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Caros munícipes.
Nos últimos tempos o poder local democrático tem sido alvo 
do maior ataque de que há memória e que visa a sua desfi-
guração tal como o conhecemos.
Depois dos sucessivos cortes orçamentais que ano após ano 
durante este mandato têm sido impostos às autarquias e que 
muito têm prejudicado as mesmas, mas acima de tudo têm 
prejudicado as populações, por retirarem às autarquias e aos 
autarcas a capacidade de realização de obras e iniciativas es-
senciais para o desenvolvimento dos nossos concelhos, mas 
também das nossas regiões e do país, este ano de 2012, en-
trou em vigor a lei dos compromissos e dos pagamentos em 
atraso. Esta lei veio paralisar quase por completo as autar-
quias locais, mesmo aquelas que não têm pagamentos em 
atraso, e a autarquia de Alvito é uma delas.
O município de Alvito orgulha-se de não ter dívidas em atra-
so a fornecedores, fruto de uma gestão muito rigorosa, mas 
apesar disso não se livra deste entrave ao desenvolvimento 
que nos prende de pés e mãos e não nos deixa trabalhar, 
que é esta famigerada lei dos compromissos e pagamentos 
em atraso.
O ano de 2013, fruto do orçamento de estado já apresentado 
na Assembleia da República pelo atual governo, vai agravar 
ainda mais esta situação, penalizando as autarquias e dimi-
nuindo ainda mais a sua capacidade de intervenção. Relem-
bro que a situação de precariedade social que vivemos, ne-
cessitaria duma maior envolvência das autarquias na ajuda 
aos mais necessitados. No entanto as autarquias sentem-se 

completamente impotentes, fruto da escassez dos seus re-
cursos financeiros.
A agravar esta situação, vai registar-se em 2013, um brutal 
aumento da carga fiscal sobre os cidadãos contribuintes, e 
que penaliza muito aqueles que vivem dos rendimentos do 
seu trabalho, bem como os pequenos e médios empresários.
Estamos perante um orçamento que é gravíssimo para as 
pessoas, mas também gravíssimo para as autarquias locais.
Há já algum tempo que se começou a tentar difundir a 
ideia de que os problemas que o país atravessa são no seu 
essencial culpa das autarquias e da sua má gestão. Não po-
demos concordar, pois não podemos confundir a árvore com 
a floresta. Se existem autarquias endividadas neste país, a 
verdade é que a maioria das autarquias não têm problemas 
de endividamento, e não foi o poder local que contribuiu para 
o endividamento público.
As autarquias são os órgãos de poder que mais contribuiu 
para o desenvolvimento do país, construindo escolas, zonas 
industriais e empresariais, estradas, equipamentos desporti-
vos e culturais e muitas vezes substituindo-se ao poder cen-
tral na assunção de muitas competências que a este perten-
cem.
Por tudo isto, os autarcas exigem respeito pelo poder local, 
que o mesmo é dizer que exigem respeito pelas populações, 
e que de uma vez por todas termine este ataque feroz contra 
uma das mais importantes conquistas de Abril que é o poder 
local democrático.

Bem Hajam.

O município de Alvito orgulha-se de não ter dívidas 
em atraso a fornecedores, fruto de uma gestão muito 
rigorosa, mas apesar disso não se livra deste entrave 
ao desenvolvimento que nos prende de pés e mãos 
e não nos deixa trabalhar, que é esta famigerada lei 
dos compromissos e pagamentos em atraso.
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 A Câmara Municipal de Alvito, em colaboração com o Cen-
tro de Saúde de Alvito, no âmbito do projeto Academia da Saú-
de, promoveu a realização de Sessões de Sensibilização sobre 
a Importância da Saúde Oral no Idoso.
 No dia 21 de Junho, na Biblioteca Municipal de Alvito, na 
Biblioteca de Vila Nova da Baronia, uma Enfermeira e uma 
Higienista Oral alertaram para a importância da saúde oral e 
informaram como a devemos integrar na saúde em geral.
 As doenças da boca e dos dentes têm consequências ne-
gativas na qualidade de vida das pessoas.
Muitos dos fatores de risco das doenças orais são comuns a 
diversas doenças crónicas, como é o caso da diabetes, doen-
ças cardiovasculares e outras.
 É essencial a realização diária das práticas de higiene oral. 
Nos casos em que esteja dependente de terceiros, a pessoa 
idosa poderá ter ajuda para a execução da escovagem dos 
dentes e da limpeza interdentária, por parte de um familiar.
 Nunca é tarde demais para adotar estilos de vida promoto-
res da saúde!

“A importância 
da saúde oral no idoso”

 A Câmara Municipal de Alvito, em parceria com o Cen-
tro Ótico de Alvito promoveu um Rastreio, gratuito, dirigido 
a toda a população do concelho.

Rastreio ótico 
no concelho 
de Alvito

 Na Biblioteca Municipal de Alvito, a G.N.R.  
transmitiu aos idosos noções básicas de segurança.
 Estas ações são muito importantes porque pre-
tendem sensibilizar as pessoas para a forma como 
devem atuar perante situações de furto, burlas e 
agressões.
 Foram abordados gestos tão simples como ter 
sempre as chaves à mão, quando chegar perto do 
carro ou de casa, não dizer ao telefone que estão 
sozinhos em casa e não confiar em estranhos bem-
-falantes e com boas intenções, fazendo-se passar 
por falsos funcionários da segurança social, CTT 
ou de instituições bancárias.

Sessão de esclarecimento 

 O rastreio foi realizado nos dias 22 e 24 de maio no Cen-
tro Cultural de Alvito e nos dias 16 e 30 de maio, na  Bibliote-
ca de Vila Nova da Baronia.
 Foram rastreados 73 indivíduos, 52 do sexo feminino e 
21 do sexo masculino. Nesta fase deu-se prioridade ao grupo  
dos 30 aos 50 anos.
 Constatou-se que apesar da informação que possuem, 
apenas 16 referiram ter cuidados com a alimentação e 31 
praticam alguma atividade física.
 Foram detetados 2 casos de hipertensão arterial, 11 ca-

sos de obesidade e 41 pessoas apresentavam níveis de co-
lesterol elevado. 
 As medidas simples divulgadas pelos técnicos do Centro 
de Saúde de Alvito foram, entre outras, a vigilância regular da 
tensão arterial e do açúcar no sangue, reduzir o peso, modifi-
car a dieta com diminuição da ingestão de sal, açúcar, gordu-
ras e álcool e opção pela dieta prudente “mediterrânea” rica 
em vegetais e frutos, eliminar o tabaco e fazer exercício físico.
 Uma organização do Centro de Saúde de Alvito com o 
apoio da Câmara Municipal de Alvito. 

Rastreio do risco 
cardiovascular em Alvito assinalou
a iniciativa “maio - mês do coração”

Idosos em Segurança

 Dia 17 de setembro, na Biblioteca de Vila Nova e 
no dia 24 de setembro, no Centro Cultural de Alvito, 
ouviu-se falar do papel fundamental da alimentação 
na promoção, na manutenção e na recuperação da 
saúde, desde que nutricionalmente adequada. 
 Esta foi mais uma iniciativa do projeto Academia 
da Saúde, desenvolvido pela Unidade Local em par-
ceria com a Câmara Municipal e as Juntas de Fregue-
sia do concelho.

Conceitos fundamentais da Nutrição 
e do Envelhecimento no Concelho de Alvito
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 Dia 13 de setembro, os técnicos da Unidade Local de Saúde 
do Baixo Alentejo, falaram sobre a importância do movimento na 
nossa vida, nas bibliotecas do concelho.
 A partir de uma certa idade o movimento é de importância ex-
trema não só pelos seus benefícios, como também pelo convívio 
que proporciona.

 Benefícios do Movimento no Idoso: 

 • Aumenta a mobilidade, o equilíbrio e a coordenação; 

 • Tonifica músculos flácidos, fracos, aumentando a força;
 

 • Reduz o risco de quedas; 

 • Diminui a osteoporose; 

 • Melhora o funcionamento intestinal e incontinência; 

 • Ajuda o coração, melhorando a circulação e protegendo 
das doenças cardiovasculares; 

 • Previne a obesidade e diminui as suas consequências; 

 • Promove o relaxamento e o combate às insónias. 

Movimento é vida

 Os Bancos Alimentares contra a Fome lançaram uma nova campanha 
“Papel por Alimentos”, de âmbito nacional, com contornos ambientais e de 
solidariedade e também com uma ambição de mudança de mentalidades e 
atitudes.  
 Pretendeu-se incentivar a população a ser solidária trocando papel usado 
por alimentos.
 Para se associar a esta ideia, basta entregar o seu papel nas bibliotecas 
municipais de Alvito ou de Vila Nova da Baronia e a Câmara Municipal de Alvito 
fará chegar o papel ao Banco Alimentar de Beja.
 Ajude-nos a ajudar! (Esta campanha integra-se num ideal mais vasto de 
sensibilização para a importância do papel de cada pessoa na sociedade e 
para a possibilidade de recuperar e reutilizar coisas que parecem não ter valor).

Banco Alimentar contra a Fome 
lançou uma nova campanha 
“Papel por Alimentos”

 Pretendeu-se assinalar este dia criando elos for-
tes de ligação entre as crianças e os avós.
 O Centro de Ciência Viva do Lousal, um espaço 
dinâmico de conhecimento e lazer, recebeu avós e 
netos, onde se  descobriram e exploraram fenóme-
nos do mundo da ciência e da tecnologia e  onde 
também se partilharam  sorrisos e emoções.

Município de Alvito 
comemorou Dia dos Avós 
no Centro de Ciência viva do lousal

 A Câmara Municipal de Alvito, o Centro Social e Paroquial,  a Santa 
Casa da Misericórdia e a Terras Dentro, com  a colaboração do Núcleo 
de Voluntariado e do Agrupamento de Escolas promoveram diversas ini-
ciativas inseridas nas comemorações do Dia Internacional da Família, 
celebrado a 15 de maio.
 Com o mote “Maio-Mês da Família”, o Município levou a cabo algu-
mas ações nos lares do concelho e ainda uma exposição na Biblioteca 
Municipal.

Dia Internacional 
da Família

 Este ano todas as gerações foram convidadas a parti-
cipar!
 No enquadramento do Ano Europeu do Envelhecimen-
to Ativo e da Solidariedade entre Gerações, a Câmara 
Municipal de Alvito desenvolveu várias atividades em 
colaboração com diversas entidades do concelho.
 Dia 29 de setembro, quarenta e oito participantes 
do concelho de Alvito juntaram-se para ajudar idosos da 
região a minorar os efeitos do isolamento geográfico em que 
vivem, na Caminhada Solidária que teve lugar em Évora.
 Dia 30 realizou-se um Rastreio do Risco Cardiovasco-
lar, seguindo-se a Yoga do Riso, sessão muito participada 
com gente de todas as idades.
 Uma Mega Açorda e animação musical fizeram parte 
do programa da tarde soalheira de domingo.
Por fim… e ainda sem cansaço houve matiné dançante e 
jogos de cartas e dominó!
 No dia 1 de outubro realizaram-se ainda ações com a 
GNR. Crianças e séniores andaram de mãos dadas pelas 
ruas das freguesias.

Comemorações 
do Dia do Idoso
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Autarquia 
celebrou 
Dia da liberdade

25 de Abril

Autarquia 
celebrou 
Dia da liberdade

 O município de Alvito, em colaboração com as Juntas de 
Freguesia do concelho, assinalou nos dias 23, 24 e 25 de 
abril, o 38.º aniversário da revolução dos cravos. Sendo um 
dos acontecimentos mais importantes da História Contempo-
rânea de Portugal, o mesmo foi comemorado com atividades 
musicais, culturais e desportivas, nas duas freguesias.
 No dia 23, e com benefícios para a saúde promoveu-se, 
pelo terceiro ano consecutivo, a Caminhada pela Saúde, Liber-
dade e Igualdade.
 Ainda no dia 23 e na biblioteca municipal comemorou-se o 
Dia Internacional do Livro e das Bibliotecas.
 No dia 24 o destaque foi para as Vozes de Alqueva, na Pa-
rada dos Bombeiros.

 O dia 25 começou com as arruadas e uma partida de fu-
tebol, ao mesmo tempo  que se promoveu o Torneio da Malha 
e do Chinquilho, seguindo-se os tradicionais Almoços-Convívio 
nas duas freguesias.
 Os Torneios de Badmington, Snooker e Sueca decorreram 
no período da tarde.

 A animação musical esteve a cargo dos grupos corais do 
concelho e da Márcia Guerreiro e Manuel António.

