
 O Município de Alvito apresentou aos Fundos 
Comunitários, no regulamento específi co Eixo 3 – 
Coesão Local e Urbana, Regulamento Específi co: 
Mobilidade Territorial – Aviso de Abertura de Con-
curso n.º1/MT/2013 (Alent-60-2013-02) - Opera-
ção: Benefi ciação da Estrada Nacional 257 (Pe-
rímetro urbano do Troço Norte / Sudoeste de Al-
vito).
 Esta operação, aprovada conforme delibera-
ção da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão 
a 31 de Outubro de 2013, no âmbito do QREN-
-INALENTEJO, representa um investimento total de 
100.700,00 Euros, do qual conta com uma compar-
ticipação FEDER de 80.750,00 Euros.
 Esta intervenção visa a repavimentação do tro-
ço da EN 257, sito no aglomerado urbano da Vila de 
Alvito, de forma a melhorar a circulação e a acessi-
bilidade a um conjunto de habitações que se locali-
zam ao longo do seu traçado, procurando oferecer 
aos utentes uma melhoria ao nível da qualidade e 

BENEFICIAÇÃO
DA ESTRADA NACIONAL 257

segurança da circulação, quer a automobilistas quer 
a peões.
 Tem como objetivo a salvaguarda dos valores 
existentes, tais como solos, vegetação e linhas de 
água, consistindo essencialmente na aplicação de 
uma camada de betão betuminoso a quente e dotar 
as travessias de peões (passadeiras) de melhores 
condições de visibilidade para os automobilistas, 
proporcionando ao mesmo tempo uma redução da 
velocidade dos veículos, com reforço da sinalização 
vertical e horizontal.
 Com esta operação pretende-se dar continui-
dade ao projeto desenvolvido, na promoção de uma 
estratégia de atuação integrada com vista à melho-
ria da acessibilidade interna e externa ao concelho, 
minimizando futuros problemas nas deslocações e 
assegurando uma maior mobilidade da população, 
Representando esta aposta um importante contri-
buto no sentido da sua qualifi cação e afi rmação no 
contexto local e regional.

(Avenidas dos Bombeiros Voluntários e Chanceler D. Estevão Anes e envolvente do Adro)
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 CAROS MUNÍCIPES

 No dia 5 de fevereiro completaram-se quatro 
meses sobre a tomada de posse do atual executivo. 
Importa refl etir sobre aquilo que foi o nosso trabalho 
na direção do município.  Confesso que vivemos ain-
da um período de adaptação a esta nova realidade. 
A minha vida profi ssional e mesmo a ação na Jun-
ta de Freguesia ou na direção dos Bombeiros, está 
muito longe daquilo que é o trabalho numa Câmara 
Municipal. Sem dúvida que a Junta e os Bombeiros 
contribuíram em muito para a consolidação de vi-
vências democráticas e particularmente para a va-
lorização da dimensão humana da gestão; contudo 
o trabalho numa câmara ganha em complexidade 
acrescida, em todos os níveis. A um presidente de 
câmara pede-se que saiba de tudo: de manhã de 
águas, saneamento e obras; à tarde de cultura, tu-
rismo e educação e ainda ao fi m do dia de planea-
mento, urbanismo, desporto, gestão de pessoal…e 
não sei quantas mais competências que, assim de 
supetão recaem sobre nós. Quatro meses não é 
tempo demais para avaliar a “casa”, sentir o pulsar 
da máquina e sentirmo-nos integrados. E isso tem 
acontecido, sentimo-nos cada vez mais reconheci-
dos e mais conhecedores das diferentes áreas e por 
isso mais preparados para intervir. 
 As difi culdades, uma ou outra contrariedade, 
não nos fi zeram baixar os braços. Desde a primeira 
hora que percebemos e compreendemos a comple-
xidade e o delicado equilíbrio da ação governativa 
do município. Nada disto nos desanima ou nos faz 
menos determinados na concretização do projeto 
com que nos apresentámos aos eleitores em setem-
bro passado e pelo qual merecemos a sua confi an-
ça, até porque todos, acredito, estamos orientados 
para o mesmo objetivo: fazer o melhor pelo conce-
lho.
 Desde a primeira hora, arregaçámos as man-
gas e metemos mão à obra. Com receios, claro, pró-
prios de quem está em terreno desconhecido, sem 
contudo temermos tomar decisões na fi rme certeza 
de que pior que uma má decisão é não decidir. O 
aconselhamento, a refl exão e o diálogo com os res-
ponsáveis pelos diferentes serviços municipais (ho-
mens e mulheres experientes), têm pautado a nossa 
acção enquadrada num horizonte de salvaguarda 
do interesse e do serviço público, e claro atentos
e conscientes da necessidade de adequar e ou cor-
rigir a ação sempre que os resultados o aconse-
lhem.
 Nesta perspetiva tem sido nossa intenção não 
criar ruturas; preocupamo-nos sim em estabele-
cer bases de entendimento, de aproximação e de 
trabalho colaborativo sempre numa perspetiva de 
encontrarmos respostas. Queremos fazer parte da 
solução e nunca criar problemas. Estamos a falar da 
gestão interna mas também da nossa relação com 
os munícipes no âmbito da ação da câmara.  
 Perguntar-me-ão, mas afi nal o que é que já se 
fez, o que é que mudou? Há mesmo quem diga, afi -
nal está tudo na mesma… 
 Quanto ao que se fez… não fi zemos grandes 
obras, nem para tanto havia tempo… repararam-se 
caminhos, que o digam os munícipes que há muito 

2 ALVITOINFORMA Editorial ... Agenda

EDITORIAL
ESTÃO A DECORRER AS COMEMORAÇÕES
DO IV CENTENÁRIO DA MORTE DE D. LUIS 
CERQUEIRA

ACADEMIA DA SAÚDE
VAI TER PROTOCOLO ASSINADO

ALVITO SOCIAL –  APOIO ÀS RENDAS,
ESTEJA ALERTA!

