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FICHA TÉCNICA

EDITORIAL
  1 | Determinação

 Chegados aqui, depois de mais de um ano de 
confinamentos e distanciamento social, releva 
a importância dos nossos comportamentos 
colectivos, da atitude positiva perante um 
inimigo invisível que veio transtornar as 
nossas vidas. Releva a forma responsável 
como acatámos as orientações emanadas 
da Direcção-Geral da Saúde e das restantes 
autoridades, que nos permitiram chegar aqui, 
em segurança; sem surtos epidémicos nos 
nossos lares, sem episódios descontrolados de 
propagação nas nossas comunidades. Estamos 
todos de parabéns, alvitenses e vilanovenses, 
pela forma exemplar como encarámos e 
estamos a enfrentar esta crise de saúde pública. 
Resta-nos  ainda lamentar as vítimas do vírus: 
os doentes e os que partiram. Estivemos 
alerta e temos que continuar vigilantes nas 
nossas comunidades, com os mais frágeis e 
desfavorecidos e particularmente atentos aos 
agentes económicos que foram seriamente 
afectadas nos seus negócios. Foi o que fizemos, 
e vamos continuar atentos, na dinâmica da 
partilha e da solidariedade que se espera dos 
poderes públicos. 
 Foi um ano horrível das nossas vidas. 
Felizmente chegámos aqui. O nosso sucesso 
nesta guerra não é definitivo. Temos que 
continuar dedicados. E se não há sucessos 
definitivos, o fracasso não é fatal; o que conta 
é a coragem para continuar. É isso que se 
espera de todos nós: precaução, vigilância e 
determinação para enfrentar as dificuldades - as 
de saúde públicas e as económicas, corolários 
da primeira. E chegados aqui importa continuar 
com a mesma disposição para não deitarmos 
tudo a perder. A vacina vai ajudar a superar 
esta crise, mas o comportamento de cada um 
de nós ainda é fundamental até termos atingido 
a imunidade colectiva. E depois veremos, 
tenhamos esperança.

  2 | Até que enfim

 Está para breve a inauguração da creche 
do Concelho de Alvito. Estamos na fase de 
licenciamento e depois, finalmente, vamos 

ter uma creche. A antiga escola do 1º ciclo 
de Vila Nova da Baronia foi objecto de obras 
de adaptação e vai abrir as portas às nossas 
crianças, contribuindo para uma melhoria 
significativa da qualidade de vida dos casais 
mais jovens do concelho. Um sonho de gerações 
concretiza-se. Concretiza-se uma disposição 
testamentária do Sr. Fialho, distinto filho de Vila 
Nova da Baronia, que dispôs de uma quantia, ao 
tempo bastante para se construir a creche, o que 
não aconteceu …. Vicissitudes dos tempos e dos 
homens. Respeitamos a sua vontade, porque 
foram muitos os benefícios deste benfeitor, e 
atribuímos o nome da sua mãe Maria Fernanda 
à creche, como era seu desejo, creche que se 
construiu onde também era sua vontade, 
no terreno anexo à escola também por ele 
oferecido. Esperamos que o terreno da casa do 
sr. Fialho um dia possa ser vendido e o seu valor 
revertido a favor da creche Maria Fernanda. 

  3 | Finalmente

 Entendo, de há muito, que o maior 
investimento feito no concelho depois de abril 
de 74 foi a criação da Escola Profissional o que 
devemos à visão do Sr. Francisco Godinho 
Trindade, mais conhecido por Sr. Lito, a quem 
aproveito para saudar. O Sr. Lito percebeu a 
importância do Ensino Profissional no contexto 
da educação em geral e a importância que uma 
escola destas teria para o nosso concelho. 
E assim aconteceu, hoje esta escola é uma 
das principais entidades empregadoras do 
concelho, traz a Alvito todos os dias mais de 
200 jovens, onda de vivacidade e alegria que 
enche as nossas ruas. Aqui os jovens de Alvito 
e de Vila Nova da Baronia e maioritariamente 
os de muitas outras localidades do Alentejo, 
preparam o futuro e dão nova vitalidade ao 
nosso concelho. O Plano de Recuperação e 
Resiliência põe a tónica precisamente no ensino 
profissional. E conferimos finalmente à escola 
profissional a dignidade das instalações de 
há muito reclamadas. O edifício Multiusos do 
terreno do Assis, vai abrir portas brevemente e 
albergar a Escola Nova. E de propósito dizemos 
Escola Nova. É um edifício novinho, com 
todas as condições de trabalho, é um espaço 
inspirador… Mas não chega… terá que ser 

uma ESCOLA NOVA perante os novos cenários 
da demografia e da educação. É um desafio 
para docentes, não docentes e direcção, para 
fazer face às dificuldades que se perscrutam, 
reinventar-se e afirmar o serviço no panorama 
das escolas profissionais, pela excelência da 
educação ministrada, e digo educação e não 
ensino, em dinâmicas centradas em cada aluno 
e no seu sucesso profissional e pessoal, com 
uma firme integração na comunidade, parceiro 
fundamental em qualquer processo educativo. 
 Simbolicamente, a escola está à entrada da 
Vila e vai ter por casa, atrevo-me a dizer, um dos 
mais belos edifícios de Alvito. Queremos assim 
dizer o quanto a educação é importante para 
nós; dito de outra maneira, as Pessoas, são a 
nossa primeira e principal preocupação. 

  4 | As Pessoas

 Por isso temos o Serviço Social do Município e 
o Gabinete de Apoio à Família, que com o Alvito 
Social e agora com o Aproximar operacionalizam 
a acção social municipal centrada no apoio às 
nossas comunidades, desde os mais jovens 
até aos seniores, numa procura sistemática 
de meios para ajudar os mais frágeis de entre 
nós. Esta perspectiva enquadra a creche, que 
vem completar o quadro educativo do concelho 
e assim, do berçário ao secundário, temos 
assegurado o acompanhamento dos mais 
novos. Vamos mais longe, a Estratégia Municipal 
de Habitação do concelho está definida e 
aprovada e vamos iniciar a operacionalização 
da intervenção no nosso parque habitacional. 
Através da reabilitação vamos criar 28 novas 
habitações de âmbito social, contributo decisivo 
na melhoria da qualidade de vida no concelho, 
na melhoria das condições de habitação e 
na minimização dos problemas das casas 
abandonadas e ou arruinadas que mancham a 
imagem das nossas ruas e do nosso património.

 A resiliência é decisiva na construção do 
sucesso; não há fracassos fatais; há sim que 
ter coragem para continuar e essa não nos 
falta para, todos juntos, fazermos de Alvito um 
Concelho Melhor.

António João Valério
Presidente da Câmara Municipal
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Projeto APROXIMAR
o município de Alvito avança com medidas

para reduzir o impacto da solidão e do isolamento
 Sentiu-se a necessidade da criação de um servi-
ço de proximidade, mais flexível e adaptado às ne-
cessidades e às potencialidades de cada munícipe. 
Valorizando os percursos individuais, respeitando 
a sua autonomia, contribuindo para uma maior in-
clusão e adaptação ao processo de envelhecimento. 
A par do envelhecimento temos a questão da soli-
dão e do isolamento.
 Assim nasceu o projeto “Aproximar” que teve iní-
cio em setembro de 2020. 

O projeto tem como objetivos:

 1. Diminuir o impacto da solidão e do isola-
mento: 

 • através de visitas domiciliárias, contactos te-
lefónicos, sinalização das datas festivas e contactos 
com familiares.

 2. Promover o bem-estar físico, psicológico e 
emocional:
 
 • contacto com os técnicos de saúde, marcação 
e acompanhamento a consultas ou exames médicos,  
encaminhamento para o psicólogo e outros técnicos.

 3. Promover a inclusão social:

 • valorizar o que é designado de Ageing in pla-
ce, que significa a capacidade de continuar a viver 
em casa e na comunidade ao longo do tempo, com 
segurança e de forma independente, com o objetivo 
de retardar a institucionalização;

 • incentivar a participação na vida da comunidade. 

 4. Prestar informações sobre os serviços de 
apoio a nível local e nacional:
 • informar e acompanhar o/a munícipe em todo 
o processo.

Público-alvo: 

 Munícipes em situação de solidão e/ou isola-
mento.

Referenciação:

 A referenciação é feita pelo munícipe, familiares, 
comunidade, serviço de ação social do município, 
serviços e instituições.

Primeiro contacto:

 O serviço de ação social recebe a ficha de refe-
renciação, ou caso seja o serviço a referenciar o téc-
nico deslocar-se-á a casa do referenciado/a e preen-
cherá a ficha de referenciação;
 O 1.º contacto com o/a munícipe é realizado de 
forma presencial; 
 No 1.º contacto explica-se ao munícipe o motivo 
da referenciação e o tipo de apoio prestado.

Avaliação inicial:

 É realizada a avaliação inicial. Depois de avaliado 
o/a munícipe enquadra-se ou não no público-alvo.

 É entregue ou enviada a resposta à referencia-
ção informando da não admissão, onde são explica-
das as razões e identificadas possíveis parceiros na 
comunidade onde se enquadra a situação, quando 
aplicável.

 É entregue ou enviada a resposta à referencia-
ção, informando da admissão;
 Se o munícipe aceitar o serviço e inicia-se a inter-
venção.

Intervenção: 

 Depois de confirmada a integração do munícipe 
no serviço procede-se à identificação das suas preo-
cupações, prioridades e necessidades.
 Após efetuar a identificação das preocupações, 
necessidades e prioridades do munícipe, serão defini-
dos objetivos para o plano de intervenção individual.

1. Local do apoio e periodicidade 

 • O local do apoio é preferencialmente no domi-
cílio ou outro espaço escolhido pelo munícipe;

 • A periodicidade do apoio é consoante a neces-
sidade do munícipe.   

2. Saída  

 • O munícipe sai do serviço quando são ultrapas-
sadas as necessidades;

 • Quando o/a munícipe quiser.

 Contactos:

 Serviços de Ação Social – Biblioteca Municipal 
Luís de Camões

 Telefone: 284 480 800
 
 Email: aproximar.cmalvito@gmail.com

Associação dos Bombeiros Voluntários
284 480 780

Caixa de Crédito Agrícola
284 485 180

Caixa Geral de Depósitos
284 480 090

Câmara Municipal
284 480 800

Cartório Notarial
284 485 209

Centro de Saúde
284 480 020

Farmácia de Alvito
284 485 201

Correios
284 480 000

Agrupamento de Escolas
do Concelho de Alvito

284 485 131

Escola Profissional de Alvito
284 480 060

Guarda Nacional Republicana
284 485 115

Junta de Freguesia 
284 485 282

Lar da Santa Casa da Misericórdia
284 485 193

Paróquia de Alvito
284 485 203

Repartição de Finanças
284 485 160

Segurança Social
300 502 502 

CONTACTOS ÚTEIS
VILA NOVA DA BARONIA

 
Biblioteca de Vila Nova da Baronia

284 480 805

Caixa de Crédito Agrícola
284 475 321

Centro Social e Paroquial
284 475 115

Farmácia
284 475 215

Jardim de Infância de Vila Nova da Baronia
284 475 432

Junta de Freguesia
284 475 159

Posto de Saúde
284 475 220

Caminhos de Ferro
Linha CP 707 210 220

CONTACTOS ÚTEIS
ALVITO
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 O programa tem por base a promoção do sucesso 
escolar dos alunos com a finalidade de promover 
uma maior inclusão social e profissional. O programa 
EPIS tem dois princípios orientadores:
 - O primeiro é o Programa “Geração de suces-
so” dirigido aos alunos do 1.º ciclo. Através deste 
programa já foram realizados 43 rastreios de com-
petências cognitivas e não cognitivas aos alunos 
do 1.º ciclo (1.º e 2.º ano). 
 - O segundo é o Programa “Mediadores para o 
sucesso escolar”, dirigido aos alunos do 2.º e 3.º ciclo. 