 Agradecemos a colaboração das seguintes entidades: 
 - Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Vilanovense
 - Grupo Desportivo Cultural Baronia
 - Comissão das comemorações do 25 de Abril
 - Bombeiros Voluntários de Alvito
 - Grupos Corais de Alvito
 - Clube da Natureza de Alvito
 - SAPOA - Herdade das Barras

 O concelho de Alvito voltou a merecer grande des-
taque no programa de entretenimento Portugal no 
Coração, emitido pela RTP.
 No dia 15 de novembro de 2011, a RTP emitiu 
reportagens a partir do Centro Cultural e do Pavilhão 
Gimnodesportivo de Alvito, tendo mostrado ao mun-
do as tradições gastronómicas, a música tradicional, 
os alojamentos turísticos do concelho, as atividades 
desportivas e a riqueza multicultural que nos é pro-
porcionada pelos alunos da Escola Profissional de 
Alvito.

RTP colocou 
Alvito no coração

 Alvito marcou presença na BTL - Bolsa de Turis-
mo de Lisboa, integrando o conjunto composto por 
21 autarquias da região alentejana, em conjunto 
com  empresas de prestação de serviços e produtos 
“made in Alentejo”. 
 O Município não poderia deixar de marcar presen-
ça, pela importância estratégica que este setor tem 
na atividade económica e, consequentemente, na 
sustentabilidade da sua comunidade. 
 A representação foi uma responsabilidade dos 
serviços de Animação e Promoção Turística que leva-
ram Alvito a Lisboa, com o objetivo de propor a turis-
tas e a operadores a deslocação às Terras da Baronia 
de Alvito.
 O público afluiu em grande número, procurando 
informações detalhadas sobre as festividades tradi-
cionais, sobre a 2.ª semana do ciclo anual “Ervas da 
Baronia”, dedicada às Beldroegas, mas sobretudo 
para recolher informação sobre a “Festa do Barão”, 
evento que cativou o maior número de visitantes 
e que foi, aliás, a imagem emblemática do stand 
de Alvito no espaço da Turismo do Alentejo, E.R.T.

Alvito 
na BTL 2012
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 A Marcha d’Ascensão, Percurso de Aventura, Animação 
Musical, Torneios da Sueca, Dominó e Malha, Churrasco e 
Concurso da Espiga foram bons motivos para sair de casa.
 A Câmara e as Juntas de Freguesia promoveram um con-
junto de atividades ao ar livre no âmbito do feriado munici-
pal que se comemorou, este ano, a 17 de maio, na aprazível 
Quinta da Beira. 

Feriado Municipal 
comemorou-se 
a 17 de maio

As Ervas da Baronia 
e o Workshop 

de Cozinha Internacional
 A Câmara Municipal promoveu de 6 a 12 de fevereiro, mais 
uma semana gastronómica do ciclo “As Ervas da Baronia”. 
Nesta época, a semana foi dedicada aos espargos, catacuzes e 
carrasquinhas, tendo como importantes protagonistas os Res-
taurantes do Concelho. Este ano, participaram 10 restauran-
tes, o que é revelador do interesse desta iniciativa.  Igualmen-
te importante, foi a adesão por parte de visitantes e turistas 
que se deliciaram com os pratos em torno das ervas bravias.
Paralelamente, a Escola Profissional de Alvito promoveu um 
workshop de cozinha internacional e novas tendências de cozi-
nha, no dia 8 de Fevereiro, no Centro Cultural de Alvito. Quatro 

 Entre 11 e 17 de junho decorreu mais um Ciclo Gastronó-
mico “As Ervas da Baronia”, no concelho de Alvito, durante o 
qual foi possível desfrutar de boa gastronomia e vinhos de ex-
celência.
 Com o mote  “à mesa com a natureza” puderam ser aprecia-
dos, pelo sexto ano consecutivo, nos restaurantes participan-
tes do concelho, sabores únicos como costeletas de borrego 
na grelha com migas de beldroegas, açorda de beldroegas com 
queijo de cabra ou feijão de azeite com beldroegas, entre outros.
 Ervas da Baronia  para viver e apreciar devagar…  em Alvito, 
onde a felicidade é fruto da terra.

Chefs demonstraram a fusão de três elementos: a riqueza de 
ingredientes, a sabedoria na maneira de os utilizar e o requinte 
nos mínimos detalhes. Também neste workshop se destaca-
ram as Ervas da Baronia, confecionadas pelo sub-chef de cozi-
nha Pedro Rolim, da Escola Profissional, que apresentou uma 
sopa de feijão com carrasquinhas e lâminas de pão alentejano 
e também lombinhos de porco recheados com catacuzes e 
queijo fresco, puré de batata e azeitonas pretas.

beldroegas 
no ciclo 
gastronómico 

“as ervas 
da baronia”
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Câmara de Alvito promoveu um colóquio para divulgação 
de “ferramentas de apoio e financiamento ao empreendedorismo”
 A Câmara Municipal de Alvito organizou no passado dia 26 
de junho, um colóquio destinado a potenciais empreendedo-
res e empresários do concelho de Alvito e que teve por finalida-
de estimular o empreendedorismo e divulgar as FERRAMEN-
TAS DE APOIO E FINANCIAMENTO AO EMPREENDEDORISMO 
atualmente em vigor.
 Procura-se, através destas iniciativas, mostrar e atualizar 
os novos produtos e condições de investimento e financiamen-
to às empresas locais para a sua modernização e competiti-
vidade no mercado Local, Regional, Nacional e Internacional.
 Esta foi uma iniciativa muito participada e contou com vá-
rios especialistas como oradores. 
 As iniciativas deste género vêm complementar a iniciativa 
que a Câmara Municipal de Alvito iniciou em 2010 do ensino 
do empreendedorismo nas escolas do concelho.
 É nosso objetivo tornar o nosso concelho num concelho 
mais empreendedor nos próximos anos.

EnConTro
o papel das autarquias locais 
no país

 As Comunidades Intermunicipais do Alentejo e a Asso-
ciação de Municípios da Região de Setúbal, preocupadas 
com a situação que os municípios estão a viver – decor-
rente de leis limitadoras da sua autonomia administrativa 
e financeira, redução de autarquias, empobrecimento e 
desemprego nos seus territórios, sobretudo os do interior, 
organizaram este Encontro de eleitos locais para debater 
o Papel das Autarquias no País e encontrar soluções que 
possam ajudar a alterar a situação vigente.
 Foram debatidos os temas sobre os quais urge atuar 
com a maior celeridade possível, sob pena de se verificar o 
efetivo estrangulamento das Autarquias Locais, motor fun-
damental do Desenvolvimento em Portugal.
 Pretenderam os seus mentores que saísse deste Encon-
tro um conjunto de ideias e propostas a defender no Con-
gresso Extraordinário da ANMP, em Santarém.

 A Câmara Municipal de Alvito e o Centro de Inves-
tigação em Linguística e Literatura da Universidade de 
Évora editaram o livro Lembras-te Raul, em homenagem 
ao poeta e pintor alvitense Raul de Carvalho.
 Lembras-te Raul reúne os textos apresentados por 
amigos e críticos do artista alvitense no decurso do coló-
quio Homenagem a Raul de Carvalho, que decorreu na 
vila de Alvito.
 “Emocionados, rigorosos, arrojados – tais textos cons-
tituem, sem dúvida, o conjunto de testemunhos mais 
atual, diversificado e completo sobre a obra de Raul”.
 Foi precisamente na casa onde moram os livros – 
a Biblioteca Municipal de Alvito - que decorreu a ses-
são de lançamento, no dia 26 de outubro de 2011.

lembras-te Raul

nATALIDADES
atividades para as 

férias de Natal

 Procurando enquadrar-se no espírito da época natalícia, 
a Câmara Municipal promoveu o concurso “Árvores de Natal 
nas nossas praças”.  
 Tratou-se de propor às instituições de Alvito e Vila Nova 
da Baronia que se fizessem representar nas respetivas Pra-
ças (da República) com as suas “obras-primas”.
 As árvores enfeitadas estiveram nas Praças de 22 de 
dezembro a 6 de janeiro.
 Participaram o Agrupamento de Escuteiros do Concelho 
de Alvito, o Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Ba-
ronia e a associação de Caçadores (Vila Nova da Baronia). 
A árvore de Natal de Alvito foi a do Lar da Santa Casa da 
Misericórdia.
 A votação da comunidade local ditou como vencedo-
ra a árvore do Agrupamento de Escuteiros, com 30 votos, 
seguindo-se o Centro Social e Paroquial com 18 votos e a 
Associação de Caçadores com 7 votos.
 Em Alvito não se realizou votação por apenas ter havido 
uma participação.
 As instituições participantes foram agraciadas com pre-
sentes – simbólicos – por parte da CMA.

 Entre 20 e 29 de dezembro de 2011 decorreu um progra-
ma lúdico de ocupação de crianças e jovens no concelho de 
Alvito…
 A Câmara Municipal de Alvito organizou, a exemplo de anos 
anteriores, uma ocupação de tempos livres durante as férias 
do Natal, com o objetivo de ocupar os dias de férias, estimular 
a criatividade e o lado artístico, criar espírito de equipa e ainda 
dinâmicas de grupo.

“Árvores 
de Natal 

nas nossas 
praças”

Exposição de Presépios 
“PrESÉPIo, 

CADA UM TEM o SEU” 
na Biblioteca Municipal

 A exposição esteve patente na Biblioteca Luis de Camões, 
de 19 de dezembro de 2011 até ao dia de Reis.
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 Figuras coloridas de cerâmica, modeladas segundo tipo-
logias de trabalho secularmente repetidas e iniciadas em Es-
tremoz desde, pelo menos, o século XVII estiveram patentes 
numa exposição no Posto de Turismo de Alvito, de 21 de Janei-
ro a 31 de março.
 Maria Luisa da Conceição de 78 anos é das poucas oleiras 
ainda em atividade. Desde que nasceu, tomou contacto direto 
com o barro. Maria Luísa sempre assistiu a todas as tarefas e 
“rituais” associados à modelação dos bonecos e aos 6 anos 
ajudou pela primeira vez a sua mãe a pintar, quando esta pre-
parava um conjunto de bonecos para irem para a Exposição 
de Mundo Português de 1940. Assim, através da observação, 
foi aprendendo como se preparava, modelava e cozia o barro.  
Maria Luísa Conceição assume a tarefa de dar continuidade 
à tradição bonequeira no seio de sua família, já que seu pai 
era neto do fundador da Olaria Alfacinha, Caetano Augusto da 
Conceição. Tendo no sangue o gosto pela inovação a família Al-
facinha em finais do século XIX renovou a Olaria de Estremoz, 
reinventando a tradição oleira.
 A exposição recebeu inúmeros visitantes (nacionais e 
estrangeiros), tendo sido das exposições mais valorizadas e 
apreciadas que tivemos oportunidade de promover no Posto 
de Turismo de Alvito. 

EXPoSIÇÃo ‘Bonecos Tradicionais de Estremoz’,  
de Maria luísa da Conceição

 Os trabalhos de miniaturas, marcados pela perfeição téc-
nica e por uma grande beleza e criatividade são uma viagem 
pelas memórias de infância do autor, Feliciano Joaquim Carva-
lho, natural de Vila Nova da Baronia. 
 O interesse pelas miniaturas surgiu em 2006.
 Com o tempo, aperfeiçoou a sua técnica explorando outros 
materiais. Deste modo, foi reproduzindo um “mundo” de mi-
niaturas inspirado nas suas Memórias de Infância. 
 Já participou em algumas exposições, em certames no Bar-
reiro, no Lavradio, na SFAL, na Sociedade Recreativa dos Alen-
tejanos na Baixa da Banheira e na Feira Anual de Vila Nova da 
Baronia. 
 Em janeiro de 2010, a RTP 1 fez uma reportagem sobre os 
seus trabalhos para o Programa “Portugal em Direto”. 

EXPoSIÇÃo DE MInIATUrAS 
no PoSTo DE TUrISMo DE ALVITo 
4 de maio a 30 de junho

 O Posto de Turismo abriu as portas a uma exposição de Rendas e Bordados, que reuniu 
harmoniosas e bonitas peças das rendeiras e bordadeiras de Alvito.
 A arte de trabalhar a linha foi bastante apreciada, nesta exposição que esteve patente 
de 6 a 28 de abril.