CANDIDATURAS A BOLSAS
DE ESTUDO AO ENSINO SUPERIOR 
ESTÃO A DECORRER

ENCONTROS DA PRIMAVERA
ESTEJA ATENTO ÀS NOTÍCIAS!

PROJETO EMPREENDEDORISMO
VAI TER CONTINUIDADE,
ALARGADO AO PRÉ-ESCOLAR

PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS
NO CONCELHO ARRANCA
AINDA ESTE ANO!

Estão a decorrer as comemorações
dos 400 anos da morte
de D. Luis Cerqueira;

Dia da Mulher assinalado, em
colaboração com as Juntas de Freguesia;

Dia Mundial da Poesia;

No Dia Mundial da Árvore vamos
plantar Gingko Bilobas em homenagem
a D. Luis Cerqueira, Bispo do Japão

Programa das Férias desportivas
e culturais – no período de Carnaval,  
Páscoa e férias de Verão
(com serviço de refeições na Cantina
do Agrupamento, alargado também
aos encarregados de educação);

“Alvito – Coração do Alentejo”
vai estar representado na Bolsa
de Turismo de Lisboa, BTL;

40 anos de abril vão ser celebrados 
no concelho; 

No Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios há  programa para
a Comunidade Escolar e Fado
na Ermidade SantÁgueda; 

Passeio-Convívio de Funcionários
lá para Junho…

Agenda

esperavam pelo arranjo de estradas; resolvemos o 
problema da fonte de Alvito; retomámos o projeto de 
requalifi cação das piscinas municipais; iniciámos a 
recuperação dos jardins de Alvito e Vila Nova, aten-
tos à necessidade de poupança de água, bem públi-
co escasso e caro; concluiu-se o projeto de eletrifi ca-
ção rural; iniciámos o processo de recuperação das 
grutas (bem mais complicado do que aparenta) e da 
igreja de S. Sebastião; envidámos esforços junto da 
Delegação Regional da Cultura,  com vista à defesa 
e salvaguarda do nosso património, nomeadamente 
da Igreja Matriz de Alvito e da Ermida de Santo Anto-
nio em Vila Nova da Baronia; vamos iniciar a requali-
fi cação das Avenidas Chanceler Estevão Anes e dos 
Bombeiros, com o arranjo do passeio da primeira, 
ligando a vila ao bairro (neste arranjo compreende-
-se a envolvente do adro até à saída para Ferreira); 
respondemos às solicitações da paróquia com a 
limpeza dos telhados da Matriz e outros apoios em 
Vila Nova; iniciámos as comemorações do 4º cente-
nário da morte de um ilustre alvitense, D. Luís Cer-
queira, Bispo do Japão; criámos as ofi cinas de tea-
tro e de danças de salão; vamos dar continuidade 
e reforçar  as férias desportivas e culturais, agora 
com refeições durante os períodos de interrupção 
das atividades escolares; abrimos estágios para os 
nossos jovens, recebemos benefi ciários dos pro-
gramas do IEFP, numa perspetiva de contribuirmos 
para minimizar o impacto do desemprego na nossa 
comunidade; iniciámos o processo e conservação 
dos edifícios públicos, com intervenções no Centro 
Cultural de Alvito e Paços do Concelho, estando pro-
gramadas outras intervenções quer em Alvito, quer 
em Vila Nova, participámos no almoço solidário 
de Natal, nos cabazes de Natal para os munícipes 
mais necessitados; estamos a preparar medidas 
de poupança de eletricidade ao nível da iluminação 
pública; estão em curso os processos de constitui-
ção do Centro de Acolhimento de Micro Empresas 
e das Hortas Urbanas… e muitas outras pequenas 
intervenções em que estiveram envolvidas e empe-
nhadas todas as nossas equipas: do estaleiro, da 
cultura, da contabilidade e do turismo….
 Enfi m, apresentamos aos munícipes um bole-
tim  com uma nova cara, sendo nosso objetivo  pou-
par, sem perder de vista a qualidade da informação. 
 E aqui estamos pois sempre disponíveis para 
ouvir e responder aos reptos que nos sejam lança-
dos. Críticas, observações, opiniões e sugestões 
são sempre bem vindas, constituindo um auxiliar 
importante na nossa ação. 
 Contamos convosco, na profunda convicção de 
que todos juntos poderemos fazer a diferença. Alvito 
precisa de TODOS. 

