
 “Não nos podem pedir que este direito, o DIREI-
TO À EDUCAÇÃO, seja pago e de forma tão contradi-
tória, isto é, por  via do encerramento de uma escola, 
a escola da freguesia de Vila Nova da Baronia que, 
por acaso,  tem uma população escolar praticamente 
igual à da sede do concelho.  

Alvito protestA contrA
encerrAmento dA escolA

 Qual é a legitimidade do encerramento da esco-
la de Vila Nova da Baronia, como contrapartida para 
o financiamento do Agrupamento Escolar de Alvito, 
tendo em conta que esta medida, não é taxativa na 
Carta Educativa do Concelho, a qual foi ratificada 
pelo Ministério da Educação?” (Editorial página 2)

Autarquia promove
Campos de Férias
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Informam-se os munícipes que as deliberações de eficácia externa, da Câmara e Assembleia Mu-
nicipal, Avisos, Editais e outros de caráter relevante podem ser consultados no site da autarquia 
em www.cm-alvito.pt
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comemorações do iv
centenário da morte
de d. luís cerqueira

Município de Alvito
assumiu o antigo

compromisso
de doação de terreno

do Lar de Alvito
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Com vista a melhor informar as populações de Alvito e Vila Nova da Baro-
nia, promovemos a realização de uma sessão pública de esclarecimento 
da proposta de revisão do PDM, no dia 28 de Julho, pelas 21h, no Centro 
Cultural de Alvito.



Inevitavelmente teria que falar da Es-
cola do 1º ciclo de Vila Nova da Ba-
ronia, tema que me preocupa de for-

ma particular desde o passado mês de 
março e que me traz verdadeiramente 
incomodado e triste. Foi no final do mês 
que a Sra. Delegada Regional da Educa-
ção do Alentejo nos comunicou o encer-
ramento da escola, facto que provocou a 
nossa total discordância, e quando digo 
a nossa, refiro-me à câmara, que por 
unanimidade reprovou a intenção de en-
cerramento da escola.  
 Contactei o presidente da Direção 
da Associação de Pais e reunimos com 
os encarregados de educação.
 Com a presença do presidente da 
Junta de Freguesia de Vila Nova e Dire-
tora do Agrupamento de Escolas do con-
celho deixámos clara a nossa oposição 
a esta medida e comprometemo-nos a 
tudo fazer para a evitar. 
 Reuni com a Sra. Delegada Regio-
nal que manteve a sua posição, de que 
discordámos frontalmente. Solicitei uma 
audiência ao Sr. Ministro da Educação 
que, como era de esperar, nos ignorou 
completamente. Alvito não conta para a 
5 de Outubro! O Sr. Ministro remeteu-nos 
para a Delegada Regional da Educação 
do Alentejo, com quem voltámos a abor-
dar o assunto, não nos valendo, contudo, 
qualquer dos argumentos apresentados. 
A Sra. Delegada manteve a posição de 
intransigência em relação ao fecho da 
Escola de Vila Nova da Baronia.  
 De nada nos valeu lembrar que não 
temos abandono escolar, que a nossa es-
cola é uma escola de sucesso, com pro-
vas de excelência ao nível da educação 
ambiental; que é um espaço que reúne 
todas as condições para a prática letiva 
e que o edifício ainda recentemente foi 
beneficiado e dotado dessas condições; 
que não estamos isolados, integramos 
uma unidade escolar com mais de 60 
crianças entre o pré-escolar e o primei-
ro ciclo; que no 1º ciclo temos 43 alunos 
com tendência para aumentar, ainda 
o ano passado nasceram 19 crianças 
em Vila Nova; temos um corpo docente 
empenhado e envolvido em práticas de 
trabalho cooperativo com os docentes 
do Agrupamento de Escolas do Concelho 
de Alvito… Temos, é verdade, alunos de 2 
anos de escolaridade em cada uma das 
turmas, mas isso não tem sido impedi-
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Escolar, e por último interpusemos uma 
providência cautelar contra o encerra-
mento da escola. Aguardamos serena-
mente o desfecho desta ação. Confiamos 
na justiça para que se faça justiça e a 
ESCOLA DE VILA NOVA continue com um 
espaço educativo e de cultura naquela 
freguesia, prosseguindo a missão para 
que foi criada. Assumimos o compro-
misso da sua defesa. Incomoda-me ver 
uma freguesia do concelho perder mais 
um serviço público; entristece-me ver en-
cerrar escolas, e a de Vila Nova, particu-
larmente. Sempre que se fecha a porta 
de uma escola, perde-se um pouco da 
vivência da comunidade e como que se 
quebra uma perspetiva de futuro pois é 
isso que as crianças representam. 
 Nem tudo foi desagradável nestas 
últimas semanas. Posso anunciar que 
a revisão do Plano Diretor Municipal de 
Alvito, processo iniciado há 11 anos, se 
aproxima finalmente do seu termo, ca-
bendo aqui agradecer e destacar o em-
penho da CCDR, da empresa responsá-
vel pela revisão, O Lugar do Plano, e dos 
serviços técnicos da Câmara. A última 
reunião de acompanhamento teve lugar 
no passado dia 27 de junho, na CCDR 
em Évora, onde recolhemos os parece-
res das entidades que acompanham o 
plano, estando a decorrer o período de 
dez dias destinado a concertar com algu-
mas das entidades, aspetos que merece-
ram reparos. Abre-se também o período 
de consulta pública, por 40 dias, poden-
do os cidadãos apresentar sugestões e 
outras considerações pertinentes no âm-
bito do processo em curso. Para maior 
informação, a câmara vai promover 
uma sessão pública de apresentação do 
PDM, em data a anunciar, aproveitando 
desde já para apelar à participação dos 
munícipes.
 Lembro que o PDM é um instrumen-
to definidor da organização do território 
municipal, sintetiza a estratégia do de-
senvolvimento e ordenamento local e 
integra e articula as orientações esta-
belecidas pelos instrumentos de gestão 
territorial de âmbito nacional e regional, 
estabelecendo nomeadamente:
 • O planeamento da ocupação, uso 
e transformação do território municipal;  
 • Os princípios e os critérios sub-
jacentes a opções de localização de in-
fraestruturas, equipamentos, serviços e 
funções.
 Porque é importante a participação 
de todos, reiteramos o convite e o ape-
lo à participação na discussão pública. 
Contamos consigo, ajude-nos a fazer do 
concelho um lugar onde apetece viver.

