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Caros amigos,
Não é novidade para ninguém que os tempos que vivemos 
atualmente são extremamente difíceis para todos nós cida-
dãos, mas também o são para as autarquias locais.
Quando em 2009 os atuais autarcas por este país fora se 
apresentaram a sufrágio, estavam muito longe de saber ou 
de adivinhar que as autarquias iriam sofrer os cortes orça-
mentais de que na realidade têm vindo a ser alvo. Por isso 
elaboraram os seus programas eleitorais baseados numa 
realidade orçamental que hoje já não existe. Muitas das pro-
postas então apresentadas são inevitavelmente postas em 
causa devido à falta de verbas com que os municípios se 
confrontam.
Há um ano escrevi aqui que o Município de Alvito já tinha vis-
to as suas verbas reduzidas em cerca de 500.000 euros no 
somatório de 2010 e 2011. Infelizmente a redução não fica 
por aqui. Embora a Assembleia da República ainda não tenha 
aprovado o Orçamento de Estado para 2012, já foi anunciado 
um novo corte nas transferências das verbas para as autar-
quias em mais 6,5% em relação às verbas transferidas este 
ano.

Assim, torna-se muito difícil trabalhar, principalmente nos 
municípios do interior, cuja capacidade de gerar receitas 
próprias é bastante pequena. Quanto mais dependentes os 
Municípios estão das transferências do Orçamento de Estado 
mais sentem os cortes efetuados às mesmas.
Ainda assim, e apesar das dificuldades, temos vindo a apoiar 
as atividades desportivas e culturais no Concelho e a exe-
cutar obras importantíssimas para o desenvolvimento do 
mesmo. Durante 2011 foi feito um enorme investimento em 
modernização administrativa, apostando num melhor serviço 
aos munícipes. No ano letivo que agora iniciou, entrou em 
funcionamento a nova escola básica integrada de Alvito e já 
foi adjudicada a obra de remodelação do jardim-de-infância 
de Vila Nova da Baronia. Também neste ano letivo o ensi-
no de empreendedorismo vai ser alargado a mais turmas do 
ensino básico. Estamos convictos que fazer uma aposta for-
te na educação é a decisão certa para contribuir para uma 
sociedade com mais conhecimento, mais empreendedora e 
mais desenvolvida.
Bem hajam.

“Há um ano escrevi aqui que o Município de Alvito 
já tinha visto as suas verbas reduzidas em cerca de 
500.000 euros no somatório de 2010 e 2011. Infe-
lizmente a redução não fica por aqui. Embora a As-
sembleia da República ainda não tenha aprovado o 
Orçamento de Estado para 2012, já foi anunciado um 
novo corte nas transferências das verbas para as au-
tarquias em mais 6,5% em relação às verbas transfe-
ridas este ano.”

Não é novidade 
para ninguém
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ECO-CONSELHOS
• Verifique o estado das suas torneiras. Uma 
torneira a pingar pode desperdiçar entre 50 a 
200 litros de água por dia.

• Ao tomar um duche de 5 minutos em vez de 
um banho de imersão poupa entre 70 a 90 li-
tros de água; ao fechar o chuveiro enquanto se 
ensaboa ou espalha o champô poupa entre 10 
a 20 litros de água.

• Ao lavar os dentes não deixe a torneira aberta 
pois desperdiçará cerca de 20 litros de água.

• Os detergentes sem fosfatos são melhores 
para o meio ambiente, atualmente já existe no 
mercado uma vasta gama de produtos.

• Utilize os programas especiais de economia 
da sua máquina de lavar roupa. Procure sempre 
fazer lavagens com a máquina cheia. As máqui-
nas gastam entre 120 e 160 litros de água por 
ciclo de lavagem.

• Quando for às compras leve sacos de pano ou 
de rede. Vai verificar que são bastante práticos 
e evita trazer sacos de plástico que vão acabar 
por contaminar o solo e águas subterrâneas.

• Guarde os alimentos no seu frigorífico em re-
cipientes que possa voltar a usar em vez de os 
embrulhar em filme plástico ou folha de alumí-
nio.

• Reduza ao mínimo o número de vezes que 
abre o frigorífico, fechando-o logo que possível. 
Descongele-o regularmente evitando as cama-
das de gelo que irão diminuir o rendimento.

• Cerca de 48% da energia que gastamos em 
casa é para o aquecimento. Ao calafetar efi-
cazmente as portas e janelas poupará até 30% 
dessa energia.
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Bandeira Verde hasteada
na Escola de Vila Nova da Baronia

A Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico com Jardim-de-Infância 
de Vila Nova da Baronia foi galardoada com a Bandeira Ver-
de, atribuída pela Associação da Bandeira Azul da Europa no 
âmbito do Programa Eco-Escolas. 
O Eco-Escolas é um programa internacional que pretende 
encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido pelas 
escolas na melhoria do seu desempenho ambiental. 
A atribuição da Bandeira Verde reconhece o cumprimento, 
por parte das escolas galardoadas, de uma metodologia 
constituída por sete passos fundamentais, inspirados na 
Agenda 21: auditoria ambiental; plano de ação; monitoriza-
ção/avaliação; trabalho curricular; divulgação à comunidade 
e eco-código. 
Ao receber a Bandeira Verde a escola de Vila Nova da Baronia 
vê reconhecido o trabalho de preservação ambiental levado a 
cabo pela comunidade escolar nos últimos dois anos letivos. 
Além do cumprimento de todos os passos da metodologia, 
a escola de Vila Nova da Baronia viu ainda premiado, com 
uma menção honrosa, o projeto da turma do terceiro ano que 
incidiu sobre “a vida no montado alentejano”. Este projeto 
consistiu no levantamento das espécies animais, análises à 
água de um ribeiro, plantação de bolotas, visita a uma fá-
brica de tratamento de cortiça e manutenção de uma horta 
biológica no recinto escolar.

A Bandeira Verde foi hasteada na escola no dia 14 de outu-
bro, numa cerimónia que contou com a presença dos alu-
nos e professores. Anteriormente, uma delegação da escola, 
acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de Alvi-
to, João Penetra, esteve presente na cerimónia nacional de 
entrega das bandeiras, decorrida no dia 7 de outubro, em 
Oliveira de Azemeis.
Manter a Bandeira Verde hasteada no próximo ano é um 
objetivo que requer a continuidade de todos estes projetos 
e a introdução de um novo trabalho, este ano dedicado aos 
hábitos alimentares. 
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Jovens de Alvito
em “alerta máximo 
para a floresta não perder”
Duas dezenas de jovens voluntários do concelho de Alvito, 
com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, parti-
ciparam durante os meses de verão no projeto Voluntariado 
Jovem para as Florestas.
Desenvolvido pelo Instituto Português da Juventude, em par-
ceria com a Câmara Municipal de Alvito, o Voluntariado Jo-
vem para as Florestas pretendeu incentivar a participação 
dos jovens na preservação da natureza e da floresta, contri-
buindo ativamente para o combate aos incêndios florestais 
através de ações da prevenção. 
Durante o período de vigência desta medida, os jovens re-
alizaram ações de sensibilização junto das populações, vi-
giaram as florestas, realizaram trabalhos de desmatação e 
limpeza de lixo na área florestal e participaram os registos 
de ocorrências aos Bombeiros Voluntários de Alvito, em co-
ordenação com o CDOS (Centro Distrital de Operações de 
Socorro).
Consciente do esforço que é exigido aos bombeiros, a jovem 
universitária Raquel Piteira, residente em Alvito, não teve dú-
vidas em inscrever-se no projeto: “foi uma maneira de ajudar 
os bombeiros a vigiar o território, profissionais que dão tudo 
por tudo para que as populações não sejam afetadas por fo-
gos florestais”. 