Presidente da Câmara
Municipal de Alvito

António João Feio Valério
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Alvito presente na primeiraAlvito presente na primeira
edição da Feira do Patrimónioedição da Feira do Património

 Nos dias 18, 19 e 20 de Outubro, o Concelho de 
Alvito esteve representado na Feira patrimonio.pt Mil-
lennium bcp, que teve lugar no Museu de Arte Popular 
em Belém, Lisboa.
 A Feira do Património contou com o apoio destaca-
do da Fundação Millennium BCP, da Direção-Geral do 
Património Cultural, do Turismo de Portugal, da Câma-
ra Municipal de Lisboa, entre outras instituições públi-
cas e privadas, tendo registado mais de 40 expositores 
e cerca de 3500 visitantes.
Sob o tema, ‘Economia do Património’, este evento 
pioneiro no panorama do Património Cultural, foi um 
encontro de profi ssionais do meio, alargado a outros 
agentes económicos dos sectores da Cultura, Econo-
mia e Turismo.
 A Feira contou também com o público em geral, 
tendo havido uma forte programação paralela, o que 
levou o público generalista a percecionar o património 
também como fonte de educação e entretenimento. 
Decorreu de igual modo um Seminário Internacional 
sob o tema “Património, Economia, Turismo: Um cami-
nho de Futuro”, com a presença de destacados peritos 
nacionais e internacionais.

 No dia do Seminário, 18 de Outubro, o Município 
de Alvito, através da Escola Profi ssional de Alvito, apre-
sentou a degustação “Sabores das Terras da Baronia”, 
baseada em paladares criados em torno das ervas (da 
baronia) e também com os frutos secos caraterísticos 
da Feira dos Santos. Foram igualmente promovidos os 
acompanhamentos vínicos da Herdade das Barras e 
da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito.   
 Para além deste momento de divulgação, o conce-
lho de Alvito teve o seu espaço expositivo (durante os 
três dias do certame), onde a promoção do território 
e das riquezas turístico-culturais do concelho foi uma 
constante. 
 Consideramos que os resultados desta participa-
ção foram bastante positivos, tendo havido contactos 
com inúmeros visitantes e expositores. Foi igualmente 
conseguida a interação com especialistas nas áreas 
do património e turismo, a promoção do concelho junto 
de inúmeros visitantes individuais que demonstraram 
bastante interesse no certame Feira dos Santos e no 
evento gastronómico “As Ervas da Baronia”.  
 Em 2014, espera-se nova edição da Feira do Patri-
mónio e nova participação do nosso concelho.

HÁ VIDA
NAS BIBLIOTECAS!
 Às sextas há histórias, teatrinhos, jogos 
didáticos, lúdicos e tradicionais destinados 
aos alunos do Pré-Escolar que frequentam 
a CAF.
 Os passatempos “Descobre a história” 
e “Mais Leitor” são destinados aos mais 
velhos, bem como os “Contos Connosco” 
(sessões de contos) para a comunidade.
 Participa! A leitura constrói sonhos e 
empurra-nos para a sua realização.

VILANOVENSE TEM
AS SUAS FOTOGRAFIAS EM LIVRO

 O livro Évora com Luz apresenta um trabalho fotográfi co de Jerónimo Heitor 
Coelho onde podem ser apreciadas “perspetivas diferentes” da cidade em foto-
grafi as de “cuidado apuro estético e técnico”, com destaque para a utilização e 
manipulação da luz.

 Um livro a não perder!

Associação de Pais 
tem nova direção

 Realizou-se no dia 11 de Outubro, pelas 
18h00, no Centro Cultural de Alvito, a eleição dos 
Órgãos de Gestão da Associação de Pais do Con-
celho de Alvito.
 A votação ditou a eleição de Miguel Carvalho, 
de Vila Nova da Baronia, como Presidente da Dire-
ção, a eleição de António João Valério como Pre-
sidente da Assembleia Geral e a eleição de Ana 
Apolinário como Presidente do Conselho Fiscal.
 No ano letivo de 2013/2014, estão calenda-
rizadas as seguintes reuniões:

Mês/Dia/Hora

Outubro, 31
18h00 √

Novembro, 28
18h00 √

Dezembro, 19
18h00 √

Janeiro, 31
18h00

Fevereiro, 28
18h00

Março, 28
18h00

Abril, 18
18h00

Maio, 30
18h00

Junho, 27
18h00

Julho,  25
18h00 

Local

CENTRO CULTURAL
Alvito 

BIBLIOTECA
Vila Nova da Baronia 

CENTRO CULTURAL
Alvito 

BIBLIOTECA
Vila Nova da Baronia 

CENTRO CULTURAL
Alvito 

BIBLIOTECA
Vila Nova da Baronia

CENTRO CULTURAL
Alvito 

BIBLIOTECA
Vila Nova da Baronia

CENTRO CULTURAL
Alvito 

BIBLIOTECA
Vila Nova da Baronia

Acampamento
de escuteiros em

Vila Nova da Baronia
 A atividade inter-agrupamentos, designada 
ACANAT 2013, teve lugar em Vila Nova da Baro-
nia com os agrupamentos de Alvito, Beja, Moura 
e Almodôvar, num total de 130 escuteiros.
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 A abertura ofi cial da Feira aconteceu no dia 1 de 
novembro e contou com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal, Vereadores, Presidente da Turismo 
do Alentejo, personalidades do concelho e foi aberta a 
toda a população.
 Como é tradição da feira, que remonta ao século 
XVI, ali puderam ser adquiridos os primeiros frutos se-
cos da época. As nozes, as castanhas, as amêndoas, 
os fi gos e as batatas-doces são os reis da festa.
 Os visitantes puderam ainda encontrar exposição 
de produtos e stands institucionais, bem como tas-
quinhas na XVIII Mostra de Produtos e Serviços Lo-
cais e Regionais, um importante certame económico 
que anualmente acolhe muitos expositores, constituin-
do uma ótima oportunidade de negócio e promoção 
para todas as empresas e entidades que nela parti-
cipam.
 Espetáculos musicais, exposições temáticas, ani-
mação de rua, gastronomia e oportunidades de negó-
cio marcaram os ensolarados dias de Outono.

