluntários de Alvito
Comemorações

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvito, fundada a 18 de Abril de 1950, assinalou 60 anos de existência ao serviço da população
do Concelho de Alvito. O programa das comemorações foi bastante variado com noite de Fados e Baile/Concerto com João Machorrinho e os Campos
do Alentejo. Destaca-se nestas comemorações a sessão solene com a presença de altas individualidades e entrega de duas novas Ambulâncias comparticipadas
pela Câmara Municipal de Alvito .

1º Torneio de Judo - J. F. de Alvito

Benção das novas viaturas

Sessão solene

Bomberitos em parada Bombeiros em parada apresentam cumprimentos

Novas viaturas (Ambulância e Viatura de transporte de doentes )
13

Comemorações do 25 de Abril
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13º Campeonato do Alentejo de Corta-Mato
Vila Nova da Baronia

Realizou-see no sábado dia 20 em Vila Nova da Baronia o 13º Campeonato do Alentejo de Corta Mato.
Num percurso bonito, mas muito pesado devido à chuva que caiu nos dias anteriores, concluíram as provas 226 atletas em representação de
23 clubes filiados nas associações de Beja (8),Évora (6) e Portalegre(9).Participou ainda um atleta individual de Beja. 

Sagraram-se campeões individuais do Alentejo :

-Sofia Conceição, do Reguengo de São Mateus (Évora) em infantis femininos.
-Manuel Madeira,do Bairro da Conceião (Beja) em infantis masculinos.
-Maria Rosário Silva,do NAR Messejana ( Beja ) em iniciados femininos.
-Pedro Relvas,do Clube Elvense Natação em iniciados masculinos.
-Ana Dias,do NDC Odemira ( Beja ) em juvenis femininos.
-João Caeiro,do Clube Natureza de Alvito em juvenis masculinos.
-Rita Guerreirro,do NDC Odemira em juniores femininos.
-Jorge Muacho,da Associação Degolados Desporto e Cultura ( Portalegre)
em juniores masculinos.                        
-Raquel Trabuco,do Clube de Futebol Os Elvenses em séniores femininos.
-Vitorina Mourato,do Atletismo Clube de Portalegre em veteranos femininos.
-Eurico Candeias,do Estrela Futebol Clube ( Evora ) em veteranos masculinos.
-Bruno Paixão,do Atletismo Clube de Portalegre em séniores masculinos.

 .

-Grupo Desportivo Reguengo de S.Mateus ( Evora ) em infantis femininos com 24 pontos.
-Grupo Desportivo Diana de Evora em infantis masculinos com 31 pontos.
-Clube da Natureza de Alvito em iniciados masculinos com 27 pontos.
-Associação Degolados Desporto e Cultura em juvenis masculinos com 15 pontos.
-Bombeiros Voluntários de Montemor o Novo em juniores masculinos com 20 pontos.
-Atletismo Clube de Portalegre em seniores masculinos com 34 pontos (seguidos de perto
pelo Clube da Natureza de Alvito, com 28pontos).
-Clube Elvense Natação ( Portalegre) em Absolutos femininos com 24 pontos e veteranos
masculinos com 20 pontos.

Os títulos colectivos foram para:

5º Crossalvito

O 5º CROSSALVITO teve lugar no dia 8 de Dezembro                                   
A prova realizou-se nos terrenos anexos ao Pavilhão Gimnodesportivo de Alvito. 
Este Corta-Mato contou com vários percursos e destinou-se a vários escalões, desde os benjamins
aos veteranos m50.                                                

Os prémios foram atribuídos aos 3 primeiros de cada escalão,  bem como às 3 primeiras equipas.
A prova foi organizada pelo Clube da Natureza de Alvito, em parceria com a Câmara Municipal,
contou com os apoios da Junta de Freguesia de Alvito e dos Bombeiros Voluntários e ainda com
a colaboração técnica da Associação de Atletismo de Beja. Nota: Notícia CNA.

.

.

Iniciativa repetida pelo 5º ano consecutivo
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Dia do Atletismo
Alvito

Com o objectivo de divulgar o desporto junto da população infantil do concelho de Alvito e captar
 novos praticantes para o Atletismo, a Associação de Atletismo de Beja, a Câmara Municipal de
Alvito e o Agrupamento de Escolas promoveram o Dia do Atletismo no dia 13 de Janeiro, no
Pavilhão Gimnodesportivo de Alvito.                                                                

A competição destinou-se aos alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas do Concelho de
Alvito e registámos a presença de mais de 80 crianças que disputaram, no verdadeiro espiríto
desportivo de 'fair play', Torneios de velocidade, resistência, lançamento do foguete e salto em
altura. A alegria, o contentamento e a satisfação foram as notas dominantes numa parceria que
se quer e deve manter, em prol do desenvolvimento sustentado das nossas crianças.

.

C o l ó q u i o  s o b r e  A t l e t i s m o  “ O  M e i o - f u n d o  e m  P o r t u g a l  e  n o  A l e n t e j o ”
(Apoio do Municíp io  de Alv i to)                                        
Alvito 29-03-2010                                                  
Aproveitando a presença no Alentejo do conceituado treinador Prof. Fonseca e Costa que formou
atletas de nível internacional como Aurora Cunha, Álvaro Silva ou Carla Sacramento, o Clube da Natureza de Alvito
realizou um Colóquio para o qual convidou também o grande atleta alentejano Paulo Guerra.
O colóquio contou com cerca de 50 participantes de todo o Alentejo (Portalegre, Évora e Beja)
e foi bastante animado, com intervenções curiosas e fazendo a ponte entre dois períodos do
nosso Atletismo 1989 e 2009, com análise das prováveis causas do menor valor actual do
Meio-fundo no Masculino, pois no Feminino tal não acontece. Nota: Notícia CNA.

)
0

Colóquio sobre Atletismo
«O Meio Fundo em Portugal e no Alentejo»

Entrega de Prémios

Início da prova

Aquecimento antes do início da prova

Atletas em competição

Prontos para a partida

Painel de Oradores
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1º Passeio BTT «Rota dos Moínhos»
Alvito

Realizou-se a 27 de Março  o 1º Passeio BTT 'Rota dos Moinhos' em Alvito,
promovido pela Câmara Municipal, com o apoio dos Bombeiros Voluntários
de Alvito e das Juntas de Freguesia do concelho, no âmbito do Dia Mundial
da Juventude.                                   
Registámos 84 inscrições e verificámos a presença de 84 bttistas que
realizaram um passeio guiado “à moda antiga” onde percorreram trilhos,
caminhos rurais e estradas do nosso concelho.                         
Este passeio foi o “pontapé de saída” do regresso às provas/passeios de
BTT ao Município. Como tal, um dos objectivos será lançar as bases para
novos passeios. Outros objectivos prendem-se com a continuação da
promoção da prática desportiva no concelho e paralelamente a divulgação
turística do mesmo.