A ocupação dos tempos livres é outra das motivações dos 
jovens para a prática deste tipo de voluntariado. Foi o que 
aconteceu ao Luís Carlos, jovem residente em Vila Nova da 
Baronia, que decidiu dedicar algum do seu tempo livre ao 
campo: “gosto deste projeto, foi uma maneira que encontrei 
de ocupar o tempo livre que tenho e de passar alguns mo-
mentos no campo”. 
Durante quinze dias, Raquel Piteira vigiou permanentemente 
as zonas que rodeiam a vila de Alvito e realizou trabalhos de 
limpeza nos Moinhos de São Miguel. Uma experiência que 
a jovem considera um “marco” para a sua vida, pois deixa 
“uma sensação de que realmente podemos ajudar a melho-
rar o nosso ambiente”.
Além da experiência, para toda a vida ficam as amizades que 
se constroem com outros jovens durante o tempo do volun-
tariado.
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Jornadas Europeias do Património

“ALVITO, Património
da Felicidade”

Mais de 60 pessoas acompanharam e deram os seus contri-
butos para o debate. A conversa fluiu em torno do património 
histórico, dos recursos turísticos endógenos e das potenciali-
dades económicas do concelho.
Na intervenção inicial, João Penetra, presidente da Câmara 
Municipal de Alvito enquadrou o colóquio no âmbito da es-
tratégia delineada pelo Plano de Marketing Territorial, o qual 
pretende fomentar um clima de felicidade no concelho, com 
vista a que o mesmo possa ser partilhado com quem nos 
visita. 
A herança histórica e o aproveitamento turístico serviram de 
mote às primeiras apresentações. Recuou-se ao tempo da 
ocupação do território por Visigodos, Romanos e Cristãos.
Posteriormente, foi defendia a centralidade regional de Alvito 
como grande pilar de uma estratégia de afirmação do conce-
lho.  Mostrou-se que Alvito poderá ter a capacidade de dar 
cartas na área da arqueologia, enquanto polo centralizador 
da riqueza existente em todo o território dos distritos de Beja 
e Évora. 
“Évora Megalítica, um projeto de arqueologia pública”, foi 
um dos exemplos  que esteve em destaque no debate.  O 
usufruto do património megalítico do concelho de Évora, é a 
base para uma atividade que assenta, acima de tudo, na re-
alização de visitas guiadas pelo património. Esta experiência 
empresarial de sucesso, comprova que o património histórico 
(quando corretamente potencializado), pode contribuir para 
a economia das empresas em pleno do século XXI. 
O futuro da ruralidade alentejana foi outra das premissas em 
análise no colóquio “Alvito, Património da Felicidade”. Pelos 
contributos apresentados, é fácil chegar à conclusão que os 
espaços rurais “são cada vez mais apetecíveis”. A ausência 
de “stress”, congestionamentos e pressão urbanística trans-
forma-os em “potenciais destinos turísticos quando ofere-
cidos a determinados nichos em particular”, pode ler-se no 
documento das conclusões do colóquio.
Como conclusão, os intervenientes no colóquio garantem que 
o turismo, se bem potenciado, “rejuvenesce economias sec-
toriais debilitadas, núcleos urbanos e rurais em risco, man-
tém viva a massa crítica, ordena e corrige erros e tendências 
malogradas e produz resultados desde a agricultura local ao 
comércio internacional”.
Conclui-se também que é preciso potenciar o bem-estar e a 
auto-estima dos alvitenses, para que se veicule a ideia de 
que Alvito é, efectivamente,  um local onde a felicidade é fru-
to da terra.

“Alvito, Património da Felicidade” foi o tema do colóquio 
que decorreu no Centro Cultural, nos dias 23 e 24 de se-
tembro, integrado no programa nacional das Jornadas Eu-
ropeias do Património.
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Os turistas portugueses e espanhóis são os que mais visitam 
o Posto de Turismo de Alvito, mostrando-nos que continua a 
ser muito relevante o turismo de proximidade pela constante 
chegada de turistas portugueses (turismo interno) e espa-
nhóis (turismo de vizinhança directa).
No terceiro trimestre de 2011, que corresponde aos meses 
de época alta para o turismo, apresenta-se uma tendência de 
evolução similar ao período homólogo de 2010. 
Os mercados tradicionais e de proximidade geográfica – Es-
panha, Reino Unido, França - são claramente aqueles que 
mais indivíduos emitem nesta época.
À medida que se analisam os mercados emissores localiza-
dos na Europa do norte e central - Alemanha, Holanda, Bélgi-
ca - menos condicionados pela recessão económica e ainda 
dotados de maior poder de compra, verifica-se que a descida 
da procura é muito ténue, sendo que os valores de 2011 se 
aproximam bastante aos de 2010.
A procura de origem italiana superou todas as expectativas 
tendo sido este o mercado emissor que mais procurou Alvito 
em Agosto. Este “boom” alicerça-se na motivação dos turis-
tas italianos com necessidade de conhecer o concelho, com 
base nos valores históricos, patrimoniais e culturais que são 
muito semelhantes aos existentes no seu país de origem.

Posto de Turismo

Ranking de Visitas por mercado emissor:
Em Julho – 1º Portugal, 2ºReino Unido, 3ºEspanha
Em Agosto – 1ºPortugal, 2ºItália (Resto da Europa), 3ºEspanha 
Em Setembro – 1ºPortugal, 2ºReino Unido, 3ºEspanha

Posto de Turismo : Nº Total de visitantes do trimestre/2011 = 
796 (no período homólogo de 2010, tínhamos registado 777 
visitantes)    

Igreja Matriz 
A Igreja Matriz de Alvito é maioritariamente procurada por turis-
tas nacionais, e no conjunto dos estrangeiros pelos oriundos do 
Reino Unido. 
O número total de visitantes do trimestre foi de 481 (registos de 
2ª a 6ª feira). 

Dia Mundial de Turismo
com monumentos abertos 
e oferta de pão alentejano

27 de setembro foi o Dia Mundial do Turismo. Em 
Alvito e Vila Nova da Baronia, a efeméride foi assi-
nalada através da abertura ao público dos princi-
pais edifícios religiosos. 
Paralelamente, todas as pessoas que visitaram o 
concelho e passaram pelo Posto de Turismo duran-
te este dia, foram agraciadas com uma lembrança 
sob a forma de pão alentejano. Destacou-se mais 
uma vez Alvito como um local “onde a felicidade é 
fruto da terra”.
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Feira dos Santos

Quando na planície alentejana as paisagens ganham tonali-
dades outonais,  todos sabem que é chegada a hora de ru-
mar a Alvito para comprar os frutos secos da época. 
As castanhas assadas, as nozes e os figos são reis da Feira 
dos Santos, onde pode ainda encontrar produtos regionais 
de qualidade como os queijos ou as botas alentejanas. 
A decorrer entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro, a 
Feira dos Santos de Alvito promete também surpreender os 
visitantes pelo programa cultural e desportivo que oferece.
Logo na sexta-feira, 28 de Outubro, o palco principal da Feira 
acolhe o concerto do músico Berg, seguido de uma sessão 
“after hours” com o DJ Mistik of Sound. 
A Banda Impulso, que no mês de agosto esteve em Vila Nova 
da Baronia, actua no sábado à noite e logo depois pode con-
tar com mais uma sessão “after hours”, desta feita pelo DJ 
Seven.
No domingo, a música estará a cargo do Grupo de Acor-
deonistas do Pombal e a dupla Miguel e André traz-nos os 
grandes sucessos de uma carreira de dez anos, na noite de 

segunda-feira, 31. “Toda a razão do meu viver”, “Não dá para 
ser feliz” ou “Por amor eu fiz loucuras” são temas incluídos 
no álbum “10 Anos Acústico” que farão as delícias do público 
quando a dupla os interpretar na Feira dos Santos. A noite de 
domingo prossegue com a actuação de Eddie van der Mark e 
dos DJs Soulside e Ezzra. 
No feriado, Dia de Todos os Santos, a manhã começa com 
uma proposta desportiva, o II Raid BTT dos Santos, com par-
tida às 9 horas no Largo das Alcaçarias. Às 16 horas pode as-
sistir a uma oficina de cante e toque de viola campaniça, na 
Associação Grupo de Cante Coral Alentejano – “Papa-Borre-
gos”. A música regional também passará pelo palco principal 
da Feira dos Santos, no domingo, com a actuação de vários 
grupos corais, a partir das 16h30, seguida dos Campos do 
Alentejo.

As castanhas assadas, as nozes e os figos são 
reis da Feira dos Santos, onde pode ainda en-
contrar produtos regionais de qualidade como os 
queijos ou as botas alentejanas. 
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Festas de Santa Maria
Vila Nova da Baronia voltou a engalanar-se para acolher, en-
tre os dias 12 e 15 de agosto, as Festas de Santa Maria.
Um baile com Edgar Baleizão abriu o programa oficial das fes-
tas, organizadas pelo Grupo Desportivo e Cultural Baronia. 
Na segunda noite, 13 de agosto, foi a vez da banda Os Jotas 
subirem ao palco e no dia seguinte o baile esteve a cargo da 
banda Impulso.
Raids taurinos, diurnos e noturnos, foram também atrações 
do programa.
Apesar do fim de tarde quente, a tradicional procissão em 
honra de Nossa Senhora da Assunção fez o povo sair à rua.

