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Caros amigos,
Não é segredo para ninguém que atravessamos hoje uma 
crise severa e impiedosa que a todos afeta.
É nestes momentos que se torna ainda mais importante, to-
dos contribuirmos o mais que pudermos para o crescimento 
e desenvolvimento económico. E se é necessário tomar me-
didas de curto prazo, é ainda mais premente e importante 
tomar medidas que a médio e longo prazo contribuam ativa-
mente para um desenvolvimento duradouro e mais susten-
tável.
Nessa senda a Câmara Municipal de Alvito entendeu que 
deveria preparar os homens e mulheres de amanhã para 
uma atitude perante a vida, que seja arrojada e empreen-
dedora, para que sejam capazes de arriscar criando riqueza 
e emprego, ou seja, contribuindo ativamente para o desen-
volvimento económico do nosso concelho, da nossa região 
e do nosso País. Assim, no ano letivo que agora chegou ao 
fim, os alunos do primeiro, segundo e nono ano do ensino 
básico, tiveram oportunidade de aprender a empreender, 
graças ao protocolo que a Câmara Municipal de Alvito firmou 
com a Associação Terras Dentro e a Junior Achievement.

Este trabalho nas escolas do nosso concelho foi reconhecido 
por diversas entidades, não só no plano regional como até in-
ternacional, o que levou a que nos fossem formulados vários 
convites para participarmos em workshops sobre a matéria, 
de forma que o nosso exemplo pudesse ser divulgado.
Quero publicamente agradecer às direções das escolas e aos 
professores pela abertura demonstrada. Também aos forma-
dores, os quais foram voluntários no projecto, logo nada rece-
beram para além do prazer de participarem na promoção das 
capacidades empreendedoras dos nossos jovens e assim 
contribuirem para uma sociedade diferente a médio prazo.
Este foi um ano experimental, cujo balanço fazemos positivo. 
No próximo ano letivo queremos continuar a incrementar ain-
da mais este projeto.
Complementando este trabalho, também já foram apresenta-
dos publicamente, o Plano de Marketing Territorial e o Plano 
de Desenvolvimento Estratégico do concelho de Alvito. São 
instrumentos que consideramos de suma importância para 
orientação do trabalho a desenvolver face ao desejado de-
senvolvimento. Muito em breve estes instrumentos serão dis-
ponibilizados na nossa página da internet para que sejam do 
conhecimento de todos.

Bem hajam.

“A Câmara Municipal de Alvito entendeu que deveria 
preparar os homens e mulheres de amanhã para uma 
atitude perante a vida, que seja arrojada e empreen-
dedora”
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“Hora do Planeta”
desligou luzes dos monumentos 
de Alvito e Vila Nova da Baronia

As luzes que iluminam os principais monumentos do conce-
lho de Alvito desligaram-se no dia 26 de Maio, entre as 20 
horas e 30 minutos e as 21 horas e 30 minutos. Foi desta 
forma que a Câmara Municipal de Alvito decidiu associar-se 
à iniciativa mundial designada por “Hora do Planeta”, pro-
movida pela Organização Global de Conservação da Natu-
reza WWF.
Esta ação mundial pretendeu sensibilizar os cidadãos para 
a problemática das alterações climáticas.
A “Hora do Planeta” teve início em 2007, na cidade austra-
liana de Sidney. A intenção foi, na altura, alertar de forma 
simbólica – apagando as luzes por uma hora - a população 
australiana para a necessidade de protegermos o planeta 
contra os efeitos das alterações climáticas. Dois milhões 
de pessoas desligaram as suas luzes. A expetativa inicial 
era de reduzir 5% do consumo de energia elétrica da cida-
de durante os 60 minutos do evento. O resultado, porém, 
foi o dobro do esperado: 10,2% de redução no consumo.

Tinteiros de impressoras
depositam-se no Ecotintão!
A Câmara Municipal de Alvito, em parceria com a Trocottonn, 
entidade que comercializa e recicla consumíveis informáti-
cos, associou-se à Campanha “Reciclar para Sonhar”.
Esta campanha consiste na recolha de consumíveis informá-
ticos (tinteiros e tonners) usados, revertendo as receitas a 
favor de uma instituição de solidariedade social, neste caso 
a Associação Terra dos Sonhos.
A Terra dos Sonhos é uma instituição que procura reforçar 
a crença na capacidade que todos temos para realizarmos 
os nossos objetivos mais inspiradores, os nossos sonhos! 
E a forma como melhor evidencia e torna tangível esta sua 
mensagem é através da realização dos sonhos dos seus be-
neficiários, que começaram por ser crianças com doenças 
crónicas e/ou em estado avançado, tendo o universo de be-
neficiários sido alargado em 2011 para crianças carenciadas 
e pessoas idosas.
Ao participar nesta campanha estará a contribuir para a 
realização de muitos sonhos, na medida em que a totali-
dade das receitas angariadas reverterá a favor da Associa-
ção Terra dos Sonhos.
Os tinteiros usados devem ser depositados no Ecotintão, loca-
lizado no Gabinete Técnico da Câmara Municipal de Alvito.

Serviço de recolha de papel, 
cartão e plástico
A Câmara Municipal de Alvito criou um novo serviço munici-
pal que garante a recolha regular de papel, cartão e plástico 
junto dos grandes produtores deste tipo de resíduos no con-
celho. 
Iniciado no dia 14 de abril, este novo serviço tem uma perio-
dicidade quinzenal e garante a recolha de papel e cartão à 
quinta-feira e de plástico à sexta-feira. 
Se pretende ser incluído neste circuito de recolha, basta que 
contacte a Câmara Municipal de Alvito através do telefone
284 480 800 ou do correio eletrónico unogua@cm-alvito.pt.

Óleo da cozinha é para 
depositar nos oleões!
Os óleos alimentares não devem ser lançados nos sistemas 
de drenagem de águas ou nos contentores de lixo comum, 
uma vez que provocam a poluição da água e do solo, bem 
como a obstrução dos filtros das ETAR’s. 
A preservação do meio ambiente no nosso concelho passa, 
também, por uma correta deposição dos óleos alimentares. 
Para solucionar este problema, a Câmara Municipal de Alvito 
instalou, recentemente, quatro oleões no concelho.
Depois de utilizado, o óleo deve ser acondicionado em garra-
fas ou garrafões de plástico, devidamente fechados e devem 
depositar-se num dos seguintes oleões, instalados nas duas 
freguesias: freguesia de Alvito – Rua das Manhãs e Largo Ge-
neral Humberto Delgado; freguesia de Vila Nova da Baronia 
- Rua 5 de Outubro e Rua da Liberdade.

Deposição de pequenos 
eletrodomésticos
Quando chegam ao fim de vida os pequenos eletrodomés-
ticos como secadores de cabelo, varinhas mágicas ou má-
quinas de barbear não devem ser depositados nos conten-
tores de lixo comum. A Câmara Municipal de Alvito acaba de 
instalar caixas próprias para deposição de pequenos eletro-
domésticos que estão localizadas na Escola Profissional de 
Alvito, nas bibliotecas de Alvito e Vila Nova da Baronia e nas 
escolas do 1º ciclo.

Exposição
mostrou a importância
da separação de resíduos
Entre os dias 3 e 13 de maio esteve patente ao público, na 
Biblioteca Municipal de Alvito, a exposição “Separar Sem Pa-
rar”.
Esta mostra de trabalhos concebidos em materiais recicla-
dos pretendeu sensibilizar a consciência cívica dos cidadãos, 
de forma a aumentar a separação de resíduos, viabilizando 
cada vez mais os processos de reciclagem e a reutilização de 
materiais.
Desenvolvida pela Associação de Municípios do Alentejo Cen-
tral, onde se integra a Câmara Municipal de Alvito, a expo-
sição foi coordenada pela Terras Dentro – Associação para 
o Desenvolvimento Integrado, co-financiada pela Sociedade 
Ponto Verde e os trabalhos foram executados por alunos das 
escolas dos concelhos de Alvito, Cuba, Portel, Viana do Alen-
tejo e Vidigueira.
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Férias Desportivas
e Culturais de Verão

As férias de verão chegaram e a Câmara Municipal de Alvito 
volta a oferecer às crianças do concelho uma série de propos-
tas desportivas e culturais para ocupação dos tempos livres.
No passado dia 12 de julho iniciou-se o projeto Férias Des-
portivas e Culturais 2011, destinado a crianças com idades 
compreendidas entre os 3 e os 16 anos. 
A Piscina Municipal de Alvito é o epicentro da maior parte 
das atividades que propomos aos mais novos e que passam 
pela adaptação ao meio aquático, promovendo-se a aprendi-
zagem de técnicas de natação (bruços, crawl, costas e mari-
posa) e de hidroginástica. 
As propostas que fazemos aos mais novos não se circuns-
crevem às Piscinas, estando prevista, para o dia 25 de julho 
uma atividade de canoagem na Barragem de Odivelas e para 
o dia 29 de julho, uma outra atividade de canoagem desta 
vez na Praia da Vieirinha. 
As Férias Desportivas e Culturais de Verão contemplam ainda 
a exibição de filmes na Biblioteca Municipal de Alvito e ativi-
dades desportivas no Pavilhão.
Para participarem nas Férias Desportivas e Culturais as crian-
ças, dos 3 aos 16 anos, podem inscrever-se nas bibliotecas 
de Alvito e de Vila Nova da Baronia ou nas instalações da 
Piscina Municipal de Alvito. 

Piscina
Municipal
de Alvito
abriu em junho

A Piscina Municipal de Alvito entrou em funcionamento 
no dia 14 de junho, terça-feira, ficando disponível para 
utilização durante toda a época balnear. O encerramen-
to da Piscina Municipal está previsto para o dia 11 de 
setembro. 
Diariamente, a Piscina Municipal de Alvito abrirá as suas 
portas às 10 horas e encerrará às 20 horas. A segunda-
feira continua a ser o dia de encerramento semanal, por 
forma a permitir a realização dos necessários trabalhos 
de manutenção do equipamento.
Nos meses que antecederam a abertura daquele espa-
ço, a Câmara Municipal de Alvito realizou as seguintes 
obras de requalificação: trabalhos de impermeabilização 
do tanque grande através da instalação de uma tela ar-
mada, pintura exterior e interior do equipamento bem 
como a requalificação de todos os espaços verdes.

As Férias Desportivas e Culturais de Verão contemplam 
ainda a exibição de filmes na Biblioteca Municipal de 
Alvito e atividades desportivas no Pavilhão.

A Junta de Freguesia de Alvito promoveu, este ano, a realiza-
ção do ATL PÁSCOA 2011 destinado aos alunos do 1º ciclo 
da freguesia. A iniciativa contou com a adesão de 20 alunos 
que frequentaram o ATL e só foi possível concretizar devido à 
colaboração graciosa de muitos profissionais e das equipas 
do movimento de voluntariado.
Esta foi mais uma ação onde a solidariedade e o voluntariado 
funcionou em pleno e que mostra que quando queremos e 
acreditamos é possível levar por diante iniciativas desta na-
tureza. Ganharam os pais que viram assim resolvido o pro-
blema das férias dos seus filhos,  ganharam as crianças, que 
ocuparam de forma educativa e agradável este período de la-
zer e  ganhamos todos nós comunidade que fomos capazes, 
sem grandes custos, de superar esta dificuldade.

ATL Páscoa 2011
promovido pela Junta
de Freguesia de Alvito
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Webdesigner
Melhor profissional
de Portugal é da Escola
Profissional de Alvito
Tiago Conceição, aluno da Escola Profissional de Alvito, do 
curso de Técnico de Informática de Gestão, nível 4, foi no-
meado o melhor profissional de Portugal, na área do Web 
design, no Campeonato Nacional das Profissões, realizado 
nos Açores, em Ponta Delgada, de 1 a 6 de maio. Naquele 
campeonato estiveram em competição 34 profissões e os 
vencedores representarão Portugal no próximo WorIdSkiIs 
Internacional, marcado para Londres, em outubro deste ano.
Este aluno já tinha entrado naquela competição em 2009, 
tendo obtido o terceiro lugar.