.
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Férias desportivas e culturais da Páscoa
Ocupar os jovens de forma activa e sadia

As “Férias Desportivas e Culturais da Páscoa 2010” inseriram-se no período de pausa escolar da Páscoa e tiveram como principais objectivos dotar os
alunos/participantes de novas habilidades/actividades que normalmente não têm o hábito ou a possibilidade de  praticar (Escalada, Canoagem, Natação,
Orientação, Duatlo, Atletismo, visita ao Monte Selvagem, criação de Fantoches, Karaoke e Cinema) e proporcionar uma prática desportiva organizada,
sustentada e de interesse.                                                                     
A actividade com maior afluência foi a Natação nas Piscinas Municipais da Vidigueira, com a participação de 35 crianças. 
Ficou bem expresso nas crianças o desejo de continuar a frequentar as actividades pelo grande número de participantes que aderiram (cerca de 41%
da população estudantil dos 1º e 2º Ciclos do Concelho) e pela satisfação que todos demonstraram.

.
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Dia da mulher
Sendo o exercício físico um componente do moderno estilo de vida, na manhã do dia
8 de Março, Dia Internacional da Mulher, as funcionárias da autarquia usufruiram de
uma aula de aeróbica, no Pavilhão Gimnodesportivo.                                      
O convívio dominou a manhã, no dia em que fez 35 anos desde que a ONU decretou
oficialmente o Dia Internacional da Mulher.

.

Jogos tradicionais Natação Escalada

Visita ao Mundo Selvagem

Aula de aeróbica

Paisagem nos Moínhos

Almoço
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Notícias do Clube Natureza de Alvito
Atletismo, Orientação, BTT, Triatlo...

O Clube da Natureza continua, esta época desportiva, com um conjunto de actividades e de modalidades bastante amplo: Atletismo, BTT, Orientação e Triatlo
como Actividades de Competição e Natação e Pedestrianismo e Escolinhas de Atletismo, Badminton e BTT como Actividades Formativas e de Lazer.
Após o período Preparatório que correspondeu aos primeiros meses da época (até Dezembro), o novo ano trouxe já algumas competições importantes, como
Campeonatos Distritais, do Alentejo e Nacionais, onde estiveram os nossos atletas e equipas presentes, um pouco por todo o Alentejo e país, nalguns casos
com excelentes resultados.                                                                         
Também no âmbito das organizações próprias ou em colaboração com entidades autárquicas e associativas estes três meses (Janeiro, Fevereiro e Março) a
que se reportam esta Notícias, foram bastante profícuos.                                                                               

.
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ATLETISMO                        
Este período foi pleno de vitórias nas competições de
Estrada e Corta-mato, reafirmando a equipa como a mais
consistente  no panorama distrital, no que respeita às
corridas de Meio-fundo, com realce para os títulos
distritais e regionais colectivos conquistados, entre eles
o de Absolutos no Campeonato Distrital Curto e para as
prestações individuais de alguns atletas como João Caeiro
(presente no Nacional de Juvenis), a Susana Calhau e o
João Figueiredo.                              

C A M P E O N A T O  D I S T R I T A L  D E  E S T R A D A
( I  G  P  A t l e t i s m o  d o  C a m p o  B r a n c o )
Castro Verde 09-01-2010.                                
19 atletas presentes e 2 títulos colectivos (Iniciados M e F)
e  2  i n d i v i d u a i s  ( T i n a  R e i s  e  J o ã o  C a e i r o ) .
LXVII Cross Internacional Memorial Juan Muguerza

C A M P E O N A T O  D I S T R I T A L  d e  C O R T A - M A T O
F e r r e i r a  d o  A l e n t e j o  1 3 - 0 2 - 2 0 1 0
18 atletas presentes com títulos colectivos em Infantis M e
Inicidos F e M e títulos individuais de Tina Reis e João
Caeiro, além de vários outros lugares no pódio, em mais
uma demonstração do valor da equipa, no âmbito distrital.

CAMPEONATOS DISTRITAIS DE PISTA DE INVERNO
Beja 27-02-2010                            
Só 5 atletas presentes do Clube, com bons resultados
(e vitórias) da Susana Calhau em 80 m e 250 m, da Cristina
Reis no Comprimento e do José Moço nos 800 m. 

1 3 º  G  P  A T L E T I S M O  D E  M O N T E M O R
Montemor 28-02-2010                                
12 atletas do Clube numa competição bem afirmada no
panorama regional, com uma afluência de cerca de três
centenas de participantes. João Caeiro em Juvenis e
João Figueiredo em Juniores venceram bem destacados,
afirmando, também eles a sua superioridade regional.

I N T E R - A S S O C I A Ç Õ E S  D E  P I S T A  C O B E R T A
Alpiarça 06-03-2010                                
Susana Calhau seleccionada para representar a A A Beja,
neste interessante Encontro de Atletismo Jovem, nas
disciplinas de 60 m e 60 m Barreiras, com provas regulares.

CAMPEONATO NACIONAL DE CORTA-MATO DE JUVENIS
Açoteias 07-03-2010                                  
Presença do João Caeiro que repetiu o 9º lugar da época
passada, com uma boa corrida, mostrando que estava
completamente recuperado da lesão que o atingiu e se
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prolongou por cerca de dois meses e prejudicou a sua
preparação para este primeiro objectivo da época.
Estamos em crer que se tivesse podido cumprir o
planeamento, o veríamos a disputar os primeiros lugares
da classificação. Na semana seguinte, no Nacional Escolar,
mais confiante, conquistaria com o seu 6º lugar, o
passaporte para a Eslovénia, para o Mundial Escolar.
Em competições complementares presença 6 dos
nossos mais jovens atletas com o intuito de observarem,
à tarde, os seus ídolos atléticos, nos Nacionais de
Corta-mato, com realce para um 2º lugar de Cristina Reis..