Claudisabel esteve nas Festas de Alvito
As festas em honra de Nossa Senhora da Assunção, padro-
eira de Alvito, ocorreram no fim-de-semana de 26 a 28 de 
Agosto. 
Organizadas pela Associação Juvenil Nova Geração, as festas 
de Alvito integraram no seu programa atividades de caráter 
profano e religioso. De entre os vários momentos musicais 
que animaram as festas destacamos a atuação, na sexta-
feira, da Banda Lusitana e dos Dupla Face seguida de um 
after hours. 
A cantora algarvia Claudisabel foi cabeça de cartaz das fes-
tas populares e subiu ao palco na noite de sábado.
Natural de Loulé, Claudisabel começou por brilhar no Algar-
ve onde conquistou diversos concursos de rádio. Frequentou 
aulas de canto no Conservatório Regional do Algarve e inte-
grou o projeto “Vocallis”. Considerada a melhor voz feminina 
do Algarve destacam-se canções como “Não vou voltar a cho-
rar”, “Está tudo acabado” ou “Isso é amor”.
 Na madrugada de sábado realizou-se uma garraiada e, nas 
primeiras horas de domingo a festa encerrou com a realiza-
ção de uma largada de toiros.
No plano religioso, destacamos a Procissão em Honra de 
Nossa Senhora da Assunção. 
As celebrações terminaram na noite de domingo com a atu-
ação de artistas do concelho: os Alkalina e Boudewijn Van 
Der Mark. 
As Festas de Alvito tiveram o apoio da Câmara Municipal, 
Junta de Freguesia e Bombeiros Voluntários de Alvito e da 
empresa Auto Caravela.
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VII Expobaronia

A sétima edição da Expobaronia - Feira Anual de Vila Nova da 
Baronia realizou-se entre os dias 15 e 17 de julho. Algumas 
instituições e empresas do concelho aproveitaram o certame 
para darem a conhecer ao grande público os seus produtos 
e projectos.
Este ano uma das grandes atracções do evento foi uma estru-
tura designada por “Go Fly”, uma espécie de elástico gigante 
que projectava os mais aventureiros a altitudes de fazer inve-
ja a quem não teve a coragem de testar os seus limites.
A música marcou sempre presença nos três dias da Expo-
baronia. Na primeira noite, sexta-feira, 15 de Julho, o palco 
esteve entregue a Pedro Santo, que trouxe a Vila Nova da Ba-
ronia uma panóplia de músicas portuguesas e estrangeiras 
bem conhecidas do grande público. Durante cerca de duas 
horas e com a ajuda de uma excelente banda, Pedro Santo 
interpretou temas de Zeca Afonso, Carlos Paião ou, por exem-
plo, dos Queen. 
No sábado, dia 16 de julho, o cante coral alentejano, verda-
deira marca do património imaterial da região, esteve em 
destaque com o Encontro de Grupos Corais, organizado pelos 
Amigos do Cante de Alvito. Neste encontro, com participaram 
os grupos corais Gente Nova do Campinho, Ausentes do Alen-
tejo (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 e Campos 
do Alentejo (Alvito). 
Musicalmente, a noite de sábado terminou com um baile 
onde praticamente todos dançaram ao som da banda Luz.
Os brasileiros Canta Brasil encerraram o ciclo de espectácu-
los no domingo, dia 17. 
Durante os três dias da feira anual de Vila Nova da Baronia 
e, cumprindo uma tradição popular, foi possível assistir a gar-
raiadas nocturnas e largadas de toiros pelas ruas da vila.
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Concertos
ao Entardecer
no pátio
da Pousada
O centenário da institucionalização do turismo em Portugal 
foi assinalado no concelho de Alvito, através da promoção de 
vários concertos com artistas locais.
O magnífico pátio da Pousada acolheu três concertos, sem-
pre ao fim da tarde, quando o sol começava a dar tréguas.
A 26 de Junho, os portões do castelo abriram-se para um 
concerto de repertório estival, com a Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Alvito. 
No dia 13 de Agosto foi um prazer escutar a música do grupo 
“Campos do Alentejo”, agrupamento coral e instrumental do 
concelho de Alvito, criado em 1983 e com méritos ampla-
mente reconhecidos.
Eddie Van der Mark e a dupla António João & Elisa mostraram 
a sua arte numa actuação a 25 de Setembro. Mais uma vez, 
o património teve fruição através da música, num concerto 
com público de todas as idades. 
Os concertos foram promovidos pela Câmara Municipal de 
Alvito em estreita colaboração com a Pousada de Alvito.

35º Encontro de Grupos Corais
de Alvito
35º Encontro de Grupos
Corais de Alvito
O 35º Encontro de Grupos Corais de Alvito realizou-se no sá-
bado, dia 10 de setembro, na Praça da República de Alvito.
Nesta 35ª edição atuaram os grupos corais de Alvito, COOP. 
de Grândola, Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz, Fe-
minino de Santa Vitória e Cubense Amigos do Cante.
O Encontro de Grupos Corais foi promovido pela Associação 
do Grupo de Canto Coral de Alvito e teve o apoio da Câmara 
Municipal de Alvito, Junta de Freguesia de Alvito e Junta de 
Freguesia de Vila Nova da Baronia. 
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Presidente da autarquia foi à TVI 24 
falar de medidas para combater a crise
O presidente da Câmara Municipal de Alvito, João Penetra, 
integrou o elenco de convidados do programa da TVI 24 “Por-
tugal Português”, no dia 18 de setembro.
O programa é coordenado pela jornalista Paula Magalhães e 
pretende “dar voz aos municípios e organizações regionais”. 
“Como os autarcas combatem a crise” foi o tema do debate 
que contou ainda com a participação de Jaime Soares, pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e de 
Ricardo Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Campo 
Maior.  
O convite da TVI 24 surgiu na sequência de um conjunto de 
medidas que a Câmara Municipal de Alvito tem promovido 
nesta área de intervenção, nomeadamente, no combate ao 
desemprego e na construção de um espírito empreendedor 
entre as novas gerações do concelho. 

Alunos da EPA
participaram
na Confraria
dos Gastrónomos
Benvinda, Crisolita e Jussiley, três alunos do curso de Téc-
nico de Organização de Eventos da Escola Profissional de 
Alvito, participaram na operacionalização das actividades 
da Confraria dos Gastrónomos do Alentejo, que decorreu 
no dia 8 de outubro, no Museu Regional e Pousada de S. 
Francisco em Beja.
Os alunos apoiaram o serviço de credenciação do evento, 
recepção aos novos confrades e pagamento.
A Confraria agradeceu a participação dos alunos que de-
sempenharam com “bastante profissionalismo” o seu tra-
balho.

Autarquia promove
políticas para
a igualdade de género
Alvito foi uma das autarquias portuguesas a apresentar uma 
candidatura ao Programa Operacional Potencial Humano – 
POPH – no eixo Igualdade de Género.
A igualdade de género é uma questão central que tem ganho 
relevância nos últimos anos, essencialmente devido ao facto 
de se reconhecerem os benefícios diretos e indiretos de ter 
uma força de trabalho diversificada nos vários níveis de or-
ganização.
O objetivo desta candidatura passa por “informatizar os pro-
cessos de recrutamento e seleção da temática da igualdade 
de género na formação certificada”, através de reuniões em 
cada unidade orgânica e ações de formação em todos os se-
tores.
Inicialmente, está prevista a realização de um auto-diagnós-
tico, composto por 70 questões para preenchimento que 
permitirá retratar com realismo a situação de partida da en-
tidade em torno das matérias da igualdade de género. Os 
resultados obtidos servirão de base para a construção de um 
plano de ação. 
Este processo, desencadeado pelo Município de Alvito conta-
rá com o contributo da Associação de Desenvolvimento Ter-
ras do Regadio.  
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Nesta edição do Boletim Municipal de Alvito apresentamos, de uma 
forma sintética, as principais decisões e temas de discussão nos 
Conselhos Municipais de Juventude, Desporto, Educação, Seguran-
ça, Trânsito e Ação Social.

Conselho Municipal
de Juventude
O Conselho Municipal de Juventude de Alvito reuniu no dia 27 
de Junho, na sala polivalente da Biblioteca Municipal, com o 
objectivo de analisar questões relacionadas com esta faixa 
etária. 
Perante os representantes associativos, o presidente da Câ-
mara Municipal de Alvito, João Penetra, pediu aos jovens do 
concelho para que se mobilizem no sentido de apresentarem, 
no futuro, “contributos importantes para o desenvolvimento 
da cultura e do desporto”.
O autarca sugeriu ainda a integração, no Conselho Munici-
pal de Juventude, da Associação Baronia Jovem, proposta 
que viria a ser aprovada por unanimidade. Actualmente, o 
Conselho Municipal de Juventude é integrado pelo Clube de 
Natureza de Alvito, Associação Juvenil Nova Geração, Clube 
Amadores de Pesca, Agrupamento de Escuteiros de Alvito, 
Associação Amigos do Cante de Alvito e pela Câmara Muni-
cipal de Alvito.