Aderimos ao projeto epis 
 O programa acompanha neste momento 21 Alu-
nos do Concelho, com vista à melhoria do desempe-
nho escolar, através de metodologias de potenciação 
e capacitação para o sucesso escolar. As sessões são 
realizadas no agrupamento de escolas, em constante 
articulação com os encarregados de educação e dire-
tores de turma. 
 Através do programa e de acordo com os cri-
térios do EPIS, já foram oferecidos 5 computado-
res destinados a alunos que se encontram em 
acompanhamento.

 A Câmara Municipal de Alvito tem uma estratégia concertada 
para contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas de 
estratos sociais desfavorecidos ou em situação de vulnerabilidade 
social, de  cooperação institucional e uma estratégia de proximidade 
com os munícipes.
 O ALVITO SOCIAL define as condições de acesso aos apoios so-
ciais a conceder pelo Município de Alvito, a indivíduos isolados, ou 
inseridos em agregado familiar em situação socioeconómica precá-
ria, residentes na área do concelho”.
 Os  Munícipes do Concelho beneficiam, no âmbito deste regu-
lamento, de Redução nas tarifas de Abastecimento de água, sanea-
mento e gestão de resíduos; Oficina domiciliária e Apoio ao arrendamento.
 Usufruem de Apoio ao Medicamento 26 beneficiários, 7 beneficiários de Apoio de Oficina Domi-
ciliária e 18 de Apoio ao Arrendamento.
 Informe-se. Contacte-nos: acao.social@cm-alvito.pt

Alvito Social 

CPCJ
Projeto Adélia

 A CPCJ de Alvito, em colaboração com a 
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos 
e Proteção das Crianças e Jovens, abraçou o 
Projeto Adélia. No dia 11 de novembro de 
2019 Alvito foi o concelho escolhido para aco-
lher as diferentes equipas de trabalho das 
CPCJ do Alentejo, para a apresentação formal 
deste projeto.

PROJETO PARENTALIDADE POSITIVA

 Neste momento a CPCJ de Alvito conta 
com várias entidades parceiras, dentro e fora 
do concelho, as quais conjuntamente vão pro-
duzir um Plano Local de Promoção e Prote-
ção dos Direitos das Crianças e Jovens.
 É um Projeto de apoio à Parentalidade 
Positiva e à capacitação parental, cofinancia-
do pelo Programa Operacional Inclusão Social 
e Emprego, que se assume como uma estra-
tégia preventiva para a promoção e proteção 
dos direitos da criança, baseada no conheci-
mento da realidade infanto-juvenil. Destina-se 
a Crianças e Jovens, Famílias e cuidadores, Pro-
fissionais que trabalham com famílias, Comis-
sões de Proteção de Crianças e Jovens, Entida-
des com Competência em Matéria de Infância 
e Juventude e Sociedade Civil. 
 A Parentalidade Positiva é um “comporta-
mento parental baseado no melhor interesse 
da criança e que assegura a satisfação das 
principias necessidades das crianças e a sua 
capacitação, sem violência, proporcionando-
-lhe o reconhecimento e a orientação necessá-
rios, o que implica a fixação de limites ao seu 
comportamento, para possibilitar o seu pleno 
desenvolvimento”.
 Estão a ser entregues inquéritos às famí-
lias e alunos (com autorização), que depois 
de respondidos nos permitirão auscultar a 
opinião das mesmas sobre vários assuntos 
relacionados com a temática. Espera-se que o 
Plano Local de Promoção e Proteção dos 
Direitos das Crianças e Jovens esteja criado 
até final de 2021
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 De Março a Maio de 2020 foram apoiadas 20 pessoas/famílias com entrega de alimentos e medicamen-
tos duas vezes por semana e de Janeiro a Abril de 2021 foram efetuados 50 domicílios e apoiadas 8 famílias.

FIQUE EM CASA, nós vamos por si, 
o Município apoiou famílias vulneráveis
com entrega de alimentos e medicamentos

 A Câmara Municipal promove e dinamiza 
o GIP-Gabinete de Inserção Profissional inte-
grado no serviço de Ação Social, com atendi-
mento diário ao público no período da ma-
nhã, em Alvito e às 4.as feiras, na freguesia de 
Vila Nova da Baronia.
 O GIP com objetivos contratualizados anual-
mente com o IEFP, em estreita articulação com 
os serviços de emprego, desenvolve:
 • ações de informação sobre medidas ativas 
de emprego e formação, oportunidades de em-
prego e de formação, programas comunitários 
de apoio à mobilidade no emprego e formação; 
 • ações de apoio à procura ativa de emprego 
e desenvolvimento da atitude empreendedora;
 • encaminhamentos para ações de formação 
profissional ou medidas de emprego;
 • registos de ofertas de emprego e divulga-
ção de apoio e incentivos do IEFP;
 • apresentação e ou  colocação de desem-
pregados em ofertas de emprego;
 • encaminhamento para ações promotoras 
do desenvolvimento de competências de em-
pregabilidade e criação do próprio emprego;
 • apoio à inscrição online do IEFP dos can-
didatos a emprego, requerimentos de subsidio, 
agendamento prévio…
 • informação sobre o conteúdo e abrangên-
cia de alguns serviços e apoios em matéria de 
segurança social;
 • informações gerais, declarações, altera-
ções/atualizações de dados e receção de docu-
mentação.
 • informações/apoio às instituições/entida-
des locais  no âmbito das medidas de emprego 
e formação/qualificação do IEFP;

Serviço de Teleassistência Domiciliária: 
uma VOZ AMIGA

 A Teleassistência é “um serviço telefónico 
de apoio, que visa melhorar a qualidade de vida, 
saúde, segurança e auto-estima dos seus utiliza-
dores”.
 O serviço permite auxiliar, via telefone, os bene-
ficiários em situações de urgência, apoio na toma de 
medicação, aconselhamento médico e presta apoio 
como voz amiga.
 Podem beneficiar do serviço de teleassistência 
domiciliária os munícipes que reúnam cumulativa-
mente as seguintes condições:
 - Ter 60 anos de idade ou mais;
 - Ter acesso a rede de telecomunicação fixa ou 
móvel na sua residência.
 Neste momento estão já 7 equipamentos insta-
lados. 
 Contacte-nos: acao.social@cm-alvito.pt

 ALVIJOVEM é dirigido aos jovens munícipes, com 
idades entre os 6 e os 35 anos e concede um con-
junto alargado de vantagens ao nível da Educação, 
Habitação, Comércio, Cultura, Lazer e Apoio e Acom-
panhamento em Projetos de Investimento.
 Já foram aprovados 14 pedidos até à data de 
hoje.

Informa-te connosco!

 O Núcleo de Voluntariado Social de Alvito, em 
tempo de pandemia, reduziu muito a sua ação; 
o voluntariado em lar foi suspenso e as ações 
comunitárias também não se realizaram pelo que nos 
temos centrado mais na ação do Espaço Solidário, 
mesmo em períodos de confinamento, dar resposta 
às necessidades das pessoas  que se encontram em 
situações de maior vulnerabilidade.
 No Espaço Solidário articulamos as respostas 
sociais com o Grupo de Beja da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, com o Banco Alimentar e também 
com a Caritas Diocesana de Beja.  
 Aqui apoiamos com  vestuário, calçado,  roupas 
de casa, louças  e  peças de mobiliário. 
 Horário do Espaço: às 2.ª feiras a partir das 
14h., às 5.ª feiras e sábados das 10h. às 13 horas.

Núcleo de Voluntariado Social



ALVITO BOLETIM INFORMATIVO6

Município de Alvito é parceiro do projeto
“CONHECER PARA INTEGRAR”

 O Projeto Conhecer para Integrar, 
financiado pelo FAPE/ACM é um proje-
to de natureza regular e continua que 
desenvolve ações no Alentejo, nos con-
celhos de Alvito, Cuba, Montemor-o-
-Novo, Vidigueira e Viana do Alentejo 
com as comunidades ciganas residen-
tes nesta área geográfica. Tem uma 
equipa multidisciplinar, a duração de 
14 meses e incide as suas atividades 
nas necessidades identificadas pela 
comunidade cigana, parceiros locais 
e municípios.
 Este projeto assenta as propos-
tas de intervenção nas seguintes ne-
cessidades: falta de conhecimento da 
cultura cigana; desconhecimento de 
quantos elementos existem na região 
e em que condições sociais se encon-
tram, dificuldades na interação com as 
comunidades ciganas nos territórios 
pelas dinâmicas defensivas e fecha-
das que apresentam; dificuldades de 
inserção profissional dos ciganos após 
formação profissional, desigualdade de 
género nas comunidades, continua difi-
culdade de inserção nas comunidades 
territoriais e elevado estigma e precon-
ceito face ao modo de vida dos ciganos. 
 Sendo que em todos os municípios 
encontramos comunidades ciganas 

 A Câmara Municipal de Alvito é entidade parceira do 
programa ‘BAIRROS SAUDÁVEIS’, um programa para 
melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade 
de vida. Porque “Saúde não é só ausência de doença”.
 O Programa visa dinamizar parcerias e intervenções 
locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das 
comunidades territoriais, através do apoio a projetos 
apresentados por associações, coletividades, organiza-
ções não governamentais, movimentos cívicos e organi-

zações de moradores, em articulação, nomeadamente, 
com as autarquias, as autoridades de saúde ou demais 
entidades públicas. 
 A candidatura, submetida pelo CLUBE DA NATUREZA, 
em parceria com a Câmara Municipal de Alvito, Unidade 
de Saúde de Alvito, Junta de Freguesia de Alvito, Escola 
Profissional de Alvito, Centro Social e Paroquial de Vila 
Nova da Baronia e Associação Terras Dentro, foi agora 
aprovada.