FEIRA DOS SANTOSFEIRA DOS SANTOS

Projeto Lancheira Sorriso
em movimento no nosso Concelho

 O objetivo do projeto LANCHEIRA SORRISO é contri-
buir para a promoção da literacia em saúde nos domí-
nios alimentar, nutricional e prática de atividade física, 
capacitando alunos do 1.º ciclo da área de abrangên-
cia da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, para 
escolhas saudáveis. 
 Dos 14 concelhos envolvidos neste projeto, Alvi-
to foi um dos premiados com um passeio que teve lu-

gar no dia 25 de outubro, ao Pavilhão do Conheci-
mento.
 Este passeio serviu para premiar o esforço conse-
guido ao longo do ano letivo com lanches saudáveis 
no intervalo da manhã e brincadeiras de recreio que 
melhor favorecem o bem-estar cognitivo, afetivo e psi-
comotor.
 No âmbito do projeto, no dia 1 de novembro, no 

refeitório do Agrupamento de Escolas, proporcionou-se 
às crianças do 1º ciclo de Alvito e Vila Nova da Baro-
nia o Almoço Sorriso, pratos saudáveis servidos pela 
Escola Profi ssional, com o intuito de promover hábitos 
de vida saudáveis que se mantenham ao longo da sua 
vida. 

 O Município de Alvito está a promover au-
las de DANÇAS DE SALÃO para os seus Muníci-
pes. 
 As aulas decorrem todos os domingos no Sa-
lão dos Bombeiros Voluntários de Alvito, minis-
tradas por Bruno Branco que tem formação nos 
Alunos do Apolo e ligação à Sociedade Capricho 
Bejense. 

Município de Alvito 
promove aulas

de Danças de Salão
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Corta Mato Escolar
 No dia 27 de novembro de 2013 disputou-se o 
Corta-mato escolar, tendo participado os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Alvito e também da Escola 
Profi ssional. 
 O dia começou cedo para a organização que às 
08:00 da manhã já balizava o circuito e procedia a to-

dos os preparativos para a prova, vencendo o muito 
frio que se fazia sentir. 
 Antes do início da prova, ainda existiu tempo para 
uma volta de reconhecimento do circuito. A partir des-
se momento sentia-se um nervosismo crescente no ar 
com o aproximar das respetivas partidas que se foram 
sucedendo por escalões e por género, sendo que mais 
uma vez os alunos participaram com grande entusias-
mo e dedicação, tentando realizar a melhor prova pos-
sível dentro do número de voltas que o seu escalão 
determinava. 
 O grupo de Educação Física gostaria de agrade-
cer a toda a Comunidade Educativa que se solidari-
zou com o evento e permitiu esta importante prática 
desportiva aos alunos. Fica um especial agradecimen-
to à Câmara Municipal de Alvito por todo o apoio pres-
tado.

Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito
Grupo de Educação Física

Campeonato Distrital de Corta-Mato
em Vila Nova da Baronia

 A Associação de Atletismo de Beja, com a colaboração da Câmara Munici-
pal de Alvito, do Clube da Natureza e dos Bombeiros Voluntários, levou a efeito 
no dia 25 de Janeiro de 2014, em Vila Nova da Baronia, o Campeonato Distrital 
de Corta-Mato por Escalões, prova integrada no Circuito de Corridas Populares.
 O Campeonato disputou-se na pista de Vila Nova de Baronia, com a presen-
ça de 118 atletas, distribuídos por nove clubes.
 Do concelho subiram ao pódio Vicente Mira e Miguel Bon de Sousa, atletas 
do Clube da Natureza.

MUNICÍPIO PROMOVE 
CURSO DE TEATRO

EM ALVITO 

 O Município de Alvito está a promover O Curso 
de Teatro “Ser Ator”, com os conhecidos atores João 
Maria Pinto e Ana Picoito.

MERCADINHO
DE NATAL DINAMIZOU
O LARGO DO RELÓGIO

 Durante os sábados do mês de dezembro o 
Município de Alvito promoveu no Largo do Relógio, 
em Alvito, um mercadinho de Natal.  
 Os munícipes do concelho aderiram à iniciativa 
e os mais variados produtos, artesanais e não só, 
estiveram à venda, no centro da Vila.
 Verifi cou-se um número crescente de exposito-
res e de visitantes e é uma experiência a repetir 
num futuro próximo.



Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais
Câmara Municipal 

Inscritos 2012
Brancos 28
Nulos 37
CDU 639
Construir o Futuro 271
PS 441
Votantes 1416 70,38%
Abstenção 596 29,62%

Câmara Municipal

Assembleia Municipal 

Inscritos 2012
Brancos 47
Nulos 56
CDU 554
Construir o Futuro 263
PS 495
Votantes 1415 70,33%
Abstenção 597 29,67%

Assembleia Municipal

Distribuição de mandatos: cdu – 2 mandatos; ps - 2 mandatos; Construir o futuro – 1 mandato.

Distribuição de mandatos: CDU – 6 mandatos; PS - 6 mandatos; Construir o Futuro – 3 mandatos.