Conselho Municipal
de Desporto
No dia 25 de julho reuniu, na sala polivalente da Biblioteca 
Municipal de Alvito, o Conselho Municipal de Desporto. Em 
cima da mesa estiveram questões como o balanço da época 
desportiva 2010/11 e a discussão do Plano de Actividades 
para a próxima temporada. 
De uma forma geral os clubes apresentaram um balanço po-
sitivo da temporada passada.
O Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia também 
se fez representar neste encontro de trabalho, tendo o diri-
gente José Rosado referido a necessidade de promover ac-
tividades desportivas para os mais velhos. Pontualmente, a 
Câmara Municipal de Alvito já promove acções desportivas 
nos lares, apostando sobretudo em momentos partilhados 
entre idosos e crianças mas o presidente da Câmara Munici-
pal de Alvito sugeriu a hipótese de um técnico da autarquia 
se deslocar, regularmente, aos lares de terceira idade do con-
celho.
João Penetra sensibilizou os dirigentes desportivos presentes 
no Conselho Municipal, para o facto de a Câmara Municipal 
de Alvito ter visto substancialmente reduzido o seu orçamen-
to anual. Assim, pese embora a vontade de não reduzir os 
apoios aos clubes é importante que os orçamentos das agre-
miações tenham em linha de conta o momento difícil que 
atravessa o país e a que as autarquias não são alheias.

Conselho Municipal
de Educação
O Conselho Municipal de Educação de Alvito reuniu, com ca-
rácter extraordinário, no dia 1 de Março para emitir um pare-
cer sobre os novos cursos a leccionar pela Escola Profissional 
de Alvito.
Na sua intervenção, o director da Escola Profissional de Alvi-
to, António Coelho, começou por enumerar os cincos cursos 
que terminaram no ano lectivo 2010/11, os quais formaram 
mais de uma centena de jovens: técnico de restauração – va-
riante cozinha e pastelaria; técnico de restauração – variante 
restaurante e bar; técnico de informática e gestão; técnico de 
recepção e técnico de banca e seguros.
Para o triénio 2011/14 foram propostos, tendo sido dado 
parecer favorável pelo Conselho Municipal de Educação, os 
seguintes cursos: técnico de restauração – variante cozinha 
e pastelaria; técnico de restauração – variante restaurante 
e bar; técnico de informática de gestão; técnico de banca e 
seguros e ainda um curso de educação e formação, de nível 
dois, de instalação e operação de sistemas informáticos. 
O Conselho Municipal de Educação voltou a reunir nos dias 2 
de maio e 14 de julho. Nesta última sessão foi apresentado o 
balanço do ano lectivo 2010/11. No Agrupamento de Escolas 
de Alvito e, de acordo com a intervenção da sua directora, 
Paula Ferro, o ano lectivo “correu positivamente”, o plano 
curricular foi cumprido de acordo com as previsões iniciais 
e o agrupamento apresentou um sucesso de 100 por cento 
a língua portuguesa. Igual balanço foi apresentado pela Coo-
perativa de Ensino do Concelho de Alvito onde, no ano lectivo 
2010/11, dos 100 alunos matriculados 79 transitaram para 
os graus de ensino seguintes. Por seu turno, Teresa Rosa, 
representante da Escola Profissional de Alvito informou que a 
taxa de sucesso prevista naquele estabelecimento rondava, 
à altura da reunião, uma de taxa de conclusão de cerca de 
80 por cento.
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Conselho Municipal
de Segurança
O Conselho Municipal de Segurança de Alvito reuniu no dia 
23 de Maio para analisar assuntos relacionados com a segu-
rança dos cidadãos. Neste encontro, Joaquim Santos, presi-
dente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia, referiu 
a necessidade de reforçar o efectivo da Guarda Nacional Re-
publicana de maneira a aumentar o sentido de segurança e 
tranquilidade das populações. 
No que toca ao consumo de estupefacientes, o representan-
te do Instituto da Droga e da Toxicodependência, João Mário 
Sardica, afirmou que Alvito “é um paraíso” na medida em que 
não estão detectados casos problemáticos.
Por seu turno, Teresa Carapeto, do Instituto de Segurança 
Social, classificou de “muito positiva” a integração de alguns 
cidadãos de etnia cigana ao serviço da Câmara Municipal de 
Alvito. 

Conselho Local 
de Ação Social
No sentido de garantir a operacionalidade do Plano de Ação 
Social para 2011, as entidades constitutivas do Conselho Lo-
cal de Ação Social participaram no workshop “Planeamento 
e Organização da Estrutura da Rede Social”.
De entre outras prioridades, o Plano de Ação Social viu refor-
çada a sua intervenção no combate à discriminação, promo-
vendo o reforço de políticas de integração de pessoas porta-
doras de deficiência, imigrantes e minorias étnicas.
Neste cenário, destacam-se os contratos de emprego social-
mente necessário, desenvolvido pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional em parceria com o Município e Junta 
de Freguesia de Alvito que estão a promover a integração so-
cial, em contexto de trabalho, com cidadãos imigrantes de 
Leste e de etnia cigana.

Comissão Municipal
de Trânsito 
Identificar e apresentar soluções para os problemas de trân-
sito em Alvito e Vila Nova da Baronia, bem como nas estradas 
e caminhos do concelho é o principal objectivo da Comissão 
Municipal de Trânsito. 
Na última reunião, decorrida no dia 1 de Julho, foram várias 
as propostas apresentadas, nomeadamente de colocação de 
passadeiras e espelhos, proibição de estacionamento e de 
melhoramentos ao nível da sinalização vertical. Neste encon-
tro de trabalho, o comandante dos Bombeiros Voluntários de 
Alvito alertou para as dificuldades de circulação das viaturas 
dos bombeiros em algumas das artérias de Alvito e de Vila 
Nova da Baronia. 
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Remodelação
do Jardim de Infância
de Vila Nova da Baronia

A Câmara Municipal de Alvito iniciou as obras de remo-
delação do Jardim de Infância de Vila Nova da Baronia. 
Esta intervenção surge na sequência do compromisso 
assumido pelo atual elenco municipal de executar, du-
rante o presente mandato, as ações consideradas ne-
cessárias de forma a transformar o ensino público num 
pólo de excelência.
O edifício onde funciona o jardim-de-infância tem uma 
área de implantação de 388 metros quadrados, foi 
construído ao abrigo do famoso Plano dos Centenários, 
em pleno Estado Novo, iniciado pelo governo de Salazar 
em 1940. 
Embora as instalações estejam em bom estado de con-
servação, a verdade é que não estão adequadas às 
atuais exigências de conforto e bem-estar que devem 
proporcionar-se às crianças e aos profissionais que ali 
trabalham.
A intervenção que agora começa inclui o alargamento 
de algumas salas; a substituição de vãos exteriores e 
de pavimentos; trabalhos de reboco e pinturas; a remo-
delação das redes de água e esgotos ou, por exemplo, 
a criação de uma rede que permita o acesso à internet 
nos vários espaços do edifício. 
O gabinete de professores será alargado e proceder-
se-á à redistribuição das instalações sanitárias que se-
rão equipadas com novos materiais. A entrada comum 
no edifício será transferida para a zona do pátio, por 
forma a permitir o acesso a pessoas com mobilidade 
reduzida.
O atual pavimento das salas de atividades será substi-
tuído por pavimento vinílico que tem por caraterísticas 
principais o fato de apresentar boa resistência a cargas 
estáticas e dinâmicas, permitir o isolamento acústico e 
estar dotado de tratamento contra fungos e bactérias. 
O empreiteiro da obra irá realizar também trabalhos de 
reboco de interiores para pintura. Na área da carpinta-
ria está prevista a instalação de novas portas, interiores 
e exteriores, construção de bancadas de trabalho e la-
vatório duplo.  
A empreitada de remodelação do Jardim de Infância de 
Vila Nova da Baronia foi adjudicada à empresa Cons-
dep, pelo valor de 104.922,89 euros. 