ABrIL CoM rEnDAS & BorDADoS  
no Posto de Turismo

Concertos ao Entardecer 
na Capela da Pousada...
 No dia 3 de dezembro de 2011, teve lugar na Capela da Pousada Cas-
telo de Alvito, o último Concerto ao Entardecer de 2011.  Promovido pela 
edilidade alvitense e sempre com o apoio do grupo Pestana-Pousadas, este 
foi mais um momento musical de grande qualidade, em que a “prata da 
casa” brilhou.  
 Edgar Baleizão & Tiago fecharam uma série de quatro concertos, que fo-
ram do agrado de visitantes e residentes.  Desta forma foi possível dar vida 
ao património através da música e “devolver” um pouco o Paço-acastelado 
à comunidade local. 
 Estivemos perante dois bons músicos naturais do concelho de Alvito e 
que encheram de público a capela do castelo.

 No dia 10 de junho de 2012, numa atmosfera nobre, 
entre ameias e merlões, ouviu-se o primeiro Concerto ao 
Entardecer de 2012.
 O público encantou-se com Ala Qu’estrala, projeto musi-
cal, que se distingue pela sua originalidade.
 Os meses de verão são no concelho de Alvito musical-
mente “marcados” por um Concerto ao Entardecer em cada 
mês no pátio do castelo.  
 Os Concertos ao Entardecer  são promovidos pelo Muni-
cípio de Alvito e têm a colaboração da Pousada do Castelo.

 No dia 22 de julho de 2012, o Páteo da pousada “Cas-
telo de Alvito” voltou a abrir à população local para que pu-
dessem assistir a mais um concerto.
 Desta vez a atuação foi do grupo de música popular por-
tuguesa “Alencanto”, grupo muito reconhecido pela qualida-
de das sua interpretações de música tradicional alentejana. 
Foram muitos os que os puderam apreciar ao vivo.

...Castelo de Alvito
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Audição de Páscoa 
no Centro Cultural 

de Alvito
 No âmbito da estreita colaboração entre o Município de 
Alvito e o Conservatório Regional do Baixo Alentejo, Aconte-
ceu em Alvito uma Audição de Páscoa no dia 24 de março.
 violinos, guitarra, piano e o canto dos alunos do Conser-
vatório Regional do Baixo Alentejo encantaram todos os que 
se deslocaram ao auditório do Centro Cultural.

 A Igreja Matriz de Alvito foi palco para um belís-
simo concerto de cravo e órgão.
 Este concerto integrou o programa da iniciativa 
“Música nas Igrejas - Concertos de Órgão” - resultan-
te da parceria entre a Direção Regional de Cultura 
do Alentejo, a Fundação da Casa de Bragança - Paço 
Ducal de Vila Viçosa, o Cabido da Sé e a Paróquia de 
S. Pedro, e contemplou a realização de concertos de 
órgão em diversas igrejas da região Alentejo.
 Os músicos interpretaram obras de Giuseppe 
Guami, Pedro d’Araujo, João Lourenço rebelo, Au-
relio Bonelli, Domenico Scarlatti, Severo Giussani, 
Marcos Portugal, Antonio Soler e ramón Ferreñac.
 Foi sem dúvida um concerto de grande qualidade 
de interpretação.

A Igreja Matriz de Alvito recebeu concerto de Cravo e Órgão
Rafael Reis e Patrizia Giliberti

 Após três anos de interregno, houve de novo  festa na 
Praça e no Castelo, para recriar a Baronia de Alvito.
 À tarde na praça decorreu um torneio de armas, música 
e danças tardo-medievais e muita  animação. 
 À noite no Castelo aconteceu um grandioso repasto de 
sublimes iguarias num ambiente mágico.
 Houve pratos confeccionadas a preceito pela Escola 
Profissional de Alvito, que também serviu as iguarias e foi 
uma verdadeira anfitriã na arte da boa mesa.
 O pátio do Castelo foi o palco do repasto e da animação 
da vivarte. As pessoas, com trajes de época, divertiram-se 
e foram também Barões por uma noite!
 A Festa do Barão é promovida pela CMAlvito e conta 
com a colaboração da EPA e da Pousada, num evento que 
pretende dar vida ao património através da recriação da 
história dos Barões, senhores de Alvito que muito contri- 
buíram para o desenvolvimento destas terras.

A 30 de junho, 
Alvito recriou 
a história da Baronia

 o concerto teve lugar a partir das 19h30, do dia 19 de agosto e contou com uma actuação 
intimista, com música de raiz alentejana vestida de novas sonoridades.
 os Concertos ao Entardecer são uma iniciativa promovida pela Câmara em parceria com a 
Pousada.
 A entrada é livre. Residentes e turistas apreciam desta forma músicas criadas por alente-
janos, tornadas públicas num espaço que, sendo Monumento Nacional, é património de todos. 

O terceiro Concerto ao Entardecer de 2012, 
teve como protagonista o grupo Terra, de Castro Verde
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27 de setembro
“Saborear” Alvito 

no Posto de Turismo
 Neste ano em que a temática do Dia Mundial do 
Turismo alertou para o desenvolvimento sustentável, 
em Alvito apelou-se ao gosto pelo saudável, pelos 
sabores tradicionais e pela sustentabilidade do mun-
do rural. Potenciar a sustentabilidade pode também 
significar saborear o tempo: ter tempo para aprender, 
descobrir e apreciar.
 No Posto de Turismo, o dia 27 de setembro foi as- 
sim um dia em que o turista descobriu os sabores da 
doçaria local, através da degustação de deliciosas 
queijadinhas de requeijão e bolinhos folhados, confe-
cionados da maneira mais genuína. 
 Confirmou-se que a doçaria continua a ser um 
bom motivo para as visitas ao Alentejo. Em Alvito, fo-
ram bastante apreciados os doces sabores e os turis-
tas atreveram-se a ter tempo para saborear!

 Foi celebrado em Alvito o “Futuro da Memória”, temática 
proposta pelo IGESPAR para as comemorações das Jornadas 
Europeias do Património.
 No dia 28 de setembro, foi inaugurada a exposição de 
pintura “tempo enublado”, de André Lança.
 André Lança “regista graficamente um narrativa que des-
perta a memória, as reminiscências como coisas do presen-
te, do dia a dia; expressando assim um clima, um momento 
porventura indistinto, mas que é recuperado para, num futu-
ro indeterminado, ser apropriado por um potencial observa-
dor, de modo contemplativo”. 
 André Lança é um viajante do tempo cujos trabalhos ar-
tísticos estiveram patentes no Centro Cultural de Alvito até 
dia 3 de novembro.  
 Esta exposição foi organizada pela CMAlvito com o apoio 
da Galeria dos Escudeiros de Beja. 

 No dia 30 de setembro,  realizou-se o último Concerto ao 
Entardecer de 2012. O Fado foi o registo sonoro que ecoou, 
neste ano em que a canção nacional foi classificada como 
património imaterial da humanidade.   
 Os fadistas João Pereira, Cláudia Pires e João Rosado 
atuaram no pátio do Castelo cujos portões se abriram mais 
uma vez. Foi cumprido o objetivo de dar vida ao património 
através da música e de “devolver” o Castelo aos residentes 
locais, que estão já a tornar-se fiéis seguidores destes Con-
certos. A expetativa é de que em 2013, possamos conti-
nuar a parceria entre a CMAlvito e a Pousada. O património 
e as pessoas agradecem!  
 Nos dias 27, 28, 29 e 30 foram garantidas as aberturas 
dos principais edifícios religiosos do Concelho.

Jornadas Europeias 
do Património 2012

Alvito
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 Associando-se mais uma vez às comemorações do Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios, a Câmara Muni-
cipal de Alvito (em parceria com a Associação Mundo Pa-
trimónio), organizou Ateliers de Arqueologia, dirigidos a to-
dos os alunos do 1.º ciclo e uma Rota do Fresco e Caça ao 
Tesouro ao Luar, atividade direcionada a toda a família. 
 Os ateliers de arqueologia foram orientados pelo arqueó-
logo alvitense Jorge Feio, sendo os alunos acompanhados na 
atividade pelos respetivos professores e por Técnicos do Servi-
ço de Turismo da CMA e da Associação Mundo Património (de 
Vila Nova da Baronia).
 À noite, a partir das 20h30, a Rota do Fresco e Caça ao 
Tesouro ao Luar teve lugar na Igreja Matriz de Alvito.  
 O tema proposto para este ano - Do Património Mundial ao 
Património Local: proteger e gerir a mudança - assinalou uma 
relevante efeméride, o 40.º aniversário da Convenção para a 
Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural da UNES-
CO e pretendeu chamar a atenção para o complexo desafio 
que hoje se coloca à proteção e gestão do património, numa 
época de marcada globalização económica e cultural, de pro-
fundas transformações sociais e de mudança de paradigmas. 

Alvito 
assinalou Dia Internacional 
dos monumentos e sítios

 A Câmara Municipal de Alvito aderiu ao projeto “A Minha 
Rua” com o propósito de incentivar a participação do munícipe 
na resolução de problemas. 
 “A MINHA RUA” permite a todos os munícipes reportar as 
mais variadas situações relativas a espaços públicos, desde a 
iluminação, jardins, passando por veículos abandonados ou a 
recolha de eletrodomésticos danificados.
 Pode, desde já, utilizar os serviços através do site oficial da 
Autarquia (BALCÃO VIRTUAL/A Minha Rua). 
 Com fotografia ou apenas em texto, todos os relatos são en-
caminhados para a autarquia selecionada, que lhe dará conhe-
cimento sobre o processo e eventual resolução do problema.

Evolução da Procura 
de Informação Turística

 Em 2011, o número de visitantes registado no Posto de 
Turismo cresceu face ao ano de 2010, tendo sido regista-
dos 2258 visitantes, o que correspondeu a um acréscimo 
da procura na ordem dos 16%.  
 Tal deveu-se principalmente à fragilidade da conjuntura 
económica (nacional e internacional), o que terá tido reper-
cussões ao nível da procura. Isto é, os turistas procuraram 
(em maior número) os destinos de oferta nacionais em de-
trimento dos internacionais. 
 A análise do gráfico, permite-nos perceber que são os 
visitantes de origem nacional os que mais visitam o Posto 
de Turismo, mantendo-se na segunda posição o mercado de 
origem inglesa, tendo mesmo havido um aumento da procu-
ra, na ordem dos 4%. 
 Dados novos na procura são os de países como a Itália, 
designados aqui como “resto da Europa” que, muito contri-
buíram em 2011 para um acréscimo de mais de 3% relati-
vamente ao ano de 2010. De igual modo, do mercado aqui 
designado como “Outros” tivemos em 2011 mais procura 
de informação, essencialmente por parte dos turistas brasi-
leiros.

Evolução da Procura de Informação Turística 
 

Quadro 1 
 

Posto de Turismo de Alvito  
(2010 - 2011) 

País de Origem Total Anual 
2011 

Frequências Relativas 
2011 

Total Anual 
2010 

Frequências Relativas 
2010 

Portugal 1310 58,02% 1290 66,12% 
Espanha 156 6,91% 122 6,25% 

Reino Unido 321 14,22% 207 10,61% 
França 110 4,87% 113 5,79% 

Alemanha 92 4,07% 80 4,10% 
Holanda 66 2,92% 45 2,31% 

Resto da Europa 135 5,98% 43 2,20% 
Outros 68 3,01% 51 2,61% 
Total 2258 100% 1951 100% 

 
Gráfico 1 
 

Evolução da Procura de Informação Turística 
 

Quadro 1 
 

Posto de Turismo de Alvito  
(2010 - 2011) 

País de Origem Total Anual 
2011 

Frequências Relativas 
2011 

Total Anual 
2010 

Frequências Relativas 
2010 

Portugal 1310 58,02% 1290 66,12% 
Espanha 156 6,91% 122 6,25% 

Reino Unido 321 14,22% 207 10,61% 
França 110 4,87% 113 5,79% 

Alemanha 92 4,07% 80 4,10% 
Holanda 66 2,92% 45 2,31% 

Resto da Europa 135 5,98% 43 2,20% 
Outros 68 3,01% 51 2,61% 
Total 2258 100% 1951 100% 

 
Gráfico 1 
 

Em 2011, o número de visitantes registado no Posto de Turismo cresceu face ao ano de 2010, 

tendo sido registados 2258 visitantes, o que correspondeu a um acréscimo da procura na 

ordem dos 16%.   

 

Tal deveu-se principalmente à fragilidade da conjuntura económica (nacional e internacional), o 

que terá tido repercussões ao nível da procura. Isto é, os turistas procuraram (em maior 

número) os destinos de oferta nacionais em detrimento dos internacionais.  
 