 De 26 de Março a 1 de Abril foram 
rastreadas 200 mulheres ao Cancro da 
Mama, uma parceria do Núcleo Regio-
nal do Sul da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, em parceria com a ARS Alen-
tejo e o ACES Baixo Alentejo.

nómadas e/ou sedentárias em situa-
ções de exclusão social, pretendemos 
com este projeto trabalhar dentro das 
comunidades, realizando um estudo 
de caracterização, potenciando a me-
diação entre os grupos e os agentes 
locais com funções de ação social, 
promovendo mais momentos de diá-
logo intercultural. Queremos também 
neste projeto: promover junto das co-
munidades ações de Capacitação para 
crianças e jovens em contexto escolar; 
envolver as Comunidades ciganas na 
discussão e promoção da cidadania 
ativa e potenciar a não discriminação 
étnica e de género dentro e fora das 
comunidades. 
 Consideramos que os anteriores 
projetos e em especial o Ciga e Se-

gue, desenvolvido também em Alvito, 
permitiram acima de tudo criar uma 
relação de mediação e conhecimento 
com os elementos estratégicos para 
a intervenção. Assim o Conhecer para 
Integrar foi desenhado para facilitar 
o Conhecimento das Comunidades ci-
ganas do Território de Intervenção da 
Terras Dentro em toda a sua dinâmica 
comunitária e social, dentro e fora da 
etnia. Assim, para melhor conhecer 
esta comunidade foi criado um grupo 
Consultivo de Mulheres Ciganas, re-
sidentes em Alvito. Esta atividade de 
carácter mensal tem também como 
objetivo específico da ação promover 
a igualdade entre homens e mulheres, 
valorizando a mulher como pessoa 
competente conhecedora e potencial 

agente de mudança tal como preveem 
os objetivos do FAPE.
 Com a Pandemia e consecutivo 
confinamento no início do ano de 
2021, o projeto ficou de certa for-
ma comprometido pois realiza-se 
em diferentes concelhos, todos com 
diferentes graus de risco de conta-
minação e propagação do Covid-19. 
No entanto, a equipa do projeto re-
forçada em Dezembro de 2020 com 
a inclusão de uma estagiária, tentou 
reestruturar as atividades e sessões 
planificadas para que não se perdes-
se por completo o contacto com as 
comunidades locais. 
 Algumas atividades mudaram 
para o formato online, outras muda-
ram o público-alvo, outras passaram a 
prestar serviço de apoio psicossocial 
e educativo, outras ainda que exigiam 
visitas em contexto de actividades 
passaram a ser campanhas de sensi-
bilização lançadas nas redes sociais. 
Nestes 10 meses de execução do pro-
jeto já nos é possível identificar mui-
tos sucessos e resultados de execu-
ção que rondam os 80% de atividades 
desenvolvidas, 180 participantes e 3 
comunidades ciganas diagnosticadas 
e caraterizadas.

Voluntárias
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Projeto ESCOLHAS 
 Foi aprovado no passado 
dia 10 de março o Projeto Es-
colhas 8.ª Geração de Alvito 
– Cresce e Aparece 8G por 
um período de 2 anos. 
 O Projeto Cresce e Apare-
ce é um projeto intermunici-
pal que abrange 3 concelhos 
Alvito, Cuba e Vidigueira é 
coordenado pela Terras Den-
tro e tem um consórcio de 
14 entidades, como autarquias, agrupamentos de 
escolas, escolas profissionais, CPCJs e outras en-
tidades da sociedade civil. Este projeto, que é de 
continuidade no território, tem como objetivo cen-
tral promover o desenvolvimento psicossocial de 
crianças e jovens através de métodos da educação 
não formal que potenciam o sucesso escolar, o en-
volvimento comunitário e hábitos de vida saudável. 

Tem uma equipa constituída por 3 elementos, 1 co-
ordenador, 1 técnico e 1 dinamizador comunitário e 
tem por público-alvo crianças e jovens dos 6 aos 25 
anos, no entanto também trabalha com as famílias 
destes jovens e quando possível alarga a sua inter-
venção à comunidade. Tem um plano de atividades 
constituído por 10 atividades que tentam respon-
der aos problemas, características e públicos exis-
tentes nos 3 concelhos. 

 O Centro Qualifica da Escola D. Manuel I, em 
colaboração com a Câmara Municipal de Alvito, 
promove sessões de RVCC todas as terças feiras 
das 18h às 20h na Biblioteca Municipal de Alvito.
 Esta colaboração permitiu no ano anterior 
que nove adultos do nosso concelho concluís-
sem o 9.º e o 12.º ano através do processo de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências.
 Estão neste momento 26 adultos em proces-
so de RVCC, dos quais 6 adultos já se encontram 
prontos para certificar o 9.º e 12.º ano.

RVCC

GAF – Gabinete
de Apoio à Família 

 O GAF é uma resposta gratuita de primeira 
linha que integra os serviços da Câmara Munici-
pal de Alvito com parcerias de entidades locais. 
Colabora diretamente com a Escola Profissional de 
Alvito, a Segurança Social, o Agrupamento de Esco-
las do Concelho de Alvito, a CPCJ de Alvito e o CLDS 
(coordenado pela Terras Dentro).

 Até à data já foram acompanhados mais de 
100 jovens e suas famílias de forma individual, com 
o principal objetivo de promover a integração e a 
qualidade de vida das famílias, sobretudo no que 
respeita ao seu bem-estar biopsicossocial. 
 O GAF promove várias atividades de preven- 
ção de comportamentos de risco e promoção de 
competências, em estreita articulação com os jovens 
do nosso concelho. O Gabinete de Apoio à Família 
encontra-se na Biblioteca Municipal de Alvito, e pode 
marcar atendimento através do telefone fixo da 
Câmara Municipal ou do e-mail gaf@cm-alvito.pt

Dia Europeu 
para a Proteção das Crianças 

Contra a Exploração 
e o Abuso Sexual 

assinalado pela CPCJ

 CPCJ de Alvito assinalou Dia Europeu para a 
Proteção das Crianças contra a exploração e o abu-
so sexual com uma exposição que aborda a violên-
cia contra crianças e jovens, gentilmente cedida 
pela APAV.

 Como comunicar situações de perigo?
 Através de carta dirigida ao presidente da 
CPCJ para:
            Biblioteca Municipal de Alvito
            Rua dos Lobos
            7920-053 Alvito
 Por e-mail:cpcj.alvito@cnpdpcj.pt 
 
 Pessoalmente na Biblioteca Municipal de Al-
vito no horário de atendimento:
  Durante a pandemia: Todos as manhãs de 
segunda a sexta, das 8h às 14h00
  Atendimento, em permanência contínua, 
para:
 Tlm. CPCJ Alvito – 962 106 415
 Telf. Posto da GNR de Alvito – 284 485 115

 Dia do Idoso passou por Animação de Rua e 
lembranças.

Dia do Idoso

 A Universidade Sénior de Alvito, com as de-
vidas cautelas e seguindo as normas de segu-
rança, está a colaborar com o aluno de mestra-
do em Exercício e Saúde, Jorge Carvalho.

 A exposição foi dinamizada pela CPCJ com Alu-
nos da Escola Profissional de Alvito.
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 Apaixonado pelo Cante Alentejano começou 
a cantar no Grupo “Papa Borregos”, grupo da 
Associação de Cante Coral Alentejano de Alvito 
e em setembro emocionou Portugal com ´As 
Mondadeiras´, uma moda do cancioneiro tradi-
cional alentejano, no programa da RTP 1.
 Luís Trigacheiro, “filho” de Alvito, foi o grande 
vencedor do programa The Voice Portugal.

Luís
Trigacheiro

 O ´Poeta Picasso´ participou no 16.º Concurso 
Nacional de Obras de Expressão Plástica de Pessoas 
Com Deficiência Intelectual - CRIDEM 2020 e arrecada 
o 3.º prémio com a obra “Os Namorados”.

VALITO
(Florival Candeias)
arrecada mais um
prémio de Pintura

Município de Alvito é pioneiro
no Baixo Alentejo a integrar Rede 

de Espaços para Teletrabalho
 A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alen-
tejo-CIMBAL é uma das entidades subscritoras da 
rede do Alentejo de espaços para teletrabalho e co-
working, que foi apresentada em Vendas Novas, cuja 
cerimónia de assinatura dos acordos de cooperação 
contou com a presença da Ministra da Coesão Ter-
ritorial, Ana Abrunhosa, da Secretária de Estado da 
Valorização do Interior, Isabel Ferreira, do Presiden-
te da CCDR Alentejo, Ceia da Silva, do Delegado Re-
gional do Alentejo do IEFP, Arnaldo Frade, do Presi-
dente do Conselho Intermunicipal da CIMBAL, Jorge 
Rosa e do Presidente do Município de Alvito, António 
Valério.
 Nesta primeira fase da rede, vão ser abertos até 
ao final de junho de 2021, o total de 53 espaços em 
outros tantos municípios. No Baixo Alentejo o Muni-
cípio de Alvito será o pioneiro. 
 O estabelecimento destes espaços de coworking, 
previsto no Programa de Estabilização Económica e 

Social (PEES), vai contribuir para a dinamização dos 
territórios do Interior, facilitando a fixação e atração 
de pessoas e empresas, diminuindo a necessidade 
de deslocações e a consequente pegada carbónica e 
melhorando a qualidade de vida das populações do 
Interior, ao promover a conciliação entre vida profis-
sional e familiar.
 Os espaços, disponibilizados pelas autarquias, 
vão estar devidamente equipados com computado-
res, impressoras e acesso à internet e vão ser divi-
didos em áreas de diferentes tipologias, de forma a 
disporem de bancadas livres para diferentes perío-
dos de ocupação, zonas privadas para videochama-
das, áreas para reuniões e locais para a realização de 
apresentações ou ações de formação. Vão localizar-
-se em espaços centrais, próximos de serviços, es-
paços culturais ou destinados à prática de desporto. 
 No caso de Alvito é na Biblioteca Municipal o es-
paço escolhido para o coworking.

 ALVITO é um dos municípios envolvidos no pro-
jeto (Des) Construir para a Economia Circular que 
tem como objetivos promover a estratégia regional 
para a reutilização de produtos e componentes de 

construção, reciclagem de resíduos de construção e 
demolição (RCD), reduzindo o impacto ambiental da 
construção e promovendo a circularidade.

n

Fotografia de “ODIGITAL”
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Reabilitação e reconstrução 
dos edifícios degradados do terreno 
do Assis, destinado a diversas 
atividades a desenvolver no âmbito 
municipal, de cariz administrativo, 
de prestação de serviços e de ação 
formativa, onde se incluem alguns 
espaços a utilizar pela Escola 
Profissional de Alvito.

Cofinanciado por:

 Edifício Multiusos

Este investimento será efetuado no Parque de Feiras 
e Exposições, na freguesia de Alvito e no Complexo 
Desportivo ’Horta da Cavalinha’  em Vila Nova da Baronia.

 Áreas de serviço 
de autocaravanas 
em Alvito e Vila N. da Baronia 
já têm candidatura aprovada

Está já realizada a candidatura à obra de Alvito 
e encontra-se em fase de elaboração o projeto 
da freguesia de Vila Nova da Baronia. Os projetos são 
da responsabilidade da Câmara e as obras serão 
comparticipadas pelo Município em 30%.

 Casas mortuárias

Decorre a obra de Requalificação do espaço envolvente 
ao Bairro Tapada do Lucas, em Alvito.

Reabilitar e valorizar um elemento do património municipal existente, 
presente na memória coletiva da população para o Posto de Turismo.
Vai ser lançada a contratação pública da empreitada.

 Posto de Turismo

 Bairro Tapada do Lucas
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Foi feita também uma candidatura à CCDR-A para reparação 
do telhado do monumento e que se encontra em análise. 