Presidente da Câmara
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António João feio valério
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tivo dos bons resultados alcançados, à 
semelhança do que acontece em Alvito, 
onde também só há duas turmas. Nada 
nos indica que no agrupamento para 
onde nos querem mandar, essa situa-
ção não se repita com alguns anos de 
escolaridade. E a deslocação diária das 
crianças não traz mais custos, não será 
um agravante da insegurança e particu-
larmente da sua instabilidade? Quais as 
mais-valias resultantes desta medida? 
 Então, se temos todas as condi-
ções, se temos uma escola de sucesso, 
porque é que o Ministério quer à viva 
força fechar a Escola de Vila Nova da 
Baronia? Porque em 2009 o executivo 
apresentou uma candidatura para finan-
ciamento do Agrupamento de Escolas de 
Alvito, e essa candidatura integrava um 
parecer do Ministério da Educação, onde 
se indicava o encerramento da escola do 
1º ciclo de Vila Nova. Pretende, assim, 
o Ministério da Educação afirmar que a 
Câmara assumiu a obrigação de encerra-
mento daquele estabelecimento. Se tal 
assim fosse, a câmara estaria a assumir 
um compromisso impossível de cumprir, 
uma vez que não lhe compete abrir ou 
encerrar escolas; essa é uma compe-
tência do Ministério a quem, neste caso, 
cabe por inteiro a responsabilidade do 
encerramento da escola de Vila Nova.    
 Sendo este o argumento do ministé-
rio, não nos resta senão lamentar que o 
encerramento de uma escola tenha sido 
exigido como contrapartida do financia-
mento do centro escolar e criação da 
escola oficial dos 2º e 3º ciclos, de que 
o concelho de Alvito era extremamente 
necessitado; aliás eramos o único conce-
lho do Alentejo que não tinha uma escola 
oficial do 2º e 3º ciclos e pela qual lutáva-
mos há vários anos.  
 Não nos podem é pedir que este di-
reito, o DIREITO À EDUCAÇÃO, seja pago 
e de forma tão contraditória, isto é, com 
o encerramento de uma escola, da es-
cola da freguesia de Vila Nova da Baro-
nia, que por acaso tem uma população 
escolar praticamente igual à da sede do 
concelho. Qual é a legitimidade do encer-
ramento da escola de Vila Nova da Baro-
nia, como contrapartida para o financia-
mento do Agrupamento Escolar de Alvito, 
tendo em conta que esta medida, não é 
taxativa na Carta Educativa do Concelho, 
a qual foi ratificada pelo ministério da 
educação? Como podemos aceitar uma 
medida que contraria a Carta Educativa? 
Como se pode falar em compromisso, 
quando no acordo com o Ministério da 
Educação para a construção do Agrupa-
mento Escolar de Alvito, não há uma úni-
ca referência ao encerramento da Escola 
de Vila Nova da Baronia? 
 Voltámos a reunir com os pais e 
encarregados de educação, recolhemos 
mais de 400 assinaturas contra o en-
cerramento da escola, manifestámo-nos 
à porta da Delegação Regional da Edu-
cação do Alentejo em Évora, reiterámos 
a nosso protesto junto do Sr. Secretário 
de Estado do Ensino e da Administração 

Às seGundAs-feirAs,
Às 21.30h, há cinemA
no JArdim dA
bibliotecA municipAl

mercAdinhos:
1os sábAdos em vilA
novA dA bAroniA 
e últimos sábAdos
do mês em Alvito

14 A 26 de Julho
torneio interZonAs
futsAl 4x4 Gdcb
pArque infAntil de
vilA novA dA bAroniA

22 de Julho – 21h
discussão públicA dos 
proJetos: reGulAmento 
municipAl  Alvito sociAl  
e  plAno municipAl
de emerGênciA e
proteção civil – centro 
culturAl de Alvito

23 de Julho – 21h
discussão públicA dos 
proJetos: reGulAmento 
municipAl  Alvito sociAl  
e  plAno municipAl de 
emerGênciA e proteção 
civil – JuntA de freGue-
siA de v. n. bAroniA

28 de Julho – 21h – ses-
são de esclArecimento 
dA propostA de revisão 
do pdm – centro
culturAl de Alvito

concerto Ao
entArdecer  - AGosto, 
dominGo A definir

3 A 8 de AGosto 
entre As 21h e As 24h – 
verão desportivo Gdcb
futvólei, vólei 2x2,
bAtAlhA de GuArdA-re-
des, bAdminGton 
pArque infAntil de vilA 
novA dA bAroniA

9 de AGosto, 20horAs
3º bbt noturno
GdbAroniA Ao luAr

13 A 17 de AGosto
festAs de sAntA mAriA 
em vilA n. dA bAroniA  

14 de setembro
concerto Ao entArdecer

19 e 20 de setembro
JornAdAs europeiAs
do pAtrimónio 
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ALVITO CELEBROU
40 ANOS DE ABRIL