A intervenção que agora começa inclui o alargamen-
to de algumas salas; a substituição de vãos exterio-
res e de pavimentos; trabalhos de reboco e pinturas; 
a remodelação das redes de água e esgotos ou, por 
exemplo, a criação de uma rede que permita o acesso 
à internet nos vários espaços do edifício. 



17

BOLETIMUNICIPAL    Outubro 2011

200 alunos
estrearam a nova
escola de Alvito

A nova Escola Básica Integrada com Jardim-de-Infância de 
Alvito (EBI/JI) entrou este ano letivo em funcionamento pro-
porcionando, pela primeira vez, condições de excelência ao 
processo de aprendizagem das novas gerações de cidadãos 
de Alvito.
São cerca de duzentos os alunos matriculados no ano de 
arranque das novas instalações, distribuídos entre o ensino 
pré-escolar (35), 1º ciclo do ensino básico (50) e 2º e 3º ciclo 
(108).
Um projeto “bem concebido” de acordo com a opinião de Pau-
la Ferro, diretora do Agrupamento de Escolas de Alvito. Esta 
dirigente lembra que até agora os alunos estavam dispersos 
por diversos edifícios e que nenhum deles reunia condições 
para continuar a servir a comunidade escolar. “Finalmente o 
sonho realizou-se e temos instalações dignas, porque Alvito 
era a única sede de concelho, em todo país, que não dispu-
nha de uma escola básica integrada”, constatou. 
A internet está disponível em todo o edifício, para além de 
existir uma sala de acesso ao admirável mundo das novas 
redes comunicacionais. As salas de aula atribuídas ao ensino 
pré-escolar e ao 1º ciclo do básico estão apetrechadas com 
equipamentos modernos e funcionais. Os quadros interativos 
são apontados como uma das grandes novidades em termos 
de equipamento e são os próprios professores a reconhece-
rem que as suas aulas se “tornam mais atrativas” graças à 
introdução destas novas ferramentas tecnológicas. 
Apesar do esforço empreendido pelos dirigentes da escola, 
registaram-se alguns percalços no processo de abertura do 
ano letivo, nomeadamente no que toca ao 2º e 3º ciclo de en-
sino. “Só no dia 19 de setembro tivemos autorização do Mi-
nistério da Educação para iniciar o processo de recrutamento 
dos professores que, por decisão ministerial, foi feito através 
da Bolsa de Recrutamento à semelhança do que acontece 
em todo o país” explicou Paula Ferro. O processo haveria de 
ficar concluído no dia 29 de setembro, data em que os docen-
tes foram colocados e em que se deu início ao período letivo 
para o 2º e 3º ciclo. 
A entrada em funcionamento dos serviços de cantina e bar, 
apontada para o decurso do segundo período escolar, con-
cluirá o processo de instalação da nova escola de Alvito.
Ganham, sobretudo, as crianças que encontram num único 
espaço salas de aula equipadas com as mais recentes te-
nologias, biblioteca, auditório, salas polivalentes, centro de 
recursos, zonas desportivas e zonas de recreio ao ar livre.



18

Sessão informativa mostrou 
como devemos gerir e poupar 
recursos financeiros

A DECO – Defesa do Consumidor, em parceria com a Câ-
mara Municipal de Alvito, promoveu no dia 13 de outubro, 
na sala polivalente da Biblioteca Municipal, uma sessão 
informativa direccionada a toda a população, com o tema 
“gerir e poupar – faça contas à vida”.
Os promotores desta sessão pretenderam consciencializar 
o consumidor para a necessidade de organizar e elabo-
rar orçamentos familiares; ajudar o consumidor a gerir os 
seus rendimentos; apresentar conselhos sobre os cuida-
dos a ter na negociação e renegociação dos seus créditos 
e seguros e chamar à atenção para as consequências ne-
fastas de uma situação de endividamento excessivo. 
Durante a sessão os consumidores foram ainda alertados 
para os cuidados a ter com a publicidade e serviços finan-
ceiros, tendo sido apresentados os meios de apoio exis-
tentes para situações de sobre-endividamento.

Indicadores revelam
sucesso escolar
no concelho

Indicadores de diversas proveniências atestam o sucesso 
escolar das crianças e jovens do concelho, no ano letivo 
2010/11. 
No Agrupamento de Escolas de Alvito uma avaliação externa 
à disciplina de Língua Portuguesa revela um sucesso de 100 
por cento.
Por outro lado, na Escola Profissional de Alvito mais de 80 por 
cento dos estudantes concluíram, com sucesso, o ano letivo.
Mais recentemente foram divulgados os resultados dos exa-
mes de 9º ano, que colocaram a CECA – Cooperativa de Ensi-
no do Concelho de Alvito em quarto lugar no ranking de esco-
las do distrito de Beja, com uma nota média de 2,77. 

Manuais escolares
gratuitos para
as crianças
do 1º ciclo
No início deste novo ano letivo,  a Câmara Municipal de Alvito 
voltou a oferecer os manuais escolares a todas as crianças 
que frequentam o 1º ciclo do ensino básico nas escolas do 
concelho. Cerca de nove dezenas de alunos receberam os 
manuais de Língua Portuguesa, Matemática e de Estudo do 
Meio, sem qualquer custo para as famílias.
Consciente do momento financeiro difícil que o país e a maior 
parte dos agregados familiares atravessam, a autarquia en-
tende que este é mais um passo,  que tem como objectivo 
assegurar que nenhuma criança de Alvito ou Vila Nova da Ba-
ronia se veja impedida de aceder aos meios indispensáveis 
para o sucesso do seu percurso escolar.
A autarquia de Alvito despendeu uma verba de 2196 euros 
na aquisição dos manuais escolares, que foram entregues 
pelos membros do executivo municipal, numa recente visita 
efetuada às escolas. 
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Passeio Sénior
levou duas centenas
de pessoas
a Sesimbra
Cerca de duas centenas de cidadãos reformados ou maiores 
de 60 anos, residentes no concelho de Alvito, participaram 
na segunda edição do Passeio Sénior, iniciativa promovida 
anualmente pela Câmara Municipal de Alvito.
O passeio realizou-se no final do mês de agosto e teve como 
destino o concelho de Sesimbra. Durante o dia os convidados 
especiais do Município de Alvito tiveram a oportunidade de 
visitar o Castelo e Vila de Sesimbra e o Santuário de Nossa 
Senhora do Cabo Espichel.
Localizado no sudoeste do distrito de Setúbal, o concelho de 
Sesimbra apresenta uma magnifica linha costeira que se es-
tende desde a Lagoa de Albufeira até à Serra da Arrábida. 
Como anteriormente ficou mencionado, os munícipes que 
integraram este passeio tiveram a oportunidade de visitar o 
Cabo Espichel, construído em 1790, sendo o primeiro farol 
marítimo instalado na costa portuguesa e alcança as 26 mi-
lhas.
O Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel foi construí-
do no século XVIII, por ordem de D. Pedro II e de D. José, e é de 
estilo maneirista e barroco e congrega uma igreja, duas alas 
de hospedarias, a casa da água abastecida por um aqueduto 
e a casa da ópera, de finais de oitocentos. Este Santuário 
está classificado como imóvel de interesse público.
Depois de uma visita por Sesimbra foi servido um almoço a 
todos os participantes, seguido de inúmeros momentos de 
convívio onde reinou a boa disposição.
Para muitos este passeio serviu para recordar Sesimbra, 
para outros tantos esta foi a sua primeira deslocação àque-
las paragens. Um presente mais do que merecido que a Câ-
mara Municipal de Alvito faz questão em ofertar a todos os 
cidadãos seniores do concelho.

Passeios com idosos
de Vila Nova da Baronia

Fátima e Redondo foram os destinos escolhidos para os 
dois passeios com idosos, promovidos recentemente pela 
Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia.
No primeiro passeio, além da visita obrigatória ao Santuá-
rio de Fátima, os participantes tiveram ainda oportunidade 
de visitar o Mosteiro de Alcobaça, onde lhes foi proporcio-
nada uma visita guiada pelo seu interior.
O concelho alentejano do Redondo foi o destino de um 
outro passeio organizado pela Junta de Freguesia. No 
Redondo, os cidadãos seniores de Vila Nova da Baronia 
passearam pelas ruas floridas e fizeram um pequeno per-
curso pela Serra de São Mamede.