Os técnicos da área da educação no Município de Alvito de-
senvolveram, este ano letivo, inúmeras atividades nos jar-
dins-de-infância de Alvito e Vila Nova da Baronia no quadro 
da Componente de Apoio à Família (CAF).
Durante o período da tarde, no decurso de todo o ano es-
colar, foram promovidos ateliers de serralharia, técnicas de 
expressão, culinária, expressão dramática, encontros inter-
geracionais, entre muitas outras ações. 
Este ano letivo foi feito um esforço maior no envolvimento 
das famílias na execução dos trabalhos elaborados pelos 
mais novos. 
Os trabalhos realizados nos jardins-de-infância serão, breve-
mente, colocados em exposição no concelho de Alvito.

Famílias
mais envolvidas
na educação pré-escolar

Dia Mundial
da Criança
O Dia Mundial da Criança, 1 de junho, foi celebrado por todas 
as crianças do concelho numa festa realizada no Centro Cul-
tural de Vila Nova da Baronia.
Os mais pequenos tiveram a oportunidade de assistir à “His-
tória da Carochinha”, pelo grupo “Era uma vez marionetas”, 
divertiram-se com as atividades lúdicas preparadas pelos 
alunos do Curso Técnico de Organização de Eventos, da Es-
cola Profissional de Alvito, e no final receberam de oferta um 
gelado.

Os membros do executivo da Junta de Freguesia de Alvito vi-
sitaram, durante a tarde do dia 21 de março, as escolas da 
freguesia e ofereceram a todos os alunos uma pequena lem-
brança alusiva ao Dia Mundial da Árvore.
Com esta iniciativa quisemos mostrar o valor da floresta  para 
a vida do planeta e para o nosso bem-estar, destacando o 
seu contributo para a riqueza do país e daí a importância 
de uma gestão racional das nossas árvores como um bem 
comum a salvaguardar.
Na CECA a visita contou ainda com a presença do presidente 
da Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia.

Dia Mundial
da Árvore
levou autarcas às escolas

Junta de Freguesia de Vila Nova 
da Baronia ofereceu lembranças no Dia 

Mundial da Criança
A Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia assinalou o Dia 
Mundial da Criança, 1 de junho, com uma visita à escola do 
primeiro ciclo e ao jardim-de-infância. Os autarcas surpreen-
deram os mais novos com a oferta de lembranças.

Junta de Freguesia de Alvito 
ofereceu livros a crianças

A Junta de Freguesia de Alvito comemorou, no dia 2 de abril, 
o Dia Internacional do Livro. À semelhança do ano passado 
foram oferecidos livros a todos os alunos da pré-primária e 
do 1º ciclo.
A Junta de Freguesia decidiu avançar com esta ação porque 
acredita que a leitura pode fazer a diferença na vida das 
crianças, uma vez que esta é a idade mais favorável para a 
criação do gosto pela leitura e pelo amor aos livros.
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Postos de vigia nas Serras 
de São Miguel e Santa Luzia 
ativos durante o verão
A Câmara Municipal de Alvito, em parceria com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários e  juntas de fregue-
sia está a promover, pelo sétimo ano consecutivo, o projeto 
de voluntariado para vigia das florestas do concelho, integrado 
nos programas nacionais do Instituto Português da Juventude.
“Alerta máximo para a floresta não perder” é a designação 
do projeto concelhio que estará no terreno entre os dias 1 
de julho e 15 de setembro, o qual assegurará a presença de 
voluntários no posto de vigia da Serra de São Miguel e de 
Santa Luzia e que contará com a participação de 20 jovens.
Os voluntários já obtiveram formação ministrada pelo Insti-
tuto Português da Juventude, Autoridade Nacional Florestal, 
Guarda Nacional Republicana e pelo comando distrital de 
Proteção Civil. 
Pretende-se fomentar a cooperação e o espírito de cidadania 
ativa entre os jovens dos 18 aos 30 anos e, por outro lado, 
garantir a preservação da floresta.

Autarquia deu ocupação
a 25 pessoas em situação de desfavorecimento social
No âmbito das Medidas Sociais de Emprego, a Câmara 
Municipal de Alvito está a integrar pessoas em situação de 
desfavorecimento social nas suas equipas de trabalho. Este 
enquadramento é fruto de um protocolo celebrado com a 
Cercibeja e com o Instituto de Emprego e Formação Profissio-
nal e destina-se a beneficiários do Subsídio de Desemprego 
ou do Rendimento Social de Inserção.
Desde o mês de janeiro que os serviços municipais contam 
com a colaboração de 8 pessoas integradas nestes progra-
mas, às quais devemos somar as 17 que transitam do ano 
anterior. Estas medidas de apoio ao emprego implicam o pa-
gamento, por parte do Município de Alvito, de 20 por cento do 
IAS, subsídio de refeição e seguro de acidentes pessoais.
Segundo a experiência vivida nesta autarquia, na maioria 
dos casos, a integração das pessoas decorre com sucesso, 
proporcionando-lhes o desenvolvimento da auto-estima e a 
valorização dos seus conhecimentos e competências.

Voluntários de Alvito participaram 
em seminário ibérico
“O papel do voluntário 
nas políticas sociais”
O Núcleo Distrital de Beja da EAPN – Rede Europeia Contra 
a Pobreza promoveu, no dia 28 de abril, no Pax Julia – Tea-
tro Municipal de Beja, o seminário ibérico destinado a discu-
tir “O papel do voluntariado nas políticas sociais”.
O núcleo de voluntariado social do concelho de Alvito este-
ve presente neste seminário, fazendo-se representar por vo-
luntários dos lares, da Escola de Bombeiritos, bombeiros e 
jovens voluntários para a floresta. Além dos destes participa-
ram cidadãos da comunidade local, nomeadamente reforma-
dos e idosos do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Alvito.
Na sequência da participação no seminário, o grupo “Encon-
tros” marcou presença na Mostra e Feira de Voluntariado que 
decorreu, em paralelo, no largo do Museu Rainha D. Leonor.
A autarquia aproveitou esta oportunidade para mostrar as ati-
vidades realizadas pelos agentes de intervenção no concelho.

População de Alvito e Vila Nova da Baronia doou 667 Kg de alimentos ao Banco Alimentar de Beja
O Banco Alimentar Contra a Fome levou a cabo mais uma campa-
nha nacional de recolha de alimentos nos passados dias 28 e 29 
de maio, à qual se juntou o movimento de voluntariado social do 
concelho e muitos outros cidadãos.
Coordenados pela Câmara Municipal de Alvito, os voluntários que 
integram os projetos Encontros e Bombeiritos, um grupo de jovens 
da Paróquia de Vila Nova da Baronia e alguns alunos da CECA e da 
Escola Profissional de Alvito empenharam-se, de forma muito dedi-
cada, nesta campanha de recolha de géneros alimentares.

Apesar da conjuntura social e económica desfavorável, a população 
de Alvito e Vila Nova da Baronia voltou a dar um contributo importan-
te ao Banco Alimentar de Beja, doando 667 quilos de géneros ali-
mentares que irão ajudar as pessoas mais carenciadas da região. 
Além da coordenação geral, à Câmara Municipal de Alvito coube 
a responsabilidade de transportar os alimentos recolhidos para o 
quartel dos Bombeiros Voluntários de Alvito. Regista-se também o 
importante contributo das juntas de freguesia de Alvito e Vila Nova 
da Baronia neste projeto de solidariedade.

“Preservar a Valer”
Ações para a Sustentabilidade Florestal
A Terras Dentro, equiparada a Organização Não-Governa-
mental de Ambiente (ONGA), em parceria com o Município 
de Alvito e o apoio das juntas de freguesia do concelho, Clu-
be de Natureza, Escola Profissional e Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários viu aprovado mais um projeto 
de voluntariado para o concelho. 
O projeto denominado “Preservar a Valer” está em curso 
até 31 de outubro e compreende atividades de informação, 
participação pública, sensibilização e educação ambiental 
de intervenção comunitária. 
O “Preservar a Valer” está estruturado em três grandes ações: 
sensibilização florestal; colóquio e conceção de material infor-
mativo.
As bolsas de voluntariado têm o valor de 10 euros por dia, para 
ressarcimento dos jovens voluntários, com idades compreen-
didas entre os 18 e os 30 anos, no máximo de 12 bolsas envol-
vidas na preparação, organização e execução do projeto. 
As inscrições para participação no “Preservar a Valer” estão 
a decorrer na Biblioteca Municipal de Alvito e no pólo de Vila 
Nova da Baronia.
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Modernização administrativa
do Município de Alvito
O processo de modernização administrativa que está em 
fase de implementação no Município de Alvito sofreu recen-
temente avanços significativos com a aquisição de novo equi-
pamento informático (hardware e software) para apetrecha-
mento dos diversos serviços e instalações municipais.

No contexto deste programa, a Câmara Municipal de Alvito 
adquiriu material informático e novo software. De entre as 
aquisições, destaca-se a compra do Sistema de Inventário e 
Cadastro; Gestão de Bilheteiras e Cartões de Barras; Sistema 
de Apoio à Decisão POCAL e Gestão Documental (correspon-
dência).

Este investimento, superior a 45 mil euros, com uma com-
participação FEDER de 80 por cento, é resultado de uma 
candidatura intermunicipal submetida pela Associação de 
Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral ao INALENTE-
JO, através do Sistema de Apoios à Modernização Administra-
tiva. Este processo de modernização administrativa pretende 
racionalizar os recursos técnicos e financeiros dos procedi-
mentos de carácter administrativo, contribuindo simultane-
amente para a melhoria da qualidade do atendimento aos 
cidadãos e às empresas e para o aumento de eficiência e 
eficácia da Administração Pública Local.

O SAMA financia a implementação de medidas que eliminem 
constrangimentos à criação de empresas e ao desenvolvi-
mento da sua actividade e que estimulem a racionalização 
da organização administrativa, promovendo o uso intensivo 
das TIC  -Tecnologias da Informação e Comunicação. A for-
mação e a qualificação dos funcionários da Administração 
Pública é outro dos pilares do SAMA.

O Município de Alvito, em articulação com a Autoridade 
de Gestão do INALENTEJO e a Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Alentejo – CIMBAL, procedeu às assinaturas dos 
Contratos de Financiamento relativos a operações aprova-
das, no âmbito da “Contratualização”.
Esta sessão, que ocorreu no passado dia 11 de abril, no 
Bejaparque Hotel,  na cidade de Beja, representa um valor 
total de 444.026,35 euros de investimento elegível e uma 
comparticipação FEDER de cerca de 326.669,15 euros.

Município de Alvito
e INALENTEJO celebram
Contratos de Financiamento

O Município de Alvito apresentou ao regulamento específico 
“Sistema de Apoios à Modernização Administrativa”, do Eixo 
5, a operação “Criação do balcão único, desmaterialização, 
integração de informação e simplificação organizacional”. 
Esta operação, aprovada no âmbito do QREN-INALENTEJO, 
representa um valor total de 345.162,53 euros, do qual con-
ta com uma comparticipação FEDER de 199.863,22 euros.
A operação consiste na criação de um balcão único de atendi-
mento multiserviços autárquicos, orientado para a integração 
transversal dos serviços públicos e prestação de informação, 
apoiada nas tecnologias da informação e comunicação (TIC) 
em função das necessidades dos cidadãos e das empresas. 
Pretende-se equipar e capacitar a autarquia para a digitaliza-
ção de processos e sua distribuição por via electrónica, tendo 
como principais objectivos a racionalização, a simplificação 
e a desmaterialização dos procedimentos administrativos. A 
implementação deste processo visa criar condições simplifi-
cadas e eficientes, promovendo-se uma melhor resposta aos 
utilizadores, designadamente, através da adopção de mode-
los sistemáticos de modernização tecnológica e processual e 
da melhoria do relacionamento entre a administração públi-
ca local com as empresas e os cidadãos.
Esta operação pretende, também, reduzir os denominados 
“custos públicos de contexto” no relacionamento da autar-
quia com os cidadãos e as empresas, de forma a tornar mais 
simples e eficazes os procedimentos tendo como objectivo a 
celeridade e automatização dos processos e a sua desburo-
cratização.