ORIENTAÇÃO                             
Este período foi rico em competições, constituindo a participação
da equipa um excelente veículo de promoção de Alvito, um
pouco por todo o país.                                         
Com um Campeonato Nacional já disputado (o de BTT)
começam a entrar títulos no Rol do Clube: Juvenis M e Leandro
Silva, Joaquim Patrício e João “Mega” Figueiredo, este com
s u c e s s i v a s  v i t ó r i a s  n a  m a i o r  p a r t e  d a s  p r o v a s .

I  T R O F É U  I N T E R N A C I O N A L  D E  A R R A I O L O S
Arraiolos 09/10-01-2010                            
10 atletas presentes e alguns resultados agradáveis, numa
prova internacional com centenas de estrangeiros, nomeada-
mente da Europa central e nórdica que se acolhem, neste
período, em Portugal para poderem treinar sem as limitações
c l i m a t é r i c a s  e x i s t e n t e s  n o s  s e u s  p a í s e s .

6º TROFÉU ORI-BTT DE GRÂNDOLA                                               
Grândola 16/17-01-2010                                       
Só 6 atletas presentes, devido ao envolvimento na organização
dos restantes elementos da equipa, com 1 vitória para Leandro
Silva, em provas bastante exigentes técnica e fisicamente,
devido à altímetria e, também, às condições do terreno, neste
rigoroso inverno.                                         

CORRIDA DE AVENTURA JOVEM                                                      
Sesimbra 30-01-2010                                     
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Presente uma equipa Jovem do Clube, nesta interessante
competição paralela à disputa de uma prova idêntica da Taça de
Portugal de Corridas de Aventura da FPO.
A equipa sagrou-se vencedora.

4º RAID DE ORIENTAÇÃO DO ESPICHEL
Azóia 31-01-2010
9 atletas presentes com vitória de Joaquim patrício no Mini-Raid e
presença no pódio de Nuno Patrício e de Leandro Silva, em
percursos muito duros devido às condições o terreno e de difícil
navegação por muitas alterações provocadas por trânsito indevido
de moto-4's.

TROFÉU ORI-BTT DE COZ
Coz (Alcobaça) 06/07-02-2010
6 atletas presentes, nesta prova da Taça FPO pouco participada,
com percursos longos e cartografia pouco rigorosa, com
surpreendente vitória colectiva e uma vitória individual de
Margarida Novo.
PORTUGAL “O” MEETING 2010
Quiaios (Figueira da Foz) 13/16-02-2010
Entre 1700 participantes, dos quais 1200 estrangeiros, estiveram
8 atletas do nosso clube que se “perderam” nas pautas
classificativas daquela que é a maior prova anual do calendário
nacional, este ano realizada nos bons mapas de Quiaios.

NORTE ALENTEJANO “O” MEETING 2010
Crato 20/21-02-2010
Cerca de 1200 participantes, dos quais 700 estrangeiros, encheram
os campos da Aldeia da Mata e da Lage do Meio-dia e as ruas do
Crato, no fim-de-semana após o POM de Quiaios, noutra grande
prova internacional de Orientação no nosso país. Estiveram
presentes 7 atletas do Clube (e Joaquim Patrício como Supervisor
Internacional) com vitória brilhante do João “Mega” Figueiredo.

18º TROFÉU DO CPOC
Sintra 13/14-03-2010
O Mega foi a nossa "estrela", mais uma vez, tendo vencido as duas
etapas, apesar de uma prova menos conseguida no 1º dia, num
terreno impróprio para consumo pedestre...
Os restantes 7 participantes do nosso clube tiveram uma
participação regular, com destaque para mais uma incursão das
nossas benjamins Leonor e Jéssica pela floresta.

IV TROFÉU ORI ALENTEJO – 4ª etapa
Arraiolos 21-03-2010
O principal realce desta participação de 11 atletas do Clube vai
mesmo para o regresso à prática da Orientação da Andrea, da
Cristina e da Fátinha, acompanhadas pela Silvina, históricas do
Clube (fundadoras) e Pioneiras da Orientação no Alentejo. 

CAMPEONATOS NACIONAIS de ORIENTAÇÃO em BTT
Oliveira de Azeméis 27/28-03-2010
Com 12 atletas participantes, a presença do Clube teve
menor brilho do que na época passada, muito por causas
exógenas (nova regulamentação dos Exames Médicos), que
nos “roubou” dois atletas importantes. Mesmo assim, o saldo
foi bastante positivo: 1 título colectivo (Juvenis M) e 5 títulos
individuais (Leandro Silva 2, João “Mega” Figueiredo 2 e
Joaquim Patrício 1)!
A prova ocorreu em terrenos de grande dificuldade no 1º
dia (lama, lama, lama…) e mal cartografados no 2º dia, o
que provocou, na nossa equipa, quatro desclassificações
por mp.

TRIATLO
Inicío da época de competição em Fevereiro, com alguams
presenças das nossas equipas e já o Campeonato Nacional
de Duatlo disputado e um título individual para Joaquim Patrício.
Boas provas de alguns dos atletas nomeadamente de Nuno
Patrício nas provas em BTT. 

XIV DUATLO DAS LEZÍRIAS
Vila Franca de Xira 07-02-2010
Só 3 atletas presentes nesta tradicional prova que marcou o
arranque da época competitiva com boas provas do Nuno e
do Papacinza, nos primeiros 60 entre mais de 600 articipantes!

2º DUATLO DE ARRONCHES
Arronches 27-02-2010
Numa prova disputada em pleno temporal, presentes 4
heróicos atletas do nosso clube que afrontaram com denodo
a intempérie até concluírem as suas provas, com vitória de
Joaquim Patrício no seu escalão!

DUATLO JOVEM DE GRÂNDULA
Grândola 06-03-2010
Em provas disputadas sob intensa chuva, os 10 jovens heróis
do nosso clube, entre cerca de 200 jovens duatletas,
afrontaram com grande coragem as condições adversas e
concluíram as suas provas com muita dignidade competitiva.
Realce para a vontade dos mais pequeninos Leonor, Jéssica
e Sérgio e para o excelente comportamento de todos o
restantes, com a Tina a obter o melhor resultado, um 7º lugar!

16º DUATLO DE GRÂNDULA
Grândola, 07-03-2010
Com terrenos extremamente enlameados na zona da Ribeira
de Grândola, os 270 heróicos duatletas presentes, entre os
quais 3 do nosso Clube, tiveram de fazer das fraquezas
forças para superarem as dificuldades do percurso de BTT.
O Nuno Patrício arrancou um brilhante 15º lugar e o Leandro
Silva, num regresso aos 40 anos muito aplaudido (foi

Campeão Nacional de Triatlo) chegou em 35º lugar!
A prova integrou um novo circuito da FTP – a Taça de Portugal
PORTerra que engloba Duatlos e Triatlos em BTT, com percursos
muito ao natural.