Assembleia de Freguesia 
ALVITO

Inscritos 994
Brancos 14
Nulos 32
CDU 313
Construir o Futuro 138
PS 208
Votantes 705 70,93%
Abstenção 289 29,07%

Assembleia de Freguesia
ALVITO
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Distribuição de mandatos: CDU - 4 mandatos; PS - 2 mandatos; Construir o Futuro - 1 mandato.

Assembleia de Freguesia 
VILA NOVA DA BARONIA 

Inscritos 1018
Brancos 16
Nulos 19
CDU 225
Construir o Futuro 101
PS 349
Votantes 710 69,74%
Abstenção 308 30,26%

Distribuição de mandatos: PS - 5 mandatos; CDU – 3 mandatos; Construir o Futuro – 1 mandato.

Assembleia de Freguesia
VILA NOVA DA BARONIA

Fim de Semana
Gastronómico

 A iniciativa visou promover a nossa Gastronomia e também os nossos Vi-
nhos, dinamizando o setor da restauração e da economia local.
 No dia 15 fomos ao campo com a D. Luísa que nos ensinou tudo, ou quase 
tudo, sobre catacuzes, carrasquinhas e espargos.
 Depois, no Mercado Municipal, pode também assistir-se ao 1º Workshop 
“Ervas de Comer”, onde a simplicidade e genuinidade das ervas estiveram 
a ser confecionadas pelos especialistas da Escola Profi ssional. Um delicioso 
creme de espargos e uma pequena prova de feijão com catacuzes e carras-
quinhas confi rmaram, da melhor maneira,  que as ervas também se comem.
 Para repetir, já em junho, no fi m de semana gastronómico dedicado às 
beldroegas.

Catacuzes, Espargos e Carrasquinhas foram os protagonistas nos
restaurantes aderentes do concelho de Alvito, nos dias 15 e 16 de fevereiro.

CONCERTO DE REIS EM ALVITOCONCERTO DE REIS EM ALVITO
 Em Alvito, na noite de 8 de janeiro teve lugar um concerto, a convidar ao júbilo 
do novo Ano, que se quer próspero e com muitos momentos de alegria.
 No âmbito da parceria com o Conservatório Regional do Baixo Alentejo, a Igreja 
Matriz recebeu o Coro de Moura, que contagiou o público com interpretações alusi-
vas à época.
 O concerto contou ainda com o Coro da Paróquia de Vila Nova da Baronia que 
nos brindou com músicas da quadra natalícia, ideal para brindar 2014.

O Município de Alvito
distribuiu Cabazes
de Natal
a famílias carenciadas
 A distribuição de cabazes de Natal a 49 famílias do concelho, iniciativa da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia do concelho, contou com o importante 
apoio dos empresários locais (Herdade das Barras, UCASUL, Herdade do Monte 
Novo, Crédito Agrícola de Alvito e Vila Nova da Baronia, Herdade do Barão, Herdade 
do Valongo, Herdade dos Albardeiros, Herdade dos Tojais, Herdade do Rio Seco)
 Foram também entregues vinte Cabazes do Coração Delta Cafés  “Tempo de 
Dar”, a idosos carenciados.
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Atividades
nas férias
de Natal
 Natalvito foi o programa com cará-
ter lúdico que o município promoveu, 
com crianças de várias idades do con-
celho, nas férias de Natal, com o obje-
tivo de estimular a experimentação e a 
vivência em grupo.
 As dinâmicas de leitura com gru-
pos de crianças do pré-escolar e do 
primeiro ciclo decorreram nas biblio-
tecas, com o objetivo de aproximar e 
estimular a criatividade, imaginação e 
capacidade verbal e concentração das 
crianças.
 No Game Day  houve muita partici-
pação, tendo passado pelo Centro Cul-
tural entre 90 a 100 crianças/jovens.   
Estavam disponíveis diversos jogos, 
não apenas informáticos, mas também 
damas, xadrez, dominó e cartas.  
 “Eu também quero amassar” ex-
clamavam todas as crianças. Foi este 
o entusiasmo dos que meteram a mão 
na massa e fi zeram bolinhos e biscoi-
tos, de várias formas e feitios, orienta-
dos por dois alunos da Escola Profi ssio-
nal de Alvito. 
 Houve também espaço para a mú-
sica na biblioteca de Vila Nova da Ba-
ronia, que contou com a participação 
de muitas vozes afi nadas! Entoaram-se 
cânticos de Natal e até se gravou uma 
música!
 Também na biblioteca da freguesia 
de Vila Nova se fi zeram trabalhos em 
cartão com temas de Natal.

PORTUGAL
NO CORAÇÃO, 

PROGRAMA DA RTP1, 
GRAVOU NO

CONCELHO DE ALVITO
 Histórias de vida foi o mote para mais uma vi-
sita do Portugal no Coração ao nosso concelho, 
no passado dia 15 de Janeiro.
 Foram entrevistadas pessoas com histórias 
para contar, quer no âmbito do empreendedoris-
mo quer no contexto do voluntariado e da partici-
pação efetiva na vida da comunidade.
 Em Vila Nova da Baronia, foram mostrados 
momentos do quotidiano de Otávio Marques, 
dono de mercearia durante 40 anos, participante 
activo do núcleo de voluntariado e pessoa sem-
pre dinâmica e vocacionada para os outros. De 
igual modo, João Vaz, proprietário do Restaurante 
“O Casão”, é considerado um jovem empreende-
dor, que investiu na sua profi ssão de Cozinheiro e 
que tem sabido atualizar-se e manter um espaço 
onde a boa comida é uma realidade.
 Em Alvito, a história do sonho alentejano de 
Sofi a Van Der Mark, da Markádia, que veio há 28 
anos da Holanda para o Alentejo, foi apresentada 
a Portugal e ao mundo, como um caso de inves-
timento turístico bem sucedido e de uma integra-
ção perfeita no meio.
 Também algumas senhoras da Academia da 
Saúde revelaram que a saúde e o bem-estar pas-
sam muito pelo convívio e pela execução de tare-
fas conjuntas e repetidas como boas práticas do 
dia-a-dia.