A análise do gráfico, permite-nos perceber que são os visitantes de origem nacional os que 

mais visitam o Posto de Turismo, mantendo-se na segunda posição o mercado de origem 

inglesa, tendo mesmo havido um aumento da procura, na ordem dos 4%.  

  

Dados novos na procura são os de países como a Itália, designados aqui como “resto da 

Europa” que, muito contribuíram em 2011 ano para um acréscimo de mais de 3% relativamente 

ao ano de 2010. De igual modo, do mercado aqui designado como “Outros” tivemos em 2011 

mais procura de informação, essencialmente por parte dos turistas brasileiros. 

  
Gráfico 2 
 

Visitantes Igreja Matriz de Alvito 
 

 
 
 
O gráfico acima reflete o número de visitantes registados na Igreja Matriz de Alvito, aberta 
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 O gráfico acima reflete o número de visitantes registados 
na Igreja Matriz de Alvito, aberta entre Março e Novembro, 
de segunda a sexta-feira. Foi possível a abertura daquele 
edifício religioso, por via de um Estágio Qualificação Empre-
go. Deste modo, foi viável mostrar mais património a quase 
900 pessoas.

Visitantes Igreja Matriz de Alvito

 Na Praça, houve lugar a 
sorrisos de satisfação das 
crianças, envolvidos em tons 
de alegria e felicidade.  
 Num dos dias do ano 
reservados à magia e cria-
tividade, os alunos do Agru-
pamento de Escolas do con-
celho assistiram à A Festa do 
Circo Ambulante, espetáculo 
musico-teatral, oferecido pe- 
la Câmara Municipal e Juntas 
de Freguesia do concelho, 
porque o melhor do mundo 
são as crianças.

Câmara Municipal 
e Juntas de Freguesia do Concelho 
assinalaram Dia da Criança



2322

BOLETIMUNICIPAL      novembro  2012

 Na tarde de 2 de abril, na Biblioteca Municipal, assinalou-
-se o Dia Internacional do Livro Infantil, com a presença da au-
tora de “A Girafa Maria”, Alexandra Graça. 
 O livro conta a história de uma elegante girafa, de sua gra-
ça Maria, muito simpática e que busca incansavelmente um 
namorado, percorrendo uma série de aventuras para alcançar 
o seu objetivo, e “de forma lúdica, despretensiosa e alegre”, 
pretendeu transmitir valores essenciais como “a tolerância e o 
respeito”.
 Destaque para esta história que ganhou o 1.º prémio no 2.º 
Concurso de Literatura Infantil Coisas de Criança. 
 A autora, educadora de infância e conhecedora de várias 
formas de expressão artística, da dança às artes plásticas, é  
uma apaixonada pelas artes, às quais tem dedicado grande 
parte da sua vida.

Município de Alvito 
assinalou 
Dia Internacional 
do livro Infantil

 Inaugurou a 27 de julho, no Centro Cultural de Al-
vito, uma exposição de pintura, de Micéu Nunes,  que 
tem no seu percurso artístico diversas exposições indi-
viduais e coletivas, não só em Portugal mas também 
no Brasil, França e Bélgica.

Exposição de Pintura 
“Modos de ver”

 A CMAlvito promoveu da Exposição 
“Diversidades” da autoria de Patico.
 A exposição de pintura, com policro-
mia viva e variada, esteve patente no 
C. Cultural de Alvito durante dois me-
ses, tendo recebido inúmeros visitan-
tes, que muito apreciaram a arte deste 
artista de Monforte residente em Lagoa.

Exposição “Diversidades” 
da autoria de Patico

Férias Desportivas 
Páscoa 2012

e Culturais
 Decorreu no concelho de Alvito o programa de férias des-
portivas e culturais, entre 27 de março e 5 de abril, com ati-
vidades para crianças dos 6 aos 10 anos.
 O Município de Alvito continua a apostar neste projeto de 
ocupação dos mais pequenos, que integrou atividades lúdi-
cas variadas, adequadas a esta faixa etária.

Câmara Municipal 
promoveu sessão de educação 

para a saúde sobre o tema 
“segurança na 

escola-primeiros socorros”
 A Câmara Municipal de Alvito,  em parceria com o Centro de Saúde 
de Alvito promoveu nos dias 2, 4, 5 e 9 de abril deste ano, uma Ação de 
Formação sobre “Segurança na Escola - Primeiros Socorros” dirigida às 
Assistentes Operacionais do Agrupamento de Escolas de Alvito. A mes-
ma teve como objetivo capacitar estas profissionais a prestar primeiros 
socorros no âmbito escolar. Com esta iniciativa promoveu-se também a 
segurança dos utentes do nosso agrupamento de escolas.

Conselho local  de
Ação Social de Alvito
 O CLAS de Alvito no mês de junho e julho, 
dinamizou 3 workshops por áreas temáticas 
e  grupos de trabalho para atualização do 
diagnóstico social do concelho, segundo as 
3 prioridades do Plano de Desenvolvimento 
Social - PDS  e novas propostas de medidas 
para o PDS 2012-2014.
 Estamos em fase de análise e compila-
ção dos dados recolhidos para elaboração 
dos respetivos documentos metodológicos 
da Rede Social de Alvito.
 O Conselho Local Ação Social  de Alvito, 
ao longo do ano, tem promovido e dinamiza-
do várias iniciativas e programas no âmbito 
do ano europeu - AEEASG.
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 1. Lutar contra a poluição é o dever de cada cidadão.
 2. STOP aos incêndios florestais que matam tantos animais!
 3. A limpeza da floresta é, de certeza, uma festa, para a natureza.
 4. Para a água poupar, a torneira muito bem devemos fechar.
 5. Energias renováveis são para nós indispensáveis.
 6. Reciclar diferentes materiais, torna-os ainda mais especiais.
 7. Resíduos aproveitar, energia pode gerar.
 8. Para o ambiente proteger, separar o lixo é o que devemos fazer.
 9. Cultivar produtos biológicos, traz benefícios ecológicos.
 10. Se a luz do sol é tão bela não acendas a luz, abre a janela.
 11. Brigadas verdes em ação, ser Eco-Escola é uma missão.
 12. Todos unidos vamos trabalhar, para o ambiente preservar.
 Turma: 3.º ano de escolaridade. junho de 2012
 Autores: Coordenadora - Luísa Fadista, Prof. Milena Rabinos e 
Belisa Queimado
 Alunos: Alexandra Campos, Ana Gonçalves, Bruna Coelho, Da-
niel Albuquerque, Eva Dias, Jani Canelas, Luís Marcelino, Noélia 
Pão-mole, Rita Parreinha, Ruben Paulo, Sofia Marques.

Notícias do Agrupamento de Escolas do Concelho Alvito

 O cartaz do Eco-código foi reali-
zado pelas mesmas crianças do ano 
passado (2.º ano de escolaridade). 
A turma é formada por onze crianças, 
uma das quais tem dificuldades de 
aprendizagem e adaptações por difi-
culdades de visão.
 Foi-lhes pedido que recordassem 
as actividades que tínhamos realiza-

Breve memória descritiva

Eco-código 2012

 A Escola EBI/JI de Alvito vai no ano lectivo 2012/2013 ini-
ciar uma parceria Coménius, que se prolongará até julho de 
2014, cujo nome é: Don’t Worry Be Healthy. O tema é igual ao 
que já se iniciou em Vila Nova da Baronia, Be Healthy/ Feel 
Happy, e tratam da alimentação e estilos de vida saudáveis.
 As parcerias Coménius são subsidiadas pela comissão 
europeia, entre os vários candidatos, são escolhidos pela sua 
qualidade apenas 2000 dos países que fazem parte da Comu-
nidade Europeia e Turquia.
 De uma maneira muito simplista podemos dizer que este 
tipo de projecto visa levar os professores e alunos a visitarem 
diferentes sistemas de educação, na Europa e territórios Ultra-
marinos Europeus, aproximando assim os seus povos.
 Os países são os mesmos embora as escolas sejam dife-
rentes das que estão a trabalhar com Vila Nova da Baronia: 
Portugal, Espanha, Grécia, Bélgica, Bora-Bora (França), Itália, 
Inglaterra, Polónia e mais a Turquia que tinha ficado de fora no 
ano passado e este ano é o Coordenador do projecto.

Encerramento do Ano Letivo Projeto Coménius
 Depois de um ano letivo que se apresentou difícil dadas 
as condições específicas da escola, podemos terminar com a 
sensação de dever cumprido, depois de ver refletido no rosto 
de todos uma grande satisfação e regozijo aquando da come-
moração do final do ano letivo.
 A tarde de 15 de junho mostrou-se bastante animada! 
Depois da apresentação da peça de teatro “Os Homens são 
Escravos do Perdão”, representada pelos alunos do clube de 
teatro, seguiu-se o desfile de moda Eco-Fashion, apresenta-
do pelos alunos do 8.º ano, no âmbito da disciplina de Edu-
cação Tecnológica. Foram ainda entregues os certificados de 
frequência aos alunos do 9.º ano. Seguiram-se as marchas 
populares pelos alunos do 1.º ciclo e o arraial com lanche par-
tilhado por alunos, professores, funcionários e encarregados 
de educação. É de referir ainda as atuações dos alunos que 
participaram no concurso escolar intitulado “Ídolos” e que atu-
aram durante o período da manhã. Durante a última semana 
de aulas estiveram expostos diversos trabalhos dos alunos 
das várias disciplinas; foram confecionados crepes e hot-dogs 
no bar da escola; comemorou-se o dia mundial sem tabaco e 
o departamento de ciências realizou a atividade de laboratório 
aberto. A direcção agradece-se o empenho de todos.

do durante o ano. Cada uma fez uma frase, em rima, sobre 
o assunto.
 A criança com adaptação de currículo ofereceu-se para 
passar o texto (com ajuda da professora de Ensino Especial) 
no computador da sala de aula.
 A ilustração que escolheram, baseada no logótipo das 
Eco-Escolas, foi feita com o carimbo das suas mãos
 Como têm realizado muitos trabalhos de reciclagem com 
caixas de cartão, dos cereais, resolveram utilizá-las, tam-
bém, como elemento decorativo na moldura do cartaz.

no pavilhão gimnodesportivo de Alvito
Dia do Atletismo 

 Alunos do concelho de Alvito marcaram presen-
ça no Encontro de Gira-Volei, em Mértola, dia 3 de 
maio.
 Este encontro assumiu uma importância prepon-
derante na consolidação das práticas competitivas 
dos gira atletas envolvidos.
 Os alunos enfrentaram adversários com mais 
maturidade de jogo, facto que inviabilizou a obten-
ção de melhores resultados. Todavia, é digno de real-
ce o empenho e atitude competitiva demonstrados.
 Os alunos colaboraram, também, na arbitragem 
dos jogos, demonstrando dominar as regras do jogo 
e sentido de responsabilidade para a tarefa.

Experiência enriquecedora no encontro de Gira volei

 Na sequência do que se realizou nos 2 anos letivos 
anteriores e com a intenção de promover a prática des-
portiva e de cativar para a prática do Atletismo os alunos 
dos estabelecimentos de ensino do concelho, a Câmara 
Municipal de Alvito promoveu vários torneios referentes às 
modalidades do Atletismo.
 Esta atividade tem o apoio da Associação de Atletismo 
de Beja e do Agrupamento de Escolas do Concelho.
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Escola Prof issional  de Alvito

 À semelhança dos anos anteriores, a EPA colabo-
rou em mais uma edição da Festa do Barão, que este 
ano aconteceu no dia 30 junho, no pátio da Pousada 
Castelo de Alvito.
 Vestidos a rigor, alunos dos cursos de restauração 
confecionaram e serviram o jantar para cerca de 100 
convivas. 

Festa do Barão Baile de Finalistas
 A data de 7 de julho foi a escolhida pelos alunos 
dos Cursos Técnicos de Turismo, de Organização 
de Eventos e de Restauração – Restaurante-Bar 
para a realização do seu baile de finalistas.
 Após a cerimónia religiosa na Igreja Matriz de 
Vila Nova da Baronia, os alunos festejaram o final 
deste percurso na companhia de familiares e pro-
fessores no Centro Cultural, numa noite de música, 
dança, animação e (já) alguma nostalgia. 

 No dia 19 de julho, os alunos 
do Curso de Educação e Formação 
de Serviço de Mesa e do Curso de 
Educação e Formação de Cozinha 
realizaram a sua Prova de Aptidão 
Final.