 Conservação e Restauro 
da Igreja Matriz de Alvito

 O Município de Alvito elaborou a Estratégia Local de Habitação, um documen-
to enquadrador das necessidades e soluções em matéria de acesso à habitação 
adequada e capaz de dar resposta às necessidades dos residentes do concelho.
 Este programa, de extrema importância para o Concelho, procura garantir o 
acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivem em condições indignas e 
que não dispõem de capacidade financeira para aceder a uma solução habitacio-
nal adequada.

 Estratégia Local de Habitação
Programa de extrema importância para o Concelho

 Procuramos, assim, dar resposta a dois problemas no Concelho, por um lado 
conferir dignidade a um número significativo de habitações, por outro aumentar a 
oferta habitacional e desta forma recuperar património degradado, centrando-se a 
nossa estratégia na reabilitação urbana. Não se pretende alargar as áreas habitacio-
nais mas sim aproveitar o parque habitacional existente e degradado e ou abando-
nado das nossas freguesias. Através desta ação vamos valorizar a paisagem urbana 
e acrescer a atratividade do nosso território o que, num cenário de baixa densidade 
demográfica, é uma mais-valia.
 Já dispomos de uma equipa constituída por um arquiteto, um engenheiro e 
um técnico de serviço social e contamos cumprir o cronograma estabelecido de 5 
habitações em 2021 e até 2026 um total de 28 residências, sendo duas delas des-
tinadas a casa-abrigo para situações de Emergência Social.
 O programa, contratualizado e já homologado, prevê um investimento de apro-
ximadamente 2 milhões de euros, com a expressiva comparticipação a fundo per-
dido pelo IHRU e recurso a autofinanciamento e empréstimo bonificado, estando 
previsto o reforço dos apoios no âmbito do plano de recuperação e resiliência.
 A habitação é um direito fundamental constitucionalmente consagrado e a 
base de uma sociedade estável e coesa e o alicerce a partir do qual os cidadãos 
constroem as condições que lhes permitem aceder a outros direitos como a Edu-
cação, a Saúde ou o Emprego.

Remodelação do palco do auditório do Centro Cultural de AlvitoColocação de lancil na Rua Tapadinha D. António | Alvito
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 No seguimento da aprovação do Plano de Intervenção no 
Espaço Rústico do Trancoso e Fonte da Telha, a Câmara Muni-
cipal de Alvito, em colaboração com a ESDIME - Agência para o 
Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, retomou o proje-
to de dinamização da pequena agricultura local, que tinha sido 
suspenso devido à pandemia Covid-19.
 Pretende-se incentivar a reabilitação das culturas hortíco-
las, numa zona particularmente representativa da economia 
tradicional das hortas, com o valor acrescido do regadio.
 Das componentes do projeto destacam-se:

 A. Circuitos curtos agro-alimentares – estimular a produ-
ção local de horto-frutícolas para abastecimento das institui-
ções locais; promover a pequena agricultura de base familiar, 
como atividade económica associada ao regadio.

 B. Estratégia para uma alimentação saudável – divulgação 
de boas práticas alimentares, ações nas escolas, recolha de re-
ceitas tradicionais, eventos de divulgação. 

 C. Reforço da identidade local - recuperar a produção local 
das antigas variedades de leguminosas, estabelecer formas de 
apoio à produção; divulgação associada à Feira dos Santos e 
comércio local. 
 D. Colaboração na ação – promover a cooperação entre 
instituições, a partilha de informação e experiências, trabalho 
em rede, novos horizontes.

 E. Recuperação de produções tradicionais:
 Outrora uma cultura agrícola incontornável no concelho, 
as várias variedades de feijão voltam a assumir protagonismo e 
temos como objetivo que o feijão tenha novamente importân-
cia na produção local. 
 Ano após ano, pessoas como o Sr. António Pereira, de Vila 
Nova da Baronia, mantiveram as antigas sementes vivas e hoje, 
com a ajuda do INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrá-
ria e Veterinária – e dos agricultores locais, temos vindo a au-
mentar as quantidades disponíveis para plantação e assim ga-
rantir a sua multiplicação, estando em curso a distribuição de 
pequenos volumes das variedades mais tradicionais, o feijão 
canário e o feijão arraiado, para os produtores interessados.

 Dinamização 
da Pequena Agricultura

 Requalificação 
do Jardim do PULA 

Cofinanciado por:

A intervenção compreende na totalidade quatro acessos distintos, 
sendo que o acesso direto à zona de jardim efetua-se pela Rua João de Deus, 
um acesso a poente (acesso por escadas) e dois acessos a norte, 
para a zona desportiva e terreiro.

A conservação da Ermida 
passa pela correção 
e minimização dos 
problemas estruturais, 
sem introduzir elementos 
na construção que colidam 
estética e estruturalmente 
com o existente e 
Intervenção de Conservação 
e Restauro de Pintura Mural.
“Na pintura mural 
encontram-se representadas 
cenas da vida de Santa Ágata 
e de S. Neutel, anjos músicos 
na capela-mor e St.ª Luzia, 
St.ª Catarina de Alexandria, 
St.º André, St.º Agostinho, 
S. Paulo eremita, S. Brás, 
S. Luis, Santo Amaro, 
S. Bartolomeu, S. Paulo, 
St.ª Maria Madalena, S. João 
Batista, St.ª Rita de Cássia 
e S. Francisco de Assis”.

Cofinanciado por:

 Ermida de Santa Águeda
Conservação e Restauro da Ermida de Santa Águeda, 
em Vila Nova da Baronia.
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 Requalificação do edifício 
da Escola Primária de Vila Nova da Baronia 
para instalação de Creche com Berçário
 Com a criação da Creche no antigo edifício da 
Escola Primária de Vila Nova da Baronia dispomos 
de mais um serviço de âmbito social para as 
famílias com crianças dos 0 aos 3 anos.
 A criação da Creche vem concretizar um sonho 
antigo daquela localidade que ganhou particular 
aquidade com a disposição testamentária do Sr. 
Fialho, um dos maiores benfeitores de Vila Nova 
da Baronia.
 Finalmente fazemos jus à gene- 
rosidade do Sr. Fialho! A Creche os- 
tentará o nome da sua mãe, Maria 
Fernanda, como era seu desejo.
 O Sr. Fialho escolheu também o 
local para a Creche que seria junto 
à Escola do 1.º Ciclo e deixou um 
legado que seria suficiente para a 
sua construção. Passado meio século 
a Creche nasce mas o legado do Sr. 
Fialho diluiu-se no tempo…
 A Creche vai permitir conciliar a 
vida profissional dos pais com a vida 
familiar, facilitar o cuidado com as 
crianças nos primeiros anos de vida, 
dotando o nosso concelho de mais 
uma valência social tornando-o assim 
mais atrativo e particularmente amigo 
dos residentes.
 Este serviço promove o desenvol- 
vimento pessoal e social da criança e 
certamente no futuro será um con- 
tributo para a sua educação.
 A Creche compreende uma área 
de Berçário destinada às crianças 
até à aquisição da marcha, uma sala 
para os tempos ativos das crianças 
onde irão ocorrer atividades lúdicas 
e pedagógicas depois da aquisição da 
marcha.
 O equipamento serve 41 Crianças 
assim distribuídas:

 - 9 em berçário;

 - 14 entre a aquisição da marcha e 
os 24 meses; 

 - 18 na sala dos 24 aos 36 meses;

 A Creche foi construída pela 
Câmara Municipal no âmbito de uma 
candidatura ao Alentejo 2020 e através 
de um protocolo com a Santa Casa da 
Misericórdia de Alvito, sendo confiada 
a sua gestão à instituição. 
 O funcionamento da mesma irá 
contar com um protocolo com a 
Segurança Social e os encargos para 

além desse protocolo serão suportados pelo 
valor das mensalidades a pagar pelos ute 
ntes e pela Câmara Municipal estando assim 
assegurada a sua sustentabilidade. O lucro 
não é a finalidade desse equipamento, é sim a 
prestação de um serviço social às populações 
do nosso concelho.

 A Creche vai assegurar também o transporte 
das crianças entre Alvito e Vila Nova da Baronia e 
para o efeito vai ser adquirida uma carrinha especial.
 A abertura deste equipamento está depen- 
dente de um conjunto de aspetos procedamentais 
que estamos a concretizar prevendo-se a entrada 
em funcionamento ainda este Verão.

Cofinanciado por:
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 Atualmente o acesso faz-se de uma forma deficiente e sem condi-
ções mínimas de utilização. A intervenção tem como finalidade melhorar 
o seu percurso, por forma a criar condições a que este espaço melhore 
a sua dignidade e possa ser aberto ao público. O acesso à Torre servi-
rá para disfrutar da vista que a mesma proporciona e simultaneamente 
contactar com o sistema de relojoaria do século XIX.

Projeto em colaboração com as Infraestruturas de Portugal,
com o objetivo de recuperar as habitações para alugar a custos
controlados e melhorar o espaço

 A 2.ª fase pretende estabelecer as ligações da malha urbana ao con-
junto de equipamentos desportivos e de lazer (piscinas, campo de fute-
bol, campo de ténis e campo polidesportivo), dotando-as de condições 
de conforto e segurança, de acordo com as boas práticas da lei geral das 
acessibilidades.

Cofinanciado por:

Os Municípios de Alvito e de Viana do Alentejo, numa união de esforços, 
requalificaram o pavimento da Estrada Municipal 516  
(Estrada Viana – Vila Nova da Baronia).

Foi aprovado por unanimidade em reunião de Câmara de 24/03/2021 
O PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO entre a Câmara Municipal de Alvito 
e a Santa Casa da Misericórdia de Alvito no âmbito da cedência do Jardim 
junto ao Lar de Nossa Senhora das Candeias.

 Torre do Relógio, 
local de interesse turístico

 Requalificação da área adjacente 
às Piscinas Municipais, 
potenciando a pedonalização, 
promovendo o recreio e o lazer.

 Conservação de habitação da ETAR 
em Vila Nova da Baronia

Habitação, atualmente, no regime de arrendamento urbano.

 Requalificação da Entrada 
de Vila Nova da Baronia
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 Esta obra visa a requalificação dos 
espaços de recreio exteriores do Jardim 
de Infância e do Ensino Básico da Escola 
EB1, incluindo de igual modo o tratamento 
da zona de receção junto à entrada 
principal do edifício, no que diz respeito 
à melhoria da qualidade ambiental e 
paisagística através do tratamento ao 
nível do revestimento do solo, arborização, 
pavimentação e acessos.

 Espaços de Recreio
Já foi lançado o concurso 
de Requalificação 
dos espaços de recreio

A iluminação pública das duas freguesias passou agora a ser por LED.

O projeto está concluído e esperamos poder dar início 
à obra no 2.º semestre de 2021.

 Requalificação Horta da Cavalinha
Acessibilidades e elemento de água.

 Iluminação LED nas duas freguesias 

 O projeto é da responsabilidade do Ministério da Administração interna 
e a obra, no valor de mais de um milhão de euros, é da responsabilidade do 
Município.