 O concelho de Alvito assinalou os 40 anos da revo-
lução de Abril, a partir do dia 14, com um programa que 
se estendeu até ao dia 26.
 Nas bibliotecas “pintou-se Abril” e foram contadas 
muitas histórias entre os dias 14 e 17.
 No fim de semana de 19 e 20 decorreram os Tor-
neios de Dominó, Damas, Sueca e Snooker.
 O Workshop de Graffiti “Grafitar a Liberdade”  assu-
miu forma de expressão no dia 22, no pátio exterior da 
biblioteca municipal.
 No dia 23, Francisco Fanhais, intérprete de música 
portuguesa e um dos participantes no disco República, 
de José Afonso, falou de Abril aos alunos do 3º ciclo.
 À noite, a Sessão Pública Relembrar, Repensar e 
Refazer Abril foi um convite à reflexão, na biblioteca mu-
nicipal.
 Dia 24, juntou-se a comunidade local e escolar na 
Caminhada pela Saúde, Liberdade e Igualdade e à noi-

te, na Praça da República, atuou a Banda Venham Mais 
Cinco.
 Dia 25, as Arruadas nas duas freguesias com par-
ticipação da Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntá-
rios, encheram-se de cor com os cravos que serão distri-
buídos à população.
 Os Almoços-Convívio em Alvito e Vila Nova tiveram 
animação musical a cargo de Edgar Baleizão e Jorge Nu-
nes, seguindo-se os Grupos Corais do concelho, vozes 
femininas e masculinas que entoaram as suas modas.
 Paralelamente decorreu o Torneio de Malha e Chin-
quilho, Jogo de Futebol, Torneio de Judo e a II Maratona 
de Futsal Feminino.
 No dia 26 José Soeiro apresentou o seu livro “Refor-
ma Agrária”, na biblioteca municipal.
 As comemorações foram organizadas pela Câmara 
Municipal, Juntas de Freguesia e Movimento Associativo 
concelhio.

 De 7 a 10 de junho “As Ervas da Baronia” levaram a natureza à mesa dos visitan-
tes e residentes, que não recusaram os diversos pratos confecionados. Aliás, como 
recusar uma açorda de beldroegas com queijo de cabra?
 Este certame convida a provar pratos em torno de beldroegas todos os anos 
em Junho, desde 2007. São produtos que nascem nos campos e, por isso, muito 
saudáveis e repletos de sabor. Os saberes da tradição são colocados ao dispor dos 
visitantes que os acompanham com os néctares da região. 
 São muitos os restaurantes aderentes e são ainda mais as propostas para que 
se prove as saborosas iguarias que confecionam… em Alvito, coração do Alentejo.

As Ervas da Baronia…
com beldroegas no prato
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 Alvito Coração do Alentejo foi o mote para a divul-
gação do Município na BTL – Feira Internacional de Tu-
rismo de Lisboa, que decorreu de 12 a 16 de Março, na 
FIL – Parque das Nações.
 A BTL é o maior certame nacional da indústria do 
turismo e este ano, na sua 26ª edição, a organização 
apostou na temática “Turismo: A Indústria do Sorriso”, 
destacando a hospitalidade, a simpatia e a arte de 
bem receber no nosso país.
 O Município de Alvito marcou presença na Feira 
através da participação coletiva da Entidade Regional 
de Turismo do Alentejo e Ribatejo e também procurou 
dar ênfase à hospitalidade e simpatia na forma de re-
ceber. 
 Em cada um dos dias da promoção do concelho na 
Feira foram oferecidos produtos locais, destacando-se 
a qualidade dos sabores de Alvito.  Assim, no primei-
ro dia, 12 de Março, foi promovido o pão (“Padaria da 
Jú”), no dia seguinte os corações da D. Leocádia, no 
dia 14 a pasta de azeitona e os nógados (Maria An-
tónia Goes), a 15 a oferta foi  de laranjas (Domingos 
Reforço) e no último dia, 16 de Março, o destaque foi 
para o azeite (UCASUL e Horta da Vila).
 No dia 14, sexta-feira, a partir das 18h00, houve 
lugar à degustação de paladares em torno dos frutos 
secos que serão o  mote do Festival Gastronómico, pro-
gramado para a Feira dos Santos já em 2014.  Como 

CONCELHO DE ALVITO
REPRESENTADO
NA 26.ª EDIÇÃO DA BTL

antecipação dos sabores deste Festival, a Escola Pro-
fissional de Alvito deu a conhecer “petiscos” salgados 
e doces confecionados com nozes, castanhas e outros 
frutos secos que estão associados à Feira dos Santos 
de Alvito.  O vinho da Herdade das Barras marcou igual-
mente presença como acompanhante deste momento 
de prazer gastronómico.
 Também o filme promocional Feira dos Santos foi 
mostrado diariamente no espaço comum da Turismo 
do Alentejo e Ribatejo. A presença de Alvito na Feira 
promoveu sorrisos, simpatia e experiências positivas 
ligadas sobretudo à gastronomia, doçaria e vinhos. 

 Nas comemorações do Dia Mundial do Teatro, a 
Quarto Crescente apresentou a peça “No Feminino” 
no Centro Cultural de Alvito.
 Os textos, de duas escritoras brasileiras, ofere-
ceram-nos   momentos de teatro muito divertido, de 
um humor sarcástico e inteligente.Alvito comemorou
o dia mundial do teatro

 nas comemorações do dia mundial do teatro, 
a quarto crescente apresentou a peça “no femi-
nino” no centro cultural de Alvito.
 Os textos, de duas escritoras brasileiras, ofe-
receram-nos momentos de teatro muito diverti-
dos, de um humor sarcástico e inteligente.

POSTO DE TURISMO
EXPÕE TRABALHOS

EM CORTIÇA

 Uma exposição de trabalhos em cortiça, exe-
cutados pelas mãos mestras de António Rato, 
artesão de Santana (Concelho de Portel), esteve  
patente de 7 de Fevereiro a 26 de Abril. Peque-
nas maravilhas que representam bem o artesa-
nato alentejano.

TAPETES DE ARRAIOLOS 
TIVERAM MUITOS

VISITANTES

 Peças têxteis genuinamente portuguesas, tra-
zem consigo parte da história de Portugal, com 
grande influência oriental. São eminentemente 
decorativas e demonstram na perfeição a arte e 
o saber do bordar. Foram apreciadas no Posto de 
Turismo de Alvito, de 6 de Maio a  20 de Junho.