Prova de Aptidão Final
Cursos de Educação e Formação:

Serviço de Mesa 
e Cozinha

 Esta decorreu no salão de festas José Pedro Gois, onde 
as competências adquiridas foram evidenciadas através 
de um jantar confecionado pelos alunos do curso de Cozi-
nha e servido pelos alunos de Serviço de Mesa.
 A ementa, composta por uma sopa fria, um prato de 
carne e uma sobremesa, foi degustada por algumas indi-
vidualidades, que aqui se encontravam em representação 
de algumas entidades locais e regionais.

 Setembro ditou o iní-
cio de um novo ano letivo. 
Para as turmas dos cur-
sos do primeiro ano, no 
dia 13; para as restantes 
turmas, no dia 14. 
 Os alunos foram rece-
bidos pelas 10 horas da 

Início do ano letivo 
2012-2013

manhã e foram convidados a visitar os diferentes espaços da 
escola que, a partir de agora, farão parte do seu quotidiano. 
Seguiu-se para a sala de aulas de cada turma, onde foram da-
das informações relativas ao funcionamento da escola e dos 
cursos.

 No dia 17 de setembro, entre as 9.30h e as 11h, a nossa 
comunidade escolar participou numa caminhada promovida pela 
Câmara Municipal de Alvito no âmbito da Semana Europeia da 
Mobilidade. Conjuntamente com o Agrupamento de Escolas de 
Alvito e com a população em geral, tivemos a oportunidade de 
(re)descobrir esta vila, aliando o exercício físico à preservação do 
meio ambiente, de forma agradável e descontraída.

Semana Europeia 
da Mobilidade

.

 No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Idoso, a Escola Profis-
sional de Alvito realizou uma Mega Açorda, que foi saboreada por cerca de 
oitenta pessoas no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia, no dia 30 de 
setembro. Um evento que contou com o serviço dos nossos alunos do Cur-
so Técnico de Restauração, variante Restaurante-Bar (1.º, 2.º e 3.º anos) e 
variante Cozinha-Pastelaria (2.º ano).

Açorda Solidária

 Mais uma vez, o nosso ex-aluno Tiago Con-
ceição deu provas das suas competências na 
área do Web Design ao vencer a medalha de 
ouro na terceira edição do Campeonato Euro-
peu das Profissões (EuroSkills).
 Esta decorreu entre os dias 4 e 6 de outu-
bro em Bruxelas, onde 440 jovens profissionais 
qualificados, oriundos de 27 países europeus e 
representando 44 profissões, competiram en-
tre si numa tentativa de demonstrarem o seu 
desempenho profissional obedecendo a altos 
padrões de exigência.
 O Tiago representará Portugal no Campe-
onato do Mundo das Profissões (WorldSkills), 
que terá lugar em julho de 2013, na Alemanha, 
onde se espera a participação de 1 000 con-
correntes oriundos de 58 países. Bom traba-
lho, Tiago!

EPA orgulhosa!

Aconteceu 
em vila Nova 
de Milfontes…

 No dia 28 de setembro, os 
alunos do 3.º ano do Curso Téc-
nico de Restauração, variante 
Restaurante-Bar, serviram um al-
moço no Colégio Nossa Senhora 
da Graça, no âmbito do Dia do Di-
ploma. Este almoço contou com a 
ilustre presença da Diretora Re-
gional que pôde, mais uma vez, 
testemunhar o serviço efetuado 
pela EPA e pelos nossos alunos. 

 A Escola Profissional de Alvito 
já tem Associação de Estudantes!

Associação 

 No dia 8 de fevereiro, na sala de exposições do 
Centro Cultural de Alvito, realizou-se o workshop 
“Cozinha internacional e novas tendências de co-
zinha”, organizado pelo formador Duval Ferreira e 

workshop  
de cozinha

pelo grupo de Coordenadores de Curso, 
com a colaboração da Câmara Munici-
pal de Alvito e dos alunos do 3º ano do 
Curso de Restauração – Cozinha/Paste-
laria. 
 Esta atividade contou com a partici-
pação de vários convidados:
 ▪ Pedro Rolim, sub-chef de cozinha 
do Hotel M’Ar De Ar Muralhas, que con-
fecionou pratos com ervas da Baronia;
 ▪ Bouazza Bouhlani, sub-chefe de co-
zinha do Hotel Convento do Espinheiro, 
que apresentou pratos da cozinha marroquina;
 ▪ Isaulinda Pires, ex-aluna da EPA e sub-chefe de cozinha do Hotel Vila Vita Parc, 
que confecionou pratos com base na cozinha molecular;
 ▪ Duval Ferreira, formador na Escola Profissional de Alvito e sub-chef de cozinha 
nos hotéis M’Ar De Ar (Évora) que apresentou pratos vegetarianos.
 Os pratos foram servidos pelos alunos de Restaurante/Bar.
 A apresentação do evento esteve a cargo de alguns alunos do curso Técnico de 
Organização de Eventos.

 A noite de 30 de março foi de sur-
presas e emoções fortes, sendo o Chef 
Santos o homenageado. 
 A EPA preparou uma festa de des-
pedida para um dos pilares desta 
casa, que terminou uma etapa de 22 
anos, fechando assim a sua carreira 
profissional. 

Festa
surpresa 

para o 
Chef 

Santos

de Estudantes
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Banquete Medieval
 O “Banquete Medieval” foi a atividade que mar-
cou o final de um trabalho interdisciplinar sobre a 
Idade Média, nos cursos CEF de Serviço de Mesa e 
Cozinha, respetivamente.
 Decorreu no dia 16 de março, na presença de vá-
rios convidados, os quais degustaram iguarias medie-
vais, confecionadas e servidas pelos referidos cursos.
 Alguns aspetos da logística do evento foram de-
senvolvidos pelo curso de IOSI (CEF).

 A Escola Profissio-
nal de Alvito, mais uma 
vez, esteve presente na 
Ovibeja, na edição de 
2012, que decorreu no 
final de abril. 
 Com um visual 
moderno e apelativo, 
criou-se este ano um 
espaço multifuncional, 
onde foi possível observar alunos em diversos tipos de atividades 
relacionadas com a hotelaria e a informática. 
 Deste modo, os visitantes tiveram a oportunidade de degustar 
diversas iguarias confecionadas no local ou assistir a pequenos 
workshops de informática.

EPA 
na Ovibeja

Bom apetite,
 Sr. Ministro!

 Os alunos do 2.º ano do Curso de Restauração – 
Restaurante/Bar da EPA foram convidados pela Dire-
ção Regional de Educação do Alentejo para servir o al-
moço ao Ministro de Educação, Dr. Nuno Crato, no dia 
30 de Maio. 
 O balanço foi bastante positivo, tendo em conta a 
satisfação dos convidados.

lazer e boa disposição na natureza
 A Barragem de Odivelas foi o 
local escolhido para, dia 25 de 
maio, os nossos alunos terem 
uma manhã de aventura! 
 Os presentes foram convida-
dos a realizar diversas atividades 
preparadas por alguns alunos 
dos Cursos Técnicos de Organi-
zação de Eventos e de Turismo, 
no âmbito da sua Formação em 
Contexto de Trabalho na empresa 
Naturaventura (Beja). 

Escola Prof issional  de Alvito

.

No âmbito da sua Prova de Aptidão Profissional, 
o aluno Jussiley Fernandes, do Curso Técnico 
de Organização de Eventos, acordou a história 
e trouxe-a até aos nossos dias. Foi nos dias 5 e 
6 de junho que o Jussiley vestiu os seus colegas 
a rigor e mostrou alguns costumes da Idade Mé-
dia aos alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Alvito. 

Recriação histórica 
em Alvito

 Entre 11 e 15 de junho, a 
Matemática andou por todo 
o lado na nossa escola. Dia-
riamente, os alunos foram 
desafiados a resolver proble-
mas que iam surgindo nos 
quadros das salas. Houve 

Semana da Matemática

também oportunidade para resolver jogos de engenho e 
ler curiosidades matemáticas. 
 No final, prémios para a turma matematicamente 
correta.

 Foi no dia 13 de junho que a nossa turma 
de 3.º ano do curso Técnico de Restauração, va-
riante: Restaurante/Bar realizou a sua Prova de 
Aptidão Profissional, servindo um jantar para 28 
convivas, durante o qual os alunos tiveram de 
demonstrar competências na arte de bem ser-
vir, sob o olhar atento de um júri. 

Prova de Aptidão Profissional 
do curso Técnico 
de restauração, variante: 
restaurante/Bar

 Elegância e 
glamour (e muitos 
risos também) esti-
veram presentes na 
EPA no passado dia 
15 de junho!
 No âmbito da 
sua Prova de Ap-
tidão Profissional, 

Finalistas EPA 2012
 Os alunos finalistas de três turmas realizaram o seu baile de fina-
listas no dia 16 de junho no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia. 
Após a cerimónia religiosa realizada na Igreja Matriz de Vila Nova da 
Baronia, os finalistas e os seus convidados festejaram ao som da 
Banda Impulso, da Banda Back Off e do DJ Mira.
 Animação não faltou numa noite de festa! 

Miss & Mister Epa 2012

as alunas Iloísa Ribeiro e Elisângela Fernandes, do Curso Técnico de 
Organização de Eventos, organizaram o concurso Miss e Mister EPA 
2012. O júri elegeu também a Miss & o Mister Simpatia, bem como a 
Miss & o Mister Fotogenia.
 Os candidatos tiveram o privilégio de serem penteados e maqui-
lhados pelas profissionais Maria do Carmo Campos e Conceição Ga-
liau, respetivamente.
 Parabéns aos vencedores e um agradecimento especial aos que 
gentilmente colaboraram connosco
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 O município de Alvito apresentou aos Fundos Comunitá-
rios a Operação “ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOL-
VIMENTO ESTRATÉGICO E DE MARKETING TERRITORIAL DO 
CONCELHO DE ALVITO” regulamento específico “Promoção 
de Capacitação Institucional” do EIXO 7 - Competitividade, 
inovação e conhecimento”, 
 A operação, obteve decisão de aprovação pela Comis-
são Directiva do INALENTEJO a 28/09/2012 no âmbito do 
QREN-INALENTEJO, e representa um investimento total de 
49.970,00 Euros, do qual conta com uma comparticipação 
de financiamento FEDER de 85%.
 Esta intervenção teve como objectivo construir um instru-
mento de trabalho, que permita definir intervenções públicas 
e cativar intervenções privadas para o território do Concelho 
de Alvito no sentido de promover o seu desenvolvimento e 
crescimento económico com o horizonte temporal de 2025.O 
objectivo do Plano de Marketing Territorial do Concelho de 
Alvito é construir uma imagem distinta e uma reputação sus-
tentada para Alvito, transformando-as em vantagem compe-

Elaboração 
do Plano de Desenvolvimento 
Estratégico e de Marketing 
Territorial do concelho de Alvito 
aprovado pelo InALEnTEJo

titiva tanto na atração de investidores/parceiros, como de 
novos moradores e turistas.
 Considerando que o Município de Alvito não possui qual-
quer instrumento de gestão e planeamento do género, estes 
dois planos, tendo com base os pressupostos contidos no 
Programa Operacional do Alentejo e o PROT Alentejo, garan-
tem a afirmação e a posição destes instrumentos de refe-
rência estratégica na implementação dos objectivos e metas 
traçadas a executar pelo Município de Alvito.
 Para além das competências dos municípios, é a promo-
ção do desenvolvimento económico e social do seu territó-
rio que serve de alavanca para o desenvolvimento e a sua 
projecção no exterior, constituindo este um guião para se 
conseguir atingir o desenvolvimento sustentável por todos 
desejado. 

 A Câmara Municipal de Alvito, no âmbito do 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 Fundo de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas no Concelho de Alvito, assinou no dia 14 
de Agosto de 2012, o contrato de financiamento com a empre-
sa PHARMAKOPÓLIS Lda, instalada em Vila Nova da Baronia.
 Esta empresa oferece um conjunto de serviços, possibi-
litando à população aceder em tempo útil a medicamentos, 
prestando um serviço diferenciado que inclui entregas de 
medicamentos ao domicílio e outros serviços como consultas 
de nutricionismo, serviços de fisioterapia, aconselhamento 
farmacêutico, entre outras.

Câmara Municipal de Alvito 
assina contrato de financiamento FAME

 A constituição deste Fundo pretende estimular e orientar 
investimentos a realizar por Micro e Pequenas Empresas no 
Concelho de Alvito para a melhoria dos produtos ou serviços 
prestados, para a modernização das empresas, ou para as 
modificações decorrentes de imposições legais e regulamen-
tares, que consiste num apoio disponibilizado a empresários 
e empreendedores, com o objectivo de promover o investi-
mento produtivo. O projecto (Farmácia de Vila Nova da Baro-
nia) foi comparticipado em 9 mil euros pela CMA.
 O financiamento a projectos de investimento através do 
FAME é limitado a 45 000 € por projecto e será concedido 
nos termos definidos nas normas e condições de acesso, que 
podem ser consultadas na Câmara Municipal de Alvito.