 Obra do Posto da GNR 
já tem o projeto concluído

 Têm sido inúmeros os pedidos e as reuniões de trabalho com as entida-
des competentes a pedir a intervenção da EN 257 e EN 383.
 Também a Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia tem efetuado 
diligências nesse sentido para a Secretaria de Estado das Infraestruturas e 
continuamos a insistir e a aguardar respostas.

 Estrada Nacional
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 Remodelação da Estrada da Fonte da Telha (Estrada Municipal 523); 
obra a iniciar no início do 2.º semestre de 2021.

Reparação do telhado da Escola do Adro tem projeto já contratado 
e aguarda-se novo parecer da Direção Regional da Cultura

 Teve lugar a manutenção dos Caminhos Vicinais Estrada da Mare-
ca; Estrada do Moinho da Azinheira; Estrada do Monte da Cova Funda; 
Estrada do Trancoso; Estrada da Casa da Saúde; Estrada do Monte dos 
Catacuzes.

 Repavimentação e passeios da Rua 25 de Abril até ao túnel, 
em Vila Nova da Baronia, em fase de projeto.

Requalificação da entrada do cemitério de Alvito.

 Município adquire viatura de Recolha de Resíduos Recicláveis 
(Plástico, Papel e Vidro)

 Escola do Adro  Manutenção de caminhos vicinais

 Repavimentação do Largo dos Cadeirões.

 Repavimentação

 Requalificação da entrada do Cemitério de Vila Nova da Baronia, 
a requalifiação consistiu essencialmente na execução de uma área 
destinada a estacionamento de veículos, adjacentes à Estrada 383.
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 Lançamento da obra de REABILITAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA IGREJA MATRIZ DE VILA NOVA DA BARONIA no 2.º semestre de 2021.
 A intervenção vai requalificar o Largo onde se insere a Igreja Matriz, assim como os arruamentos que estabelecem as ligações entre esta e a Capela do 
Senhor dos Passos, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e os edifícios da Junta de Freguesia e da Biblioteca.

 Reabilitação da Zona Envolvente 
da Igreja Matriz de Vila Nova da Baronia

 A área total de intervenção caracteriza-se pela existência de três zonas 
funcionais distintas em torno da antiga Casa do Povo: Zona-1 localizada a 
poente área de recreio com muita sombra destinada à prática de jogo da 
malha e à estadia de pessoas mais idosas, a Zona-2 a sul corresponde a 
uma área de parque infantil, e a Zona-3 a norte com um caráter desportivo 
(campo polidesportivo) e área de equipamentos de Fitness exterior.

Projeto concluído para revestimento do teto e ar condicionado. 
Esta obra ainda não teve início devido à estrutura de apoio à Covid-19 
estar instalada no local mas em breve será lançado o procedimento.

 Centro Cultural 
de Vila Nova da Baronia

 Requalificação do espaço envolvente 
da Casa do Povo de Vila Nova da Baronia
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 Depois do projeto concluído será muito em breve lançada a empreitada das infraestruturas do loteamento da Zona 
Industrial - Zona de Atividades Económicas de Vila Nova da Baronia que tem como objetivo dotar a Vila de lotes com 
caraterísticas adequadas à fixação de empresas que contribuam para o desenvolvimento económico do Concelho.
 Aqui poderão instalar-se estabelecimentos industriais, espaços multiusos dedicados a atividades económicas 
como oficinas, comércio, armazéns, serviços, ateliers, estabelecimentos industriais de tipologia 2 e 3 e atividades 
correlacionadas.
 O projeto já está concluído e será muito em breve…

 Zona Industrial
Zona de Atividades Económicas de Vila Nova da Baronia

Devido 
à instabilidade 
da estrutura 
têm sido difícil 
a definição 
do projeto. 
Mantém-se 
a interdição 
do uso do espaço 
para segurança 
das pessoas.

 Grutas de Alvito 
em fase de contratação de projeto

Vai também 
dar-se início 
à construção 
do projeto 
para a Zona 
Industrial
de Alvito

Já dispomos de um posto 
de carregamento 
para viaturas elétricas

 Posto 
de carregamento 
eléctrico
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e como chave para o sucesso do Pla-
no, a construção conjunta do plano de 
actividades anual para cada acção, 
respeitando os indicadores e as me-
tas a que o PEEMA se propõe cumprir. 
A sugestão é construir um plano con-
siderando cada meta e não cada acção 
como um todo. Através do compromis-
so de cada parceiro num cumprimento 
de actividades/projectos que respei-
tem a meta, julgamos conseguir cum-
prir de forma mais eficaz os objectivos 
do Plano.

 O PEEMA pretende ir ao encontro 
das necessidades da comunidade e 
tem como principal objetivo qualificar 
e melhorar a educação e a formação 
de todos os munícipes, em todas as 
fases e contextos da vida, através da 
otimização dos recursos disponíveis. 
Para que tal fosse cumprido, consi-
derou-se necessário construir uma 
estratégia concertada entre parceiros 
ao nível da promoção da educação de 
forma a eliminar os obstáculos à acção 
colectiva.
 Porém, apesar do compromisso 
de uma acção colectiva coordenada, 
e de cumpridas determinadas metas, 
os signatários do PEEMA nem sempre 
as debateram, discutiram e as defini-
ram em conjunto. Constatou-se que as 
metas cumpridas foram realizadas de 
forma individualizada, apesar de pode-
rem até ser realizadas entre parceiros 
devido à natureza do objectivo e à con-
tinuidade de parcerias.

 A promoção da Saúde na escola assume um pa-
pel fundamental no desenvolvimento físico, psíquico, 
social, emocional e afetivo da criança.
 Embora o Regime de Fruta Escolar se aplique ape-
nas aos alunos do 1.º Ciclo, por decisão do Município 
de Alvito, a medida foi também alargada às crianças 
do Ensino Pré-Escolar, 2.º e 3.º Ciclos do Agrupamen-
to de Escolas do Concelho.

 As frutas, boas aliadas da alimentação, são distri-
buídas aos alunos duas vezes por semana e são ad-
quiridas no Comércio Local.
 Frutas fornecidas durante o ano letivo 2020/2021: 
maçã, pera, banana, pêssego, clementina, tangerina, 
laranja, ameixa, cenoura e tomate.

n

 Município 
   alarga oferta de Fruta Escolar

Oferta de Cadernos 
de Atividades

 A atribuição gratuita dos Cadernos de 
Atividades, até aqui restrita aos alunos ao 3.º 
ciclo (9.º ano), foi alargada a todos os alunos 
do ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º ano), no 
ano letivo 2020/2021.
 Esta foi mais uma medida do Município 
para mitigar os efeitos negativos da pandemia 
da Covid-19 nos rendimentos das famílias; um 
investimento no valor total de 10.349.00€.

PEEMA
Plano Estratégico Educativo Municipal de Alvito

 No que concerne ao Eixo I, ape-
nas foram cumpridas as metas da ação 
I.2.2 - Requalificação da EBI/JI de Alvito, 
o que corresponde a uma percenta-
gem de 16,67% de concretização.
 Relativamente ao Eixo II, apenas 
a acção II.1.2 - Plano de ação para o 
desenvolvimento de competências 
empreendedoras em ambiente educa-
tivo, foi realizada, perfazendo 33,33% 
de realização do eixo total.
 No eixo III, foram cumpridas as 
acções III.2.1 - Plano de Ação de Pro-
moção do Sucesso Escolar e III.3.1 - 
Dinamização da Universidade Sénior, 
correspondente a 33,33% de concreti-
zação.
 No eixo IV, a acção IV.2.1 - Estímulo 
à dinâmica associativa do município foi 
cumprida atingindo-se 50% de realiza-
ção do eixo.
 O eixo V ainda se encontra por 
cumprir, existindo desde forma 0% 
de realização.

 Em termos globais, relativamen-
te a 2020, o PEEMA tem uma taxa de 
metas atingidas de 33,33%. Sendo o 
PEEMA um plano aberto e reajustável, 
uma vez que consideramos os objecti-
vos e indicadores pertinentes apenas 
sugerimos não definir a data das me-
tas e considerar que sejam cumpridas 
até ao final do ano.
 A equipa da Câmara Municipal de 
Alvito, apesar do contexto pandémico 
que se vive e que impossibilita o de-
senvolvimento de actividades e projec-
tos da forma como eram estruturados, 
vai redefinir estratégias e 
em conjunto com os par-
ceiros encontrar soluções 
de forma a dar continui-
dade à promoção de acti-
vidades e projetos integra-
dos no PEEMA. 
 Importa referir que a 
equipa considera impor-
tante como passo inicial 

 Está a ser avaliada uma proposta de parce-
ria entre o Município e a Orquestra Sinfónica 
de Lisboa com o propósito de garantir o con-
tacto das crianças do 1.º ciclo  com a música 
erudita.

 Música erudita
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Aquisição
de Autocarro

 O Município  adquiriu um novo  Autocarro, devi-
damente equipado, e que cumpre os requisitos de se-
gurança do transporte de crianças, um investimento 
no valor de  245,323,50€.

Escola Profissional
de Alvito

 A Escola Profissional de Alvito disponibilizou 
31 computadores aos alunos sem meios tecnoló-
gicos para a concretização das aulas à distância. 
 Os computadores foram entregues nos domicí-
lios dos alunos.

Bandeira
Eco Escolas

 Apesar das particularidades de um ano letivo 
atípico com o encerramento das escolas e dos 
enormes constrangimentos decorrentes da pan-
demia, a Escola EBI/JI de Alvito foi distinguida, 
mais uma vez, com o Galardão Bandeira Ver-
de Eco-Escolas.
 O Município de Alvito é parceiro deste proje-
to, prestando apoio financeiro, técnico e opera-
cional.

As análises
à Qualidade
da Água 
podem
ser consultadas
no site 
do município 
em:

Coleção de Postais à venda no Posto de Turismo 
e na Biblioteca de Vila Nova da Baronia.

www.cm-alvito.pt
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 O Presidente da Câmara, Vereadores, Diretora do Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito e Presi-
dentes das Juntas de Freguesia entregaram os Diplomas e Prémios de Mérito aos alunos do concelho.
 Foram também entregues os prémios referentes à Bolsa de Mérito do Ensino Superior, no valor de 500€ 
cada. 
 O Presidente do Município endereçou palavras de incentivo aos alunos e deu os parabéns aos Pais e Encar-
regados de Educação, Docentes e Não Docentes e a todos os que contribuem para o sucesso escolar.

Entrega de Diplomas e de Prémios
aos Alunos que integraram

os Quadros de Excelência e de Valor,
referentes ao ano letivo 2019-2020 

Presente aos Alunos
 O Município ofereceu um presente a todos 
os alunos do Agrupamento de Escolas do Con-
celho de Alvito.

BOLSAS DE ESTUDO
 Foram atribuídas 24 Bolsas de Estudo 
a alunos que frequentam o Ensino Superior 
no ano letivo 2020/2021, num valor total de 
1.711,32€ e duas Bolsas de Estudo por Méri-
to no valor de 500 euros cada uma.