MARIA JOSÉ PALMA
EXPÕE NO POSTO

 DE TURISMO
 O mel, produto natural, fonte de saúde e tam-
bém elemento importante na gastronomia e do-
çaria alentejanas pode ser apreciado, nas mais 
variadas formas,  entre 25 de junho e 31 de Agos-
to em Alvito... coração do Alentejo.
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 Os diferentes projetos europeus, patrocinados pela 
Comissão Europeia onde se insere o COMENIUS, visam 
contribuir para o acesso e partilha de informação, entre 
os vários países da europa ou que a ela querem aderir, 
proporcionando aos cidadãos o contacto com diferen-
tes culturas e vivências; desenvolvendo uma perspetiva 
educacional de europeísmo e simultaneamente possibi-
litar a visita aos vários países parceiros destas iniciati-
vas, concretizando, assim, parte do sonho do “arquite-
to” da atual União Europeia, Jean Monnet.

Chegou ao fim o projeto: DON’T WORRY BE HEALTHY!

 Começou em Cartagena, na Espanha, em novembro 
de 2012 onde se deslocaram 4 professoras para repre-
sentarem a escola de Alvito e participarem na primeira 
reunião de trabalho, do grupo de países intervenientes;
 Em janeiro de 2013 cinco professores foram à esco-
la de Tirnavos, na Grécia, onde entre outras actividades 
participaram no atelier de cozinha mediterrânica;
 Em Abril de 2013 foi a vez de recebermos todos os 
nossos parceiros na EBI/JI em Alvito onde com a ajuda 
dos professores da nossa escola e os alunos do 7.º ano, 
iniciaram a horta pedagógica uma vez que era nossa 
missão internacional, ensinar às outras escolas como 
fazer uma horta no recinto escolar; 
 Em junho de 2013 três professoras e 4 alunos des-
locaram-se à Polónia, onde entre outros momentos to-
dos os professores foram visitar o campo de extermínio 
Nazi, de Auschwitz;

nosso país foram repre-
sentados por 4 alunos, 
pela directora da escola 
a professora Paula Ferro 
e pela coordenadora do 
projeto), decorreu de 1 a 
6 de junho de 2014 em Gebze, perto de Istambul, na 
Turquia. 
 Neste último encontro os representantes de todas as 
escolas participaram no festival Europeu onde cada es-
cola tinha que apresentar uma música característica da 
sua região/país e montar uma mostra de produtos típicos. 
 Com a colaboração dos pais dos alunos participan-
tes, conseguimos montar um stand com produtos re-
gionais: Biscoitos de azeite, vários artefactos feitos em 
cortiça, barro e crochet.
 Nesta mobilidade, tal como em todas as outras, 
também participaram os representantes dos outros paí-
ses parceiros no projeto, a saber:
 Espanha, Grécia, Portugal, Polónia, Hungria, Reino 
Unido e Turquia que deram o seu contributo com dife-
rentes apresentações.
 Destacamos a participação de alguns alunos da 
nossa escola, que, com motivação, entusiasmo e em-
penho deram um contributo muito válido para a con-
cretização das tarefas inerentes ao projeto, atraindo de 
forma significativa a atenção dos pais e demais comuni-
dade, com o seu trabalho.

 Ao longo dos últimos dois anos, a nossa escola es-
teve envolvida no Projeto Comenius, tendo como coor-
denadora a professora bibliotecária, Luísa Fadista, que 
conjuntamente com os outros docentes da nossa escola 
tem desenvolvido e participado em iniciativas no âmbito 
do DON’T WORRY BE HEALTHY!

 Este projeto, teve como principal objectivo, desen-
volver nos intervenientes, a consciência, da necessida-
de, de desde cedo, as crianças desenvolverem hábitos 
de alimentação e estilos de vida saudáveis
 Durante estes dois anos lectivos fizeram-se várias 
mobilidades a todas as escolas participantes:

 Em Outubro de 2013 três professoras e 4 alunos fo-
ram à escola na Hungria onde participaram em diversas 
provas desportivas;
 Em abril de 2014 dois professores deslocaram-se à 
escola de Leeds (Bradford) no Reino unido;
 A última etapa do projeto (onde a nossa região e o 

concerto ao entardecer com orquestra
de Jazz da universidade de évora
 A edição de Concertos ao Entardecer 2014 teve início no dia 15 de junho, na Pousada 
Castelo de Alvito.
 um concerto, um entardecer, um castelo e… música de qualidade. foi assim na tarde 
de 15 de Junho, com a orquestra de Jazz da universidade de  évora, dirigida pelo maestro 
claus nymark.
 Num local especial, muitas pessoas puderam apreciar a performance dos músicos de jazz 
que interpretaram Sweet time Suite,  de Kenny Wheeler.
 Tal como em anos anteriores, irão ser quatro os Concertos ao Entardecer nos meses de 
verão… no Castelo de Alvito.

Parabéns à D. Efigénia,
utente do lar da scmA,

que completou este mês 100 anos!
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Hastear da Bandeira Verde

 Jogos lúdicos, Expressão Musical e Expressão Plás-
tica nos períodos da manhã, atividades de ar livre todas 
as tardes, Dormir com Livros na Biblioteca, uma visita 
ao parque temático Kidzania e à descoberta do Castelo 
de Alvito e de portais manuelinos foram as atividades 
que fizeram parte do programa do Campo de Férias da 
Páscoa, que acolheu crianças do concelho com idades 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos.
 O Campo de Férias de Verão, a decorrer desde 16 
de junho, tem 80 crianças inscritas e prolonga-se até 1 
de agosto.
 Idas à praia, Jogos na Piscina Municipal, Canoa-
gem, atividades na biblioteca, uma visita ao Conserva-
tório Regional do Baixo Alentejo, ao Zoo, ao Pavilhão do 
Conhecimento e Centro Cultural de Belém, fazem das 
férias uma grande animação.
 Em todos os períodos (Carnaval, Páscoa, Verão e 
Natal) é assegurado serviço de almoços na cantina do 
agrupamento.