CAMPEONATOS NACIONAIS de DUATLO – Grupos de Idade
Cadaval 14-03-2010
Os 3 representantes do Clube presentes neste tradicional Duatlo
do Cadaval, onde a Ângela já brilhou (título nacional) tiveram
uma participação com boas prestações e melhores resultados:
Nuno Patrício efectuou uma boa prova, apesar de não ser
especialista da disciplina, obtendo um bom 4º lugar no
escalão 35-39; João Caeiro um 6º lugar no escalão 17-18 e
Joaquim Patrício mais um título nacional, no escalão 60-64!

3º TRIATLO DO RIBATEJO
Alpiarça, 21-03-2010
Com a água da albufeira dos Patudos (aprazível zona aquática
de lazer) ainda com baixa temperatura, nesta altura do ano,
realizou-se o primeiro triatlo da época desportiva da FTP, com
a participação de 4 triatletas do Clube que tiveram uma
participação bastante digna, com mais uma vitória do Quim
e colocando a equipa no 13º lugar colectivo, entre 34 equipas! 

Às 2ªs feiras às 17h30, para Aprendizagem, dos 10 aos 12 anos.
Escolinha de Atletismo                             
Pavilhão Municipal de Alvito                                              
Às 6ªs feiras às 17h30, para Aprendizagem, dos 10 aos 12 anos.
Escolinha de BTT                                  
Parque Urbano de Lazer de Alvito (PULA).                               
Aos sábados às 14h30, para Aprendizagem, dos 10 aos 12 anos.

O R G A N I Z A Ç Õ E S  E  C O L A B O R A Ç Õ E S
A organização do Clube mais importante do ano ocorreu logo
em meados de Janeiro, numa iniciativa de âmbito nacional,
numa área desportiva de que o Clube é pioneiro no Alentejo.
Outras se seguiram de carácter diferente mas com o mesmo
entusiasmo na promoção do Desporto na nossa região.
6º TROFÉU ORI-BTT DE GRÂNDOLA                                         
(Parceria com o Município de Grândola)                                         
Grândola 16/17-01-2010                                    
A parceria com o Município de Grândola já é longa e tem
produzido bons frutos na organização deste evento, pois as
três últimas edições foram designadas como as melhores em
cada época, pela respectiva Comissão de Avaliação da FPO.
A edição deste ano voltou a agradar à generalidade dos
intervenientes, apesar das condições do terreno não serem as
mais agradáveis, devido ao rigoroso inverno de que ainda bem nos
recordamos. No entanto, aquele fim-de-semana não foi
chuvoso e a organização pode assim, mais uma vez, oferecer aos
255 participantes um “bom produto”, incluindo um colóquio nocturno,
como é habitual.                                                               
As provas decorreram nas localidades de Vale Figueira (Melides) e
de Canal Caveira (Grândola), contando, também com o apoio das
Juntas de Freguesia e a colaboração de Associações locais.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS E LAZER
O Clube continua a propiciar à população de Alvito um conjunto
de actividades de carácter formativo, terapeutico e de lazer que
é pena não serem melhor aproveitadas. A Escolinha de BTT tem
funcionado com bastante dificuldade devido ao rigoroso inverno,
mas agora na Primavera deve retomar o seu curso normal. 
Neste período funcionaram as seguintes:
Natação
Piscinas da Vidigueira
Às 2ªs e 4ªs feiras, às 18h00 para classes de Aprendizagem e
de Aperfeiçoamento e às 19h00 para classes de Ginástica
Aquática e de Manutenção.
Em suplemento efectuam-se os treinos de Natação para o Triatlo.
Escolinha de Badminton
Pavilhão Municipal de Alvito 19
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Trabalhar por um Concelho melhor
Exemplos de algumas obras públicas executadas
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Repavimentação da Rua D. Nuno Álvares Pereira Repavimentação do estacionamento interno da Escola VBN Repavimentação da Rua Custódio dos Santos

Colocação de Microaglomerado em várias ruas de Alvito
e Vila Nova da Baronia

Repavimentação da Rua Custódio dos Santos Repavimentação da Avenida Infante D. Henrique

Nova Escola Básica Integrada + Jardim de Infância

Construção de campas no cemitério de Alvito Construção de corrimão no cemitério de Alvito Construção de casa de apoio / tratamento de ossadas no
cemitério de Alvito

Colocação de betume no tanque principal das piscinas Manutenção das piscinas Reparação do filtro das piscinas

Construção de conduta de águas pluviais na rua Infante
D. Henrique em Vila Nova da Baroonia

Arranjo de caminhos ruraisConstrução de conduta de águas pluviais na rua Infante
D. Henrique em Vila Nova da Baroonia
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Associação de Pais
Promove formação de leitura
A Associação de Pais, em colaboração com a Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Alvito, levou a efeito várias acções de formação de Promoção
de Leitura ALVITO: Comunidade de Leituras e Oralidades, destinadas a mães e pais e também a profissionais da educação.
Estas acções, especialmente pensadas para proporcionar aos pais algumas estratégias de sensibilização à leitura, estiveram a cargo da Drª Joaninha
Duarte, contadora de histórias.
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Jardim de Infância de Vila Nova da Baronia
Selo Europeu de Qualidade

Pela terceira vez foi atribuído o selo europeu de qualidade ao Jardim
de Infância de Vila Nova da Baronia com o projecto eTwinning,
designado “The four elements”, reconhecido ao mais alto nível europeu.

O eTwinning tem como objectivo principal criar redes de trabalho
colaborativo entre as escolas europeias, através de projectos comuns,
com recurso à Internet e às Tecnologias de Informação e Comunicação. 

O Jardim de Infância de Vila Nova da Baronia foi distinguido pela
terceira vez. Este projecto foi também divulgado numa área especial
no Portal Europeu www.etwinning.net

Biblioteca Municipal de Alvito
Jardim de Infância visita a Biblioteca
A Associação de Pais, em colaboração com a Câmara Municipal e Junta de
Freguesia de Alvito, levou a efeito várias acções de formação de Promoção
de Leitura ALVITO: Comunidade de Leituras e Oralidades, destinadas a mães
e pais e também a profissionais da educação.                      
Estas acções, especialmente pensadas para proporcionar aos pais algumas
estratégias de sensibilização à leitura, estiveram a cargo da Drª Joaninha
Duarte, contadora de histórias.

