


 “Meus senhores, como todos sa-
bem, há diversas modalidades de Es-
tado. Os estados sociais, os corpora-
tivos e o estado a que chegámos. Ora, 
nesta noite solene, vamos acabar 
com o estado a que chegámos! De 
maneira que, quem quiser vir comigo, 
vamos para Lisboa e acabamos com 
isto. Quem for voluntário, sai e forma. 
Quem não quiser sair, fi ca aqui”! (Le-
tria, José Jorge. Salgueiro Maia: o Ho-
mem do Tanque da Liberdade. Lisboa: 
Terramar, 2004)

 Foi com estas palavras que Sal-
gueiro Maia se dirigiu aos Militares que 
com ele estavam na Escola Prática de 
Cavalaria de Santarém, e que daí fo-
ram para Lisboa para aquela que era, 
nas palavras do primeiro comunicado 
difundido pela Televisão Portuguesa, 
a “…mais importante das missões cí-
vicas…com o propósito de libertar [a 
Nação] de um regime que a oprime há 
longos anos, e de levar a cabo, até à 
sua completa realização, um progra-
ma de salvação do País e restituição 
das liberdades cívicas de que vem sen-
do privado…”

 Estas palavras de há 41 anos con-
vidam-nos à refl exão.
 A Liberdade e a Democracia não 
vivem apenas da comemoração de 
datas, nem se instituem como factos 
consumados. A vivência de uma e ou-
tra consolidam e aprofundam o seu 
sentido, conferindo à Cidadania a sua 
essência. Liberdade e Democracia não 
foram qualquer coisa que se conquis-
tou em 25 de abril, e pronto! 
 A Liberdade é um direito inaliená-
vel de todos os cidadãos, como o são 
a dignidade humana e a igualdade de 
oportunidades. Diria mesmo que liber-
dade, dignidade e igualdade se inter-
penetram e completam conferindo a 
plenitude ao homem, sendo na Demo-
cracia que encontram a sua expressão 
plena.
 Não nos podemos acomodar a co-
memorar abril um ano e outro, com os 
mesmos discursos, as mesmas ceri-
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A PROPÓSITO DE ABRIL  Para nós, honrar Abril, passa pelo 
trabalho que realizamos com vista ao 
contentamento das nossas comunida-
des.
 Dando expressão a essa preocupa-
ção, vimos reforçando o investimento 
nas pessoas: com vista a minorar as 
difi culdades, mantivemos a aposta no 
apoio ao desporto, à educação, à dina-
mização cultural do Concelho, ao aces-
so aos programas operacionais pelo 
seu impacto social e económico na 
vida dos benefi ciários e procuramos, 
sobretudo, valorizar e promover por to-
dos os meios este magnífi co território 
que é o Concelho de Alvito
 Este investimento vem exigindo um 
esforço redobrado e uma atenção es-
pecial à gestão camarária, pois o Poder 
Local – também ele uma conquista de 
Abril, que tem dado um efetivo contri-
buto para o desenvolvimento do País - 
tem sido objeto da ação do governo que 
se refl ete na redução de meios, criação 
de entraves e limitações que difi cultam 
a missão para a qual fomos eleitos e 
restringe o poder autárquico consig-
nado na Constituição da República.
 Vivemos tempos difíceis! O pessi-
mismo e o desalento tendem a dominar.  
 Inspiremo-nos nos Homens e 
Mulheres que fi zeram o 25 de Abril e 
como eles também nós temos que ser 
capazes de acreditar e recuperarmos 
o sonho e a esperança num Portugal 
melhor.
 Temos que valorizar tudo aquilo 
que já conquistámos, mas acima de 
tudo temos que ganhar o futuro e isso 
fazemo-lo com o empenhamento de 
cada um de nós na afi rmação e na de-
fesa dos valores do Humanismo e da 
Cidadania.
 De nós, podem esperar dedicação, 
determinação, humildade e consciên-
cia social, sendo nossa fi rme vontade 
contribuir para um Concelho cada vez 
melhor e mais desenvolvido. 