Aprender a Empreender 
nas Escolas do Concelho 
de Alvito

 Resultante de uma parceria estabelecida entre a Câmara 
Municipal de Alvito, a Terras Dentro e a Júnior Achievement 
Portugal, foram implementados pela primeira vez no ano 
letivo de 2010/2011, os programas de sensibilização para 
o empreendedorismo entre os mais jovens, em diversas 
escolas do Concelho. O sucesso da iniciativa foi tal, que a 
sua continuidade foi assegurada no ano letivo 2011/2012, 

do seu próprio negócio. Estes programas são adaptados aos 
diferentes níveis de escolaridade e os seus conteúdos fazem 
parte integrante dos currículos escolares. Assim, tivemos o 
programa A Família para o 1.º ano, A Comunidade para o 2.º 
ano, a Europa e Eu para o 5.º ano, É o Meu Negócio para o 
7.º ano e, Economia para o Sucesso dirigido ao 9.º ano de 
escolaridade.
 Uma das vertentes que garante o sucesso da implemen-
tação destes programas é sem dúvida o empenho e desem-
penho de voluntários empreendedores, que disponibilizam 
parte do seu tempo para ir à escola dinamizar as atividades 
decorrentes dos diferentes programas, contribuindo com mui-
to da sua experiência pessoal e profissional para passar com 
êxito a mensagem de que é necessário termos mais e melho-
res empreendedores. Este ano em Alvito contámos com os 
seguintes voluntários: Nazaré Toureiro (1.º ano de Vila Nova 
da Baronia), Odete João (2.º ano de Vila Nova da Baronia), 
David Serra (1.º ano de Alvito), Margarida Bagão (2.º ano de 
Alvito), Mário Encarnado (5.º ano de Alvito), Ricardo Costa (7.º 
ano de Alvito) e Sérgio Quintas (9º ano da Escola Profissional 
de Alvito).
 Destacamos ainda o envolvimento da empresa Vale da 
Rosa no projeto, não só através do trabalho de voluntaria-
do do Ricardo Costa, mas também pela disponibilidade de 
receber na empresa a visita dos jovens envolvidos nos pro-
gramas, permitindo-lhes assim um contacto mais direto com 
o mundo empresarial e em particular com uma empresa de 
sucesso da região.
 É de facto «de pequenino que se torce o pepino» e o Muni-
cípio de Alvito continua empenhado em lançar as sementes 
para termos no futuro mais jovens empreendedores.

com o apoio financeiro do 
PRODER/Sub-Programa 
3, contemplando-se o 1.º 
e 2.º ano de escolaridade 
das escolas de Vila Nova 
da Baronia e de Alvito, o 
9.º ano da cooperativa de 
ensino do concelho de Al-
vito, tendo ainda sido pos-
sível alargar aos 5.º e 7.º 

anos. Foram envolvidos no processo um total de 103 alunos 
do concelho, 7 professores e 7 voluntários, em 38 sessões 
sobre empreendedorismo.
 Os programas implementados tiveram sobretudo o ob-
jetivo de trabalhar com os mais jovens diversas atividades 
e abordagens que estimulam para a aprendizagem do em-
preendedorismo e apetência pela criação do auto-emprego e 
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 Este ano, a 3.ª edição de  BTT Em Terras da Baronia, enquadrada no programa 
das Festas de SantÁgueda, foi composta por um Passeio Noturno – percurso de 
15 Km guiados e um Passeio Diurno – 35 Km guiados, com traçados escolhidos 
que permitiram aos participantes o contacto próximo com a natureza.

3.º Passeio btt 
em terras da Baronia
14 e 15 de abril

2.º Encontro de Escolinhas 
de Futebol em Alvito
25 de fevereiro

 No âmbito do projeto Joga à Bola, desenvolvi-
do pela Associação de Futebol de Évora, a Câmara 
Municipal de Alvito, o Grupo Desportivo Cultural de 
Alvito e o Sporting Clube de Viana do Alentejo, pelo 
segundo ano consecutivo, promoveram um Encon-
tro de Escolas de Futebol – escalão Petizes.

 PArTICIPArAM 150 CrIAnÇAS nUMA ÓTIMA 
TArDE DE FAIr-PLAY!

 O CNAlvito que comemorou em 25 de setembro o seu 17.º 
aniversário, viveu uma das épocas desportivas mais dinâmi-
cas da sua história. 
 Mais de uma centena de praticantes, entre atletas e par-
ticipantes nas atividades formativas e de lazer, aderiram às 
propostas do clube para esta época.
 As Escolinhas (Atletismo, Badminton e BTT), com os Profes-
sores Hugo e Fábio foram muito concorridas. Ainda no âmbito for-
mativo, continuou a atividade de Natação, com 4 classes e vol-
tou-se (a pedido) a desenvolver atividades de Ginásio com 
adultos (Steps e Treino Funcional) e com Seniores (colabora-
ção com a JFAlvito). O Pedestrianismo, também arrancou mui-
to bem, com sessões ao domingo de manhã que chegaram a 
juntar cerca de 20 caminheiros. Posteriormente, manteve-se 
todo o ano, um “núcleo duro” de meia dúzia de resistentes.
 As atividades desportivas continuaram a abarcar as 4 mo-
dalidades  já tradicionais no clube: Atletismo, BTT, Orientação 
e Triatlo.

 ATLETISMo – 14 títulos distritais coletivos, 3 Campeões do 
Alentejo e 14 Campeões Distritais!
 A equipa de Atletismo atingiu já a “maioridade”. Os atletas 
jovens vão crescendo e as vitórias atingem o nível de seniores. 
No meio-fundo é a equipa mais consistente no âmbito distrital, 
vencendo em diversos escalões, quer no Corta-mato, quer na 
Montanha, quer na Estrada.
 Foram Campeões do Alentejo 3 atletas e Campeões Distri-
tais 14 atletas que somaram 30 títulos. As equipas do CNAlviro 
obtiveram 14 títulos coletivos, tendo sido o clube com mais 
títulos a nível distrital, pelo primeiro ano.
 A época abriu praticamente com o Distrital de Montanha 
em Serpa, e logo os atletas do clube deram nas vistas, con-
quistando 5 titulos individuais. No período de Inverno, as pro-
vas de Corta-mato e de Estrada foram, literalmente, domina-
das pelos atletas alvitenses, com realce para os escalões de 
Infantis, Juvenis e Seniores Masculinos.
 Realces individuais para o Senior Carlos Papacinza, com 
uma época de inverno muito produtiva, com 6 títulos e para 
a Veterana Carla Cristina e para o Júnior João Caeiro, ambos 
com 3 títulos, mas este esperançoso atleta com uma época 
marcada por lesão e algum desalento. Outros atletas bisaram 
nos títulos: em Infantis o João Santos, em Seniores a Ângela 
Silvério e o João Figueiredo e em Veteranos o António Horta, o 
Fernando Santos e o Joaquim Patrício.

UMA ÉPoCA DESPorTIVA ForMIDÁVEL!
CNAlvito

 A época encerrou, em grande, no 
mês de junho, em dois palcos dis-
tintos. Na concorrida Escalada do 
Mendro (380 atletas / 26 equipas) 
a vitória sorriu à equipa do CNAlvito 
que obteve, também, os 2 títulos dis-
tritais absolutos de Montanha, quer 
em Masculinos quer em Femininos. O 
outro palco ocorreu em Beja, por oca-
sião dos Campeonatos Distritais de 
Pista, em que as equipas de Infantis 
obtiveram o 1.º lugar em Femininos 
e o 2.º em Masculinos, performance 
que é já fruto do trabalho desenvolvido na Escolinha de 
Atletismo e com destaque para as vitórias nas duas es-
tafetas 4X60 m, a encerrar aquela memorável e gloriosa 
jornada infantil!

 TRIATlO – 2 Campeões Nacionais
 Com a época que decorre ainda 
até final do ano, em que se tem veri-
ficado uma participação regular, mas 
menos numerosa do que nas épocas 
anteriores, disputaram-se já os Cam-
peonatos Nacionais de Grupos de 
Idade, no início de Junho, no tradicio-
nal Triatlo de Peniche, o mais antigo 
no terrritório nacional, já na sua 29.ª 
edição e dois atletas do clube obtive-
ram os títulos nacionais nos seus es-
calões: Nuno Patrício no GI 40/44 e 
Joaquim Patrício no GI 60/64.

 orIEnTAÇÃo
 3 títulos nacionais coletivos e 6 Campeões Nacionais
 A época, ainda em curso até ao fim do ano, já revelou 6 
Campeões Nacionais, 2 em Pedestre (João Mega Figueiredo e 
José Dores) e 4 em BTT (Hugo Palhais, Inácio Serralheiro, Isabel 
Novo e Leandro Silva). Mais 2 atletas obtiveram primeiros luga-
res (Nina e Paul Roothans), mas não lhes foram atribuídos os 
títulos por serem holandeses, numa alteração do regulamento 
de competições este ano. Coletivamente 3 títulos coletivos, em 
Orientação em BTT, com realce para a dobradinha dos Júniores.
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 O Grupo Desportivo e Cultural de Alvito teve nas suas 
fileiras duas equipas de formação a disputar os respetivos 
Campeonatos e Taças Distritais da Associação de Futebol 
de Beja, nomeadamente no escalão de Benjamins (2001 
e 2002) e Infantis (1999-2000). Continuamos a investir 
na formação e abrimos novamente o escalão FutAlvito 
com miúdos com idades compreendidas entre os 4 e os 7 
anos de idade, mantivemos as aulas de Ginástica Adulta 
e Sénior  com uma boa presença e assiduidade e a nossa 
equipa de veteranos continua a representar o nosso clu-
be e concelho por este país fora, tal como a equipa de Ci-
cloturismo. O nosso Grupo Coral é uma realidade bem vin-
cada e que representa o nosso clube na vertente Cultural.
 A equipa de Benjamins do GDC Alvito participou, mais 
uma vez, no campeonato Distrital de Benjamins, série A, 
onde conseguiu um honroso 4.º lugar. Foi um campeona-
to muito disputado onde a passagem dos dois primeiros 
classificados à segunda fase só ficou decidida, pratica-
mente, na última jornada.
 Findado o Campeonato começou a Taça Joaquim Bran-
co, onde a nossa equipa teve uma excelente participação 
terminando a nossa série em 2.º lugar, atrás do Núcleo 
Sportinguista de Beja, o qual se sagrou Campeão da Taça.
 Relativamente à equipa de Infantis, no Campeonato 
Distrital de Infantis, a nossa equipa obteve mais um ex-
celente desempenho terminando a época num excepcio-
nal 3.º Classificado, numa competição muito difícil e com 
equipas de grande equilíbrio. 
 Após o términus do Campeonato como é apanágio a 
nossa equipa participou, uma vez mais, na Taça Dr. Covas 
Lima, competição esta que ficou um pouco aquém dos 

objectivos competitivos, no entanto valorizámos muito os as-
pectos emocionais e formativos dos nossos jovens atletas, ter-
minando esta competição no 5.º lugar da classificação.
 Após o término da época oficial participamos mais uma 
vez no Torneio Municipal de Aljustrel de Benjamins com uma 
participação de alto nível entre clubes “grandes” do nosso Fu-
tebol e organizámos, no dia 9 de Junho, o II Torneio José Joa-
quim Branquinho, “O Professor”, que foi novamente um êxito, 
apesar da fraca afluência do público do concelho. Estiveram 
presentes em Benjamins as equipas: Escola de Futebol Luvas 
Pretas, os Pelezinhos, SC Ferreirense, AC Alcacerense, FC Bar-
reirense e o GDC Alvito; em Infantis as equipas do FC Barrei-
rense, os Pelezinhos, AC Alcacerense, SC Viana do Alentejo, 
SC Cuba e o GDC Alvito. Em termos de resultados o campeão 
em Benjamins foi o SC Ferreirense,ficando a nossa equipa 
em 3.º lugar e no escalão de Infantis o campeão foi o AC Al-
cacerense ficando o GDC Alvito em 4.º lugar. Foi um excelente 
dia desportivo onde imperou o companheirismo e a amizade.