.

Visita de alunos do 1º ano da Eb1 de 
ao Centro Social e Paroquial de V. N. B.

Vila Nova da Baronia

No dia 9 de Março, fomos ao Centro Social e Paroquial apresentar a dramatização da história “Os Óculos da Rita” de Luísa Ducla Soares, livro trabalhado
na sala de aula no âmbito do Plano Nacional da Leitura.
Quando chegámos, estavam todos à nossa espera com muito entusiasmo. Visitámos várias salas. Havia pessoas muito velhinhas, mas todas tinham um
sorriso maravilhoso!Foi uma experiência muito interessante.
No fim, cantámos uma canção e todos aplaudiram com muita satisfação!

Alunos da turma do 1º ano de Vila Nova da Baronia 

Reposição de calçada em Vila Nova da Baronia Limpeza de terreno junto aos lavadouros em V. N. Baronia Colocação de Toponímia

Desentupimento da Fonte em Alvito Limpeza de bermas de estrada em Alvito e V. N. Baronia Corte de árvores em Alvito e V. N. Baronia

Ligação do Sistema de Bombagem – Túnel REFER V.N.B Iluminação exterior da Igreja de Santo António Pintura e arranjo em Santa Águeda



Pequenos Poetas

Um Livro…
Um livro é fonte de imaginação    
É um mundo de palavras ricas e não só…                                          
Um livro é a casa das palavras
 e o habitat dos adjectivos.
É uma ajuda preciosa para escrever.
Um livro é a nossa própria companhia.                                              

Um Livro…
Um livro é um coração 
com palavras na minha imaginação.
São palavras de grandes escritores
e grandes poetas de amor.
É um barco a navegar
no mar alto da criatividade.
Um livro é um mundo de histórias de encantar                               
e fantasias a brilhar.                                                                                          
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Turma 4ºano EB1 de Alvito

Nhamm...Nhamm...
Bolinhos e Biscoitos
Na terça-feira dia 9 de Março, a avó da Madalena, a D. Maria da Conceição
veio à CAF de Alvito ensinar-nos a fazer bolinhos e biscoitos.
Foi muito fácil e divertido. 
Só tivemos de juntar 200g de açúcar, 2 copos de óleo, 5 ovos e 200g de farinha,
mexer muito bem mexido e pôr a mão na massa. Fizemos bolinhos e biscoitos com
várias formas. No final a avó levou os biscoitos para cozer no forno.
No dia seguinte o nosso lanche foi bolinhos e biscoitos. 
Obrigada avó Maria da Conceição!

1 Leitor é um Sonhador
Crianças apuradas na 1ª Fase do Concurso

Alvito
1.º ano - 
2.º ano - Matilde Trindade e Diogo Pinto
3.º ano - Gonçalo Romaneiro e Teresa Guerra
4.º ano - Ana Figueira e João Valério

Filipa Marques e Carlota Vilaça 

O concurso de leitura Um Leitor É Um Sonhador, organizado pela Direcção Regional de Educação do Alentejo,
destina-se a alunos do 1.º ciclo e visa a promoção da leitura e o desenvolvimento da compreensão escrita e oral.

Vila Nova da Baronia
1.º ano - 
2.º ano - Ana Sofia Pereira e Soraia Branco
3.º ano - Pedro Miguel Fernandes e Sofia Serrão Cardoso
4.º ano - Beatriz Cansado Coelho e Diogo Filipe Tomás

Noélia Pão-Mole e Karina P’yechk

Boletim Municipal
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O Município de Alvito promove o trabalho socialmente necessário
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No âmbito das Medidas de Emprego 2009/2010 do IEFP, o Município de Alvito, promove a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego. Os Beneficiários
de Rendimento Social de Inserção –RSI, através de Contratos Emprego – Inserção - CEI + e os Beneficiários de Subsídio de Desemprego, através de Contratos
Emprego –Inserção –CEI. Para além destes, tem também Estágios Qualificação – Emprego, para destinatários com mais 35 anos de idade e que tenham adquirido
novas competências profissionais, no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades, Formação Modelar superior ou igual a 250 h, Curso de Especialização Tecnológica
ou Curso de Ensino Superior. O Município, fomenta a inclusão e o contacto dos desempregados com outros trabalhadores e actividades, evitando o risco do seu
isolamento, desmotivação e marginalização. Os Beneficiários destas medidas apoiam actividades socialmente necessárias para satisfazer as necessidades locais.

O Município de Alvito atribui dois fogos a famílias carenciandas
Ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Fogos de Habitação Social em Regime de Renda Apoiada, foram entregues as chaves de duas habitações sociais,
passado dia ----------------------a famílias socialmente desfavorecidas. Um T1 a um casal de Idosos, beneficiários de Apoio Domiciliário e um T2, a uma senhora com dois
filhos cargo. As limitações económicas de uma parte da comunidade local, faz com que, a procura de contratos de arrendamento social tenha uma grande procura.

Rede Social de Alvito
O Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção de Alvito – CLASAL, está a promover as acções do Plano de Desenvolvimento Social – PDS 2007/2009, que transitaram
para 2010. O CLASAL, para atingir os objectivos da Rede Social aplica uma metodologia de planeamento, cujos instrumentos fundamentais são o Diagnóstico Participado e
o Plano de Desenvolvimento Social, os quais estão em fase de actualização. Estes instrumentos são de toda a importância na intervenção social, devem contribuir de forma
decisiva, para que o planeamento do desenvolvimento social seja perspectivado em função das dinâmicas do desenvolvimento local e, em consequência, se articule
progressivamente com outros instrumentos de Planeamento como os Planos Directores Municipais e os Planos Estratégicos, para indução do desenvolvimento local e social.
É nesta perspectiva que pretendemos caminhar.