AutArquiA promove
cAmpos de fériAs

 No passado dia 6 de junho, teve lugar a ce-
rimónia do hastear da Bandeira Verde, que con-
siste no galardão atribuído pelo trabalho desen-
volvido na nossa escola no âmbito do Programa 
Eco-Escolas, ao longo do ano letivo 2012/2013, 
e que funciona como um certificado de qualidade 
ecológico dado pela entidade responsável pelo 
referido Programa. É o reconhecimento de que, 
na nossa escola, todos (alunos, professores e 
funcionários) demonstraram preocupações com 
a sustentabilidade, tendo agido em consonância, 
em diversas atividades da escola, ao longo do 
ano letivo transato. A Bandeira Verde simboliza 
o reconhecimento da existência de um empe-
nhado trabalho na área da educação ambiental 
e educação para a sustentabilidade, seguindo 
a metodologia do Programa Eco-Escolas. Nesta 
cerimónia, simples mas de grande significado, 
estiveram presentes muitos elementos da comu-
nidade educativa.
 Neste ano letivo, continuámos envolvidos no 
mesmo Projeto, com o mesmo empenho e dedi-
cação, com a colaboração de toda a comunidade 
escolar pois só assim conseguimos atingir, com 
êxito pleno, todos os objetivos.
 Parabéns a todo os que, de alguma forma, 
participaram e organizaram diferentes ativida-
des no âmbito deste Projeto!

O Quiosque mudou
a praça e até a vista 

para o castelo de alvito 
parece mais bonita!

 É simpático, arejado e está à mão de semear.  
convida a que nos sentemos nas mesas ao ar 
livre, para nos refrescarmos ou mesmo para 
saciar a fome com “comida natural e produtos 
locais”.
 Apareça.  A cátia e o filipe terão todo o gosto 
em servir-lhe uma limonada fresquinha, à qual 
juntam folhas de hortelã… e sorrisos!
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 No dia 29 de Maio o concelho de Alvito assinalou 
o seu feriado municipal, com atividades desportivas e 
de lazer ligadas à natureza, tendo como cenário a Bar-
ragem de Odivelas. 
 O programa abriu com a Marcha d’Ascensão e um Pas-
seio de Bicicleta até à Barragem onde, Miúdos e Graúdos, 
puderam também participar em atividades de Canoagem.
 A partir das 12h o Almoço Churrasco e a Sardinha-
da, abertos a toda a população. 
 Às 15h o tradicional torneio da Sueca e por fim o 
Concurso da Espiga (símbolo da abundância, alegria, 
saúde e sorte).

concelho em festA

Conhecer, Capacitar
e Empreender

no Baixo Alentejo
 A Associação Terras Dentro, entidade parcei-
ra do projeto  RADIOgrafias, promoveu a primeira 
conferência do Radiografias - Conhecer, Capaci-
tar e Empreender no Baixo Alentejo, em Alvito.
 Esta conferência desencadeou um intenso e 
profícuo debate e veiculou o que está a ser feito 
no concelho de Alvito ao nível de boas práticas e 
de fatores distintivos, no que respeita a diferen-
tes vertentes de desenvolvimento. 
 Foram também colocados para análise os 
principais problemas que surgem nesta sub-re-
gião. A ESDIME, entidade parceira deste projeto 
foi uma das intervenientes, bem como a C.M. 
Alvito,  a Escola Profissional, a UCASUL e a Her-
dade das Barras.  Também presentes estiveram 
algumas individualidades como o Prof. Dr. Jorge 
Gaspar. 

AÇÃO
DE SENSIBILIZAÇÃO 

SOBRE BULLYING

 Dia 15 de Maio, a CPCJ-Alvito, em parceria 
com a Câmara Municipal, promoveu uma ação 
de sensibilização sobre “Bullying” dirigida a pais, 
encarregados de educação e técnicos, na Biblio-
teca Municipal de Alvito com o psicólogo da Asso-
ciação Sementes de Vida e autor do livro “Plano 
Bullying”.

GINÁSTICA LABORAL ALIVIA O STRESS

 A ginástica laboral é uma das soluções encontradas pelas empresas para prevenir e lidar com as consequências 
de uma parte substancial das doenças profissionais. 
 Consta da realização de uma sequência de exercícios, no local de trabalho, por breves períodos de tempo e visa 
normalizar as funções corporais e diminuir a possibilidade de comprometer a integridade física.

No 7.º aniversário do Grupo Coral  Feminino “As Madrugadeiras”
houve encontro de grupos corais em Alvito
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 Com a plantação de árvores nas duas freguesias 
pretendeu-se sensibilizar para a importância da preser-
vação das árvores e florestas, quer ao nível do equilíbrio 
ambiental e ecológico, quer em termos de qualidade de 
vida da população.
 Este ano, no âmbito das comemorações do IV Cente-
nário da Morte de D. Luis Cerqueira, Bispo do Japão, plan-
taram-se Gingko Bilobas nas Escolas das duas freguesias. 
 A iniciativa foi direcionada à comunidade escolar 
mas também, e estando de mãos dadas com outras ge-
rações, aos utentes dos lares das duas freguesias se 
associaram à plantação das árvores.
 Neste dia, que é também o Dia Mundial da Poesia, 
as bibliotecas promoveram Pegadas de Poesia.

diA mundiAl dA florestA
e dA poesiA

 A vereação do ps tem exercido uma opo-
sição responsável e construtiva, tendo sempre 
em vista, os superiores interesses do concelho 
e da sua população.
 Assim, tem viabilizado a maioria das pro-
postas apresentadas, de que destacamos as 
mais importantes:

 - Apresentações de contas, colaborando na 
elaboração dos respectivos documentos;

 - Orçamento para 2014, que foi objecto de 
negociação prévia, e respectivas “Linhas Progra-
máticas”, que incluem muitas das propostas do 
PS para o Concelho;

 - “Alvito Social”, documento no qual o PS se 
revê;

 - Donativo extraordinário aos BVA, para pa-
gamento dos vencimentos dos funcionários, dos 
meses de Novembro e Dezembro.