Dia dos Namorados

 No Dia dos Namorados, JORGE MACHADO,  músico 
do concelho e o CORO da Junta de Freguesia de Alvito 
cantaram o amor no Centro Cultural de Alvito.
 Declamaram-se poesias e leram-se antigas cartas 
de amor. Obrigada D. Olinda, D. Capitolina, D. Antonie-
ta, D. Carolina e D. Teresa!!

 Houve ainda espaço para os mais ousados se de-
clararem♥
 Estas ações foram acompanhadas por momentos 
de doce degustação, com os Bolinhos de Amor, con-
fecionados pela Escola Profi ssional de Alvito que, ao 
mesmo tempo, esteve a confecionar um bolo de bola-
cha gigante.
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Funcionários da autarquia juntos
no tradicional Almoço-Convívio de Natal

 Os funcionários tiveram o seu almoço-convívio no dia 
20 de dezembro, no Salão dos Bombeiros Voluntários.
 Este convívio tem como objetivo juntar todos os 
funcionários, externos e internos dos mais variados 
serviços.
 Para além dos funcionários contou-se com a pre-
sença dos eleitos da assembleia municipal e assem-
bleias de freguesia, voluntários do concelho e também 
dos trabalhadores já aposentados.

 O Presidente da Câmara dirigiu algumas palavras 
aos funcionários, agradecendo a sua dedicação e em-
penho ao serviço do bem público, terminando a sua 
mensagem com os habituais votos da quadra, desejan-
do um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os 
presentes e seus familiares.
 Depois do almoço, servido pela Escola Profi ssional 
de Alvito, e de um pé de dança houve ainda espaço 
para uma sessão animada de karaoke. 

Sábado Musical em Alvito aconteceu a 12 de outubro,  
no âmbito do projeto:

“MÚSICA NAS IGREJAS
CONCERTOS DE ÓRGÃO 2013”

 No dia 12 de Outubro, pelas 21h, na Igreja Ma-
triz de Alvito, pudemos assistir a um concerto de fl au-
ta, órgão e cravo, interpretado por António Carrilho, 
Rafael Reis e Patrizia Giliberti.
 Esta iniciativa resultou da parceria entre a Dire-
ção Regional de Cultura do Alentejo, Fundação Casa 

de Bragança e da colaboração do Município e da Pa-
róquia de Nossa Senhora da Assunção.
 “Música nas Igrejas - Concertos de Órgão 2013”, 
que contou com 18 concertos, interpretados por or-
ganistas de renome nacional e internacional, encer-
rou a sua temporada a 7 de dezembro.

Peddy Paper
Patrimonial

 A Associação Mundo Património propôs-nos 
a realização de um Peddy Paper Patrimonial, no 
seguimento do trabalho que vem desenvolvendo 
junto da comunidade local, designadamente jun-
to da comunidade escolar. 
 Por sugestão nossa, este Peddy Paper foi di-
recionado aos novos alunos da EPA-Escola Profi s-
sional de Alvito para, desta forma, fi carem a co-
nhecer melhor o meio envolvente e a sua história.
 Deste modo, no dia 30 de Outubro, pelas 
10h00, decorreu um jogo de interpretação acom-
panhado pela Associação Mundo Património e 
pela Câmara Municipal, constituído por 21 ques-
tões relacionadas com o património da Vila de 
Alvito.

 Numa próxima ação iremos levar os públicos 
a conhecer também Vila Nova da Baronia. Acre-
ditamos que através de atuações simples e aces-
síveis como a presente, estamos a revitalizar o 
património, isto é, estamos a voltar a “dar vida 
ao património”.

O vilanovense
Jorge Machado
concretizou
um sonho,
ao lançar
o seu álbum
“infl uências”
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Palmeiras da Casa do Povo de Vila Nova da Baronia
 No passado dia 3 de outubro a equipa dos jardins 
da Câmara, no âmbito da ação de manutenção do jar-
dim da Casa do Povo de Vila Nova da Baronia, procedeu 
ao abate das palmeiras que se encontravam naquele 

espaço. Esta intervenção decorreu da identifi cação da 
contaminação das palmeiras pela praga do escaravelho 
vermelho, concluindo-se por esta solução como a mais 
adequada para evitar a disseminação da praga. 

Ambiente e Sustentabilidade
 Deposição de cinzas e brasas nos contentores 
de recolha de lixo doméstico:
 A Câmara Municipal alerta todos os munícipes 
para o facto de não ser permitida a colocação de 
cinzas e brasas nos contentores de lixo doméstico. 
 A autarquia apela à compreensão da popula-
ção, no sentido de dar um importante contributo na 
preservação dos equipamentos, cuja substituição 
tem custos bastante elevados.

 Deixamos aqui algumas medidas simples de 
cumprir:
 - ao limpar a lareira não deite fora as cinzas, de 
imediato. Guarde-as num recipiente metálico, ao ar 
livre, durante um ou dois dias para que arrefeçam.
 -  deposite as cinzas arrefecidas e ensacadas.