Rede Social de Alvito é parceira da REAPN no ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social
O Conselho Local Acção Social Alvito, no âmbito das medidas discutidas e analisadas na Plataforma Supra Concelhia do Baixo Alentejo,
formalizou uma parceria distrital para candidatar um projecto ao Programa Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão
Social – 2010 (AECPES), tendo como entidade promotora o Núcleo Distrital de Beja da Rede Europeia Anti-Pobreza Nacional. O Programa
Nacional do AECPES, estrutura-se em torno de quatro Eixos Estratégicos, no entanto, o projecto do Núcleo Distrital de Beja da REAPN em
parceria com as Redes Sociais do Distrito, assenta no Eixo 3 - Responsabilizar  e mobilizar o conjunto da sociedade no esforço da erradicação
das situações de exclusão. Contamos em breve dinamizar e participar em Fóruns ou Workshops, de modo a garantir um verdadeiro
e n v o l v i m e n t o  l o c a l .  E s t e  P r o g r a m a  N a c i o n a l  e s t á  d i s p o n í v e l  n o  s i t e   
Em 2010 contamos com a participação de todos, porque… POBREZA É FICAR INDIFERENTE

w w w . 2 0 1 0 c o m b a t e a p o b r e z a . p t

Voluntários e Reformados participam no Seminário Ibérico, em Beja no Pax Julia
Mais uma vez, a Acção Social/Rede Social de Alvito associou-se ao Núcleo Distrital de Beja da REAPN, no dia 30 de Abril, no SEMINÁRIO IBÉRICO
“A criação de riqueza como forma de combater pobreza”. Contamos com 30 participantes, Voluntários e Reformados do concelho, envergando
durante o dia a t-shirt do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social. É com prazer que anualmente vêm aceitando o convite da REAPN,
participam com entusiasmo, nos debates e reflexões sobre os problemas da Pobreza e Exclusão Social que afectam esta franja da população do Alentejo.

Voluntariado social é uma realidade em Alvito
Do, II Eixo de Intervenção do PDS de Alvito – Segurança e Protecção Civil, com o objectivo geral de estimular o exercício da cidadania activa e solidária, posteriormente adaptado, às prioridades segundo o Plano
Nacional para Inclusão - Na Prioridade 1- Combater a pobreza, dos Idosos e das famílias através de Medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania, surgem dois projectos de Voluntariado distintos.
A Escola de Bombeiritos e ENCONTROS - Voluntariado de Apoio a Idosos.

BOMBEIRITOS é um projecto da Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito, em parceria com as Autarquias e Escolas do Concelho. Tem como missão, partilhar com
os mais novos, crianças e jovens dos 6 aos 15 anos de idade, valores e regras de cidadania e do meio ambiente, bem como, ensinar-lhes regras básicas de socorrismo e
segurança.  Um dos objectivos é promover o exercício da cidadania, o gosto pelo Voluntariado e aumentar a médio e longo prazo o número de Bombeiros na Corporação.
Os Bombeiritos, para além da formação e prática realizada aos Sábados, contam já com vários intercâmbios realizados com outras realidades semelhantes, estão motivado
 e empenhados na prossecução dos objectivos definidos.

http://www.2010combateapobreza.pt
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Limpar Portugal
Apesar do concelho de Alvito ser um concelho exemplar em termos de conservação ambiental, a Câmara Municipal associou-se ao projecto "Limpar Portugal".

Foram disponibilizados sacos e luvas para a recolha do lixo, o qual foi posteriormente separado e assegurado o seu destino para o aterro sanitário.
A Junta de Freguesia de Alvito colaborou com a disponibilização de uma carrinha e o Clube da Natureza  fez a identificação das "lixeiras".

Dia da Árvore
No Ano Internacional da Biodiversidade, e para comemorar o Dia da Árvore, os alunos do concelho de Alvito  plantaram árvores em Alvito e Vila Nova da
Baronia, contribuindo assim para um futuro mais sustentável.
Nos dias 22 e 23 de Março os alunos do pré-escolar e 1º ciclo assistiram à peça de teatro  “A Floresta d´Água” e a Câmara ofereceu uma T-Shirt aos alunos
do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo.

Oliveira milenar classificada

Por Aviso nº 1 de 7/01/2010, publicado na página da Internet, da
Autoridade Florestal Nacional, informa-se que foi classificada de
interesse público uma árvore da espécie Olea europaea L. var.
europaea, vulgarmente conhecida por oliveira, existente junto ao
Castelo de Alvito, actualmente Pousada de Portugal.
(artº 1º, Dec-Lei nº 28 468 de 15 de Fevereiro de 1938 e artº 14º Dec
Lei nº 159/2008 de 8 de Agosto

Caminhada pela Saúde e pela
Liberdade
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O projecto de Voluntariado - ENCONTROS, conta com a parceria dos Lares e Juntas de Freguesia do concelho, e tem como
interlocutora uma voluntária renomeada entre o grupo de voluntários, a qual, faz a ponte entre o Sector da Acção Social e a
Rede Social. Este Projecto tem como Missão combater o isolamento e solidão dos mais idosos, está integrado no Banco de
Voluntariado de Beja, para além de, ser acompanhado pelo Grupo de Trabalho do Voluntariado âmbito da Plataforma Supra
Concelhia do Baixo Alentejo.

Os Voluntários – ENCONTROS, para além do Voluntariado nos em Lares de Alvito e Vila
Nova da Baronia, promovem e colaboram em campanhas de solidariedade sempre que
lhes sejam dirigias. Contam com a cedência de um espaço fisco, por parte da Arquitecta
Maria Antónia Goes, a quem o grupo está muito grato. Espaço Solidário, na Rua Outeiro
das Peles em Alvito, tem como objectivo promover e organizar campanhas de solidariedade,
bem como, doar roupas e sapatos para todas idades.                                                 
O Espaço Solidário, está aberto todas as 2.ªs e 5ªs. Feiras no período da tarde, para
quem precisa de algum conforto ou de uma palavra amiga.

.

O Município está atento aos Apoios Agrícola
Os agricultores do concelho contam com os serviços da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, através do atendimento técnico realizado por um Engenheiro
Agrónomo, todas as 5ªs Feiras de tarde, nos serviços do Rés do Chão do Gabinete Técnico da Câmara Municipal. Com o encerramento da Zona Agrária no concelho,
o município através de um protocolo realizado entre as partes, tenta minimizar os prejuízos causados aos agricultores que, com muita dificuldade se deslocam a Beja.
Nestes serviços, podem sempre que pretendam, informar-se sobre as mais variadas áreas de apoio no que concerne à agricultura. Nomeadamente no que respeita às
candidaturas ao “subsídio ao gasóleo agrícola”, “electricidade verde”, “desanexação de solos da RAN para construção de infraestruturas de apoio às explorações
agrícolas”, plantação de novos olivais, adensamento e/ou arranque de olivais, plantação de vinhas, licenciamento de explorações de bovinos, aparcamentos de gado,
planos de gestão de pastagens, projectos no âmbito do Programa Ruris (florestação de terras agrícolas) e do Programa Agris destinado às pequenas explorações
agrícolas (electrificação, melhoria de pequenos regadios, aquisição de gados, máquinas e equipamentos, reconstrução de armazéns agrícolas”.