Balcão Único, desmaterialização,
integração de informação
e simplificação organizacional

A Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo 
Litoral submeteu ao SAMA o Programa de Modernização 
Administrativa do Baixo Alentejo, garantindo a comparti-
cipação financeira do FEDER no valor de 823.908,44 mil 
euros.
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“Repensar o Empreendedorismo – o Papel dos Municípios” 
foi o tema de um ciclo de encontros temáticos promovido 
pela rede GADE’S do distrito de Évora – Gabinetes de Apoio 
ao Desenvolvimento Económico.
O encontro decorreu no dia 30 de maio, nas instalações 
da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e contou com a 
presença de representantes dos gabinetes dos municípios 
de Arraiolos, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Vila Viçosa e 
Viana do Alentejo e de técnicos da ADRAL e do CIMAC. 
As intervenções realizadas no encontro permitiram concluir que 
os municípios podem e devem atuar na promoção do empreen-
dedorismo, quer criando condições para a iniciativa individual 
e coletiva, quer sendo eles próprios empreendedores em áreas 
chave para o desenvolvimento dos concelhos.
A convite da organização, João Penetra, presidente da Câmara 

Empreendedorismo nas escolas de Alvito 
foi analisado pelas autarquias do distrito de Évora

O presidente da Câmara Municipal de Alvito, João Penetra, 
foi convidado a apresentar uma comunicação no workshop 
“Empreender e Inovar: criar as bases!”, promovido pela equi-
pa técnica do Contrato Local de Desenvolvimento Social de 
Évora – com+futuro.
Este workshop integrou-se na iniciativa “Inovação, Empreen-
dedorismo e Desenvolvimento – Ciclo de Encontros, Confe-
rências, Workshops e Debates” e teve lugar no dia 21 de ju-
nho, no auditório do jornal Diário do Sul, na cidade de Évora.
O autarca de Alvito apresentou uma comunicação sobre o 
projeto pioneiro que está em curso nas escolas do concelho, 
denominado “Aprender a Empreender”. Um projeto desenvol-
vido pela Câmara Municipal de Alvito e que tem merecido ras-
gados elogios por parte de técnicos e especialistas de todo o 
país e da própria comunicação social nacional, tendo mereci-
do uma grande reportagem no jornal Expresso.

João Penetra apresentou em Évora projeto

“Aprender a Empreender”

Câmara Municipal
de Alvito paga a 20 dias 
aos fornecedores

A Direção Geral das Autarquias Locais publicou, recentemen-
te, uma lista onde é divulgado o prazo médio de pagamen-
to a fornecedores por parte das autarquias portuguesas. Os 
dados recolhidos reportam-se ao último dia do ano de 2010. 
Neste estudo, a Câmara Municipal de Alvito aparece como 
uma das autarquias portuguesas que menos dias demora a 
cumprir os seus compromissos com os fornecedores, ocu-
pando o 12º lugar do ranking nacional. O Município de Alvito 
gasta 20 dias entre o momento da aquisição dos bens ou 
serviços e o respetivo pagamento às empresas com quem 
trabalha.
Apesar das dificuldades financeiras, provocadas pelo corte no 
orçamento municipal, este estudo, realizado por uma entidade 
independente, reflete o enorme esforço feito pelo Município 
de Alvito para honrar os seus compromissos com os fornece-
dores. 

Alvito integra parceria geoestratégica
para cativar investimento
As autarquias alentejanas de Alvito, Beja, Cuba, Ferreira do 
Alentejo e Vidigueira criaram uma parceria geoestratégica 
com o objetivo de se posicionarem de forma a aproveitar ao 
máximo as oportunidades criadas pelos grandes projetos re-
gionais, como é o caso do aeroporto de Beja ou do empreen-
dimento de Alqueva.
Congregar esforços no sentido da captação de mais investi-
mentos e de um melhor aproveitamento das oportunidades, 
constituem dois dos grandes pilares desta parceria intermu-
nicipal.
O programa de ação aprovado é apresentado em três aspe-
tos referenciais, nomeadamente, o acesso à inovação, a efi-
ciência económica e a atratividade. 
Numa primeira fase da parceria, os municípios pretendem 
selecionar áreas de investimento e identificar terrenos dispo-
níveis para o efeito para, em seguida, darem inicio a contac-
tos com empresas nacionais e internacionais no sentido de 
lhes mostrar as potencialidades do território.

Neste estudo, a Câmara Municipal de Alvito aparece como 
uma das autarquias portuguesas que menos dias demora a 
cumprir os seus compromissos com os fornecedores, ocu-
pando o 12º lugar do ranking nacional.Municipal de Alvito, apresentou a experiência da sua autarquia 

na promoção do empreendedorismo junto da população esco-
lar. Neste encontro, o presidente do Município de Alvito mostrou-
se satisfeito com o sucesso do projeto e prometeu alargá-lo a ou-
tros anos de escolaridade, para que os alunos sejam envolvidos 
de forma continuada.

Recolhas para análises
clínicas já podem ser feitas 
em Vila Nova da Baronia
A população de Vila Nova da Baronia passou a dispor de um 
serviço de recolhas biológicas para análises clínicas. A im-
plantação deste serviço só foi possível graças à cedência de 
uma loja, nas instalações do Mercado, por parte da Junta de 
Freguesia.
As recolhas biológicas realizam-se quinzenalmente, à segun-
da-feira, a partir das 8 horas.
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Autarca de Alvito proferiu conferência
na Universidade de Évora sobre
o papel da Autarquia na qualificação
A convite da Escola Popular da Universidade de Évora e no 
âmbito do Ciclo de Conferências de Educação Comunitária, 
o presidente da Câmara Municipal de Alvito realizou uma 
aula aberta sobre a qualificação das pessoas e o desenvol-
vimento da região.
João Penetra debruçou-se sobre esta temática, dando es-
pecial enfoque na sua aula ao projeto “Aprender a Empre-
ender” que a autarquia iniciou, este ano letivo, nas escolas 
do concelho.
A aula aberta decorreu no Departamento de Pedagogia e 
Educação da Universidade de Évora, no Colégio Pedro da 
Fonseca, no dia 23 de maio.

Boas práticas de parceria 
para o empreendedorismo divulgadas 
em Cabo Verde

A Câmara Municipal de Alvito e a Terras Dentro – Associação 
para o Desenvolvimento Integrado, participaram nos dias 28 
e 29 de junho no seminário de boas práticas – “Promoção do 
Empreendedorismo Juvenil: Uma Parceria Estado/Sociedade 
Civil”, que decorreu no Mindelo em Cabo Verde.
As duas entidades apresentaram uma comunicação conjun-
ta que refletiu sobretudo o exemplo de um vasto trabalho de 
parceria feito em prol do desenvolvimento das comunidades, 
com destaque para o projeto “Aprender a Empreender nas 
Escolas de Alvito”, iniciado recentemente no concelho.

As duas entidades apresentaram uma comunicação con-
junta que refletiu sobretudo o exemplo de um vasto tra-
balho de parceria feito em prol do desenvolvimento das 
comunidades, com destaque para o projeto “Aprender a 
Empreender nas Escolas de Alvito”, iniciado recentemente 
no concelho.

O seminário foi promovido no âmbito de um projecto co-fi-
nanciado pela União Europeia para a promoção do empreen-
dedorismo juvenil, nas Ilhas de S. Vicente e Santo Antão de 
Cabo Verde, o qual é dinamizado pelo Instituto de Solidarie-
dade e Cooperação Universitária de Portugal e a Associação 
Atelier Mar de S. Vicente. 
Para além da participação da Câmara Municipal de Alvito e 
da Associação Terras Dentro, o evento contou ainda com a 
participação de diversas entidades públicas e privadas Cabo 
Verdianas que estão a dinamizar projetos e ações no âmbito 
da temática do empreendedorismo, nomeadamente Câma-
ras Municipais, Centros de Emprego, Plataforma das ONG, 
Ministério da Agricultura, Liga das Associações Juvenis, entre 
outras.
A participação da Câmara Municipal de Alvito serviu igual-
mente, à semelhança do que aconteceu com a Associação 
Terras Dentro, para promover a região Alentejo em geral e 
o concelho de Alvito em particular, evidenciando particula-
ridades do seu funcionamento e tipos de intervenção nos 
territórios.
Como é habitual neste tipo de iniciativas, as trocas de experi-
ências são mútuas e tanto a Câmara de Alvito como a Terras 
Dentro trouxeram na bagagem de volta uma série de novos 
conhecimentos e práticas apreendidos durante o evento que 
serão sem dúvida uma mais valia para futuras intervenções 
quer em território nacional quer eventualmente em proces-
sos de cooperação com Cabo Verde.

Alvito
onde a felicidade é fruto da terra!

Após um longo e exaustivo processo de discussão públi-
ca com as populações e entidades civis das freguesias de 
Alvito e de Vila Nova da Baronia, e depois de um intenso 
contributo científico de personalidades ligadas a diversas 
áreas do conhecimento, encontram-se concluídos dois dos 
mais importantes instrumentos para o desenvolvimento do 
concelho de Alvito: Plano de Desenvolvimento Estratégico 
e Plano de Marketing Territorial.
A estratégia de desenvolvimento, traçada para o horizonte 
temporal de 2025, aponta para uma aposta no empreende-
dorismo local com base, sobretudo, nos produtos da terra, 
criados e transformados no concelho e ainda na diferencia-
ção de Alvito.



1918

BOLETIMUNICIPAL       Julho 2011
“O empreendedorismo e a diferenciação devem ser as ban-
deiras a assumir pelo concelho de Alvito”. Foi desta forma 
que Marcos Olímpio, docente na Universidade de Évora, sin-
tetizou o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho 
de Alvito, a implementar até 2025.
De acordo com o documento, apresentado publicamente no 
dia 22 de junho, em sessão realizada no Mercado Munici-
pal de Alvito, o empreendedorismo e a diferenciação devem 
ser assumidas como caraterísticas deste território. Para tal, 
é necessária “a criação de condições que contribuam para 
qualificar e reforçar a base económica; promover a inclusão 
social; manter o território ordenado e a qualidade ambiental; 
fixar população ativa e atrair novos habitantes”.
O plano sugere a promoção de redes e parcerias locais e su-
pra municipais; a promoção de novas dinâmicas culturais; a 
melhoria das acessibilidades; a implantação de infra-estrutu-
ras de apoio às empresas; a concretização de políticas que 
contrariem a “desvitalização demográfica”; a qualificação 
da população e a valorização do estatuto de proximidade a 
recursos geoestratégicos como o eixo Lisboa-Évora-Badajoz, 
Alqueva,  Aeroporto de Beja e a Évora.
Na área da agricultura, por exemplo, os técnicos sugerem a reativa-
ção do setor agro-silvo-pecuário, com uma aposta no regadio e na 
modernização de fileiras agrícolas com representatividade como a 
vinha, o montado e o olival.
No turismo sugere-se a existência de um maior número de produtos 
turísticos, com base nos recursos existentes. 
É identificada a necessidade de criar rotas de animação turística 
e de reforçar as semanas gastronómicas e as mostras de gastro-
nomia e vinhos, “de maneira a aumentar a procura dos restau-
rantes”.
A estratégia apresentada no Plano de Desenvolvimento Estratégico 
do Concelho de Alvito é fundamentada em bibliografia técnica, en-
trevistas e inquéritos à população e nos pareceres de sete consulto-
res independentes e seis técnicos da Câmara Municipal de Alvito.