 Propusemos também um voto de protesto 
contra o fecho da escola de Vila Nova da Baronia, 
e tudo faremos para evitar o seu encerramento.

 A Junta de Freguesia de VNB levou a efeito 
algumas actividades que vão de encontro às ne-
cessidades da população, nas áreas da educa-
ção e acção social, nomeadamente:

 Limpeza das ruas e outros espaços públi-
cos, pintura dos muros do cemitério, limpeza
de sarjetas da freguesia, laranjeiras junto à
Casa do Povo, GDB e Largo General Teófilo da 
Trindade, colocação de um corrimão no espa-
ço junto à casa da Dª. Henriqueta, sita na Rua 
Mestre de Avis, nº 1 e colaboração na organiza-
ção do 25 de Abril e Dia Internacional da Mulher.

 Colaborámos com a Câmara e JFA na organi-
zação do dia internacional do idoso, almoço de 
Natal dos idosos, dia mundial da árvore, concer-
to de natal, feriado municipal e o dia mundial da 
criança. Procedemos à oferta de cabazes para 
algumas pessoas mais carenciadas.

 Também os deputados eleitos pelo PS para 
a Assembleia Municipal - Orgão Deliberativo/
Fiscalizador da actividade da Câmara Munici-
pal - no âmbito das suas funções, efectuaram
visita às instalações da Câmara, e procederam
a intervenções junto do Executivo Camarário para:

 - Pugnar pelos Direitos da Oposição, nomea-
damente o direito à inclusão no Boletim Camará-
rio, de textos de Opinião/Informação;

 -  Reforço na Acção Social a desenvolver jun-
to dos idosos, crianças, famílias carenciadas;

 -  Existir PDM;

 - Ordenamento do Património Cultural;

 - A perda de equipamentos, nomeadamente 
lutar para anular a intenção de fechar a Escola 
Pública de Vila Nova da Baronia.

 De acordo com a linha comunicacional definida pela Turismo do Alentejo,  as “nossas” Ervas da 
Baronia foram selecionadas para promoção no mercado britânico. 
 O evento é considerado atrativo para turistas estrangeiros e pode motivar futuras visitas ao Con-
celho de Alvito. 

Ervas da Baronia - evento gastronómico selecionado
para promoção no mercado britânico

ALVITO LEVOU AMIGOS DO CANTE E CORO
DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITO À OVIBEJA
 Uma vez mais, a Câmara Municipal de Alvito fez-se representar na Ovibeja com as Flores do Campo e os 
Amigos do Cante.

LUGAR À OpOSIçãO
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Comemorações do IV centenário
da morte de D. Luís Cerqueira

E ASSIM DE REPENTE PASSOU
MAIS UM ANO LETIVO

 Em Alvito houve cantigas, teatro e um eco-desfile 
de moda em que os materiais reciclados foram o su-
porte das fatiotas coloridas e em Vila Nova da Baro-
nia não faltaram também cantigas, uma eco-feira, ex-
posição de trabalhos feitos pelos alunos e ainda uma 

apresentação de atividades gímnicas que encerraram, 
assim, mais um ano letivo.

 Parabéns à Célia Coelho do 5º A, grande vence-
dora do concurso fator x’colA!

 Em 2014, quando se comemo-
ram os 400 anos da morte de D. Luís 
Cerqueira, ilustre alvitense, o Municí-
pio de Alvito apresentou um colóquio 
que contou com a presença de dois 
oradores de reconhecido mérito, o  
Dr. Tiago Salgueiro e o Prof. Dr. João 
Paulo Oliveira e Costa.
 Subordinada ao tema “Do Japão 
para o Alentejo - A Embaixada Japo-
nesa Tenshö em Vila Viçosa no ano 
de 1584”, tivemos a palestra de Tia-
go Salgueiro.  Já  a palestra de João 
Paulo Oliveira e Costa, apresentou 
“D. Luís Cerqueira. Um bispo de Alvi-
to no Japão”.
 Após estas interessantes inter-
venções, foi inaugurada a exposição 
“Imagens do Japão”, com diversos 
materiais alusivos às tradições japo-
nesas e também ao Japão atual.

Município aderiu
à Hora do Planeta

 A hora do planeta 2014 juntou cente-
nas de milhões de pessoas em todo o mundo 
numa ação simbólica em defesa do ambien-
te, um momento único de contemplação do 
planeta e celebração do compromisso de 
protegê-lo durante todo o ano.
 Alvito não foi exceção e deu o seu contri-
buto desligando a iluminação da Igreja Ma-
triz de Alvito, igreja de santo António, igreja 
matriz de vila nova da baronia e ermida de 
sant’águeda.

Ermida
de Santágueda
acolhe Recital

de Fados
 para comemorar o dia internacional do 
Monumentos e Sítios (que se celebrou a 18 de 
Abril)  e para enriquecer culturalmente  o fim-
-de-semana da páscoa no concelho de Alvito, 
tivemos um recital de fados com edgar balei-
zão e Amigos.
 A Ermida de Sant’Águeda, na freguesia de 
Vila Nova da Baronia,  foi  o palco deste Reci-
tal, espaço sagrado que teve assim uma nova 
fruição e que foi no domingo de Páscoa, vivido 
pelas pessoas de uma maneira diferente.