Futebol 
Formação

 O GDC Alvito, esteve presente no prestigiado Torneio Copa 
Foot 21, que se realizou de 24 a 30 de junho de 2012, em Vila 
Real de Santo António. A nossa equipa de Infantis, para a sua 
primeira participação no torneio, bateu-se bastante bem com 
os adversários que teve pela frente. Com a presença neste 
torneio tentámos proporcionar experiências novas aos nossos 
jovens e também um intercâmbio com equipas e jovens de ou-
tras localidades do país e de países estrangeiros.
 No início desta época desportiva 2012/2013 o GDC Alvito 
esteve presente com a equipa de Benjamins e Infantis na 1.ª 
Copa Alentejo, um Torneio de Futebol Infantil, que se realizou 
nos meses de Setembro e Outubro, nas cidades de Beja, Ven-
das Novas e Évora, tendo obtido excelentes resultados nos 
dois escalões.

 No dia 29 de Setembro decorreu a apresentação das equi-
pas de Benjamins e Infantis frente ao Juventude Sport Clube, 
onde mais uma vez os nossos miúdos tiveram de ser aplaudi-
dos, ao serem apresentados, pelos adeptos da equipa adver-
sária, devido à pouca ou quase nenhuma afluência de pessoas 
do concelho!
 Para este ano o GDC Alvito vai continuar a competir no 
Campeonato Distrital de Beja, no escalão de Benjamins e In-
fantis. Vamos também continuar com os projetos da escolinha 
do Futalvito, da Ginástica Aeróbica, treino localizado e funcio-
nal, atividade física sénior, secção de Veteranos, o Cicloturis-
mo, o Grupo Coral Feminino “As Madrugadeiras” e dar início, 
pela primeira vez, à Ginástica Infantil.

GDC Alvito

 O vilanovense João Alexandre, “Xande”, foi premiado 
como melhor jogador da divisão de honra, na 6.ª edição 
da Gala do Futebol da Associação de Futebol de Évora, 
que decorreu no dia 15 de junho.
 É mais um reconhecimento dos grandes valores 
existentes no Concelho de Alvito.
 Parabéns João Alexandre, pela distinção.

Xande distinguido 
na 6.ª Gala do Futebol Distrital 
de Évora  A Associação de Futebol de Beja realizou a 1.º Fes-

ta “DistritalBeja.com/Sport+” onde foram entregues os 
prémios referentes à época desportiva 2011/2012. 
 O alvitense José Feio, jogador do (CF Vasco da Ga- 
ma) recebeu o prémio de jogador revelação da primeira 
divisão distrital de Beja.
 Parabéns Zé Feio pela distinção.

O alvitense José Feio 
foi premiado pela Associação 
de Futebol de Beja
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 Balanço época 2011 /2012
 O Grupo Desportivo e Cultural Baronia tem 
proporcionado e desenvolvido ao longo da épo-
ca desportiva 2011/2012 um vasto leque de 
atividades desportivas, proporcionado deste 
modo incutir hábitos e estilos de vida saudáveis  
no concelho de Alvito.

 Equipa Sénior Futsal
 A equipa sénior do Baronia participou na 
época 2011/2012 na 3.ª divisão Nacional de 
Futsal, não conseguindo o seu objectivo princi-
pal que passava pela conquista da manutenção. 
 Ao longo do campeonato, o Baronia fez um 
total de 20 pontos, com 6 vitórias, 2 empates, 
18 derrotas classificando-se em 12.ª lugar.

 Formação Futsal
 No futsal de formação foi um ano muito po-
sitivo, não só ao nível de resultados mas tam-
bém ao nível da participação, inscrevendo os 
escalões de iniciados e juvenis na associação 
Futebol de Évora. 

Noticias

 Legenda da esquerda para direita em cima: Director Felizardo Carvalho, Treinador Vítor 
Carvalheira, Jogador João Rodrigues, João Pereira, Diogo Barbosa, André Labocha, Rui Perei-
ra, Massagista Joel Santos, Director Jorge Santos.
 Legenda da esquerda para direita em baixo: João Almança, Luís Barbosa, João Monte, 
Rúben Viana e Gabriel Charrua. 

 Equipa Iniciados                                          
 A equipa de iniciados conquistou o torneio de abertura com 4 vitórias 
em 4 jogos, num total de 24 golos marcados e 11 sofridos. Ganhou a taça 
distrital de Évora vencendo na final o Portel por 6-2 e sagrou-se campeão 
distrital de Évora com 5 vitórias e 1 derrota, contabilizando 42 golos mar-
cados e 14 sofridos.
     

Legenda: da esquerda para direita em cima: Director Miguel Carva-
lho, treinador Vítor Carvalheira, André Labocha, André Guerra, Daniel 
Mira, António Coelho, António Guerra, director Felizardo Carvalho.
Em baixo: João Monte, João Bagulho, António Galhardo,Luís Barbosa 
e Carlos Banha. 

 Equipa Juvenis
 A equipa de futsal de juvenis participou no Campeonato distrital 
de futebol de Beja, num total de cinco equipas e terminando na se-
guinte ordem classificativa, Bairro da Torgela,  Casa Do Benfica de 
Viana, Alcáçovas A.C, Baronia e Mora.
 O equipa conseguiu  classificar-se em 4.º lugar no campeonato 
distrital com 1.ª vitória, 1 empate e 6 derrotas. Na Taça Distrital, saio 
vencedora na final por 5-3 contra Alcáçovas A. C. 

 Centro Social e Paroquial
 O Baronia tem proporcionado atividades lúdicas 
e momentos de diversão no Centro Social e Paro-
quial de Vila Nova da Baronia, melhorando deste 
modo a qualidade de vida daqueles utentes.
 O técnico conta com a participação de 30 ido-
sos muito participativos.

 Comemorações do 25 de Abril 
 Nas comemorações do 25 abril o clube realizou 
um jogo de futebol 7 em que opôs  uma equipa de 
casados à equipa de solteiros, disputado no campo 
de futebol de Vila Nova. Este jogo contou com uma 
grande participação da população, num total de 25 
jogadores e que resultou numa igualdade a 4 bolas 
no final do jogo. 
 Culminando com um dia inteiramente desporti-
vo realizou-se à tarde no centro cultural de Vila Nova 
um torneio misto de Badminton, contando com a 
presença de 16 jogadores e sagrando-se campeão 
do torneio João Alexandre Coelho (“Xande”)

Torneio Futsal Zonas 4x4 

 Decorreu o torneio de futsal inter-zonas 4x4 no parque infantil de Vila Nova 
entre as 21.30 e as 23:30. 
 Definindo a vila por zonas, o grupo desportivo conseguiu inscrever sete equi-
pas e um total de 90 jogadores.  
 Após o encerramento do torneio destinado à população masculina maiores de 
14 anos e um jogo feminino, promoveu-se outro destinado aos jovens dos 9-13 
anos e também feminino. 
 Ao longo do mês de Junho o torneio proporcionou noites de grande diversão e 
prática desportiva. 

Cicloturismo

 A secção de cicloturismo/BTT tem estado muito activa ao 
longo da época 2011/2012, participando ate à data em nove 
passeios, deslocando-se a Penteado, Aljustrel, Estremoz, Mon-
te Trigo, peregrinação Viana do Alentejo-Fátima, Vila Nova da 
Baronia, Pias, Evoramonte e Cercal. 

 
 Ao nível da organização, decorreu a 20 maio o VI Passeio de 
Cicloturismo do G.D.C.Baronia num total de 70 km com inicio 
em Vila Nova Baronia passando por Alvito, Viana do Alentejo, 
Alcáçovas, Torrão e chegada novamente ao Grupo Desportivo 
de Baronia. Este passeio contou com a presença de 14 equipas 
e um total de 96 participantes. 

Apoio CAF’S 2011/2012
 A promoção e desenvolvimento 
da prática desportiva não está só di-
recionada à população adulta, tendo 
o grupo desportivo disponibilizado o 
seu técnico para colaborar no horá-
rio das Cafs da Pré-Primária de Vila 
Nova, na qual orientou atividades lú- 
dicas desportivas aos seus alunos. 
 No desenvolvimento da fase dos 
movimentos fundamentais das crian-
ças, pretendeu-se através de jogos 
lúdicos potenciar habilidades postu-
rais, de manipulação e locomoção.

Notas 
Informativas
 Semanalmente o Gru-
po desportivo têm promo-
vido a prática desportiva 
à sua população, no cen-
tro cultural de vila Nova 
às segundas, e Quintas-
-feiras entre as 19:30 e as 
20:30, com aulas de aeró-
bica e treino funcional.

Grupo Desportivo e Cultural Baronia
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 Aproveitando a oportunidade para publicar no bole-
tim municipal noticias do CAP, gostaríamos em primei-
ro lugar de apresentar um breve historial do clube de 
forma a apresentar o clube.
 O Clube Amadores de Pesca do Baixo Alentejo, com 
o número de Pessoa Coletiva 508779855 e a sua sede 
no Largo das Alcaçarias, 10 em Alvito, foi constituído 

no dia 03-11-2008, pelos Sócios António José Pas-
tagem Nunes, Francisco José Fralda Lopes e Adriano 
Miguel Calisto Rosado. No dia 28-11-2008  teve lugar 
a primeira Assembleia Geral em que foram eleitos os 
corpos sociais para o primeiro triénio. Atualmente os 
corpos sociais do CAP são constituídos pelos seguintes 
elementos:

 O CAP nasce com o intuito de desenvolver a 
Pesca na área da Competição Federada e ca-
tivar nas camadas jovens o gosto pela prática 
desta modalidade. Na altura não existiam no 
nosso Concelho e limítrofes, clubes vocaciona-
dos para esta área, por isso surge a necessida-
de de criar o CAP do Baixo Alentejo que tem a 
sua sede social em Alvito.

Clube Amadores de Pesca 
do baixo alentejo

associação de pescadores

 BREVE HISTORIAL

CORPOS SOCIAIS ELEITOS 
PARA O TRIÉNIO 2011/2014

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente Adriano Miguel Calisto Rosado
Vice-presidente Margarida Fontes Figueira
Secretariado Jorge Manuel da Palma Moreira Feio

DIREÇÃO
Presidente António José Pastagem Nunes
Vice-presidente Ivo José Lança Goes Figueira
Tesoureiro Florbela de Jesus Camilo Fonseca
Secretário Luís Miguel Serra Fernandes
Vogal  Francisco José Fralda Lopes

CONSELHO FISCAL
Presidente Matias António Carneirinho Magro
Vice-presidente José Manuel Batalha Ferreira
Secretário Manuel José dos Santos

No primeiro ano de vida (2009) o clube participou 
e obteve bons resultados nos seguintes níveis:

A NIVEL REGIONAL
• Uma equipa no Campeonato Regional de Clubes.
• Sete atletas no Campeonato Regional da 1.ª Divisão.
• Um atleta no Campeonato Regional de Esperanças.

A NIVEL NACIONAL
• Uma equipa de achigã embarcado no Campeonato Nacional.
• Um atleta Seniores no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão.
• Um atleta Juniores no Campeonato Nacional de Juniores.
• Um atleta Iniciado no Campeonato Nacional de Iniciados.

A NIVEL MUNDIAL
• Um atleta no Campeonato do Mundo de Juvenis.

No ano de 2012 o CAP participou nos seguintes campeonatos
com um bom número de atletas:

CAMPEONATO DO MUNDO (ESLÓVENIA)
• Dois atletas na classe de Sub/18 (Juniores).
• Um atleta na classe de Sub/14 (Juvenil).

CAMPEONATO NACIONAL
• Duas equipas no Campeonato Nacional de Achigã Embarcado.
• Uma equipa no Campeonato Nacional de Clubes Rio 2.ª Divisão Sul.
• Três atletas Seniores Campeonato Nacional da 3.ª Divisão.
• Dois atletas Campeonato Nacional de Juniores
• Um atleta Campeonato Nacional de Juvenis.

CAMPEONATO REGIONAL
• Sete atletas Seniores no Campeonato Regional da 1.ª Divisão.
• Um atleta no Campeonato Regional de Esperanças
• Um  atleta no Campeonato Regional de Iniciados.

 António Nunes, de 16 anos foi um dos repre-
sentantes da Seleção Nacional no Campeonato 
Mundial da Juventude de pesca desportiva que 
se disputou em Radece e Sevnica, na Eslovénia, 
em julho. Parabéns António e obrigado por leva-
res o nome de Alvito bem longe.