 O que fazer quando o ecoponto está cheio?
 Quando o seu ecoponto estiver a transbordar, 
não deixe os resíduos fora do ecoponto. Isso equiva-

le a abandonar o lixo na via pública. Opte por guardar 
os resíduos até os contentores serem despejados.

 Como forma de evitar os maus cheiros, solicita-
-se à população a colocação do lixo ensacado e bem 
atado no seu contentor.

Alunos de Vila Nova
da Baronia conquistam

bandeira verde

 No dia 25 de novembro procedeu-se à cerimónia 
do içar da Bandeira Verde 2013 conquistada, uma vez 
mais,  pelos alunos da EB1 e Jardim de Infância de Vila 
Nova da Baronia, no âmbito do Projeto Eco-Escolas.
 Os alunos, professores envolvidos no projeto, Pre-
sidente da Câmara Municipal, Vereador e Direção do 
Agrupamento cantaram o hino Eco-escolas. 
 No fi nal, a  autarquia ofereceu balões e sorrisos não 
faltaram.
 Parabéns a todos os envolvidos!

A ESCOLA PROFISSIONAL DE ALVITO 
ABRE RESTAURANTE PEDAGÓGICO

 A Escola Profi ssional, com o objeti-
vo de formar - em contexto real de tra-
balho - os alunos dos cursos técnico de 
cozinha/pastelaria e restaurante bar, 
abriu as portas da Escola da Praça à 
comunidade
 Propõe-se que, quinzenalmente, 
às sextas-feiras, haja almoços a preços 
convidativos, com a qualidade garanti-
da por aquela instituição.
 As reservas podem ser feitas na se-
cretaria da escola, através do telefone 
284 480 060.

 Reconhecemos que deveríamos ter previamente  
auscultado a Direcção da Casa do Povo e ouvido a Jun-
ta de Freguesia, quer pelo impacto da intervenção junto 
da população, quer pelo valor paisagístico e até senti-
mental das árvores, e porque o jardim da Casa do Povo 
é propriedade daquela associação, cabendo à Câmara 

somente a manutenção do espaço. Os serviços não cui-
daram de averiguar a legitimidade da intervenção e pro-
vocaram uma situação delicada…. 
 Reconhecemos publicamente a falta, apelando à com-
preensão e boa colaboração de todos em prol do concelho 
e particularmente da Freguesia de Vila Nova da Baronia. 
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Biblioteca Municipal
recebeu várias

exposições

 Na Biblioteca Municipal estiveram várias ex-
posições em destaque; ILUSTRAÇÕES de Paula 
Neves, SERIGRAFIA com o tema “Alentejo” e COR-
DOFONES, instrumentos tradicionais portugueses.

Passeio dos automóveis 
antigos em Alvito

 Os carros antigos desfi laram pelo Centro His-
tórico e concentraram-se na Praça da República.
O passeio trouxe mais de uma centena de pes-
soas a Alvito no domingo de 24 de novembro.

Município promove ações para alertar a 
população sobre cuidados com a diabetes
 O Município de Alvito associou-se às comemorações 
do “Dia Mundial da Diabetes” em parceria com o Centro 
de Saúde de Alvito, através da realização de sessões 
de esclarecimento, as quais decorreram na Junta de 
Freguesia de Vila Nova da Baronia e no Centro Cultural 
de Alvito, dirigidas aos doentes diabéticos inscritos nos 
Centro de Saúde do concelho, mas também alargada a 
toda a comunidade.
 No dia 14 de novembro, Dia Mundial da Diabetes, 
decorreu um encontro em Beja dirigido a todos os par-
ticipantes do distrito onde tiveram lugar palestras, um 
almoço partilhado e atividade física.

31 de Outubro - Dia Mundial da Poupança:

Um dia para relembrar o resto do ano
 No âmbito do Dia Mundial da Poupan-
ça, 31 de Outubro, a Associação Terras Den-
tro, em parceria com a Câmara Municipal de 
Alvito e o Agrupamento de Escolas do con-
celho, promoveu uma sessão de sensibiliza-
ção sobre Poupança, dirigida aos alunos do 
1.º ciclo.
 A ação esteve a cargo da Drª Cláudia 
Caetano da Caixa Geral de Depósitos, de-
legação de Viana do Alentejo e os meninos 
aprenderam conceitos como poupar dinhei-
ro diariamente.

16 de outubro:

Dia Mundial
da Alimentação
 Nas comemorações do Dia Mundial da Alimenta-
ção, o Município promoveu um workshop sob o tema 
“Alimentação Saudável Económica”, no Centro Cultural 
de Vila Nova da Baronia.
 A Nutricionista da Unidade Local de Saúde do Bai-
xo Alentejo deu conselhos práticos aos presentes de 
como poupar na alimentação, não deixando de lado a 
qualidade.