Avós e netos visitaram Museu 
de Vidigueira

Avós e netos participaram juntos numa atividade que a 
Câmara Municipal de Alvito promoveu no dia 26 de julho, 
a propósito do Dia dos Avós.
18 avós e 16 netos visitaram o Museu Municipal de Vidi-
gueira que retrata a história do ensino primário naquele 
concelho e mostra uma visão do quadro económico das 
décadas de 30 e seguintes, relembrando os ofícios da 
época em áreas tão distintas que vão da agricultura à in-
dústria.
Esta ação pretendeu realçar a importância das relações 
de afecto que liga fortemente avós e netos.
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Cor e imaginação 
na Exposição
da CAF
A sala polivalente da Biblioteca Municipal de Alvito aco-
lheu, durante o mês de setembro, a exposição de traba-
lhos de expressão plástica, elaborados pelas crianças dos 
jardins-de-infância de Alvito e Vila Nova da Baronia no âm-
bito da CAF – Componente de Apoio à Família.

“Longevo Fiir”
   passou por Alvito

De 15 de julho a 16 de setembro esteve patente ao público, 
no Centro Cultural de Alvito, a exposição de fotografia “longe-
vo fiir”, da autoria de Júlio Roriz.
Roriz, no conjunto da sua obra, aborda de forma diversa a 
expressão fotográfica: os processos, a técnica, os conteúdos 
estéticos e temáticos. 
Neste trabalho que muitas pessoas tiveram a oportunidade 
de apreciar, Roriz mostrou-nos “insectos, aves e outros ani-
mais no mundo das naturezas mortas”. 
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Dia Mundial
de Tricotar em Público
Mulheres de todas as gerações responderam ao desafio da 
Junta de Freguesia de Alvito e juntaram-se, no dia 11 de ju-
nho, na Praça da República, para as comemorações do Dia 
Mundial de Tricotar em Público.
Este é um movimento que nasceu em 2005, destina-se a reu-
nir todas as pessoas que gostam de tricotar para que possam 
partilhar a sua arte, paixão e técnica que encontra nas agu-
lhas e nas linhas a sua matéria-prima. 
Em Alvito, as participantes divertiram-se e conviveram en-
quanto expunham na Praça os trabalhos feitos pelas suas 
próprias mãos. Saias de mesa, colchas, panos de cozinha, 
camisolas e meias foram alguns dos artigos que estiveram 
em exposição.

Mais uma criança 
nasceu em Alvito!

O mais jovem cidadão de Alvito é o Eduardo José Pombeiro 
Ameixa que nasceu no dia 23 de maio. A Junta de Freguesia 
de Alvito, em cerimónia singela, entregou aos pais do Eduar-
do o subsídio de nascimento, no valor de cem euros, e duas 
prendinhas realizadas por um grupo de senhoras da fregue-
sia, que num gesto de solidariedade, quiseram assim dar as 
boas vindas aos mais recente cidadão da nossa vila.
Renovamos os votos de felicidades e de longa vida para o 
recém-nascido e para os pais.
A Junta de Freguesia de Alvito tem mais subsídios para atri-
buir e prendinhas para oferecer! Alvito precisa de gente!

Noites de verão 
“animadas”
em Alvito e Vila Nova
da Baronia

As noites quentes de verão foram bastante animadas em 
Alvito e Vila Nova da Baronia. Nos meses de julho e agos-
to, por iniciativa das respetivas juntas de freguesia, a po-
pulação saiu à rua para assistir aos espetáculos musicais 
integrados na programação do Animar a Praça (Alvito) e 
Animar a Vila (Vila Nova da Baronia). 
Pela Praça da República de Alvito passaram os fadistas 
da terra, o grupo Campos do Alentejo, o músico Edgar Ba-
leizão, entre muitos outros.
Vários espaços públicos de Vila Nova da Baronia foram 
brindados com a atuação de bandas filarmónicas, grupos 
de dança e cantares regionais, bailes, entre outros espe-
táculos.
O público aderiu a esta forma de animação proposta pe-
las juntas de freguesia. A Câmara Municipal de Alvito deu 
apoio logístico à realização dos espetáculos e felicita as 
duas juntas de freguesia pela sua organização.
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Alvito tem campeão
de pesca desportiva

O jovem alvitense António Nunes, de 16 anos de idade, vai 
representar Portugal no Campeonato Mundial de Pesca Des-
portiva de Rio, a realizar em 2012 na Eslovénia. 
O passaporte para o campeonato do mundo ficou garantido 
depois de António Nunes ter conquistado o título de campeão 
nacional de pesca desportiva de rio, no escalão de juniores, 
na cidade de Chaves. Neste campeonato o jovem atleta con-
quistou o 1º e 2º lugar, dando-lhe assim a vitória no campeo-
nato com 15 pontos. 
O pai, também António Nunes, acumula o cargo de presiden-
te do Clube Amadores de Pesca Desportiva do Baixo Alentejo 
com o de treinador pessoal do jovem campeão e revela o se-
gredo para as boas prestações do filho: “ele é um pescador 
nato (quase que nasceu na pesca!), mas também devo des-
tacar o seu empenho e dedicação nos treinos”. 
Na Eslovénia a família Nunes conta ter oportunidade para 
treinar pelo menos uma semana antes do inicio da compe-
tição, porque “nós não conhecemos o local e não sabemos 
que peixe iremos lá encontrar”.
No mundial estarão os melhores atletas do planeta mas o pai 
António Nunes acredita que “tudo é possível”, o mesmo será 
dizer que o jovem alvitense tem boas hipóteses de voltar a 
surpreender-nos. 
O campeão do mundo será aquele que, num determinado 
tempo e recorrendo a uma série de técnicas especificas, con-
siga retirar do rio o maior número de quilos de peixe.
Enquanto não chega o momento da partida a família Nunes 
continua a treinar intensamente na região. Os treinos sema-
nais decorrem nas pistas de pesca existentes em Pedrógão e 
Santa Margarida do Sado.

O jovem alvitense António Nunes, de 16 anos 
de idade, vai representar Portugal no Campe-
onato Mundial de Pesca Desportiva de Rio, a 
realizar em 2012 na Eslovénia. 
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Férias Desportivas
e Culturais de Verão

De 12 de julho a 31 de agosto a Câmara Municipal de Alvito 
promoveu mais uma edição do projeto Férias Desportivas e 
Culturais. 
Na Piscina Municipal de Alvito, onde decorreram grande par-
te das atividades programadas, as crianças e jovens inscritos 
neste projeto de ocupação de tempos livres participaram em 
aulas de adaptação ao meio aquático e jogos lúdicos e pe-
dagógicos.
Os mais novos visitaram a barragem de Odivelas e a praia de 
S. Torpes. Na barragem, tiveram a oportunidade de praticar 
canoagem e para algumas crianças esta foi a primeira visita 
à praia. 
Atividades desportivas no Pavilhão e exibição de filmes na 
Biblioteca Municipal de Alvito também constaram do progra-
ma de ocupação das férias de verão, no concelho. De igual 
modo, com o intuito de ocupar os tempos livres e para pro-
moção da prática desportiva, mas para uma faixa etária mais 
adiantada, realizaram-se aulas de hidroginástica nas Pisci-
nas Municipais.

1ª Maratona
de Futsal de Alvito

A equipa Estúdio 33, composta por jogadores de Alvito e de 
Vila Nova da Baronia, venceu a primeira edição da Maratona 
de Futsal de Alvito que decorreu ininterruptamente nos dias 
30 e 31 de julho, no Pavilhão Gimnodesportivo.
A maratona foi organizada pela Associação Juvenil Nova Ge-
ração e contou com a participação de 13 equipas. Em segun-
do lugar ficou classificada a equipa “Pastelaria Matias” que, 
na final, perdeu por três bolas a uma.
A Câmara Municipal de Alvito saúda o grupo de jovens que di-
namizou este projeto e deseja que o sucesso desta primeira 
edição possa dar ânimo aos organizadores de forma a que 
repitam a experiência no próximo ano. 
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A pretexto dos 16 anos de vida, celebrados no mês de setem-
bro, o Boletim Municipal destaca, nesta edição, o magnifico 
trabalho que é desenvolvido no concelho pelo Clube de Na-
tureza de Alvito. A agremiação actua nas áreas da formação, 
competição e do lazer, orgulhando-se de contribuir positiva-
mente no processo de construção das novas gerações, com 
resultados visíveis no ponto de vista desportivo mas também 
humano.
O Clube de Natureza de Alvito celebrou em setembro 16 anos 
de vida. Os fundadores do clube foram Joaquim Patrício, Ma-
ria Oliveira, Maria Lucília, Joaquim Banha e Marieta Vasco 
que pertenciam, inicialmente, à secção de orientação do Gru-
po Desportivo e Cultural de Alvito. Insatisfeitos com o fraco 
apoio atribuído pelo clube à modalidade de orientação sen-
tiram a necessidade de sair para fundar uma nova agremia-
ção que tivesse, nos seus genes, uma maior sensibilidade a 
outras modalidades desportivas para além do futebol.
“Sentimos a necessidade de criar uma estrutura de raiz por-
que, infelizmente, a escola do futebol não é receptiva às coi-
sas novas”, explicou ao Boletim Municipal Joaquim Patrício, 
ex-ofical da Marinha Portuguesa e presidente do Clube de 
Natureza de Alvito. Este responsável recordou que os atletas 
fundadores do CNA “deram uma grande relevância ao GDC 
Alvito e o clube não aproveitou a sua dedicação e qualidades 
desportivas”.
À primeira modalidade praticada, a orientação, seguiu-se 
o atletismo que actualmente tem maior preponderância no 
CNA devido aos resultados obtidos e às qualidades técnicas 
dos seus atletas. Só mais tarde, com o surgimento das pri-
meiras piscinas públicas na região começaram a ser promo-
vidas actividades de índole formativo. 
De entre os projectos formativos do CNA destacam-se as “Es-
colinhas Desportivas”, destinado a crianças com idades com-
preendidas entre os 7 e os 11 anos e ainda a participação 