O livro 
“Quando o covid-19 

chegou” vai ser lançado
brevemente

 Esta atividade surgiu no âmbito de projeto cresce e 
aparece E7G, promovido pela Associação Terras Dentro 
e inserido no programa Escolhas, programa governa-
mental de âmbito nacional integrado no Alto Comissaria-
do para as Migrações e foi desenvolvida com os alunos 
do 3.º ano do Agrupamento de Escolas do Concelho.
 O objetivo pressuponha implementar nos jovens 
conceitos de empreendedorismo e o  tema – Covid-19 
- acaba por ser consequência da realidade que se  
está a viver.

 Para assinalar o Dia Mundial da Alimentação o 
Município distribui nozes a todos os alunos do Agru-
pamento de Escolas do concelho.

DIA MUNDIAL
DA ALIMENTAÇÃO
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 O Município forneceu refei-
ções aos alunos do Agrupamento 
de Escolas do concelho em re-
gime de gratuitidade durante o 
mês de Julho de 2020.
 Durante o período de suspen-
são das atividades letivas, e por 
via da aplicação das medidas ex-
cecionais no âmbito da pandemia 
Covid-19, estes alunos continua-
ram a usufruir das refeições e da 
sua gratuitidade.

RefeiçõesBiblioteca Itinerante sobre Rodas
 A Biblioteca Itinerante é um projeto da Biblioteca Mu-
nicipal Luís de Camões e do pólo de Vila Nova da Baronia 
que, muito brevemente, pretende chegar a todos, através 
da leitura. A sua missão passa por combater o isolamento e 
a exclusão social, sobretudo, daqueles que vivem mais iso-
lados no concelho.
 Este projeto irá cumprir um programa de itinerâncias 
que abrange os lares de idosos do concelho; a creche, em 
Vila Nova da Baronia e os jardins de infância, assim como o 
Agrupamento de Escolas. Fará também parte deste progra-

ma a ida à Piscina Municipal, levando a leitura como motivo 
de prazer e de lazer para este espaço.
 Farão parte deste projeto uma seleção de fundo docu-
mental composto por livros, revistas, jornais e outro mate-
rial não impresso, como os CDs e os DVDs, onde também 
poderá ser feito o empréstimo domiciliário.
 Queremos com este projeto estreitar os laços, encurtar 
o caminho para chegar mais perto daqueles que mais pre-
cisam, quer sejam crianças, jovens, adultos ou idosos.

n

Dia Mundial 
do Livro

 No Dia Mundial do Livro, a Biblioteca promoveu 
Espetáculos dirigidos aos alunos do Agrupamen-
to de Escolas do Concelho; 1.º e 2.º ciclo: Era uma 
vez um país a preto e branco; 3.º ciclo: Memórias de 
Abril; Grupo de teatro: Estórias com Asas e uma Ex-
posição em homenagem a José Afonso.

Dia Internacional do Livro Infantil 
“Um estojo à prova de bala”, 

de Sofia Caldeira

Música e declamação de poesia 
pelas ruas de Alvito e de Vila N. da Baronia

Exposição “Obrigado Carlos do Carmo”, 
na Biblioteca Municipal Luís de Camões
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 Raul de Carvalho é um nome de destaque na 
poesia moderna portuguesa e através da sua obra o 
nome de Alvito vai mais longe, particularmente na di-
mensão profundamente neorealista do poema “A Vila 
de Alvito”, onde o poeta, de uma forma despudorada 
e de grande frontalidade, comunica uma imagem de 
Alvito nos meados do século passado. O Raul é um 
apelo à dimensão plural da cultura no respeito pela 
humanidade de cada um, com tudo o que nos dife-
rencia e define como pessoas.
 Devido aos constrangimentos causados pela 
pandemia da Covid-19 foi apenas possível assinalar 
o Centenário com uma Exposição Bibliográfica na Bi-
blioteca Municipal de Alvito e a afixação de um painel 
alusivo ao poema “A VILA DE ALVITO”, na parede exte-
rior do edifício. 
 A celebração de figuras como o Raul faz-se todos 
os dias. Todos os dias são dias de comemoração, ten-
do sempre presente a voz do autor através da sua 
obra literária e evocação da palavra, o que a nossa 
biblioteca faz com singular mestria.

CENTENÁRIO
do nascimento

do Poeta de Alvito 
RAUL DE CARVALHO

Com as rotinas alteradas e o isolamento social, a Biblioteca lançou o Clube de Leitura Sénior, desti-
nado a todos os que partilham o gosto pela leitura e pelos livros.

 As bibliotecas, obrigadas a encerrar os seus es-
paços para travar a propagação do vírus, tiveram 
que se reinventar e adaptar. A Biblioteca Municipal 
de Alvito, aplicando todas as normas de segurança 
através da higienização dos documentos antes da 
entrega ao utilizador e após a respetiva devolução, 
promoveu um serviço de Take-Away de Livros, CDs 
e DVDs.

TAKE-AWAY

 Revistas, Jornais e Livros “fresquinhos” para si, 
disponíveis nas freguesias de Alvito e Vila Nova.

Já se encontram
disponíveis

os Frigoríficos na Rua
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 Apoios concedidos aos clubes:

Grupo Desportivo 
e Cultural de Alvito

 APOIO FINANCEIRO:
 Execução do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo apresentado pelo clube: 23.535,00€, as-
sim distribuído: 10.660,00€ -> participação em pro-
vas federadas na modalidade de futebol e futsal e 
12.875,00€ -> desenvolvimento das modalidades na 
vertente lazer de Ginástica, Hidroginástica, Vetera-
nos e Caminhadas;
 - Formação de agentes desportivos: 675,00€(1);
 - Programa de apoio à modernização e autono-
mia associativa: 8.450,00€(1);
 - Programa de apoio à infraestruturação asso-
ciativa: 675,00€(1)

 OUTROS APOIOS:
 - Instalações desportivas municipais (previsão 
de custo de acordo com o número de horas de utili-
zação indicado na candidatura): 15.075,00€(2);
 - Transportes(2): 5.299,20€(3).

Grupo Desportivo e Cultural Baronia

 APOIO FINANCEIRO:
 - Execução do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo apresentado pelo clube: 74.405,00€, as-
sim distribuído: 53.875,00€ - participação em provas 
federadas na modalidade de futsal e 20.530,00€ - de-
senvolvimento das modalidades na vertente lazer de 
BTT, Cicloturismo, Hidroginástica, Escola Futsal, Fut-
sal Veterano, Ginástica, Atletismo e Pedestrianismo;
 - Formação de agentes desportivos: 4.500,00€(1);
 - Programa de Infraestruturação associativa: 
2.500,00€(1);
 - Programa de apoio à modernização e autono-
mia associativa: 19.750,00€(1);
 - Programa de Realização de Eventos Pontuais: 
15.500,00€(1).

 OUTROS APOIOS:
 - Instalações desportivas municipais (previsão 
de custo de acordo com o número de horas de utili-
zação indicado na candidatura): 31.691,68€(2);
 - Transportes: 4.349,61€(3);
 - Apoio logístico: 250,00€(3). 

Clube da Natureza de Alvito

 APOIO FINANCEIRO:
 - Execução do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo apresentado pelo clube: 17.496,00€ 
assim distribuído: 12.536,00€ para participação em 
provas federadas nas modalidades de Atletismo, 
Orientação e Triatlo; 4.960,00€ para o desenvolvi-
mento das modalidades na vertente lazer;
 - Formação de agentes desportivos 337,501;
 - Programa de Infraestruturação desportiva: 
2.250,00€(1);
 - Programa de apoio à modernização e autono-
mia associativa: 7.725,00€(1);
 - Eventos Pontuais: 37.700,00€(1);

 OUTROS APOIOS:
 - Instalações desportivas municipais (previsão 
de custo de acordo com o número de horas de utili-
zação indicado na candidatura): 7.355,40€(2);
 - Transportes: 4.200,00€(3).

Judo Clube de Alvito

 APOIO FINANCEIRO:
 - Execução do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo apresentado pelo clube: 22.340,00€, 
assim distribuído: 19.050,00€ para participação em 
provas federadas na modalidade de Judo; 3.290,00€ 
para o desenvolvimento das modalidades na verten-
te lazer de Judo;
 - Formação de agentes desportivos 675,00€(1);
 - Programa de apoio à modernização e autono-
mia associativa: 4.532,50€(1);
 - Programa de Realização de Eventos Pontuais: 
2.755,50€(1);

 OUTROS APOIOS:
 - Instalações desportivas municipais (previsão 
de custo de acordo com o número de horas de utili-
zação indicado na candidatura): 4.046,70€(2);
 - Transportes: 1.456,49€(3).

Clube Amadores de Pesca 
do Baixo Alentejo

 APOIO FINANCEIRO:
 - Execução do Programa de Desenvolvimento Des-
portivo apresentado pelo clube: 23.570,00€, pela parti-
cipação em provas federadas na modalidade de Pesca.
 - Formação de agentes desportivos: 450,00€(1);
 - Programa de apoio à modernização e autono-
mia associativa: 8.250,00€(1);

 OUTROS APOIOS:
 - Transportes: 5.000,00€(3).

(1) Até este valor mediante apresentação de comprovativos de despesa.

(2) Isenção de pagamento de taxa de utilização das instalações.

(3) Valor previsto com base na despesa da época desportiva anterior.

 O associativismo no concelho de Alvito, pela diversidade das atividades desenvolvidas, pela sua dimensão, pela prática de voluntariado, pelo nú-
mero de pessoas envolvidas e pelos projetos que concretiza, constitui um vetor fundamental do desenvolvimento desportivo e cultural do município.

DESPORTO

CLUBE DA NATUREZA 
TEM NOVOS CORPOS SOCIAIS
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 Todos nos devemos comprometer a defender e a 
promover tempo para brincar nas rotinas diárias das 
crianças, levando-as para a rua para brincar com ou-
tras crianças da família ou da vizinhança em grupos 
pequenos.
 “Brincar é a forma principal que as crianças 
têm de se expressarem, de participarem, de fazer 
atividade física, de digerirem os acontecimentos 
da sua vida e do seu mundo interior, de aprende-
rem, de se adaptarem, de se protegerem contra as 
ameaças à sua saúde mental e física. O reconhe-
cimento científico, médico e político de que brin-
car é fundamental para a saúde física e mental da 
criança está consagrado no Artigo 31.º da Conven-
ção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 

e reforçado no Comentário Geral das Nações Uni-
das n.º 17 (2013).
 Numa altura em que muito se fala de criar con-
dições para que as crianças recuperem o tempo de 
aprendizagens curriculares perdido, pouco se fala 
de criar condições para que as crianças recuperem o 
tempo de brincar perdido. Muitas crianças viram-se 
subitamente longe dos amigos, longe da sua intimi-
dade e dos seus segredos, longe do contacto com a 
natureza e com o espaço exterior, longe dos níveis 
necessários de atividade física, longe de um tempo 
para criar e imaginar o mundo de uma outra forma 
com os seus pares, longe de um tempo para se auto- 
regularem e se superarem”.

|Faculdade de Motricidade Humana| 

 O Grupo Desportivo Baronia recebeu a BANDEIRA DA ÉTICA NO DESPORTO, um marco importante para 
a Associação e para o Concelho.
 O IPDJ-Instituto Português do Desporto e Juventude, conjuntamente com o PNED-Plano Nacional para 
Ética no Desporto certifica Clubes através de várias iniciativas e projetos que se destinam a promover valores 
éticos entre os seus atletas, encarregados de educação, elementos de staff e a comunidade.