GRUpO
DESPORTIVO

BARONIA
DISTINGUIDO

 Decorreu no passado dia 9 Junho a Gala 
da Associação de Futebol de Évora, referente à 
época 2013/2014. 
 O G.D.C Baronia fez-se representar pela sua 
equipa de futsal de juniores masculinos, ten-
do sido consagrado nas seguintes categorias: 
 - campeão distrital de futsal de Juniores;
 - Equipa Fair Play no escalão de Juniores 
Masculino;
 - Melhor Treinador do escalão de Júniores 
Masculino: Vitor Carvalheira.
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 Nos dias 25, 26 e 27 de Abril realizaram-se 
em Vila Nova da Baronia as festas em honra de 
Sant´Águeda e S. Neutel.
 Promovidas pelo Grupo Desportivo Baronia, com 
a colaboração da Câmara Municipal, Junta de Fre-
guesia de Vila Nova da Baronia, Associação de Bom-
beiros Voluntários de Alvito, Fábrica da Igreja de Vila 
Nova da Baronia e da população em geral, foi possí-
vel mais uma vez reunir os muitos vilanovenses que 
estão fora, que aproveitam esta data para regressa-
rem à terra e reverem a família e amigos.
 O fim-de-semana foi preenchido com atividades 
desportivas, muita animação musical, noite jovem, 
um espetáculo de stand-up comedy e a encerrar os 
festejos a tradicional procissão em Sant´Agueda.

Reunião do Grupo de Trabalho da Rede
de Bibliotecas Municipais do Baixo Alentejo

Em Abril a festa
de Sant´Agueda
reuniu vilanovenses

 O Grupo Desportivo Cultural de Alvito organizou a 4ª 
edição do Torneio Infantil José Joaquim Branquinho “O 

Professor”, que contou com oito formações vindas dos dis-
tritos de Faro, Setúbal e Évora no escalão de Benjamins.

torneio José Joaquim branquinho 
vai na quarta edição

piscinas municipais
abriram ao público

a 1 de Junho
 No passado dia 25 de junho, a Biblioteca Municipal 
de Alvito recebeu os bibliotecários da Rede de Biblio-
tecas Municipais do Baixo Alentejo, da qual faz parte. 
Este grupo de trabalho tem como objetivo principal com-
patibilizar padrões profissionais de funcionamento, de 
avaliação de serviços e formação profissional contínua, 
bem como fomentar laços de cooperação e coordena-

Jorge Serafim, apresentou
livro infanto-juvenil em Alvito

 A obra, com ilustrações de José Francisco, foi apre-
sentada no dia 29 de abril, aos alunos do concelho de 
Alvito.
 O livro aborda o tema da escassez de água doce nos 
países africanos através de uma história infanto-juvenil, 
que retrata de forma genérica a realidade vivida por 
muitas pessoas naquele continente, transmitindo uma 
mensagem de esperança e perseverança. 
 Jorge Serafim explicou que a ideia nasceu durante 
uma viagem em família a Cabo Verde, a partir de uma 
frase proferida pela filha, na altura com 5 anos, e que 
deu o título ao livro. 
 «A minha boca parece um deserto» é o quinto livro de 
Serafim, mas que se distingue das obras anteriores por 
incorporar uma escrita poética, dirigida mais a jovens 
do que a crianças, e que contém uma mensagem “que 
pode ser adaptada a outros problemas dos nossos dias”.
 Serafim já publicou diversos livros, entre eles dois 
para o público infantil e juvenil.

MERCADINHOS

 O Mercadinho estendeu-se também à freguesia de 
Vila Nova da Baronia, passando aí a ser aos primeiros 
sábados de cada mês.
 Em Alvito, esperamos por si aos últimos sábados.

MUNICÍPIO DE ALVITO ASSUMIU 
O ANTIGO COMpROMISSO
DE DOAÇÃO DE TERRENO

DO LAR DE ALVITO
 A câmara municipal de Alvito e a santa casa 
da Misericórdia, de Alvito, celebraram no passado 
dia 23 de junho a escritura de doação do terreno 
sito no bairro tapada do lucas, onde está cons-
truído o lar nossa senhora das candeias, cum-
prindo-se, assim, um compromisso assumido por 
esta câmara há 27 anos.

ção entre as bibliotecas em torno de um plano estratégi-
co comum.
 No decorrer desta reunião, foram preparadas as 
normas de funcionamento do empréstimo interbiblio-
tecas, de forma a rentabilizar recursos e custos, e a 
melhor servir os utilizadores das bibliotecas do Baixo 
Alentejo.



Campo de Férias Património regressou
a Alvito e conta com o apoio da Câmara
Municipal de Alvito em todas as suas edições
 Através de experiências pedagógicas inovadoras, o 
Campo Património aproxima as crianças e os jovens do 
património envolvente. Foi o que aconteceu na Páscoa, 
altura em que uma turma de 4.º ano dos Salesianos de 
Lisboa veio ver e aprender como é a vida de um pastor, 
como se ordenham as ovelhas, o que fazer com a lã, 
etc. Aliada a esta experiência única, provaram também 
a gastronomia típica do Alentejo.
 Já na primeira semana de Junho, chegou a Alvito 
uma turma, também do 4.º ano, do Externato Fernão 
Mendes Pinto de Lisboa. Vieram fazer a sua viagem de 
finalistas ao nosso concelho!

 No Campo Património este grupo teve a opor-
tunidade de conhecer um pouco da vida no campo, 
os costumes de antigamente, experimentar a gastro-
nomia local, conhecer a terra dos primeiros Barões
de Portugal e até aprender a caiar com a D. Arlin-
da. Tudo isto aliado a muita diversão num ambien-
te único e seguro! Saíram felizes e ficou a promessa
de que regressarão com as respetivas famílias.

 Este Campo de Férias é da responsabilidade da
Spira - revitalização patrimonial, Lda, empresa sediada 
em Vila Nova da Baronia. 