regular nas actividades de enriquecimento curricular. Uma 
situação que permite “contactar com os miúdos numa idade 
muito precoce o que favorece a construção de uma formação 
adequada a cada atleta”. Uma política que tem dado “bons 
resultados porque os atletas fidelizam-se às equipas do clube 
e nós oferecemos-lhes uma formação técnica muito boa”.
A prática de uma modalidade desportiva em fase de cresci-
mento e construção da personalidade, está a beneficiar as 
crianças e os jovens do concelho de Alvito. Essa relação en-
tre desporto e sucesso escolar é mais do que evidente: “os 
praticantes de modalidades desportivas no nosso clube são 
também os melhores alunos das suas escolas”. 
Actualmente, o Clube de Natureza de Alvito conta com 113 
praticantes que se dividem entre as actividades formativas, 
competitivas e de lazer. Na área competitiva o clube tem per-
to de 80 atletas e, de entre as actividades de lazer destacam-
se as caminhadas e uma classe de ginástica aquática. 
O CNA é federado nas modalidades de orientação, atletismo 
e triatlo situação que lhe permite atrair “alguns apoios finan-
ceiros e toda a cobertura legal e técnica necessária” ao de-
senvolvimento do seu projecto.
Em termos de infra-estruturas para a prática das modalidades 
desportivas o Clube de Natureza de Alvito utiliza o pavilhão 
gimnodesportivo do concelho. Os seus atletas deslocam-se 
com regularidade aos concelhos de Beja e Vidigueira para 
usufruírem de piscinas cobertas e de uma pista de atletis-
mo. 
O presidente do clube sublinha que seria importante a con-
cretização de um projecto antigo que passa pela construção 
de uma pista de atletismo à volta do campo de futebol de Alvi-
to. Além de permitir melhores condições de treino aos atletas 
do concelho, esta infra-estrutura atrairia a Alvito “equipas de 
fora que aqui poderiam realizar os seus estágios”, defendeu 
Joaquim Patrício. 

Aniversário do Clube de Natureza de Alvito

Praticantes de desporto
são melhores alunos
na escola
O Clube de Natureza de Alvi-
to celebrou em setembro 16 
anos de vida. Os fundadores 
do clube foram Joaquim Patrí-
cio, Maria Oliveira, Maria Lucí-
lia, Joaquim Banha e Marieta 
Vasco que pertenciam, inicial-
mente, à secção de orientação 
do Grupo Desportivo e Cultural 
de Alvito. 
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Os campeões de Alvito
O único título internacional do clube foi conquistado por Ân-
gela Silvério, em 2007, no Campeonato Ibérico de Orientação 
e BTT. Os títulos nacionais mais antigos pertencem à primeira 
geração de atletas formada no Clube de Natureza de Alvito. 
Entre os melhores encontramos os nomes de Joaquim Patrí-
cio, Maria Oliveira, Rute Cansado e Fátima Matoso.
De uma segunda geração de campeões saltam à vista as vi-
tórias de Vitor Carvalheira e Ângela Silvério. Mais tarde ha-
veria de aparecer João Figueiredo – Mega, que tem revelado 
grandes capacidades no atletismo e na orientação. “Ele é o 
melhor júnior nacional e um dos melhores cinco atletas a ní-
vel nacional”, constata Joaquim Patrício. 
Outra das estrelas do clube é João Caeiro, jovem de 18 anos 
que granjeia grandes prestações no atletismo mas que “tem 
propensão para qualquer das outras modalidades”. Com tí-
tulos distritais, regionais e um pódio nacional, Caeiro é con-
siderado por Joaquim Patrício como “um atleta ao nível do 
Fernando Mamede”. 
Carlos Papa Cinza é tido como um dos melhores atletas de 
fundo ao nível distrital e regional. 

Projecto “Escolinhas Desportivas”
O Clube de Natureza de Alvito volta a oferecer, nesta época 
desportiva 2011/12, diversas actividades para os mais no-
vos no âmbito do projecto “Escolinhas Desportivas”.
O CNA promove à segunda-feira a modalidade de natação, à 
terça-feira há badminton no pavilhão gimnodesportivo, à sex-
ta-feira atletismo e ao sábado BTT. Refira-se que as crianças 
podem ainda integrar a Escola de Triatlo, com disciplinas tão 
distintas como a natação, a corrida e o ciclismo, em diversos 
dias da semana.
Para mais informações sobre este projecto visite o website 
do CNA em http://cnalvito.blogs.sapo.pt ou contacte o clube 
pelo telemóvel 962960322 ou ainda pelo correio electrónico 
cn.alvito@sapo.pt.
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Eleição de novos
dirigentes
no GDC Baronia
Foram eleitos os corpos sociais do Grupo Desportivo e Cultu-
ral Baronia para o biénio 2011/13. O acto eleitoral decorreu 
no dia 18 de junho, tendo a nova direcção tomado posse no 
dia 2 de julho. De acordo com informação oficial do clube, os 
novos corpos sociais darão “continuidade ao excelente tra-
balho realizado até agora”, uma vez que a maioria dos ante-
riores dirigentes foi reconduzida para um novo mandato.
A presidência da direcção é assumida por Joaquim Fonseca 
Fernandes, contando com Miguel Fialho de Carvalho como 
vice-presidente. A Assembleia Geral é presidida por João Al-
ves de Carvalho que conta, na vice-presidência, com Jorge 
Pereira Santos.
O Conselho Fiscal do clube é presidido por Felizardo Manuel 
Carvalho.

Equipa da casa venceu 3º Torneio de 
Futsal GDC Baronia

O 3º Torneio de Futsal CGD Baronia foi ganho pela equipa da 
casa. O torneio realizou-se no sábado, 24 de Setembro, e con-
tou com a participação do Grupo União Sport (distrital de Évo-
ra), Albufeira Futsal (2ª divisão nacional) e da Casa do Benfica 
de Alcochete (distrital de Setúbal).
Como fizemos referência anteriormente, os anfitriões vence-
ram este torneio após terem disputado a final com o Albufeira 
Futsal, jogo que venceram por três a dois. Em terceiro lugar 
classificou-se a equipa Casa do Benfica de Alcochete e em 
quarto e último lugar ficou o Grupo União Sport de Évora.
O Grupo Desportivo e Cultural da Baronia agradece às equipas 
participantes pela forma como se entregaram e disputaram 
este torneio.
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GDC Alvito
volta a apostar no futebol
O Grupo Desportivo e Cultural de Alvito desenvolve a sua ativi-
dade na área do futebol em três escalões, o Futalvito - engloba 
o escalão de Petizes e Traquinas, os benjamins e infantis, es-
tes dois últimos federados na Associação de Futebol de Beja e 
que disputam as suas respetivas competições internas.
No passado dia 28 de setembro de 2011 o GDC Alvito teve o 
prazer de receber no seu reduto a equipa da União Recreativa 
e Cultural da Abrunheira, que prontamente aceitou o convite 
solicitado pelo GDC Alvito para um intercâmbio nos escalões 
de formação federados para servir como jogo de apresentação 
dos plantéis. 
A equipa de Benjamins é então constituída pelos seguintes 
atletas: Vasco Efigénio, Diogo Sousa, Rafael Ferreira, Gonça-
lo Rafael, Gonçalo Romaneiro, Diogo Conceição, Artur Silva, 
Pedro Fernandes, Bernardo Carvalho, Diogo Soares, Francisco 
Ganso, Gonçalo Parreirinha, Paulo Mira, Dinis Chouriço, Rodri-
go Tripa e João Pedro Paulino.
A equipa técnica é composta por José Manuel Romaneiro, Dio-
go Rosado, João Aires e Nuno Santana. 
A equipa de Infantis é constituída pelos seguintes atletas: To-
más Mira, Filipe Carvalho, Pedro Frangão, Afonso Silva, Artur 
Silva, Pedro Ameixa, Rafael Marques, Rodrigo Pereira, Luís Plá-
cido, Pedro Martins, José Galhardo, João Braz, Rodrigo Coelho, 
Diogo Conceição, Gonçalo Romaneiro, João Carvalho, Samuel 
Beijinha e Filipe Lobo.
A equipa técnica é composta por Diogo Rosado, João Aires, 
José M. Romaneiro e Nuno Santana.
No que respeita ao jogo, a equipa do GDC Alvito perdeu o en-
contro por 1-7 frente à URC Abrunheira.