BANCO ALIMENTAR BANCO ALIMENTAR 
CONTRA A FOMECONTRA A FOME

 O Núcleo de Voluntariado Social de Alvito as-
sociou-se uma vez mais aos Bombeiritos, 
 Grupo de Jovens da Paróquia de Vila Nova da 
Baronia e ao CNE - Escutas de Alvito, para  realizar 
a campanha de recolha de alimentos do Banco Ali-
mentar, no comércio local do concelho.
 Concretizou-se, assim, mais uma ação de res-
ponsabilidade social, colocando no terreno equi-
pas constituídas por voluntários, estudantes e ci-
dadãos anónimos.
 Apesar das difi culdades por que todos esta-
mos a passar foi possível recolher 676 Kg de ali-
mentos.
 Esta ajuda foi muito importante, aqui fi ca o 
nosso obrigado!
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GADE
 A Câmara Municipal de Alvito tem em vigor um 
Protocolo fi nanceiro e de cooperação com o Banco 
Espírito Santo, S.A., com a LISGARANTE - Sociedade 
de Garantia Mútua, S.A., com a ADRAL - Agência de 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, S. A. e com 
o IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e ao Investimento, para a constituição 
e funcionamento do Fundo de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas no Concelho de Alvito - FAME. 
 Este Fundo pretende estimular e orientar in-
vestimentos a realizar por Micro e Pequenas Em-
presas no Concelho de Alvito para a melhoria dos 
produtos e/ou serviços prestados, para a moderni-
zação das empresas, ou para as modifi cações de-
correntes de imposições legais e regulamentares, 
sedeadas ou que pretendam instalar-se em cada 
um dos concelhos aderentes da Região Alentejo, 
facilitando o seu ajustamento às condições cada 
vez mais competitivas do mercado.
 Com uma taxa de fi nanciamento até 100% e 
um limite máximo por projeto até 45.000 €, reves-
te, parcialmente, a forma de um subsídio reembol-
sável com um prazo máximo de 6 anos e até um 
ano de carência. O fi nanciamento dos projetos será 
formalizado pelo BES, que participa com 80% do 
valor do Fundo, com um spread fi xo sobre a Euribor, 
sendo os restantes 20% assegurados pela mobili-
zação de fundos de âmbito municipal, esta última 
componente isenta de juros.

 O fi nanciamento a projetos de investimento 
através do FAME será concedido nos termos defi -
nidos nas normas e condições de acesso, que po-
dem ser consultadas no site da Câmara Municipal 
de Alvito. 

Escolas do concelho
de Alvito comemoram

o S. Martinho 
 Os alunos do Agrupamento de Escolas 
do concelho de Alvito comemoraram o S. 
Martinho no dia 11 de novembro.
 Houve jogos tradicionais e feirinha de 
S. Martinho em Alvito e lanche-convívio com 
apresentação de atividades das turmas em 
Vila Nova da Baronia. A feirinha realizou-se 
no Jardim de Infância e foi aberta a miúdos e 
graúdos, entre as 10h e as 17h, onde pode-
ram comprar castanhas, nozes, romãs, doces 
e compotas.

Marcas do Território em Exposição
 Esteve patente ao público nos Claustros do Centro 
Cultural de Alvito, durante o mês de Novembro, a expo-
sição itinerante da Rede de Museus do Distrito de Beja, 
“Marcas do Território - Testemunhos do Património do 
Baixo Alentejo”.
 Esta exposição divulgou a riqueza do Património do 
Baixo Alentejo.
 Estiveram representados doze concelhos do distri-
to, para além do Museu Regional de Beja com mostra 
de materiais históricos, arqueológicos e etnográfi cos, 
abrangendo um extenso período cronológico desde há 
3500 anos até ao século XX.

Livros de Maria Antónia
Goes distinguidos
 Foram atribuídos dois Prémios pela GOURMAND 
WORLD COOKBOOK aos livros de Maria Antónia Goes, O 
ALENTEJO À  MESA (best local cuisine book) e  O POR-
CO COM SUA LICENÇA (best single subject cookbook).
 A autora, alvitense, licenciada em arquitetura pelas 
Belas Artes de Lisboa, inte-
ressada em gastronomia e 
investigação histórica sobre 
a cozinha, muito tem contri-
buído para o registo,  valori-
zação e divulgação do nosso 
património gastronómico. 
 Na sua bibliografi a con-
tam-se mais de duas deze-
nas de títulos.
 - Brevemente à venda 
no Posto de Turismo.

Prémio de Poesia
RAUL DE CARVALHO
 O prémio de Poesia “Raul de Carvalho”, instituído 
pelo Município de Alvito tem fundamentalmente dois ob-
jetivos específi cos que são, por um lado a vontade de 
homenagear o autor que deu o nome ao prémio, Raul de 
Carvalho, natural do concelho de Alvito e, por outro, a ne-
cessidade de incentivar a criatividade literária, bem como 
o gosto pela escrita, que consideramos serem atividades 
essenciais para um bom desenvolvimento intelectual.
 O júri decidiu atribuir, por unanimidade, o Grande Pré-
mio a “Livro de Família” e uma 
menção honrosa a “Boca de 
Incêndio”, ambos de Paulo 
Carreira.
 Arlinda Mártires foi a ven-
cedora do prémio especial 
para naturais/residentes no 
concelho de Alvito, com “Im-
pressões do real” .
 A Câmara Municipal feli-
cita os premiados e todos os 
participantes!

Cidades pela Vida - Cidades 
Contra a Pena de Morte”

 Portugal é um dos pioneiros da abolição da pena de 
morte e a Câmara Municipal de Alvito juntou-se, no dia 30 
de novembro, a centenas de cidades mundiais demons-
trando ser contra a pena capital e a favor da vida.
 Iluminámos simbolicamente o Pelourinho com 97 ve-
las, as quais representam o número de países que aboli-
ram a pena de morte.
 Na janela do edifício da Câmara Municipal foi tam-
bém colocada a faixa Alvito, Contra a Pena de Morte.
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