Medidas do Plano de Desenvolvimento
Estratégico do Concelho de Alvito

Criação de condições de Apoio à atividade e à diver-
sificação da base económica;
Insistência na melhoria das acessibilidades;
Aposta na valorização do património edificado e na 
criação de valor de produtos e serviços turísticos;
Adequação da formação e capacitação das pessoas 
para o mercado de trabalho e promoção do sucesso 
educativo;
Aposta na preservação ambiental, na distribuição 
equilibrada de atividades e pessoas pelo território e 
na resposta às insuficiências habitacionais;
Aposta no compromisso para a implantação ou me-
lhoria de equipamentos e serviços sociais, públicos 
e privados;
Aposta na valorização das potencialidades reproduti-
vas do espaço rural;
Reforço e diversificação de atividades culturais, des-
portivas e recreativas e apoio ao desenvolvimento e 
qualificação dos espaços para a sua prática;
Estímulo à promoção da cidadania, participação e 
boa governação;
Fortalecimento da cooperação entre os principais 
agentes públicos e privados no âmbito municipal e 
numa lógica supra-municipal;

Marca Alvito vai potenciar o desenvolvimento

Uma parte significativa das medidas que estão identificadas 
no Plano de Desenvolvimento Estratégico deverá ser imple-
mentada através do contributo precioso do Plano de Marke-
ting Territorial, desenvolvido por uma equipa do IADE – Insti-
tuto de Artes Visuais, Design e Marketing.
Os técnicos começaram por identificar o ADN da marca Alvito. 

Tal como o ADN humano, o ADN de uma marca “carrega todas 
as suas caraterísticas, distinções, inovações e atributos, geran-
do uma imagem que é transmitida à sociedade”, pode ler-se no 
Plano de Marketing Territorial. No seguimento desta linha e de-
pois de auscultar a sociedade civil do concelho, concluiu-se que 
o ADN da marca Alvito apresenta quatro palavras-chave: acolhe-
dor, confiável, harmonioso e autêntico.
A partir desta construção partiu-se para a “visão da marca”, 
onde Alvito surge “como o sítio onde é possível vivenciar a 
felicidade através da produção local”, explicou Américo Ma-
teus, professor no IADE e coordenador da equipa que desen-
volveu o Plano de Marketing.
“Com base nisto, a nossa equipa de designers desenvolveu 
um conjunto de inspirações para chegar a uma identidade, 
um logótipo. Trata-se de um elemento importante de divulga-
ção e mobilização da nossa estratégia”, prosseguiu o coorde-
nador do Plano.
A imagem da marca Alvito pode desdobrar-se em diversas 
cores, mantendo sempre a sua identidade, de forma a iden-
tificar áreas tão distintas como o património, a gastronomia 
ou a agricultura. A imagem da marca será sempre acompa-
nhada pela assinatura “Alvito, onde a felicidade é fruto da 
terra”, uma “ideia fácil de memorizar e que é diferenciadora 
deste território”, defendeu Américo Mateus.
No quadro de toda a estratégia da marca Alvito foi ainda ela-
borado um Selo de Origem, que irá acompanhar os produtos 
criados e transformados no concelho. “Trata-se de um selo 
que garante a excelência do produto e que aumenta o seu 
valor”, explicou o coordenador do Plano de Marketing no dia 
da sessão de apresentação pública.
Concluído o trabalho criativo e de visão estratégica, o próximo 
passo será a criação de uma “cadeia de valor interno”. Segun-
do Américo Mateus, será criado “um banco de produtores e de 
transformadores com valor e de pessoas com lojas abertas, 
para que mais produtos produzidos em Alvito estejam disponí-

veis para as pessoas. Só assim vamos permitir que haja mais 
crescimento económico”.

Implementação do projeto será acompanhada por Célula 
de Gestão

A execução das propostas que são apresentadas requer a 
criação de uma Célula de Gestão, que será integrada pelas 
equipas que realizaram os dois planos - desenvolvimento es-
tratégico e marketing, pelo chefe de gabinete do presidente 
da Câmara Municipal de Alvito, Mário Encarnado e por repre-
sentantes da sociedade civil.
Na sessão de apresentação do Plano de Marketing, Améri-
co Mateus anunciou que todas estas pessoas vão trabalhar 
de forma voluntária e que a Célula de Gestão desenvolverá 
parte do seu trabalho na preparação de dossiers e projetos 
passíveis de serem candidatados a fundos europeus.
Este professor do IADE adiantou que já existem pessoas “que 
irão disponibilizar terrenos para que possamos iniciar uma 
formação avançada para empreendedores na área da agri-
cultura”. A ideia é que Alvito consiga atrair jovens, de fora do 
concelho, que queiram mudar de vida e queiram aprender 
técnicas agrícolas em contexto real de negócio.
Outras medidas concretas a desenvolver passam, do ponto 
de vista interno, pela promoção de ações diretas com a popu-
lação para que as pessoas percebam que este é um projeto 
de todos. Relativamente a medidas para o exterior, está em 
fase de preparação uma conferência internacional em torno 
da economia da felicidade, de forma a potenciar Alvito como 
um centro de investigação nesta área.
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EPA promoveu “Tertúlias de Turismo”
A Escola Profissional de Alvito promoveu, no dia 14 de junho, 
o evento “Tertúlias de Turismo”.
Esta iniciativa foi organizada pelos professores da escola 
juntamente com os alunos dos seguintes cursos: Técnico de 
Turismo, Técnico de Organização de Eventos, Técnico de Ges-
tão de Equipamentos Informáticos, Técnico de Restauração 
– variante Restaurante/Bar. 
É entendimento da instituição que as condições sociais e 
económicas da atualidade requerem, mais do que nunca, 
que os jovens sejam ativos na construção do seu futuro pro-
fissional, que saibam identificar oportunidades e que sejam 
capazes de criar os meios necessários para a concretização 
de projetos. Foi justamente com base no conceito de “conver-
sas informais” que surgiu a ideia de, durante um dia, levar os 
alunos do Curso Técnico de Turismo (2º ano) a pensarem de 
forma mais direta sobre o turismo e a atividade turística em 
geral, através da opinião de várias entidades ligadas ao setor 
e que contribuem para o seu funcionamento. 
O evento decorreu na Pousada do Castelo de Alvito, com a 
participação de várias entidades ligadas ao sector: Turismo 
do Alentejo, Câmara Municipal de Alvito, Universidade de 
Évora e a Agência de Viagens Abreu. 
Em representação da Câmara Municipal de Alvito intervieram 
Mário Encarnado, chefe de Gabinete do Presidente da Câma-
ra Municipal e Dina Monteiro, chefe da Unidade Orgânica de 
Cultura, Comunicação, Imagem, Turismo e Desporto.

Mais visitas no Posto de Turismo

No primeiro semestre de 2011 o Posto de Turismo de Alvito 
foi visitado por 950 pessoas que, junto daquele serviço muni-
cipal, solicitaram informação turística do concelho. Estes da-
dos refletem um acréscimo da procura quando comparados 
com os números do período homólogo de 2010. 
Os turistas portugueses foram os que mais procuraram o 
Posto de Turismo de Alvito, seguidos dos turistas de naciona-
lidade inglesa e alemã. 

Igreja Matriz de Alvito aberta
de 2ª a 6ª feira

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção Alvito voltou 
a abrir ao público, de forma regular, desde o mês de março 
deste ano, altura em que a autarquia passou a contar com a 
colaboração de uma estagiária da área do turismo.
Até final do mês de junho a Igreja Matriz recebeu 250 visitas, 
maioritariamente de cidadãos de nacionalidade portuguesa 
logo seguida dos ingleses.  
A Igreja Matriz está aberta ao público de segunda a sexta-feira, 
entre as 10 horas e as 12 horas e 30 minutos e, no período da 
tarde, entre as 14 horas e as 16 horas e 30 minutos.

Nº de visitantes no 1º Semestre 2011
Posto de Turismo de Alvito

Nº de Visitantes (meados Março- Junho)
 Igreja Matriz de Nª Srª da Assunção de Alvito

VII Expobaronia
De 15 a 17 de julho
…todos os caminhos vão dar a Vila Nova da Baronia!
São inúmeras as razões para visitar Vila Nova da Baronia 
nos próximos dias 15, 16 e 17 de julho. Esta freguesia 
do concelho de Alvito acolhe a 7ª edição da Expobaronia, 
onde será possível apreciar os produtos tradicionais do 
Alentejo como o queijo, enchidos ou o pão e saborear pe-
tiscos e pratos tradicionais. 
Além da população local, é aguardada a visita de muitas 
pessoas oriundas dos concelhos vizinhos e de muitos fi-
lhos da terra que trabalham fora e que aproveitam as fé-
rias de verão para matar saudades da terra.
No sábado, dia 16 de julho, o cante coral alentejano, ver-
dadeira marca do património imaterial da região, estará 
em destaque com o Encontro de Grupos Corais, organiza-
do pelos Amigos do Cante de Alvito. Neste encontro, com 
início marcado para as 20 horas, irão participar os grupos 
corais Gente Nova do Campinho, Ausentes do Alentejo 
(Palmela), Os Amigos do Alentejo (Feijó), Os Cardadores 
da Sete (Castro Verde), As Amigas do Campo (Faro do Alen-
tejo), Paz e Unidade (Alcáçovas), Amigos do Cante (Alvito) 
e Grupo Coral e Instrumental Campos do Alentejo . 
A musica popular portuguesa com Pedro Santo e uma 
garraiada noturna, na sexta-feira à noite, e o baile da 
Banda Luz no sábado prometem animar a multidão que 
é esperada em terras da Baronia. 
No domingo, dia 17 de julho, o destaque vai para uma gar-
raiada, no campo de futebol de Vila Nova da Baronia e 
para o concerto da banda Canta Brasil, com início agenda-
do para as 23 horas. 
A organização do evento pertence à Câmara Municipal de 
Alvito, Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia, Gru-
po Desportivo e Cultural Baronia e Associação Amigos do 
Cante de Alvito.

Além da população local, é aguardada a visita de muitas 
pessoas oriundas dos concelhos vizinhos e de muitos filhos 
da terra que trabalham fora e que aproveitam as férias de 
verão para matar saudades da terra.

“Ervas da Baronia”
namoraram os visitantes da Ovibeja

O ciclo gastronómico Ervas da Baronia esteve em destaque 
no espaço da Câmara Municipal de Alvito na 28ª Ovibeja. A 
autarquia pretendeu dinamizar este momento de verdadeira 
cultura gastronómica que, no concelho, conta com o apoio 
dos restaurantes de Alvito e Vila Nova da Baronia.
No mês de junho, entre os dias 6 e 12, realizou-se a Sema-
na Gastronómica das Beldroegas e a autarquia, em conjunto 
com os restaurantes “O Buraco da Zorra”, “A Avenida”, “O 
Casão”, “O Camões” e “Bica Nova” sorteou diariamente, na 
Ovibeja, uma refeição para duas pessoas. Os visitantes da 
28ª Ovibeja foram convidados a preencher um talão que se 
encontrava disponível no stand do Município de Alvito, insta-
lado no pavilhão institucional da feira.

Dias antes, a Semana Gastronómica das Beldroegas foi alvo 
de uma promoção televisiva, com direito a reportagens em 
direto, no programa da RTP “Portugal no Coração”, a partir da 
Pousada Castelo de Alvito.
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A população de Alvito e Vila Nova da Baronia celebrou na rua 
os 37 anos da democracia. Música, desporto, jogos popula-
res e uma sessão solene marcaram o programa das celebra-
ções do 37º aniversário do 25 de abril.
As atividades começaram na véspera, dia 24 de abril, com a 
atuação do grupo de música popular “Os Malteses”, na Pa-
rada dos Bombeiros Voluntários de Alvito à qual se seguiu 
o lançamento de foguetes nas freguesias de Alvito e de Vila 
Nova da Baronia.
Na manhã do dia 25 de abril, no Largo da Casa do Povo de 
Vila Nova da Baronia, realizou-se o Torneio da Malha e Chin-
quilho, seguido de uma sessão solene, no Centro Cultural de 
Alvito. 