ALVITO
VISITADO

 Um Grupo dos Açores visitou  Alvito durante 
dois dias, 30 de Abril e 1 de Maio.
 A SPIRA - Revitalização Patrimonial e a C.M. 
Alvito foram anfitriãs desta visita de técnicos 
ligados ao setor do turismo daquele arquipé-
lago.

 Esteve em destaque a possibilidade de 
oferta de rotas e touring cultural no Alentejo.  

 Os açorianos ficaram encantados e  prome-
tem voltar!

* * *

 Na sequência do Colóquio “Paisagem, Pa-
trimónio, Silêncio” que decorreu em Évora 
nos dias 20 e 21 de maio e no qual partici-
pou como um dos oradores o Presidente do 
Município, António João Valério, houve a pro-
moção de uma visita a Alvito com a partici-
pação dos intervenientes no referido coló-
quio.  No dia 21 de Maio, à tarde, tivemos a 
visita de 15 pessoas, particularmente ligadas 
ao património histórico, as quais muito apre-
ciaram a vila.

 Também nos visitou um grupo de 42 pesso-
as da Universidade Sénior de Oeiras, no dia 28 
de maio.

 Já no dia 4 de junho, um grupo de jovens de 
Setúbal juntou-se a alguns jovens de Alvito e fi-
zeram uma visita ao centro histórico, acompa-
nhados de quatro professores. Os promotores 
da iniciativa foram os pais do Diogo, que desta 
forma surpreenderam o seu filho, trazendo os 
antigos colegas à sua atual escola e ao territó-
rio onde agora se encontram a residir. Foi uma 
visita muito agradável e dinâmica!

Alvito participou no vii encontro
de desporto sénior em Almodôvar

Em abril, a Comissão
de proteção de crianças 

e Jovens de Alvito celebrou
o mês da prevenção

dos maus-tratos na Infância
e Juventude com

um conjunto de ações
dedicado a estas

temáticas.
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 Nunca deixe torneiras ligadas, se não estiver a fa-
zer uso delas.
 É importante evitar gastos de água desnecessários, 
por isso certifique-se que desliga as torneiras, após fa-
zer uso delas.

 Tome duche, em vez de banho de imersão.
 Um duche consome entre 30 a 80 Litros de água, 
ao contrário de um banho de imersão/banheira que 
pode atingir os 200 Litros de água.

 Mantenha a torneira fechada, enquanto lava os 
dentes.
 Desligue a torneira, enquanto lava os dentes ou faz 
a barba, pois, provavelmente, não estará a fazer uso 
dela.

 lave a roupa na máquina, apenas se tiver a carga 
cheia.
 Aguarde até ter roupa que chegue para encher a 
máquina de lavar. Desta forma, pode reduzir o número 
de lavagens e poupar muita água.

 reduza o depósito do autoclismo, colocando uma 
garrafa cheia no seu interior.
 Ao colocar uma garrafa cheia (de água ou outro ma-
terial) dentro do autoclismo, está a ocupar espaço que 
poderia ser constantemente ocupado por água. Desta 
forma, está a evitar utilizar mais água, para a mesma 
descarga.

 repare canos ou torneiras que pingam constante-
mente.

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

 As fugas de água provocadas por canos rompidos 
ou torneiras obsoletas, podem ser responsáveis por 
uma grande acumulação de água desperdiçada.

 Lave o carro com balde e esponja, em vez de man-
gueira.
 Durante a lavagem do carro com a mangueira, está 
a desperdiçar muita água em relação à pequena quanti-
dade de litros presentes num balde.

 Regue o seu jardim/quintal à noite ou de manhã e 
em pequenas quantidades.
 Nas horas de maior intensidade solar, parte da 
água utilizada na rega terá como destino a evaporação, 
sendo completamente inutilizada. Grandes quantidades 
de água, são também desnecessárias na rega, pois a 
planta apenas absorve pequenas quantidades.
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Câmara
Municipal
em colaboração
com as Juntas
de Freguesia
comemoraram
Dia da Criança 
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  O Quarteto de Cordas, forma-
ção que actuou no Centro Cultural 
de Alvito,  é formado por Laurentiu 
Simões e Alma Ramírez nos Violi-
nos, Teresa Fleming na Viola e Va-
sile Stanescu no Violoncelo. O pro-
grama deste Concerto de Primavera 
apresentou o Quarteto nº 1, op.12 
de F. Mendelssohn (1809-1847) e o 
Quarteto em Dó Maior, K.465 de W. 
A. Mozart (1756-1791).  

Painel de Informação Turística  Renovado

As marchas deram 
colorido a Alvito
e Vila Nova
 Está de parabéns a Sociedade Filarmónica de Vila 
Nova da Baronia e a Junta de Freguesia de Alvito que 
promoveram as marchas populares que encheram as 
vilas de colorido.

 O empenho e dedicação de todos os que participa-
ram traduziu-se num trabalho pautado pela qualidade e 
originalidade.

2013 - O ano do aumento 
de nascimentos
no concelho de Alvito

em apenas um ano nasceram no concelho vinte 
e nove bebés, mais 13 que no ano anterior,
81% de aumento, o maior a nível nacional.

 Foram anos de lutas, de sonhos, dificuldades, frustra-
ções, realizações, vitórias, conquistas, alegrias. E valeu 
a pena! Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena! 
 Com a aposentadoria, talvez venha uma certa tris-
teza, pelo afastamento da convivência diária de pes-
soas queridas, amigas. Mas, com certeza, serão 
maiores os motivos de alegria, como a consciência 
do dever cumprido, o descanso justo e merecido, e 
um tempo maior para si e para todos os seus familia-
res e amigos.          
 Aproveitem bem esta nova etapa das vossas vidas, 
mas não se isolem pois poderão sempre continuar 
connosco! 
 É bom para vocês! É bom para nós!
 Votos das Maiores Felicidades!

Caríssimos colaboradores 
aposentados!           

o concerto de câmara da orquestra clássica 
do sul aconteceu em Alvito no dia 29 de março
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Manutenção de espaços
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