 A Cidade Social atribuiu a Alvito o galardão “Muni-
cípio Amigo do Desporto”
 O Município tem vindo a implementar boas práti-
cas no desenvolvimento desportivo do concelho atin-
gindo diferentes faixas etárias, consolidando parce-
rias e apoiando iniciativas e projetos impulsionados 
pelas associações desportivas locais e foi, desta for-
ma, reconhecido.

Galardão

O Grupo Desportivo Baronia
recebeu a BANDEIRA DA ÉTICA NO DESPORTO

 “O prémio enaltece o valor desportivo, ambien-
tal e solidário de organizações, instalações, eventos 
e programas desportivos e assume-se como uma 
rede de partilha que privilegia a monitorização, o 
reconhecimento e a divulgação de boas práticas no 
âmbito municipal do desenvolvimento desportivo 
em Portugal”.

Pratique Pratique 
atividade físicaatividade física
para melhorarpara melhorar
a qualidade de vida!a qualidade de vida!
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Automóveis Antigos 
passaram por Alvito 
a 17 de Outubro
 ALVITO recebeu 25.ª edição das 48 horas Automóveis 
Antigos ao Alentejo, um dos melhores eventos de automóveis 
clássicos realizados em Portugal e é promovido pelo Portugal 
Classic em conjunto com o Clube Português de Automóveis 
Antigos.

Evolução da recolha seletiva de resíduos
no concelho de ALVITO

 > O arranque do projeto PaP (porta-a-porta), no concelho, ocorreu em Janeiro de 2019

Já está ao serviço da população
uma nova AMBULÂNCIA

 O Concelho de Alvito dis-
põe de um importante refor-
ço com a aquisição de uma 
nova ambulância dedicada a 
transporte de doentes não 
urgentes, em cadeira de ro-
das e/ou em maca. 
 Este veículo, suportado 
na totalidade pela Associa-
ção, foi adquirido com o in-
tuito de melhor servir as po-
pulações e ao mesmo tempo 
continuar a renovar o parque 
de viaturas.

- Pilates kids às segundas das 18h. às 20h.
- Ginástica Sénior às terças e quintas às 9.30h.
- Pilates clínico às terças às 18.20h.
- Your Fit Pump às terças às 19.30h.
- Aeróbica e Step às quintas às 18.30h.
- Treino e Circuito e Hiit às quintas às 19.30h.

Grupo Desportivo 
C. Baronia   

- Localizada e Hiit, às 2.ª feiras às 19h.
- Pilates clínico às sextas às 19h.

Grupo Desportivo 
C. de Alvito    

- Atletismo, Escalada, Ténis de Mesa e Bad-
mington, às sextas às 18.30h.
- BTT, sábados às 10h.

Clube da Natureza
de Alvito

Judo Clube de Alvito

- Treinos do Judo às segundas, terças e quin-
tas, 18.30h.
- Ioga para bebés às quartas às 18h. 
- Play Yoga às sextas às 18h.

O Clube Amadores 
de Pesca participou no GRAN-
DE PRÉMIO ´VILA DE ALVITO´ 
na modalidade Boia e Feeder no 
dia 16 de Maio.

Classificação Feeder do CAP:
Francisco Lopes 2.º Classificado Zona  C
Luis Charrua 4.º Classificado Zona B
Marcio Guerra 5.º Classificado Zona B
Otávio Serpa 7.º Classificado Zona B

Classificação Boia do CAP:
Mauricio Guerra 1.º Classificado Zona A 
José Rufino 1.º Classificado Zona B
Rui Rufino 2.º Classificado Zona B
Jorge Feio 4.º Classificado Zona A
Pedro Lopes 5.º Classificado Zona A
José Marques 8.º Classificado Zona A
Manuel dos Santos 13.º Classificado Zona A
Francisco Toscano 14.º Classificado Zona A
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 VITA9 – 4G é um Contrato Local de Desenvolvimento Social, 4.ª Gera-
ção, com intervenção no concelho de Alvito através de atividades previs-
tas no Eixo Prioritário 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da 
pobreza infantil e correspondentes ações obrigatórias e duas ações adi-
cionais não obrigatórias no Eixo 1: Emprego, formação e qualificação 
e Eixo 3: Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa.
 O projeto, cuja entidade promotora é o Município de Alvito e a entidade 
coordenadora Local de Parceria é a Terras Dentro-Associação para o Desen-
volvimento Integrado e tem como principal objetivo promover um trabalho 
articulado e complementar com as entidades locais de modo a contribuir 
para a inclusão social e a capacitação de famílias, crianças e jovens prove-
nientes de contextos vulneráveis. 

Principais atividades a desenvolver por eixo de intervenção 

Eixo 2 – Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil:

- Capacitação Familiar;
- Ações de Informação e sensibilização;
- Criação de Recurso pedagógico;
- Artes e Ofícios;
- Workshops de capacitação;
- Tutorias e atividades lúdico-pedagógicas;
- Consome-te. 

Eixo 1: Emprego, formação e qualificação: 
 - Aprender a Empreender. 

Eixo 3: Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa:

 - Levantamento sobre as necessidades na saúde mental e gerontopsiquiatria. 

Entidades Responsáveis pela Operacionalização

Entidade Coordenadora Local de Parceria (ECLP): 
 Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado 

 Entidade promotora: Câmara Municipal de Alvito 

Duração

 Outubro 2019 a outubro de 2022 (com possibilidade de prorrogação).

Contactos

 Morada: Biblioteca Municipal Luís de Camões
 Rua dos Lobos 17 - 7920-053 ALVITO 
 Telefone: 938 393 518
 Email: clds4g.alvito@terrasdentro.pt
 Facebook: VITA9-CLDS 4G Alvito

Horário de Funcionamento e Atendimento Presencial:

 Alvito: Dias úteis das 9.30h. - 13h. e das 14h. - 17.30h.
 Vila Nova da Baronia: Polo da Biblioteca Municipal 
 Sexta-feira das 9.30h.-13h. e das 14h.-17.30h.

VITA9 – 4G CLDS Contrato Local 
de Desenvolvimento Social de Alvito 

Tutorias e Atividades
Lúdico-pedagógicas 

 Realizou-se no passado dia 12 de 
fevereiro uma Oficina Criativa de Car-
naval online. A Oficina Criativa foi or-
ganizada pelo projeto VITA9-4G CLDS 
Alvito, em colaboração com a Câmara 
Municipal de Alvito. Contamos no total 
com a presença de 6 participantes. 

CLDS 4G de Alvito 
Promove Tutorias 

e Acompanhamento 
ao Estudo

 
 Em tempos de pandemia COVID-19 
e confinamento que coincidiu com 
o 2.º período escolar do ano letivo 
2020/2021, o projeto VITA9-4G conti-
nuou a acompanhar as crianças e jo-
vens do concelho. 
 No 3.º período do ano letivo 
2020/2021 está prevista a continuação 
da atividade, através da organização 
de mais grupos de Tutorias e apoio 
ao estudo, que funcionarão em Alvito 
e Vila Nova da Baronia gratuitamente, 
por anos/ciclos letivos das/os inscritos, 
em horários a definir. 
 Estão abertas inscrições para as 
crianças em idade escolar que necessi-
tem deste apoio. 

CLDS 4G de Alvito 
Promove 

o Envelhecimento Ativo 
e Apoio à Comunidade

 Durante o período de confinamen-
to obrigatório, o projeto VITA9-4G con- 
tinuou a acompanhar os idosos do con-
celho, através de contactos telefónicos 
e com a distribuição de cadernos de 
exercícios que estimulam as capacida-
des cognitivas, nomeadamente aten-
ção, perceção, raciocínio lógico e me-
mória.

Projeto VITA9 colaborou 
na ação “Fique em Casa. 

Nós Vamos Por Si!” 
da Câmara Municipal 

de Alvito
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Medidas de apoio à Covid
 Na sequência da classificação pela Organização Mundial de 
Saúde do novo coronavírus COVD-19 como uma pandemia, de-
cretada em Março de 2020, a Câmara Municipal de Alvito criou 
um conjunto de medidas de apoio para minorar o impacto da 
pandemia.
 Assim, o Município adotou as seguintes medidas no início de 
Abril de 2020:

 • Isenção de pagamento da renda dos estabelecimentos co-
merciais instalados em edifícios do município que foram obriga-
dos a encerrar em virtude do decreto que estabeleceu o Estado 
de Emergência e enquanto se manteve a referida proibição;

 • Criação de apoio ao arrendamento de estabelecimentos 
comerciais que foram obrigados a encerrar por determinação 
do estado de emergência;

 • Isenção do pagamento de todas as taxas relativas à ocu-
pação do espaço público e publicidade a todos os estabeleci-
mentos comerciais com a exceção de bancos e seguradoras. 
O período de suspensão iniciou-se a 1 de março;

 • Isenção de pagamento do serviço de água e saneamento 
de todos os estabelecimentos comerciais que encerraram em 
virtude do decreto que estabeleceu o estado de Emergência;

 • Distribuição de máscaras à população;

 • Oferta de um tablet aos Lares do Concelho com o objetivo 
de permitir as videochamadas entre os idosos e a família;

 • Assegurou-se a concretização do Plano de Investimento 
2020-202 como forma de reforço do serviço público, apoio ao 
emprego e manutenção da capacidade produtiva;

 • Manteve-se em funcionamento o serviço de licenciamento 
urbanístico, de forma a contribuir para assegurar o emprego 
e a viabilização económica das pequenas empresas do setor;

 • Disponibilização do Pavilhão Gimnodesportivo (espaço 
já desinfetado e equipado) para prestar apoio a equipas de 
voluntários e/ou profissionais de saúde de suporte à Covid-19;

 • Disponibilização da Casa do Povo de Vila Nova da Baronia 
para acolhimento de doentes com Covid-19 que necessitassem 
de isolamento;

 • Disponibilização gratuita de alojamento a profissionais de 
saúde que, não residindo no concelho, tivessem que aqui ficar 
alojados;

 • Disponibilização de refeições para aos Alunos.

 • Criação de um gabinete de crise com trabalho em estreita 
colaboração com as IPSS do concelho, G.N.R., presidentes das 
Juntas de Freguesia e representante da Saúde.

 • Procedimento de manutenção, limpeza e desinfeção de 
espaços exteriores e Escolas do Concelho.

 • Reforço de medidas de apoio social aos mais vulneráveis, 
alterando alguns artigos do Regulamento ALVITO SOCIAL.

 • Criação de uma Linha de Apoio Psicológico em articulação 
com os serviços de psiquiatria da ULSBA e do Centro de Saúde 
de Alvito; À distância de uma chamada estiveram profissionais 
com experiência que ajudaram a lidar com os medos, ansie-
dades e incertezas;

 • GARANTIA DE ASSISTÊNCIA AOS MAIS VULNERÁVEIS, 
levando compras e medicamentos a casa.