Cumprindo a tradição, realizaram-se dois almoços que pro-
porcionaram momentos de verdadeiro convívio entre os 
cidadãos do concelho: em Vila Nova da Baronia o almoço 
foi servido no Largo da Casa do Povo e foi animado pelo 
Duo Célia e António Silva; em Alvito, o almoço convívio de-
correu na Parada dos Bombeiros Voluntários, seguido pela 
atuação dos grupos corais do concelho e de animação mu-
sical pelo Duo Poplares. 

Cumprindo a tradição, realizaram-se dois almoços que pro-
porcionaram momentos de verdadeiro convívio entre os ci-
dadãos do concelho: em Vila Nova da Baronia o almoço foi 
servido no Largo da Casa do Povo e foi animado pelo Duo 
Célia e António Silva; em Alvito, o almoço convívio decorreu 
na Parada dos Bombeiros Voluntários, seguido pela atuação 
dos grupos corais do concelho e de animação musical pelo 
Duo Poplares. 
Ainda no âmbito das comemorações da Revolução dos Cravos 
decorreu, no dia 29 de abril, a Caminhada pela Saúde e pela 
Liberdade que teve a participação de dezenas de pessoas. 
Estiveram patentes ao público duas exposições na sede de 
concelho. Na Biblioteca Municipal de Alvito foi possível apre-
ciar a mostra “História(s) da condição da Mulher no mundo” 
e no Centro Cultural de Alvito esteve exposta uma reporta-
gem fotográfica do trabalho realizado pelos voluntários no 
concelho, da responsabilidade da Câmara Municipal, com a 
designação “Ser Voluntário”.
As celebrações do 37º aniversário do 25 de abril foram orga-
nizadas pela Câmara Municipal de Alvito, Junta de Freguesia 
de Alvito e Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia com 
a colaboração da Comissão 25 de abril, Bombeiros Voluntá-
rios de Alvito, Grupos Corais de Alvito e Clube de Natureza 
de Alvito. 

37 anos de liberdade
festejados em Alvito

Feriado Municipal

O povo foi à espiga e celebrou o feriado 
com uma grande festa na Barragem de Odivelas
Uma grande festa popular na Barragem de Odivelas voltou a 
juntar a população de Alvito e Vila Nova da Baronia nas cele-
brações do feriado municipal de quinta-feira de Ascensão. 
A manhã começou com um passeio pedestre designado por 
“Marcha d’Ascensão” e um passeio de bicicleta. Cumprindo 
uma tradição antiga a população juntou-se para almoçar um 
excelente churrasco acompanhado de bebidas, muita anima-
ção e sentido comunitário.
A tarde do dia 2 de junho ficou marcada pelos tradicionais 
torneios de sueca, dominó e malha, seguido do concurso que 
haveria de eleger o mais bonito de entre todos os ramos de 
espiga. 
A música de Edgar Baleizão e um concurso de dança foram 
dois pontos altos do programa preparado para celebrar o fe-
riado de Alvito.
O programa de quinta-feira de Ascensão foi organizado pela 
Câmara Municipal de Alvito e teve o apoio da Junta de Fre-
guesia de Alvito, Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia, 
Clube de Natureza de Alvito, Bombeiros Voluntários e Posto 
Territorial de Alvito da GNR.
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Dia da Mulher
celebrado em Vila Nova da Baronia
A Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia promoveu um 
jantar convívio, no Centro Cultural, de forma a celebrar o Dia 
Internacional da Mulher. Este encontro incluio animação mu-
sical, a oferta de flores a todas as mulheres e o sorteio de 
uma prenda.
Uma vez que a efeméride coincidiu com o carnaval, a maior 
parte das participantes apareceu com trajes alusivos à épo-
ca, o que proporcionou momentos de extraordinária boa dis-
posição.

Mulheres de diferentes 
gerações debateram o 
seu papel na sociedade
“O Papel da Mulher na Sociedade Portuguesa” foi o mote 
para um debate sobre a condição social da mulher no pre-
sente e no passado. A conversa decorreu na Biblioteca Muni-
cipal de Alvito, no dia 27 de abril, e reuniu no mesmo espaço 
mulheres de diversas gerações.
Nesta conversa sobre o universo feminino uma octogenária 
lembrou que em tempos mais distantes as funções destina-
das ao sexo feminino estavam praticamente circunscritas 
aos trabalhos domésticos e uma professora reformada re-
lembrou a existência de uma cartilha, emanada do Ministério 
da Educação, que proibia o acesso ao casamento a todas as 
professoras. 
Este olhar para o passado permitiu uma análise, bastante 
rica, do papel da mulher na sociedade portuguesa em várias 
gerações.

“Ser Voluntário”
Em pleno Ano Europeu do Voluntariado, a Câmara Municipal 
de Alvito revelou-nos, através da exposição fotográfica “Ser 
Voluntário”, o trabalho que é desenvolvido por um grupo de 
pessoas que presta serviço voluntário nos lares de terceira 
idade de Alvito e de Vila Nova da Baronia. 
A exposição “Ser Voluntário” esteve patente ao público, no 
Centro Cultural de Alvito, entre os dias 25 de março e 12 de 
maio.

Banda dos Bombeiros ofereceu
“Concerto ao Entardecer”
Os portões da Pousada abriram-se ao final da tarde de do-
mingo, dia 26 de junho, para receber o concerto de músi-
ca ligeira portuguesa oferecido pela Banda Filarmónica dos 
Bombeiros Voluntários de Alvito.
A Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Alvito foi 
criada em 1978, é composta por 38 elementos, dirigida pelo 
maestro Mauro Barroso e, neste concerto, interpretou temas 
do repertório de artistas consagrados como Amália Rodri-
gues ou Tristão da Silva e medleys de filmes que todos temos 
na memória.
Este “Concerto ao Entardecer” foi promovido pela Câmara 
Municipal, em colaboração com a Pousada Castelo de Alvito 
e integrou-se nas comemorações do centenário da institucio-
nalização do Turismo em Portugal.

“Hora do Vídeo”
A Biblioteca Municipal de Alvito iniciou no mês de junho o 
ciclo de projeção de cinema “Hora do Vídeo”.
Por este ciclo de cinema já passaram filmes como “Invictus”; 
“Up – Altamente”; “Oh não! Outra vez tu?”; “Os 5 e eu”; “O 
Comboio das 3 e 10” e “Wallace & Gromit”. 
Na segunda-feira, 18 de julho, pelas 21 horas, será exibido 
“O estranho caso de Benjamim Buton”, uma história invulgar 
de um homem que nasce com 80 anos e regride na sua ida-
de. Um homem que, como qualquer um de nós, é incapaz de 
parar o tempo. Durante a sua invulgar viagem conhecemos 
as pessoas e os lugares que Benjamim descobre ao longo do 
seu caminho, dos seus amores, alegrias de vida e da tristeza 
da morte, daquilo que dura para além do tempo.
Na quarta-feira, 27 de julho, pelas 16 horas, é exibido o fil-
me “Balbúrdia na Quinta”, cuja personagem principal é Otis, 
uma vaca que adora cantar, dançar e pregar partidas aos 
humanos.
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Parabéns
Campeões!

Quais os fatores que determinaram o sucesso alcançado, 
nesta temporada, pela equipa sénior de futsal?
O sucesso da equipa de futsal deve-se ao facto de termos um 
excelente grupo de trabalho, com jogadores que se dedicam 
de corpo e alma a um projeto que já tem cinco anos. Ter man-
tido a base da equipa de há três anos a esta parte também 
foi bastante importante, pois permitiu uma maior união entre 
todos e mais capacidade de trabalho. Claro que nada disto 
era possível sem o trabalho da direção e de todos aqueles 
que nos apoiam (Câmara, Juntas de Freguesia e todos os pa-
trocinadores).     
A convivência de jogadores muito experientes e jogadores 
mais novos é importante?
Sem dúvida que sim. Essa convivência vai permitir aos joga-
dores mais jovens uma aprendizagem mais rápida da moda-
lidade visto muitos destes jovens nunca terem tido contato 
com a modalidade na formação uma vez que não há escalões 
de formação na nossa Associação, facto este que estamos a 
tentar contrariar com a criação de escalões de formação no 
nosso Clube. 
A época foi longa. Identifique os momentos altos e baixos 
que a equipa viveu esta temporada.
O momento alto foi sem dúvida a conquista do terceiro Cam-
peonato para o nosso clube e o direito a participar no Cam-
peonato Nacional da 3ª Divisão, pela terceira vez. O facto de 
não termos conseguido chegar à final da taça foi o momento 
baixo da época.  
Faltou a conquista da Taça do Distrito de Beja. O que é que 
correu mal?
Nós facilitámos numa prova a eliminar e isso saiu-nos caro. 
Assumo a minha responsabilidade porque nesse jogo quebrei 

com alguns princípios da equipa e as coisas correram mal.
A subida de divisão coloca novos desafios à estrutura des-
portiva que estava montada? Quais?
O único desafio a que nos propomos para a próxima época é 
tentar fazer melhor do que da última passagem pela 3ª Divi-
são e isso passa pela manutenção da equipa nos nacionais 
de futsal.
A equipa mantém-se intata na próxima temporada ou, pelo 
contrário, vamos assistir a alterações no plantel?
Vão existir alterações mas a base da equipa vai manter-se.
Quem são os jogadores que saem e os que entram?
Relativamente à entrada de jogadores considero prematuro 
falar, uma vez que ainda não está 100% certo. No que diz 
respeito a saídas posso confirmar a saída do Luís Maurício, 
por motivos profissionais e do nosso capitão Raul Carvalho 
que termina a sua carreira.  
Há muitos veteranos a sair após a conquista deste título?
Tal como referi na pergunta anterior apenas o nosso capitão 
Raul Carvalho, depois de ter vestido a camisola do GDC Ba-
ronia em 15 épocas, 24 anos de federado e muitos títulos, 
termina a sua notável carreira. 
A equipa sente o apoio da população de Alvito e, em parti-
cular, da freguesia de Vila Nova da Baronia?
Não tanto como eu gostaria porque, embora saiba que mui-
tos sócios e simpatizantes acompanham a vida do clube e 
vibram com os feitos do Clube, era nos jogos que gostaria 
de os ver mais vezes mas temos apoio tanto da nossa ter-
ra como de Alvito. Com a nossa participação na 3ª Divisão 
esperamos um maior envolvimento das duas freguesias no 
apoio à equipa para assim podermos conseguir os nossos 
objectivos.

A equipa sénior de futsal do Gru-
po Desportivo e Cultural Baronia 
terminou a temporada desportiva 
com motivos para celebrar.
A conquista do título de Campeão 
Distrital de Futsal e a consequen-
te subida à 3ª Divisão Nacional 
são motivos mais do que suficien-
tes para celebrar. 
A temporada só não foi perfeita 
porque os homens do futsal de 
Vila Nova da Baronia deixaram 
fugir a taça. Em tempo de balan-
ço e de perspetivar o futuro, o 
Boletim Municipal de Alvito con-
versou com Miguel Carvalho, trei-
nador da equipa. 

“Escola Segura”
da GNR passou por Alvito

As crianças do concelho de Alvito receberam formação na 
área da prevenção rodoviária, fornecida pela Guarda Nacio-
nal Republicana, através do programa “Escola Segura”.
Nesta ação, os militares do Posto Territorial de Alvito da GNR 
explicaram às crianças os cuidados que devem ter enquanto 
peões e ciclistas, quando utilizam as vias públicas. Na sessão 
teórica desta ação, realizada no auditório do Centro Cultural 
de Alvito, foram ainda disponibilizadas informações sobre a 
atitude a tomar quando as crianças são abordadas na rua 
por estranhos e os cuidados a ter na utilização da internet, 
nomeadamente dos espaços sociais como o facebook, twiter 
ou hi5. 
“Este é um concelho sem grandes problemas, nomeadamente 
ao nível da segurança rodoviária, mas nunca é demais alertar 
as crianças”, explicou o guarda Lebre, da secção de programas 
especiais da GNR, que integra o programa “Escola Segura”. 
A componente prática da formação levou as crianças a utiliza-
rem uma pequena pista onde foi simulada a condução em vias 
de trânsito reais, com obstáculos e sinalização rodoviária.