Bolsa de Turismo de Lisboa 2010
com a presença da Câmara Municipal de Alvito

No seguimento do convite da Turismo do Alentejo, E.R.T., o Município de Alvito esteve
presente na Bolsa de Turismo de Lisboa - B.T.L., 2010.                                    
 
Com o objectivo genérico da promoção turística do Concelho, o Município teve como
objectivo específico a divulgação do património gastronómico e vínico das freguesias
de Alvito e Vila Nova da Baronia. Para este efeito, convidou a Escola Profissional de Alvito,
que este ano comemora 20 anos ao serviço do ensino profissional, a ser o seu parceiro de
participação no certame. A Escola confeccionou sabores em torno de espargos, catacuzes
e carrasquinhas. Para esta participação, o Município contou ainda com o apoio da Alvispargos
(Alvito) e da Herdade das Barras (Vila Nova da Baronia), que patrocinaram os espargos e o
vinho para a prova. Todos as unidades de restauração do concelho aderiram a esta primeira
semana gastronómica de 2010, sendo assim promovidas nesta grande Feira Internacional
de Turismo.

.

Voluntários Grupo de Voluntários AVT Voluntários

Assinalando o dia mundial da saúde e integrado nas comemorações do 25 de
Abril a Câmara Municipal de Alvito promoveu no dia 21 de Abril a Caminhada
pela Saúde e Pela Liberdade.Com dois percursos distintos um percursos mais
curto destinado às crianças do pré-escolar e primeiro ciclo e um percurso mais
longo para os restantes participantes. A população do Concelho aderiu
positivamente a esta iniciativa contando esta com cerca de duas centenas de
participantes que passaram uma manhã agradável num passeio bastante
agradável.

Projecto de Voluntariado - Encontros
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A Junta em acção...

Almoço de Natal solidário
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Almoço de Natal Solidário em parceria com a Câmara Municipal de Alvito e a Junta de Vila Nova da Baronia 
(90 participantes).
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Criação do Gabinete de Apoio
Criação do Gabinete de Apoio destinado a apoiar os habitantes da freguesia na resolução de assuntos de natureza burocrática e no acesso às
novas tecnologias, a funcionar de 2ª a 6ª Feira, no horário dos serviços públicos, na sede da Junta.

Concerto de Natal
Realização do Concerto de Natal no dia 26 de Dezembro em colaboração com a Junta de Freguesia de
Vila Nova e a Câmara Municipal de Alvito. O Concerto contou com a participação da Banda dos
Bombeiros Voluntários de Alvito, com os Grupos Corais de Alvito e Campos do Alentejo.

Natal 2009
Iluminação de Natal nas ruas da vila em colaboração com a Câmara Municipal de Alvito. Oferta de presentes a todos os alunos da pré-primária e 1º Ciclo
da Freguesia.

Educação
Implementação do programa de bolsas de transporte para os alunos do secundário. Implementação do programa de apoio (subsídio) à creche.
Criação da Oficina de Apoio ao Estudo para os  alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos da freguesia . A Oficina funciona diariamente, de 2ª a 6ª Feira em horário
pós-escolar.
Frequência da Oficina

- Janeiro:           98 alunos;
- Fevereiro:        69 alunos;
- Março:             69 alunos.

Dia Mundial da Árvore e da Água
A Junta associou-se às comemorações do dia Mundial da Árvore e da Água com oferta de presentes a todos os alunos da pré-primária e dos 1º 2º e 3º
Ciclos da freguesia.

Associação de Pais
Apoio à Associação de Pais na realização dos encontros de leitura, formação para educadores – COMUNIDADE DE LEITURAS – que vem decorrendo,
mensalmente, desde Janeiro. A próxima acção terá lugar no dia 4 de Maio.

Carnaval 2010
Dinamização do desfile de Carnaval e do enterro do Entrudo e atribuição de 3 prémios pela participação
no Corso Carnavalesco e realização do lanche convívio, no salão dos Bombeiros Voluntários, para todos
os participantes. 

Dia Internacional da Mulher
Dia Internacional da Mulher – 8 de Março de 2010
Organizou-se um jantar convívio, que decorreu no salão de Festas com música ao vivo com a acordeonista e vocalista Vânia Silva. No âmbito das
comemorações   ofereceram-se cravos (250) às mulheres da nossa Freguesia, juntamente com cartão alusivo à data. Lançamento do Concurso
“ A Minha T-Shirt “ destinado à escolha da imagem para a t-shirt do Animar a Praça 2010.

Subsídios e Apoios
- Clube da Natureza -Aquisição de sandes, sumo, águas e fruta para oferecer aos participantes no Corta-Mato Distrital realizado por aquele Clube no
  dia 8 de Dezembro;
 - Subsídio de 100€ aos Bombeiros Voluntários de Alvito para ajudar nas despesas do almoço de Natal;
- Subsídio de 100€ ao Grupo Desportivo para ajuda nas despesas do almoço de Natal;
- Subsídio de 50€ ao Grupo Desportivo de Vila Nova da Baronia para ajuda nas despesas do jantar de Natal;
- Atribuição de um subsídio de nascimento no valor de 75€;
- Atribuição de uma bolsa mensal de transporte no valor de 25€;
- Atribuição de uma bolsa mensal da creche no valor de 22€;
- Subsídio de 25€ ao Farpibe/Murpi;
- Grupo Desportivo e Cultural da Baronia – Subsídio no valor de 60€ para apoio na prova de Cicloturismo;
- Comissão do Senhor Jesus dos Passos – Subsídio de 75€ ao para ajuda nas despesas da Festa;
- Comissão de Festas de Sant´ Águeda – Subsídio no valor de 60€;
- Centro de Ciclismo de Cuba, subsídio no Valor de 40€;
- Soc. Filarmónica de Instrução e Recreio Vilanovense, subsídio no valor de 50€ para ajuda na reparação dos Instrumentos;
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito, subsídio no valor de 250€ mensais para apoio à banda;
- Clube da Natureza de Alvito, subsídio no valor de 100€ mensais;
- Associação Zoófila Nova Geração, subsídio no valor de 100€ mensais;
- Grupo Desportivo e Cultural de Alvito, subsídio no valor de 100€ mensais;
- Atribuição de um subsídio de 250€, aos Bombeiros Voluntários de Alvito para apoio à realização do Baile e Carnaval;
- Apoio à iniciativa “ Limpar Portugal” com a cedência da carrinha para a acção de campo no dia 20 de Março.