6 de Novembro
Primeiro caso covid-19 
registado no concelho

Início da vacinação no Centro Social e Paroquial 
de Vila N. da Baronia e Santa C. da Misericórdia de Alvito

As boas práticas nos Lares do nosso Concelho
impediram surtos de covid-19 e estão de parabéns

Até à data já  foram vacinadas mais de 1000 
pessoas com a primeira dose da vacina 

e mais de 400 com a segunda dose.

Exposição de Fotografia 
“Pandemia Covid-19 no Concelho” abre em Julho. 

Local: Biblioteca de Alvito e de Vila Nova da Baronia

Setembro de 2020

 Em Setembro de 2020 foram realizados 80 
Testes à Covid-19 nas Escolas do Concelho de 
Alvito com resultados negativos.
 A realização destes testes foi assegurada 
pelo protocolo estabelecido entre o Município 
de Alvito e o Centro ABC, Algarve Biomedical 
Center.
 Também os Motoristas do Município que 
realizam o transporte diário dos alunos foram 
testados.

Novembro de 2020

 A Câmara Municipal de Alvito preparou uma 
Zona de Concentração de Apoio à População, no 
âmbito da Covid-19, no Centro Cultural de Vila 
Nova da Baronia. Foram adquiridas 10 camas 
articuladas e cedidas 20 pelo Estado Maior da 
Armada-Escola de Fuzileiros. 
 O objetivo foi dar resposta a um eventual 
alojamento de emergência de caráter preventivo 
de pessoas em situação vulnerável e, também, 
para alojamento de pessoas em isolamento 
profilático e/ou em situação de infeção por Co-
vid-19.

Janeiro de 2021

 Com o intuito de minimizar os impactos ne-
gativos da pandemia no setor da restauração, 
uma das áreas mais afetadas ao nível do negócio 
com reduções substanciais, o Município conce-
deu apoios a empresários de estabelecimentos 
de Restauração e Bebidas:

 - Isentaram-se concessionários de estabele-
cimentos municipais de restauração e bebidas 
do pagamento de renda;

 - Com vista à persecução do princípio de 
igualdade, o município concedeu também um 
apoio de 150€ aos proprietários dos estabele-
cimentos acima mencionados, conquanto os 
edifícios fossem da sua propriedade;

 - Isenção de pagamento do serviço de água 
aos empresários referidos;

 - Estas medidas aplicaram-se também aos 
detentores de estabelecimentos comerciais obri-
gados a encerrar.

Janeiro de 2021
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 Agora já pode aderir ao Sistema de Faturação Eletró-
nica do Serviço de Águas da Câmara Municipal de Alvito.
 Aderir à fatura eletrónica, além da comodidade pro-
porcionada, tem ainda a vantagem de contribuir para a 
proteção do ambiente, uma vez que a circulação de toda a 
informação passa a ser digital.

Fatura Eletrónica 
e Débito Direto

Durante o horário de expediente 
pode também ligar 
para o número 967 178 065

O Campo de Férias da Páscoa 
realizou-se em segurança e sobretudo ao Ar Livre!

Mercados
e Mercadinhos

com novas regras
 No âmbito de combate à pandemia COVID19, houve necessi-
dade de se executar um Plano de Contingência para os Mercados 
Mensais, o qual pressupõe um Circuito de Entrada e Saída do 
recinto, assim como um conjunto de normas que visam prote-
ger feirantes/artesãos e clientes. 

Campo de Férias

 O processo pode ser efetuado a qualquer momento 
através dos Serviços Online do Município ou nos Balcões de 
Atendimento Presencial, em Alvito e Vila Nova da Baronia.
 O formulário para o efeito está disponível no Mynet e 
Serviços Online no menu > Águas e Saneamento >>Con-
trato de Água>>Adesão à Fatura eletrónica.
 É um serviço gratuito sendo que o utilizador pode ati-
var ou cancelar o envio eletrónico a qualquer momento.
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 No Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência contra 
as Mulheres, o Município de 
Alvito alertou para tão grave 
problema.
 A dureza das imagens fala 
muito mais que as palavras 
e pôs a “nu” gestos que nem 
sempre a sociedade condena 
de forma veemente.

 Nesta caminhada que a todos deve comprometer, através da adoção 
de comportamentos e medidas que contribuam para alcançarmos 
a Igualdade, a autarquia assinalou a data com a construção de um 
calendário realizado com jovens estudantes do concelho.

Município assinalou 
Dia Municipal 
para a Igualdade

Dia Internacional da Mulher

 Em várias áreas, as mulheres conquistaram o seu lugar 
em paridade de género. No entanto continuam a lutar to-
dos os dias para melhorar a vida e alcançar os seus direitos. 
Existem, a vários níveis e em algumas regiões do Mundo, 
preconceitos que condicionam desequilíbrios inadmissíveis 
e temos de ter consciência de que ainda há muito a fazer. 
Estes desequilíbrios agravaram-se com a pandemia em todo 
o mundo e mais para as mulheres, registando-se o aumen-

to do desemprego e da pobreza e da violência doméstica.
 Este ano,  o município promoveu a publicação de um ví-
deo onde várias Mulheres falam sobre (des)igualdades, pas-
sado e futuro.
 O município e as Juntas de Freguesia do concelho 
juntaram-se e ofereceram um vale de  refeição às mu-
lheres, uma forma de combate aos efeitos nefastos da 
pandemia, sofridos pela Restauração.

 ALVITO é um dos 152 municípios 
que já aderiu ao protocolo de coope-
ração para a Igualdade e Não Discri-
minação com a CIG-Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género. 

Dádiva de Sangue

 Mesmo em tempos de pandemia, Alvito registou dádivas de sangue e os números superaram as expetativas.
 O próximo rastreio tem lugar em Outubro.

 Está em fase de elaboração 
o Plano para a Igualdade no 
Concelho de Alvito.

 
 Teve lugar em Alvito, no pas-
sado dia 21 uma Formação em 
Igualdade de Género dirigida 
aos Funcionários da autarquia.

 Igualdade
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 Já foi aprovada a candidatura para um Sistema de Gestão 
de Bicicletas de Uso Partilhado, para uso quotidiano, lazer ou 
turismo, incentivando os modos de transporte suaves e a mobi-
lidade sustentável.
 A solução  permite o aluguer de bicicletas para uso quoti-
diano, lazer ou turismo e terá duas docas de bicicletas (uma 
em Alvito junto à Pousada e outra em Vila Nova da Baronia, 
junto à Igreja Matriz).
 O sistema é constituído por bicicletas convencionais e/ou 
elétricas, estações de parqueamento, plataforma web e APP, 
para interface com os utilizadores e gestão integrada do sistema.
 Cada utilizador deverá efetuar, em primeiro lugar, o regis-
to no sistema. Para tal, propomos a existência de um local (no 
mínimo) onde o futuro utilizador possa fazer presencialmente 
essa inscrição e onde será emitido um cartão de acesso e/ou um 
código de acesso ao sistema para que possa ser utilizada a APP.
 Sempre que um utilizador deseje utilizar uma bicicleta em 
qualquer uma das estações de parqueamento disponibilizadas, 
este deverá identificar-se junto do sistema. Para tal, bastará es-
colher a bicicleta que pretende, e passar o seu cartão no leitor 
na doca respetiva da estação de parqueamento. Em alternativa, 
o utilizador poderá utilizar a APP escolhendo, através dela, a es-
tação de parqueamento e a doca da bicicleta pretendida.
 Após a devida identificação junto do sistema, a bicicleta 
poderá ser retirada da doca de parqueamento e estará pronta 
para ser utilizada.
 Quando o utilizador pretender devolver a bicicleta, este de-
verá entregá-la em qualquer estação de parqueamento da rede 
com doca disponível.
 Ao nível da gestão do sistema, estará disponível uma pla-
taforma web de gestão que permitirá o controlo remoto do 
sistema, a gestão das bicicletas, efetuar a consulta de registos 
de atividade, estados do sistema e das bicicletas, entre outras 
informações relevantes.

1.º Lugar: JOANA Galhardo Coelho (4.º ano) - 100€
2.º Lugar: ELIANA Maria Sousa Serrano (3.º ano) - 75€
3.º Lugar: DIEGO José Belchior Rosado (1.º ano) - 50€

Menções Honrosas:
Carminho (2.º ano); Lucas (2.º ano); Aninhas (3.º ano); 
Sara (4.º ano).

Esta iniciativa do Município  
visa promover as compras 
nos estabelecimentos do 
nosso concelho, e assume 
a forma de um sorteio.

Pretende-se induzir 
a fidelização ao comércio 
local e dinamizar a economia 
do concelho.

No Natal 
e na Páscoa
as suas compras 
dão prémios

Orquestra Albicastrense, Setembro 2020

Semeadores da Utopia, 
Agosto 2020

Tardes 
no Castelo

Jerónimo 
Heitor Coelho 
está nomeado 
pela Associação 
Portuguesa 
dos Profissionais 
de Imagem 
para “Fotógrafo do Ano”. 
Uma das suas 
fotografias foi realizada 
na Pousada 
do Castelo de Alvito.

Vencedores 
Postal 
de Natal 
2020

Projeto Projeto Projeto Projeto 
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 Estão já agendados 12 espetáculos para Alvito 
e Vila Nova da Baronia, 
com programas a sair em breve.

 Com as alterações climáticas que se fazem sentir, a ocorrência de ondas de 
calor e secas são fenómenos cada vez mais frequentes, situações que contribuem 
para o aumento de probabilidade de acontecerem incêndios rurais.
 De acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas grande 
parte dos incêndios têm origem em queimas e queimadas. 
 De modo a solucionar esse problema o Município de Alvito adquiriu dois bio-
trituradores, no âmbito da Candidatura “Proteção Contra Riscos de Incêndios” 
promovida pela CIMBAL, de forma a constituir uma alternativa aos agricultores e 
produtores florestais, evitando a realização de queimas e minimizando os gases 
emitidos, potenciadores do efeito de estufa para a atmosfera.

Oferta de brindes nas unidades hoteleiras

Dia Mundial 

 Restaurantes do Concelho apresentaram Ementas em tons de Outono
A autarquia promoveu a quinzena gastronómica “Outono à Mesa” preten-
dendo, desta forma, valorizar os produtos da época e os restaurantes do 
concelho. 
 FLOR DE SAL, MARKADIA, POUSADA DO CASTELO DE ALVITO, O BURACO 
DA ZORRA, O CAMÕES, O CASÃO e O FRANCÊS foram os restaurantes ade-
rentes à iniciativa.
 O Sorteio contemplava 6 vales de oferta onde os vencedores receberam 
um vale com uma refeição para duas pessoas.

 O Município de Alvito 
adquiriu máquinas trituradoras 
de resíduos vegetais

 ALVITO faz parte da Rede Intermunicipal de Cultura e Turismo do Baixo Alen-
tejo pretendendo-se, assim, criar melhores condições de atratividade turística e 
apoiar os setores da cultura e do turismo.

do Turismo

Promoção do Património no Mercado Municipal de Alvito,
com banca de livros e outros brindes;

Jornadas
Europeias
do Património

 Estão já agendados 12 espetáculos para Alvito 
e Vila Nova da Baronia, 
com programas a sair em breve.



 O quotidiano 
da pandemia

Exposição 
de Fotografia 
nas bibliotecas 
do concelho 
| Julho 2021