“Água com História”
C.M.A. assinalou Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi, este ano, de-
dicado à temática da “Água: Cultura e Património”.
Rico em património, o concelho de Alvito promoveu o passeio 
temático “Água com História”, no dia 16 de abril, o qual con-
templou uma visita às Termas Romanas, uma passagem pelo 
Sítio de Água de Peixes, Ponte Romana de Vila Ruiva, Ponte 
da Ribeira de Odivelas, Ponte do Azinhal, Ponte Medieval do 
“Tabalião” e Moinho do Trigacheiro.
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Nos dias 4 e 5 de junho o Grupo Desportivo e Cultural de Alvito 
organizou e dinamizou o 1º Torneio José Joaquim Branquinho 
– “O Professor”. Esta era uma iniciativa há muito pensada e 
desejada, mas que apenas este ano se conseguiu concreti-
zar. O referido torneio, como é público, constituiu uma ho-
menagem a um grande homem que muito deu à instituição, 
sendo o seu grande impulsionador e fundador.

O torneio foi organizado para os dois escalões de competição 
que o GDC Alvito disputa no quadro da Associação de Futebol 
de Beja e contou com a participação das seguintes equipas: 
Benjamins – GDC Alvito; Escola de Futebol Luvas Pretas; SC 
Cuba; SC Alcaçovense e Juventude SC e, na classe de Infan-
tis – GDC Alvito; GDR Faro do Alentejo; GDR Canaviais e SCM 
Aljustrelense.

No escalão de Benjamins a Escola de Futebol Luvas Pretas foi 
vencedora, com 12 pontos, sendo que o GDC Alvito ficou em 
terceiro lugar com 6 pontos. No escalão de Infantis a vitória 
pertenceu ao Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais. 

O GDC Alvito agradece às equipas que participaram, ao co-
mércio local, às Juntas de Freguesia de Alvito e Vila Nova da 
Baronia, à Câmara Municipal de Alvito e à Escola Profissional 
de Alvito pelo apoio prestado.

1º Torneio
José Joaquim Branquinho

“O Professor”

Procissão em honra do Senhor Morto, Alvito
Procissão em honra do Senhor dos Passos, 
Vila Nova da Baronia

Festas de Sant’Águeda, Vila Nova da Baronia

Estão abertas as pré-inscrições para o ano letivo 2011/2012 
dos cursos lecionados pela Escola Profissional de Alvito. 

Técnico de Banca e Seguros, Técnico de Informática de Ges-
tão, Técnico de Restauração – Restaurante e Bar e Técnico 
de Restauração – Cozinha e Pastelaria, são os cursos de ní-
vel IV, com equivalência ao 12º ano, oferecidos no próximo 
ano letivo. Instalação e Operação de Sistemas Informáticos 
é o curso CEF que corresponde ao 9º ano de escolaridade e 
que será oferecido pela EPA no próximo ano.
As pré-inscrições devem ser realizadas através do portal da 
escola em www.epalvito.com.

Inscrições abertas 
para novas turmas
na EPA
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obras

Novo palco para espetáculos
A Câmara Municipal de Alvito 
adquiriu um novo palco para a 
realização de espetáculos de 
maneira a poder responder às 
inúmeras necessidades existen-
tes no concelho. A nova estrutu-
ra é constituída por doze estra-
dos individuais que permitem 
construir um palco que pode 
adaptar-se à dimensão e ao 
local de cada espetáculo. Esta 
estrutura apresenta ainda outra 
caraterística importante que é  
uma maior mobilidade. 
O novo palco já está a ser utili-
zado no “Animar a Praça” e dará 
apoio às festas das duas fregue-
sias, durante o mês de Agosto.

A Câmara Municipal de Alvito lançará brevemente os procedi-
mentos relativos à terceira fase da Empreitada de Instalação 
do Relvado Sintético de Alvito. A esta terceira fase correspon-
de a execução dos trabalhos de ampliação dos balneários. 
Foram concretizados pelo anterior Executivo e concluídos os 
seguintes trabalhos: reconstrução da fundação do campo 
existente; instalação de infraestruturas de rega e drenagem, 
que incluiu a construção de um depósito de água; instalação 
do relvado sintético sobre uma camada amortecedora; mar-
cações para a prática de futebol de 7 e de 11; instalação de 
balizas e vedação de todo o recinto desportivo. 
A Empreitada de Instalação do Relvado Sintético apresenta 
um valor global de aproximadamente 500 mil euros, finan-
ciado em 70 por centro pelo Programa Operacional Temático 
Valorização do Território, através do eixo de Desenvolvimento 
do Sistema Urbano Nacional, sendo os restantes 30 por cen-
to suportados pelo Município de Alvito.
Aumentar a motivação dos cidadãos para a prática despor-
tiva e melhorar a sua qualidade técnica, potenciar a oferta 
turística do concelho através da realização de espetáculos e 
eventos desportivos de âmbito regional e nacional e de está-
gios desportivos  são os argumentos que fundamentam todo 
o processo de requalificação do campo de futebol de Alvito.

Novos balneários
no Campo de Futebol Sintético de Alvito

A Empreitada de Instalação do Relvado Sintético apresen-
tou um valor global de aproximadamente 500 mil euros, 
financiado em 70 por centro pelo Programa Operacional 
Temático Valorização do Território, através do eixo de De-
senvolvimento do Sistema Urbano Nacional, sendo os res-
tantes 30 por cento suportados pelo Município de Alvito.

Colocação de mistura betuminosa: Rua do Penedo, 
Travessa da Iria, Rua de São Sebastião, Estrada do 
Porto Largo, ruas de Vila Nova da Baronia, Estrada de 
Alfundão, cruzamentos nas estradas do Galáz, Estrada 
1001, Estrada da Serra, Horta dos Farrapos.
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Aquisição e montagem de 24 ossários no cemitério de Alvito

Pintura da Igreja de Sant’Águeda

Reparação de porta do Centro de Saúde de Vila Nova da 
Baronia

Automatização de rega do Jardim Horta da Cavalinha, 
em Vila Nova da Baronia

Manutenção do Jardim do Largo General Humberto 
Delgado

Instalação de ramal de água para alimentação 
do Pavilhão Gimnodesportivo de Alvito

Reparação de bancos no jardim do Lar de Alvito

Execução e montagem 
de uma porta no Bairro da Cardosa

Recuperação e limpeza da zona envolvente à passa-
gem da Casa da Guarda

Montagem de base para tabelas de basquetebol e repa-
ração de pavimento, no Complexo Desportivo de Alvito

Instalação de relvado e rede de rega no Jardim do Pula

Remodelação do quiosque do Pula. Os trabalhos 
incluíram a execução de pavimento, remodela-
ção da rede elétrica e reparação da cobertura.

Manutenção de espaços exteriores e ajardinados

Impermeabilização do telhado da Junta de Freguesia 
de Vila Nova da Baronia
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julho | agosto | setembro

julho e agosto
Férias Desportivas
e Culturais de Verão
Inscrições nas bibliotecas 
de Alvito e Vila Nova da
Baronia e na Piscina
Municipal
(consultar programa)

13 de julho – 16 horas
Biblioteca Municipal de Alvito
exibição do filme Wallace & Gromit 

18 de julho – 21 horas
Biblioteca Municipal de Alvito
exibição do filme O Estranho Caso
de Benjamim Button

27 de julho – 16 horas
Biblioteca Municipal de Alvito
exibição do filme Balbúrdia na Quinta

15 a 17 de julho 
Vila Nova da Baronia
VII Expobaronia 
(consultar programa)

15 de julho a 16
de setembro
Centro Cultural de Alvito
Exposição de fotografia 
longevo fiir, de Júlio Roriz

23, 24 e 27
de setembro
Comemorações das Jorna-
das Europeias do Patrimó-
nio e do Dia Mundial do Tu-
rismo  
Colóquios, exposições e
visitas guiadas

25 de julho a 31
de dezembro
Posto de Turismo
“Memórias do Passado”
Exposição de Peças
Arqueológicas de Alvito

22 de agosto
II Passeio
Sénior 
Sesimbra

13 de agosto
20 horas
Pousada
Castelo de Alvito
Concerto Ao Entardecer, 
com Campos do Alentejo

13 a 15 de agosto
Vila Nova da Baronia
Festas de Santa Maria

26 a 28 de agosto
Alvito Festas de Nossa
Senhora da Assunção

Reparação e manutenção de estradas e caminhos ru-
rais: Estrada do Barranco do Carrasco, Estrada do Zam-
bujal, Estrada do Monte da Palmeira, Estrada do Monte 
da Moirana, Estrada do Bacalhau, Estrada dos Lírios e 
do Carujo, Estrada do Curral das Vacas, Estrada da Ma-
reca, Estrada do Pego da Fonte, Estrada do Patronilho, 
Estrada da Horta Nova, Estrada de acesso ao Monte Dr. 
Limão, Estrada dos Tojais, Estrada Monte da Ratoeira, 
Estrada da Horta de Cima.

Manutenção de espaços exteriores e ajardinados
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EDITAL N.º07

(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 MARÇO DE 2011, FORAM TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES, DESTINADAS A TER 
EFICÁCIA EXTERNA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Autorização de Aceitação de Doação de Veículo Automóvel. – Deliberado, por maioria, aceitar a doação e atribuir 
ao bem doado o valor de 3 000,00€ (três mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ratificação do acto do Presidente que deferiu o pedido de inumação de cadáver de Joana das Dores Zorro, em que é reque-
rente José Luís Cadete Apolinário. - Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto.------------------------------------------------------------------------

Ratificação do acto do Presidente que deferiu o pedido de licença especial de ruído, para o baile de Carnaval a realizar no 
Centro Cultural de Vila Nova da Baronia, no dia 5 de Março com início às 21h e término dia 06 de Março às 06h, em que é 
requerente a Casa do Povo de Vila Nova da Baronia. – Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto.-

Proposta de autorização de abertura de conta bancária específica na Caixa Geral de Depósitos, para depósito da dotação atri-
buída pelo INE - Instituto Nacional de Estatísticas e pagamento de todas as despesas relativa aos Censos 2011. – Deliberado, 
por unanimidade, autorizar a abertura da referida conta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Apoio Sócio-Educativo do Pré-escolar 2010/2011 – 1.º Escalão – Martim Parque Carapinha – Deliberado, por 
unanimidade, aprovar o referido apoio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Alteração do 1.º para o 2.º Escalão – Refeições Pré-escolar e 1.º Ciclo – Bárbara Isabel Coelho Cananão e Edgar 
José Ferreira Cananão. – Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração proposta.-----------------------------------------------------------------

Proposta de Apoio Sócio-Educativo do Pré-escolar 2010/2011 – 2.º Escalão – Madalena Batista Martins. - Deliberado, por 
unanimidade, aprovar o referido apoio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de autorização de fixação de preço do livro de Rui Pereira para venda no valor de 27,00€ +IVA. - Deliberado, por 
unanimidade, fixar em 27,00€ + IVA o preço do livro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.../02

Proposta de confirmação da classificação atribuída ao empreendimento de Turismo no Espaço Rural “Horta da Lameira”, na 
modalidade Agro Turismo. - Deliberado, por unanimidade, confirmar a classificação de turismo no Espaço Rural “Horta da 
Lameira” na modalidade de Agro Turismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alvito, 09 de Março de 2011



EDITAL N.º08
(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 23 DE MARÇO DE 2011, FORAM TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES, DESTINADAS A TER 
EFICÁCIA EXTERNA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro ao Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia destinado a fazer face às des-
pesas de Estágio Profissional no valor total de 2.112,87€ (dois mil, cento e doze euros e oitenta e sete cêntimos) - Deliberado, 
por unanimidade, atribuir o Apoio Financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Atribuição de Subsídio à CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, no 
valor de 3.000,00€ (três mil euros) para apoio na construção de um novo lar residencial “Vidas Coloridas II”. - Deliberado, por 
unanimidade, atribuir o subsídio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Proposta de rectificação de Atribuição de Apoio Financeiro ao Grupo Desportivo e Cultural de Alvito no valor mensal de 
1.111,29€ (mil, cento e onze euros e vinte e nove cêntimos), destinado a fazer face às despesas da Época - Desportiva 
2010/2011. - Deliberado, por unanimidade, atribuir o Apoio Financeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------

- Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro ao Grupo Desportivo e Cultural Baronia no valor 250,00€ (duzentos e cinquenta 
euros), destinado a fazer face a despesas com o mastro de S. Pedro. - Deliberado, por unanimidade, atribuir o Apoio Finan-
ceiro. ------------
- Proposta de Protocolo de Colaboração entre a Júnior Achievement Portugal, a Associação Terras Dentro – Associação Para o 
Desenvolvimento Integrado e a Câmara Municipal de Alvito.- Deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do referido 
protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Proposta de exercício de direito de preferência sobre o prédio urbano sito na Rua 5 de Outubro em Vila Nova da Baronia, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvito sob o n.º 746/19940712 e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 50, 
propriedade de GALAPA – Indústria de Carnes, S.A. – Deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 
transacção do referido imóvel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alvito, 23 de Março de 2011

EDITAL N.º10
(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 ORDINÁ-
RIA DESTA, REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2011, FORAM TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES, DESTINADAS A TER 
EFICÁCIA EXTERNA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de apoios logísticos prestados a várias Instituições do Concelho ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na atual redação. – Deliberado, por unanimidade, aprovar os apoios prestados.-------------------

Proposta de ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de inumação de cadáver de Francisco Vicente Dias, em que 
é requerente António João Filipe Dias.- Deliberado, por unanimidade, ratificar o ato.--------------------------------------------------------------------

Proposta de alteração de escalão – Apoios Sócio - Educativos do 1.º Ciclo – Rafael Filipe Leite Candeias.- Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a alteração do segundo para o primeiro escalão.------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de retificação de atribuição de apoios financeiros – Época Desportiva 2010/2011 (Duodécimos de Setembro de 
2010 a Agosto 2011) - Deliberado, por unanimidade, atribuir os seguintes Apoios Financeiros: Grupo Desportivo e Cultural de 
Alvito – 1. 532,17€; Grupo Desportivo e Cultural Baronia – 660,13€; Clube da Natureza de Alvito – 1. 246,29€; Judo Clube de 
Alvito – 855,29€; Clube Amador de Pesca Desportiva- 1. 142,67€.------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de isenção do pagamento do transporte destinado ao desporto escolar dos alunos da CECA – Cooperativa de Ensino 



do Concelho de Alvito, referente ao dia 19 de Março de 2011.- Deliberado, por unanimidade, isentar o pagamento.---

Proposta de autorização de celebração de Protocolo de Parceria para a Promoção e Desenvolvimento do Projeto “Selo Alente-
jo Sustentável” entre a ADEA – Associação para o Desenvolvimento das Energias Alternativas.- Deliberado, por unanimidade, 
autorizar a celebração do protocolo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de revogação da posse administrativa do imóvel, sito na Rua da Parreira, n.º 5 em Alvito, propriedade de Maria do 
Céu Marafuz.- Deliberado, por unanimidade, revogar a posse administrativa do imóvel.--------------------------------------------------------------

Proposta de suspensão das medidas de execução coerciva dos trabalhos no imóvel degradado sito na Rua Luís de Camões, 
n.º 30 – Vila Nova da Baronia, propriedade de Herdeiros de Claudino Aires e Maria Gertrudes Covelhinhas.- Deliberado, por 
unanimidade, a suspensão das medidas de execução coerciva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de emissão de parecer favorável à abertura de novos cursos profissionais a ministrar pela Escola Bento de Jesus 
Caraça – Beja.- Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável.-----------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de exercício de direito de preferência sobre o prédio urbano sito na Rua das Pereiras, n.º 1 em Alvito, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Alvito sob o n.º 1376 e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 1979, propriedade de 
Francisco Marques & Filha, Lda.- Deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na transação do imóvel.

Alvito, 06 de Abril de 2011

EDITAL N.º11
(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 ABRIL DE 2011, FORAM TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES, DESTINADAS A TER EFI-
CÁCIA EXTERNA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente da Câmara que deferiu o pedido de Licença Especial de Ruído, para o Baile da 
Pinha, no Salão da Associação no dia 9 de Abril p.p., em que é requerente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Alvito.- Deliberado, por unanimidade, ratificar o ato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente da Câmara que deferiu o pedido de uso permanente de terreno (ossário n.º 17), 
em que é requerente Maria Cândida Dias.- Deliberado, por unanimidade, ratificar o ato.-------------------------------------------------------------

Proposta de Aprovação da Alteração ao Acordo de Colaboração com a DREA – Direção Regional de Educação do Alentejo 
para a construção da Escola Básica Integrada/JI de Alvito.- Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração ao acordo 
celebrado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro ao Grupo Desportivo Cultural Baronia no valor de 2.500,00€ para fazer face a 
despesas com a Festas de Santa Maria 2011. – Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro.-------------------------------

Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro ao Grupo Desportivo Cultural Baronia no valor de 5.000,00€ para fazer face a 
despesas com as Festas de Santa Águeda 2011. – Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro.---------------------------

Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Alvito, no valor de 200,00€ para 
fazer face a despesas com a celebração da Procissão do Senhor dos Passos. – Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio 
financeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Pedido/Isenção de Pagamento de Transporte destinado à realização de dois passeios com reformados da fre-
guesia nos dias 22 de Julho e 01 de Agosto do corrente, em que é requerente a Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia. 
– Deliberado, por unanimidade, isentar a Junta de Freguesia do pagamento dos encargos.---------------------------------------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Vereador que deferiu o pedido/isenção de pagamento de transporte efetuado no dia 15 
de Abril, no âmbito do ATL - Páscoa 2011 em que é requerente a Junta de Freguesia de Alvito.- Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o ato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Pedido/Isenção de Pagamento de Transporte destinado a um Grupo de Munícipes da Freguesia de Vila Nova da 
Baronia com o objetivo de participarem no programa da RTP 1 “Preço Certo” no dia 27 de Abril do corrente. – Deliberado, por 



unanimidade, isentar o grupo de Munícipes do pagamento dos encargos.--------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de concessão de licença para ocupação de via pública, (14 m2) pelo período de um ano – esplanada do estabele-
cimento de restauração e bebidas “O Casão” sito na Rua Joaquim Henrique da Silva, n.º 4 em Vila Nova da Baronia em que 
é requerente Sónia Isabel Carvalho Pinto. – Deliberado, por unanimidade, conceder a licença para a ocupação temporária 
da via.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alvito, 20 de Abril de 2011

                                                                           EDITAL N.º12  

ANTÓNIO FERNANDO PENEDO PITEIRA, Presidente da Assembleia Municipal de Alvito.----------------------------------------------------------------

Torna público, nos termos do artigo 91.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, que em sessão ordinária realizada em 20 de Abril de 2011, a Assembleia Municipal deliberou o seguinte:------------------

Deliberações sobre votos de Louvor e Moções ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voto de Louvor apresentado pelo Deputado António João Valério acerca da extinção da CECA - Cooperativa de Ensino do Con-
celho de Alvito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Considerando o encerramento da CECA, propõe-se que a Assembleia aprove um voto de louvor a todos os Trabalhadores 
– docentes e não docentes – pelo desempenho das suas funções e pelo cumprimento cabal da sua missão. “-----------------------

Discutida e colocada a votação, deliberou a Assembleia, por unanimidade, aprovar o referido voto de louvor.--------------------------

Voto de Louvor apresentado pela Deputada Alexandra de Mesquita acerca do contributo impar para a emancipação 
da Mulher.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Considerando a o contributo impar de algumas mulheres em defesa da consagração legal dos seus direitos, propõe-se que 
a Assembleia aprove um voto de louvor a Joana de Barros, Leonor Beleza e tantas outras mulheres que lutaram pela emanci-
pação da Mulher e pela garantia legal dos seus direitos”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discutida e colocada a votação, deliberou a Assembleia, por unanimidade, aprovar o referido voto de louvor.---------------------------

Voto de Louvor apresentado pelo Deputado José Pôla acerca da comemoração do 61º aniversário da Associação dos Bombei-
ros Voluntários de Alvito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Considerando o 61º aniversário da Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito propõe-se que a Assembleia aprove 
um voto de louvor à Instituição e a todos os Bombeiros pelo seu dedicado empenhamento, trabalho e dedicação em prol do 
concelho de Alvito e das suas gentes.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discutida e colocada a votação, deliberou a Assembleia, por unanimidade, aprovar o referido voto de louvor.---------------------------

Moção por uma reforma administrativa que defenda os interesses das populações, apresentada pelo Grupo da CDU Coligação 
Democrática Unitária.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presente a moção em título, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções aprovar o seguinte:----------
1 – Recusar a extinção ou fusão de freguesias e concelhos sem um prévio e amplo debate em torno desta matéria;--------------
2 – Recusar a extinção ou fusão de autarquias sem a prévia auscultação da vontade das populações.

Apreciação e votação dos documentos da Prestação de Contas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentes os documentos de prestação de contas, deliberou a Assembleia, por maioria, com 4 abstenções aprovar a presta-
ção de contas 2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presente a proposta da 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, deliberou a Assembleia por maioria, com 4 
abstenções e 2 votos contra, aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.---------------------------------------------------

Eleição do Presidente da Junta de Freguesia para representar as Juntas do Concelho, a participar no XIX Congresso da ANMP-
Associação Nacional de Municípios Portugueses.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por escrutino secreto foi eleito o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia para representar as Juntas do 



Concelho no XIX Congresso da ANMP-Associação Nacional de Municípios Portugueses.---------------------------------------------------------------

Eleição do Membro da Assembleia Municipal para integrar a CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alvito.

Por escrutino secreto foi eleito o Deputado António José Barão Lascas para integrar a CPCJ – Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens de Alvito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de costume, duran-
te cinco dias dos dez dias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

subsequentes à tomada da deliberação e na Internet na página do Município em www.cm-alvito.pt-------------------------------------------

Alvito, 21 de Abril de 2011

EDITAL N.º13
(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 4 DE MAIO DE 2011, FORAM TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES, DESTINADAS A TER EFICÁ-
CIA EXTERNA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de abertura e aprovação do Programa do Concurso para a Concessão da Exploração do Quiosque do PULA – Parque 
Urbano de Lazer de Alvito - Deliberado, por unanimidade, proceder a abertura do concurso público.------------------------------------------

Proposta de abertura e aprovação do Programa do Concurso para a Concessão de Exploração do Bar das Piscinas Municipais 
de Alvito. - Deliberado, por unanimidade, proceder a abertura do concurso público.----------------------------------------------------------------------

Proposta de designação do Júri dos Concursos para Concessão da Exploração de Bares e Quiosques.- Deliberado, por unani-
midade, designar o júri.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de ratificação do ato do Vereador que deferiu a licença para ocupação de via pública, (7,50m2) pelo período de seis 
meses - esplanada do estabelecimento de restauração e bebidas “A Zélia”, sito no Largo do Relógio, n.º 10/12 em Alvito em 
que é requerente Amílcar Alexandre Baltazar Pereira. Deliberado, por unanimidade, ratificar o ato.-------------------------------------------

Proposta de ratificação do ato do Vereador que deferiu a concessão de licença para ocupação de via pública, (5,40m2) 
pelo período de oito meses - esplanada do estabelecimento de bebidas “Praça das Laranjeiras”, sito na Rua 25 de 
Abril, n.º 21 em Vila Nova da Baronia em que é requerente José Paulo Cipriano Mota dos Santos. Deliberado, por 
unanimidade ratificar o ato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de concessão de licença de exploração anual de uma máquina de diversão sob o registo 04/05, para o “Bar Porta 
36” sito na Rua João de Deus, n.º 36 em Vila Nova da Baronia, em que é requerente António Manuel Paixão Santos. - Delibe-
rado, por unanimidade, emitir a licença de exploração.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alvito, 04 de Maio de 2011