 Alvitense 
António Nunes 

presente 
na maior prova 

de pesca desportiva

TÍTULOS CONQUISTADOS
2009

Campeão do Mundo de Juvenis
Campeão Nacional de Iniciados
Campeão Regional de Clubes

2010
Campeão Regional de Seniores

2011
Campeão Nacional de Juniores

2012
Campeão Nacional de Juvenis
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 A Câmara Municipal de Alvito concluiu a terceira fase da 
empreitada de instalação do relvado sintético do Estádio de 
Futebol José Joaquim Branquinho “O Professor” em Alvito, à 
qual corresponde a ampliação dos balneários.
 A ampliação dos balneários consistiu na construção de 
casas de banho para as equipas visitantes (Masculino e Fe-
minino), uma casa de banho para deficientes, um posto mé-
dico e uma sala para direção. Esta ampliação permitiu dotar 
os balneários de melhores condições libertando espaços an-
teriormente utilizados que se destinavam a outras funções.
 A ampliação dos balneários teve um custo total de 
51.902,88€ e é comparticipada em setenta por cento por 
fundos comunitários pelo POVT - Programa Operacional Te-
mático de Valorização do Território através do eixo de desen-
volvimento do sistema urbano nacional, sendo os restantes 

Conclusão da ampliação 
dos balneários 
do Estádio de Futebol 
José Joaquim Branquinho 
“O Professor” 

trinta por cento (15.570,86€) financiados pela Câmara Muni-
cipal de Alvito.
 O custo da empreitada de instalação do Relvado Sintético 
apresentou um valor global de 443.947,99€ tendo a 1.ª fase 
(Construção do Relvado) um custo de 360.555,61€ e a 2.ª 
fase (Construção de vedações) 31.489,50€ financiado em 
setenta por cento pelo POVT e os restantes trinta por cento 
(133.184.40€) pela Câmara Municipal de Alvito. As fases 1 e 
2 foram executadas e concluídas pelo anterior executivo.

 No dia 17 de dezembro Vila Nova da Baronia 
recebeu o 7.º CROSSALVITO, competição de Atle-
tismo em Corta-Mato, disputada por escalões.
 As provas decorreram bastante bem, tendo 
participado 109 atletas em representação de 
14 clubes.
 Coletivamente venceu o Clube da Natureza 
de Alvito com 34 pontos, ficando em 2.º o Beja 
Atlético Clube com 27 e a Escola de Triatlo GDCS 
em 3.º com 23 pontos.
 O evento foi organizado pelo Clube da Natu-
reza de Alvito e pela Associação de Atletismo de 
Beja, com os apoios da Câmara Municipal de 
Alvito e das Juntas de Freguesia do concelho.

7.º CroSSALVITo 
competição 
de atletismo 
em corta-mato, 
disputada 
por escalões

 Realizaram-se em Vila Nova da Baronia, os campeonatos 
distritais de Corta Mato Absoluto Curto e o Corta Mato Jovem.
 Concluiram as provas 93 atletas em representação dos 
seguintes clubes filiados na Associação de Atletismo de Beja:  
Beja Atlético, Zona Azul, J.D. Neves, C.N.Alvito, F.C.Castrense, 
N.A.R.Messejana, N.D.C.Odemira, S.R.D. Entradense e ainda 1 
atleta do G.CD Cruz da Picada e 3 atletas da CM Portel. 
 Sara Inácio, juvenil da JD Neves e Carlos Papacinza, sénior 
do CN Alvito sagraram-se campeões individuais e o CLube da 
Natureza de Alvito por equipas em masculinos. 
 Resultados do Absoluto Curto Femininos: 1.ª - Sara Inácio 
da JD Neves - 2.ª Maria Rosário Silva do NAR Messejana - 3.ª 
Ana Catarina Dias do NDC Odemira - 4.ª Emilia Silveira do BAC 
- 5.ª Ana Guerreiro do NDC Odemira. 
 Nenhuma equipa concluiu com 4 atletas pelo que não hou-
ve classificação coletiva. 
 Absolutos masculinos: 
 1.º - Carlos Papacinza do CN Alvito
 2.º - Pedro Poeira do NDC Odemira

Campeonatos Distritais 
de Corta Mato Absoluto Curto e Corta Mato Jovem 
realizaram-se em vila Nova da Baronia

 3.º - João Caeiro do CN Alvito
 4.º - Mussa Djau do Beja Atlético
 5.º - Miguel Lacerda do Beja Atlético
 Coletivamente o CN Alvito foi 1.º com 20 pontos, o NDC 
Odemira 2.º com 28 pontos e o BAC 3.º com 44 pontos. 
 Nestes campeonatos os atletas Ana Guerreiro e Fábio Ba-
tista ambos do NDC Odemira sagraram-se campeões sub 23. 
 No Corta Mato Jovem venceram idividualmente: Ana Bra-
ga, do Beja Atlético em infantis femininos. João Santos, do CN 
Alvito em infantis masculinos. Ana Capeta, do NAR Messeja-
na em iniciados femininos. João Silva, do NAR Messejana em 
iniciados masculinos. Mário Batalha, do NAR Messejana em 
benjamins B masculinos. Patricia Pardal, do Beja Atlético em 
benjamins B femininos. Francisco Ganso, do CN Alvito em ben-
jamins A masculinos. Lara Silva, do NAR Messejana em benja-
mins A femininos. 
 O Clube da Natureza de Alvito foi o vencedor coletivo com 
109 pontos, ficando o N.A.R. Messejana em 2.º com 81 pontos 
e o Futebol Clube Castrense em 3.º com 68 pontos.

e serviços urbanose serviços urbanos
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Aquisição e instalação 
de equipamento 
na EB I/JI de Alvito
 A Câmara Municipal de Alvito concluiu a instalação 
de todo o equipamento necessário para o funcionamento 
da Cozinha e do Bar da nova escola. Este equipamento 
permitiu colocar em funcionamento o refeitório e o bar da 
escola. O custo total da aquisição e instalação destes equi-
pamentos foi de 87.568,49€ comparticipado em oitenta 
por cento pelo INALENTEJO sendo os restantes vinte por 
cento suportados pelo Ministério da Educação. A instala-
ção deste importante equipamento permitiu no presente 
ano letivo servir as refeições a toda a comunidade escolar 
do Concelho.
 Encontra-se terminada a instalação e aquisição de dez 
quadros interativos com projetor interativo, 1 projetor de 
vídeo, 4 televisores e 2 leitores DVD. Para o 2.º e 3.º ciclo, 
televisões e videoprojectores ficando assim todas as salas 
da escola dotadas de equipamentos modernos e que per-
mitirão a toda a comunidade escolar usufruir de excelen-
tes condições para o ensino. O valor total de adjudicação 
foi de 17.209,30€ comparticipado em oitenta por cento 
pelo INALENTEJO sendo os restantes vinte por cento su-
portados pelo Ministério da Educação.

Conclusão das obras de remodelação 
do Jardim de Infância de vila Nova da Baronia

 A Câmara Municipal de Alvito terminou as obras de remo-
delação do Jardim de Infância de Vila Nova da Baronia. 
 O edifício onde funciona o jardim-de-infância com uma 
área de implantação de 388 metros quadrados, foi construí-
do ao abrigo do famoso Plano dos Centenários.
 Embora as instalações estejam em bom estado de con-
servação, a verdade é que não estavam adequadas às exi-
gências de conforto e bem-estar que devem proporcionar-se 
às crianças e aos profissionais que ali trabalham.  
 A intervenção que agora termina inclui o alargamento de 
algumas salas; a substituição de vãos exteriores e de pavi-
mentos; trabalhos de reboco e pinturas; a remodelação das 
redes de água e esgotos e a criação de uma rede que permita 
o acesso à internet nos vários espaços do edifício. O gabine-
te de professores foi alargado e procedeu-se à redistribuição 
das instalações sanitárias que foram equipadas com novos 
materiais. A entrada comum no edifício foi transferida para a 
zona do pátio, por forma a permitir o acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida.
 O atual pavimento das salas de atividades foi substituído 
por pavimento vinílico que tem por caraterísticas principais 
o facto 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 realizou também trabalhos de re-
boco de interiores para pintura. Na área da carpintaria foram 
instaladas novas portas, interiores e exteriores, construção 
de bancadas de trabalho e lavatório duplo.
 A empreitada de remodelação do Jardim de Infância de 
Vila Nova da Baronia foi adjudicada à empresa Consdep, pelo 

obras

valor de 104.922,89 euros estando a Câmara Municipal a 
preparar uma candidatura aos fundos comunitários PRODER 
– Programa de Desenvolvimento Rural prevendo-se que a 
obra venha a ser financiada em setenta e cinco por cento.
 Esta obra vem no seguimento do objetivo traçado para 
melhorar as condições do jardim-de-infância e 1.º ciclo em 
Vila Nova da Baronia tendo instalado em 2011 vários apare-
lhos de ar condicionado no valor de 9.075,00 euros, três dos 
quais instalados no jardim de infância.

e serviços urbanos
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Contrução de campo de jogo da malha no PULA - Alvito

Conservação do relvado sintético 
no Estádio de Futebol José Joaquim Branquinho “O Professor”

Arranjo de diversos caminhos agrícolas

Construção de rampa de acesso 
à Praça da República - Alvito

Tratamento e limpeza do Jardim do Adro - Alvito

Apoio à Associação de Caçadores 
Terras da Baronia

Lavagem e desinfeção de arcas do lixo

Drenagem de águas pluviais - Tapada do Lucas - Alvito

Marcação horizontal 
junto aos ecopontos V.N.B.

Montagem 
de depósito de Gás 
para abastecimento
do Pavilhão 
Gimnodesportivo 
e E.B.I./JI de Alvito

Limpeza das bermas, estrada de Água de Peixes  A.V.T.

obrasobras

Desratização

Substituição 
de ecopontos

e serviços urbanose serviços urbanos
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Limpeza da linha de água na Ponte Romana Vila Nova Baronia

Limpeza 
da linha de água 
no Bairro Teófilo 

Sim Sim. 
Vila Nova

Recolha de roupas  
e calçado

Nova canalização 
no espaço 

da piscina - Alvito

Limpeza para melhoramento 
da visibilidade no túnel 

em Vila Nova da Baronia

obras

Reparação da Rua do Matadouro Alvito

Reparação da Ponte de Pedra A.V.T

Reparação da estrada de Alfundão

Reparação de calçada Rossio Alvito

Reparação 
de entrada 
e 
construção 
de rampa 
a casal 
de 
munícipes 
idosos 
e com 
deficiência 
motora

Reparação do telhado do Cartório - Alvito

Trabalhos 
de reparação  

no Parque 
da Casa do Povo 
de V. N. Baronia

Tratamento e limpeza dos jardins escolares

e serviços urbanos
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Dia 3 de dezembro 

Atividade desportiva 
em parceria com a APCE
10h00-12h00 
Pavilhão Gimnodesportivo

Dia 5 de dezembro
Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado

Dia 7 de dezembro –16.30h – Biblioteca Municipal de Alvito
Apresentação do Livro “Natal também é fado” 
de Alexandra Graça e ilustração de José Francisco

Dia do Atletismo 

12 de dezembro

Exposição promovida
pela Associação de Pais

“de pais para filhos”
6 a 31 de dezembro

De 17 a 22 de dezembro
1.º Estágio para Instrumentistas 
de Bandas 2012

Árvores de Natal 
das nossas praças

20 de dezembro até Dia de Reis

C P C J
COMISSÃO DE PROTECÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS

DE ALVITO

C P C J
COMISSÃO DE PROTECÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS

Instituições representadas na CPCJ de Alvito

Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito

Associação de Pais e Encarregados de Educação

Associação Juvenil Nova Geração

Câmara Municipal de Alvito

Centro de Saúde de Alvito

Centro Distrital da Segurança Social de Beja

Guarda Nacional Republicana de Alvito

Um Grupo Desportivo do Concelho

Quatro Cidadãos designados pela Assembleia Municipal

O que é a CPCJ?

Em que situações intervém?

Como intervém?

Como funciona?

Como participar?

Exposição teias e fios 
no Posto de Turismo  até 31 de dezembro



52

COMISSÃO DE PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS

DE ALVITO

COMISSÃO DE PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS

Como intervém?Sabe o que é?

C P C JC P C J

Contacto permanente
Telm.: 962 106 415
e-mail: cpcjalvito@gmail.com

Contacto alternativo
Posto da GNR de Alvito
Tel.: 284 485 115

Horário de atendimento:  
Das 09h00 às 12h30 |Segundas e Quartas-feiras
Centro de Saúde de Alvito
Av. dos Bombeiros Voluntários, 
7920-038 Alvito

Das 10h00 às 12h00|Sextas-feiras 
Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia.
Rua Professor Bento de Jesus Caraça, 
7920 Vila Nova da Baronia 

C P C J
COMISSÃO DE PROTECÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS

DE ALVITO