Futalvito (Petizes e Traquinas)
A atividade iniciar-se-á, à partida, a partir do dia 9 de novembro 
e brevemente irá haver mais informações disponíveis e inscri-
ções abertas para que os mais jovens possam dar os primeiros 
passos na prática desportiva.
Para acompanhar e auxiliar as equipas está disponível um 
número muito relevante de diretores e auxiliares de direção 
como: Arlindo Chanfana, António Calhau, José M. Romaneiro, 
Álvaro Mira, Victor Galhardo, Teresa Gonçalves, Elsa Martins, 
César Catarino e Joaquim Manuel Mira. Para além destes no-
mes, o GDC Alvito gostaria de aproveitar para agradecer a to-
dos os pais e outros diretores que têm contribuído e auxiliado 
todas as iniciativas que a entidade desenvolveu e pretende 
desenvolver.

Nem só de futebol vive
o GCD Alvito
O Grupo Desportivo e Cultural de Alvito para além do futebol 
tem também duas outras secções, uma de Cicloturismo e ou-
tra de Veteranos, que promovem o nome da nossa entidade e 
do nosso concelho nas provas e convívios em que participam. 

De referir que a secção de Veteranos já apresenta um calen-
dário bem composto de jogos para a época de 2011/2012 e 
a secção de Cicloturismo já participou recentemente em dois 
Passeios de Cicloturismo, um em Beringel e outro em Viana 
do Alentejo.
Para além destas duas secções o Grupo Desportivo e Cultural 
de Alvito pretende proporcionar aos seus sócios e à população 
em geral, principalmente à população do sexo feminino, a prá-
tica de atividade física através de aulas de Ginástica. Assim, 
o Grupo Desportivo de Alvito pretende proporcionar aulas de 
grupo, aulas de treino funcional e de treino localizado assim 
como aulas de FitBal (atividade em expansão) e atividade fí-
sica sénior. 
Mas nem só de desporto vive o Clube Desportivo e Cultural de 
Alvito a quem pertence também o Grupo Coral Feminino “As 
Madrugadeiras”, que tem um calendário de atividades bastan-
te preenchido ao longo do ano.
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Estrada Nacional 258 interdita ao trânsito
Obras na Ponte sobre a Ribeira do Alvito
A Câmara Municipal de Alvito informa a população que a em-
presa Estradas de Portugal iniciou, no dia 20 de Setembro, os 
trabalhos de reabilitação da Ponte sobre a Ribeira do Alvito, na 
Estrada Nacional 258. De acordo com as previsões da empresa 
a obra deverá terminar no dia 9 de Dezembro. 
No período em que decorrem os trabalhos de reabilitação da 
ponte, a Estrada Nacional 258 ficará interdita ao trânsito auto-
móvel, no troço compreendido entre as localidades de Alvito e 
de Vila Ruiva. 

Como percursos alternativos, a Estradas de 
Portugal sugere:

Percurso Alvito/Ferreira do Alentejo/Beja: Estrada Nacional 
257 (até ao cruzamento da Estrada Nacional 2) - Estrada Nacio-
nal 2 (até Ferreira do Alentejo) - Itinerário Principal 8 até Beja. 
Percurso Alvito/Viana do Alentejo/Vidigueira: Estrada Nacio-
nal 257, no sentido de Viana do Alentejo 
A Câmara Municipal de Alvito sugere ainda a seguinte opção:
Percurso Alvito/Cuba/Beja: Estrada Nacional 257 - Estrada 
Municipal 524 - Caminho Municipal 1007 (estrada do Monte 
Ruivo) 

A Câmara Municipal de Alvito adjudicou a empreitada de re-
forço e consolidação da fachada de um edifício particular, na 
Rua Alexandre Herculano, à empresa Francisco Marques e 
Filho, pelo valor de 12.318 euros. 
As obras que estão em curso pretendem resolver um proble-
ma causado pelos serviços da autarquia que, há cerca de dez 
anos, realizou uma intervenção no subsolo que é apontada 
como causa dos problemas identificados nas estruturas e 
fundações da habitação.
A empreitada que agora decorre pretende solucionar os pro-
blemas de estabilidade do edifício, repondo as condições de 
segurança aos seus habitantes e transeuntes naquela zona 
da vila de Alvito.

Obras em habitação
da Rua Alexandre Herculano
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obras

Manutenção da estrada do Pavilhão Manutenção do caminho da Horta Nova

Adjudicação da empreitada de ampliação obra dos 
balneários do Campo de Futebol de Alvito

Colocação de um posto de transfor-
mação de energia elétrica na Escola 
EBI/JI de Alvito

Manutenção da Estrada de Água de PeixesNos meses de verão a Câmara Municipal de 
Alvito realizou trabalhos de limpeza de vale-
tas e bermas nas seguintes estradas: São 
Romão, Horta Grande, Trancoso e Água de 
Peixes. No mesmo período realizaram-se tra-
balhos de manutenção da estrada Curral das 
Vacas, Bacalhau e Sant’Águeda. 
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Execução de passeio junto à Escola EBI+JI de Alvito

Arranjo de estrada com betuminoso junto 
à Escola EBI/JI de Alvito

Pintura da Nora e muros no jardim junto ao Centro 
Cultural de Vila Nova da Baronia

Entrega de cal aos mu-
nícipes em Alvito e Vila 
Nova da Baronia

Instalação
de luminárias 
públicas em Vila 
Nova da Baronia

Instalação de novas luminárias pú-
blicas junto ao Centro Cultural de 
Vila Nova da Baronia

Arranjo/recuperação de contentores de 
lixo doméstico

Limpeza de terrenos na Rua Catarina 
Eufémia e no Bairro Dr. Teófilo Sim Sim, 
em Vila Nova da Baronia
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Novembro | Dezembro

Até 4 de Dezembro
Biblioteca Municipal
de Alvito Encontros de Luz
Exposição de Fotografia de 
Valter Bento

17 de Dezembro
(hora a confirmar)

Igreja Matriz de Alvito

Concerto de Natal
G.C. Amigos do Cante
G. C. A. Cante Coral Alen-
tejano de Alvito
G. C.“As Madrugadeiras”
B. F. dos Bombeiros
Voluntários de Alvito

Organização: Junta de 
Freguesia de Alvito

De 12 a 19
de Novembro
Iluminação do edifício da 
Câmara Municipal
de Alvito
O edifício da Câmara Muni-
cipal de Alvito ficará ilumina-
do de azul para assinalar a 
campanha mundial de sen-
sibilização para a questão 
da diabetes, numa parceria 
entre o Município de Alvito 
e a Internacional Diabetes 
Federation.

De 2 de Dezembro a 
31 de Janeiro Centro 
Cultural de Alvito
Diversidades,
exposição de pintura
da autoria de Francisco
Alberto “Patico”

Dezembro
(dia e hora a confirmar)

Igreja Matriz de Alvito
Missa de Ação de Graças 
e Bênção da Certificação 
dos Voluntários

Dezembro
Férias Desportivas
& Culturais
(consultar programa)

14 de Dezembro
Dia do Atletismo
Atividades destinadas a 
alunos do ensino básico

18 de Dezembro
(hora a confirmar)

Igreja Matriz de Vila 
Nova da Baronia

Concerto de Natal 
G. C. Amigosdo Cante
G. C. A. Cante Coral Alen-
tejano de Alvito
G.C.“As Madrugadeiras”
B. F.  dos Bombeiros
Voluntários de Alvito

Organização: Junta de 
Freguesia Vila nova da 
Baronia
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