EDITAL N.º16
(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 ORDINÁ-
RIA DESTA, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2011, FORAM TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES, DESTINADAS A TER 
EFICÁCIA EXTERNA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de inumação de cadáver de Maria Antónia Baptista, em 
que foi requerente a Agência Funerária N. S. das Candeias. – Deliberado, por unanimidade ratificar o ato.--------------------------------



Proposta de Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de inumação de cadáver de Maria do Carmo Martinheiro 
Carneirinho Ramos, em que foi requerente Celestino Ramos Quadrado. – Deliberado, por unanimidade ratificar o ato.-----------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de inumação de cadáver de Francisco Manuel Penedo, em 
que foi requerente Adérito Manuel Penedo Feio Brissos. – Deliberado, por unanimidade ratificar o ato.-------------------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de inumação de cadáver de Germano Manuel da Cruz 
Madeira Leal, em que foi requerente Maria Luísa Trindade Madeira Leal. – Deliberado, por unanimidade ratificar o ato.---------

Proposta de atribuição/revalidação do Cartão Social do Munícipe Idoso para o ano de 2011 - Deliberado, por unanimidade, a 
atribuição/revalidação do Cartão Social do Munícipe Idoso para o ano 2011 aos utentes :----------------------------------------------------------

Atribuição – Mariete dos Anjos Vasco; Revalidação – José Francisco da Silva Romão; Luísa Antónia Esteves Romão; Francisco 
Luís Carola Santinho; Bento Mira Nunes; Maria Luísa Conceição Ribeiro; Maria olga Guedes Correia; Pedro Esteves Candeias; 
José Luís Faria B. Quintas e Maria Beatriz Faria B. Quintas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Pagamento de 50% das Despesas de Saúde aos Utentes do Cartão Social do Munícipe Idoso.- Deliberado, por 
unanimidade, comparticipar o pagamento de 50% das despesas de Saúde aos Utentes do Cartão Social do Munícipe Idoso 
- .José Francisco da Silva Romão; Luísa Antónia Esteves Romão; Bento Mira Nunes; Pedro Esteves Candeias; Maria Beatriz 
Faria Batalha Quintas e Mariete dos Anjos Vasco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Atribuição de Subsídio em Espécie à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvito, orçamentado 
em 300,00€ – Reparação de 40 cadeiras, 12 mesas e cedência de estantes metálicas.- Deliberado, por unanimidade, atri-
buir o referido subsídio no valor de trezentos euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Revisão Provisória de Preços da Empreitada de Construção da EBI+JI de Alvito e dos Arranjos Exteriores.- Delibe-
rado, por maioria, a revisão provisória de preços.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…/02

Proposta de Isenção de Pagamento de Transporte ao Grupo Desportivo e Cultural de Alvito – Equipa de Veteranos – para uma 
deslocação à Atalaia no dia 4 de Junho do corrente.- Deliberado, por unanimidade indeferir a isenção de pagamento.------------
 
Proposta de Isenção de Pagamento de Transporte ao Grupo Coral “Amigos do Cante de Alvito” para uma deslocação a Castro 
Verde no dia 23 de Junho do corrente.- Deliberado, por unanimidade, indeferir a isenção do pagamento.---------------------------------

Proposta de ratificação do ato do Vereador que deferiu a concessão de licença para ocupação de via pública, (14m2) pelo 
período de seis meses - esplanada do estabelecimento de restauração e bebidas “Sabores da Baronia”, sito na Rua Pinto 
de Melo, n.º 35 em Vila Nova da Baronia em que foi requerente Maria Eugénia Viola Fialho. – Deliberado, por unanimidade 
ratificar o ato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Pedido de Prolongamento de Horário todas as Sextas-Feiras e Sábados até às quatro da manhã, para o Estabe-
lecimento Café-Restaurante o “Francês”, sito na Av. dos Bombeiros Voluntários, n.º 32 em Alvito, propriedade de Fernanda 
Maria da Costa Marques.- Deliberado, por unanimidade, autorizar a alteração de horário.-----------------------------------------------------------

Proposta de concessão de licença para ocupação de via pública, (09m2) junto às instalações da Sociedade Filarmónica 
Instrução e Recreio Vilanovense, na Rua 25 de Abril, n.º 11 em Vila Nova da Baronia, pelo período de cinco meses para insta-
lação de uma esplanada.- Deliberado, por unanimidade, conceder a licença de ocupação de via pública.

Alvito, 18 de Maio de 2011

EDITAL N.º17
(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 01 DE JUNHO DE 2011, FORAM TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES, DESTINADAS A TER 
EFICÁCIA EXTERNA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de inumação de cadáver de Vitória Emília Marques Oliveira 
Saias, em que foi requerente José António Branco Saias. – Deliberado, por unanimidade ratificar o ato.------------------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de inumação de cadáver de Adélia Antónia Carvalho, em que 



foi requerente José Francisco Rodrigues Herculano de Góis. – Deliberado, por unanimidade ratificar o ato.---------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de inumação de cadáver de Fernando António Oliveira, em 
que foi requerente Perpétua Maria Malveiro Godinho. – Deliberado, por unanimidade ratificar o ato.------------------------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de inumação de cadáver de Vicente António Cançado, em 
que foi requerente João António Cançado. – Deliberado, por unanimidade ratificar o ato.-------------------------------------------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de Licença Especial de Ruído, para o lançamento de fogue-
tes na Festa de Santa Águeda em Vila Nova da Baronia no dia 29 de Abril do corrente, em que foi requerente a Comissão de 
Festas de Santa Águeda – Paróquia de N.S. da Assunção.- Deliberado, por unanimidade ratificar o ato.------------------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de Licença Especial de Ruído, para o Baile de Finalistas do 
Curso Técnico de Receção, no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia, no dia 21 de Maio do corrente, em que foi requerente 
a NOVALVITO – Ensino Profissional, Cooperativa de Interesse Público e Responsabilidade Limitada.- Deliberado, por unanimi-
dade ratificar o ato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Ratificação do ato do Presidente que deferiu o pedido de Licença Especial de Ruído, para o Baile de Finalistas 
do Curso de Cozinha, no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia, no dia 28 de Maio do corrente, em que foi requerente a NO-
VALVITO – Ensino Profissional, Cooperativa de Interesse Público e Responsabilidade Limitada.- Deliberado, por unanimidade 
ratificar o ato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Ratificação à Alteração do Acordo de Colaboração para a Construção da Escola Básica Integrada+Jardim de Infância 
de Alvito. – Deliberado, por unanimidade ratificar a alteração ao acordo de colaboração.------------------------------------------------------------

Proposta de emissão de Parecer favorável à celebração de contrato de prestação de serviços de elaboração da revisão do 
PDM de Alvito – Plano Diretor Municipal. – Deliberado, por unanimidade emitir parecer favorável.-----------------------------------…/02

Proposta de Autorização de Celebração de Protocolo de Cooperação entre o Município de Alvito e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Alvito e a Aprovação de Atribuição de Apoio Financeiro. – Deliberado, por unanimi-
dade autorizar a celebração do protocolo e a aprovação de atribuição de apoio financeiro.----------------------------------------------------------

Proposta de Abertura de Procedimento para o Concurso Público para a Cessão de Exploração do Estabelecimento de Bebidas 
“Quiosque da Praça da República em Alvito”. – Deliberado, por unanimidade aprovar o programa de procedimento, caderno 
de encargos e abertura de concurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Designação do Júri do Processo de Concurso para a Cessão de Exploração do Estabelecimento de Bebidas 
“Quiosque da Praça da República em Alvito”. – Deliberado, por unanimidade designar o júri.------------------------------------------------------

Proposta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Alvito e o Instituto da Segurança Social – Centro Distrital de Beja. 
– Deliberado, por unanimidade celebrar o referido protocolo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Transferências Financeiras para os Municípios – Deliberado, por unanimidade aprovar a repartição dos montan-
tes das transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro para o ano de 2012.-------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Aprovação da 2.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano/2011 – Deliberado por unanimidade 
aprovar a 2.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano/2011--------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Aprovação do Plano de Rede de Transportes Escolares para o ano letivo 2011/2012. – Deliberado, por unanimi-
dade aprovar o Plano de Rede de Transportes Escolares.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro ao Grupo Desportivo Cultural Baronia, destinado a fazer face a despesas com 
deslocações em transportes próprios, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2010. - Deliberado, por unanimidade 
atribuir o apoio financeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro ao Agrupamento de Escuteiros 918 de Alvito.- Deliberado, por unanimidade atri-
buir o apoio financeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Aprovação das Normas de Funcionamento da VII ExpoBaronia.- Deliberado por unanimidade, aprovar as referidas 
normas de funcionamento da VII ExpoBaronia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Atribuição de Subsídio em Espécie ao Grupo Desportivo e Cultural de Alvito, referente à reparação de veículo de 
matrícula XO-41-09, orçamentado em 73,08€.. – Deliberado por unanimidade atribuir o referido subsídio.-------------------------------



Proposta de Atribuição de Subsídio em Espécie à Escola Profissional de Alvito, orçamentado no valor de 25,00€, fornecimento 
de ripas de madeira para construção de compostor. – Deliberado por unanimidade atribuir o referido subsídio.----------------------

Alvito, 01 de Junho de 2011

EDITAL N.º 21
(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 JUNHO DE 2011, FORAM TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES, DESTINADAS A TER 
EFICÁCIA EXTERNA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Adjudicação da Cessão de Exploração do Bar das Piscinas Municipais. - Deliberado, por maioria adjudicar a Adé-
rito Manuel Feio Brissos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Adjudicação da Cessão de Exploração do Quiosque do PULA – Parque Urbano Lazer de Alvito. – Deliberado, por 
maioria adjudicar a Maria Antónia Preta Bate.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de ratificação da aprovação ao Memorando de Entendimento – Cooperação Geoestratégica entre os Municípios de Alvi-
to, Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo e Vidigueira.- Deliberado, por unanimidade ratificar o ato do Presidente.-----------------------------

Proposta de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior referente ao ano letivo 2010/2011. – Deliberado, por 
unanimidade atribuir a bolsa aos alunos do Ensino Superior constantes na lista classificativa. (anexo) -------------------------------------

Proposta de Atribuição/Revalidação do Cartão Social do Munícipe Idoso para o ano de 2011.- Deliberado, por unanimidade 
atribuir/revalidar o cartão social aos Munícipes: Luís Inácio Branquinho Filipe; Ana dos Santos Borges Filipe e João Gregório 
Amaro Orelho. Revalidar aos Munícipes: Rui Eduardo Mouzinho Estevão; Saudade Joaquina Fraústo C. Varela; Francisco Espa-
dilha Rosa e Maria Natércia Pico Espadilha Rosa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta de Pagamento de 50% das despesas de Saúde aos Utentes do Cartão Social do Munícipe Idoso para o ano de 2011.- 
Deliberado, por unanimidade comparticipar o pagamento de 50% das despesas de Saúde aos Utentes do Cartão Social do 
Munícipe Idoso : Saudade Joaquina Fraústo C. Varela; Bento Mira Nunes; Francisco Espadilha Rosa e Maria Natércia Pico 
Espadilha Rosa; Pedro Esteves Candeias; Maria Beatriz Faria Batalha Quintas e Ana dos Santos Borges Filipe.-------------------------

Proposta de emissão de Parecer Favorável à Abertura de Novo Curso Profissional a ministrar pela Escola EB 2,3/S Dr. Isidoro 
de Sousa de Viana do Alentejo. - Deliberado, por unanimidade emitir parecer favorável à abertura do curso.-----------------------------

Proposta de comparticipação mensal do Município de Alvito, para o ano em curso à AMBAAL – Associação de Municípios do Baixo Alen-
tejo e Alentejo Litoral – Deliberado, por unanimidade autorizar a comparticipação.-----------------------------------------------------------------------

Alvito, 16 de Junho de 2011
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