Cedência da Carrinha da Junta
às Instituições:
Grupo Desportivo e Cultural de Alvito – 10 deslocações 
Grupo de Cante Coral Alentejano de Alvito – 11 deslocações 
 
 Grupo Coral “ As Madrugadeiras”  – 7 deslocações  
Associação do Bombeiros Voluntários de Alvito – 4 deslocações 
 
CECA – 1 deslocação 
 
Clube da Natureza – 1 deslocação

Parceria com a COMPETIR na realização dos Cursos de:
Atendimento e Acolhimento (1 turma, 25 h)
Confecção de Pratos Regionais de Carne (1 turma, 50 horas)
Confecção de Pratos Regionais de Peixe (1 turma, 50 horas)
Noções Básicas de Informática (2 turmas, 50 h. cada)

junta de freguesia de vila nova da baronia

Situação Financeira
em 29 de Março de 2010

Saldo do Ano anterior:
Despesas Orçamentais:

Correntes:
Capital:

32.229,01€

Operações de Tesouraria: 5.015,25€

TOTAL: 37.244,26€

TOTAL: 37.244,26€

Despesas Orçamentais:
Correntes:

Capital:
32.229,01€
1.646,64€

Operações de Tesouraria: 4.252,42€

Saldo:
Execução Orçamental:
Operações de Tesouraria:

3.530,57€
762,83€

Associação dos Bombeiros de Alvito - 300,00 
Grupo Desportivo e Cultural Baronia - 100,00
Soc. Filarmónica Inst. e Rec. Vilanovense - 200,00
Grupo Desportivo e Cultural de Alvito - 100,00
Comissão de Festas do Senhor dos Passos - 250,00
Ruralentejo (CNA) - 50,00

TOTAL 1 000,00 

Actividades da Junta
Procedeu-se à reparação do muro e colocação de pavimento do espaço junto à Bica Nova. Procedeu-se à limpeza da Ponte Tabelião, travessa da
Fontinha e Rua Mestre de Avis. 
Deu-se início à obra dos lavadouros da Rua Joaquim Gião. Procedemos à colocação de três trabalhadores - Contrato Emprego-Inserção, para limpeza
urbana. Damos o nosso apoio no almoço das crianças da escola, cedendo a carrinha para efectuar o transporte.

Representações da Junta
A Junta esteve representada em várias reuniões:
- Reunião Programa para a Educação Ambiental (eco-escolas)
- Reunião delegação da Anafre em Beja
- Congresso da Anafre em Lisboa
- Reunião na Câmara Municipal para atribuição de bolsas de estudo.

Dia Internacional da Mulher
Realizámos um jantar-convívio com animação musical a cargo do Duo Inovação, para cerca de noventa participantes e que proporcionou momentos
muito agradáveis de confraternização. Foram distribuídas flores e no final realizámos um sorteio, que contemplou uma das participantes com uma
bonita oferta. 

Encontra-se a decorrer um curso de pintura a óleo, proporcionando
às formandas  não só a obtenção de novos conhecimentos como
uma forma de conviverem e ocuparem os tempos livres.

Curso de Pintura a Óleo
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O Circo esteve em Vila Nova da Baronia

O circo Walter Dias esteve em actuação em Vila Nova da Baronia nos dias 24 e 25
de Abril tendo o público oportunidade de assistir a um excelente espectáculo com
palhaços, animais, ilusionistas entre outros. Aproveitando a ocasião da presença
do circo no concelho, no dia 27 de Maio a Câmara Municipal de Alvito proporcionou
às crianças do pré-escolar e primeiro ciclo e aos utentes dos Lares de Alvito e Vila
Nova da Baronia um espectáculo gratuito. O espectáculo decorreu com grande
animação por parte de todos onde a interacção entre os artistas e o público foi
grande. Foi igualmente evidente a satisfação de todos pelo espectáculo
proporcionado e pela oportunidade criada. A câmara Municipal de Alvito pretendeu
com esta iniciativa promover a cultura proporcionando aos jovens e aos mais idosos
apreciar o grande espectáculo que é circo.
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Informação Municipal

Óbitos
Maria Gertrudes Trindade

natural de Alvito - faleceu em 15-01-2010

Maria Dina Duarte das Neves

natural do Cartaxo – faleceu em 23-01-2010

Manuel Augusto Feio Mil-Homens

natural de Alvito – faleceu em 29-01-2010

Hermínia Maria Fialho

natural de Vila Nova da Baronia – faleceu em 25-02-2010 

Luis António Filipe

natural de Alvito – faleceu em 26-02-2010

Francisca Arménia da Conceição

natural de Moura – faleceu em 28-02-2010

Ana Maria Marques Trigacheiro

natural de Alvito – faleceu em 4-03-2010

Francisco Maria Mendes Lucas

natural de Vila de Frades – faleceu em 9-03-2010

Inocêncio Rafael Cascarro Marques

natural de Alvito – faleceu em 15-03-2010

Carlos Alberto Mira Rolim

natural de Vila Nova da Baronia – faleceu em 17-03-2010

Maria Lucrécia Milhano

natural de Beringel – faleceu em 21-03-2010

Inácia das Dores

natural de Selmes – faleceu em 29-03-2010

Nota: por motivos alheios não foi possível enumerar os nascimentos.

1 de Junho – Abertura de Exposição no C.C. Alvito
                     “Para Alem do Patinho” de Rui Cardoso

1 a 7 de Junho – Semana da Criança 

1 de Junho - Abertura das Piscinas Municipais

7 a 13 de Junho - Ervas da Baronia - semana das beldroegas

8 Lançamento da Bienal Raul de Carvalho

24 Junho – Inicio das Férias desportivas e Culturais

Agenda
A funcionar no Centro de Saúde de Alvito, atende ao público em geral, nas manhãs de  segunda-feira
das 09 às 12 horas. Sempre que necessário, para solicitar o seu apoio ou intervenção, pode ser
contactada por telefone, para o número 284 480 800, das 09 às 17, ou  pelo telemóvel  962 106 415,
atendimento permanente.

CPCJ
ALVITO

Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens
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Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
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