 Queremos contar Consigo! 
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FICHA TÉCNICA

 A maior parte dos desequilíbrios 
não foi corrigida. Avançou-se pouco na 
reforma do Estado, mas não o sufi cien-
te. Criaram-se difi culdades no acesso 
a serviços e insiste-se na desvaloriza-
ção dos serviços públicos e dos seus 
agentes. Assistimos ao crescimento da 
emigração; as empresas lutam para 
sobreviver, quer devido à carga fi scal 
quer devido à quebra da procura. O 
defi cit, apesar de todos os cortes, con-
tinua a crescer, e o mesmo se passa 
com a dívida pública.
 Impõe-se a pergunta: como é pos-
sível, que com tantos cortes, com tan-
tos ataques aos rendimentos dos pen-
sionistas, reformados, função pública 
e com tanta subida de impostos, se 
mantenha o problema?
 Parece que vamos por um cami-
nho que nos afasta a cada passo dos 
ideais de Abril. Vivemos numa socieda-
de mais injusta, em que a igualdade 
de acesso a serviços é cada vez mais 
difícil e onde – apesar da crise que 
vivemos – o Governo reduz, de várias 
formas, os apoios sociais.
 Para a maioria dos Portugueses, 
os últimos anos têm sido de desânimo.
São já muitas as vozes que afi rmam 
que só pelo lado dos cortes é impossí-
vel resolver a situação do país. Lamen-
tavelmente o governo parece surdo!
 O País precisa de se desenvolver 
e ganhar novo dinamismo económico. 
Só a criação de riqueza permite o cres-
cimento do emprego. Mas também é 
preciso aprofundar os mecanismos 
de redistribuição dessa riqueza numa 
perspetiva de uma sociedade mais 
justa e equilibrada. Esse é o caminho 
para sair da crise e difi culdades em 
que nos encontramos.
 Temos consciência de que exis-
tem situações que têm de ser corri-
gidas, não podemos aceitar que nos 
digam que o país está pior que antes 
de 1974. Em 41 anos de democracia 
fi zemos progressos extraordinários em 
matéria de educação e nos campos so-
cial, económico, cultural, cívico.  
 O exercício de cargos públicos é 
uma distinção. A ação política é uma 
atividade nobre sendo o bem-estar dos 
cidadãos o seu principal objetivo.

mónias, o saudosismo de há quaren-
ta anos…; estamos todos obrigados, 
através da nossa ação de cada dia, 
a defender estes direitos que Abril 
nos restituiu; temos o dever de nos 
indignarmos e insurgirmos contra os 
sucessivos ataques a estes direitos. 
Comemorar abril passa pelo reforço 
da democracia, pela aproximação dos 
cidadãos à ação política, pelo maior 
envolvimento e participação na vida 
das instituições locais, pela conscien-
cialização do seu papel na vida da 
comunidade, pela responsabilização 
de cada um no processo de mudança 
que marca a contemporaneidade. Os 
problemas do nosso tempo são com-
plexos, extravasam as fronteiras na-
cionais: ambiente, movimentos migra-
tórios, fundamentalismos, terrorismo, 
e mercados só encontram resposta à 
escala das nações. 
 Vivemos tempos difíceis; tempos 
de crise a que não são estranhos a 
globalização e o comportamento dos 
mercados, determinado pelo ultralibe-
ralismo económico, que parecer sobre-
por-se a tudo e a todos.
 A União Europeia tarda em encon-
trar o caminho certo para fazer frente 
a estas novas realidades e parecem 
esquecidos os seus princípios funda-
dores - promoção da paz e dos seus 
valores, do bem-estar dos seus povos 
e cooperação leal entre os estados 
membros - que conferiram à Europa o 
mais longo período de prosperidade e 
paz alguma vez vivido ao longo da sua 
história. 
 Também no plano nacional se co-
meteram erros. Todos os cometemos. 
Evidentemente, com diferentes graus 
de responsabilidade. 
 Há em Portugal desequilíbrios es-
truturais que contribuíram para a situ-
ação que hoje vivemos.
 As políticas seguidas nos últimos 
anos vêm agravando as desigualdades, 
e este é o paradoxo em que vivemos, 
de um estado que ainda se diz social.
 A ação deste Governo tem ido para 
além da Troika, e com isso agravou o 
retrocesso económico e social.
 Uma coisa é recuperar o País e im-
primir rigor às contas e ao orçamento, 
outra é optar pelo caminho do empo-
brecimento em detrimento do cresci-
mento. 
 Infelizmente temos hoje, ao fi m de 
quase 4 anos deste Governo, menos 
qualidade de vida e menos poder de 
compra. O futuro não é animador, falta 
a confi ança no caminho que nos traça-
ram.
 Somos confrontados com desem-
prego, cortes salariais, ajustes, au-
mento de impostos, e outras medidas 
penalizadoras que afetam as famílias 
e as empresas. E continuamos à espe-
ra que os nossos sacrifícios valham a 
pena!
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OFICINA TEATRAL DE ALVITO
EM CENA NO DIA MUNDIAL
DO TEATRO

 O Dia Mundial do Teatro foi assinalado no dia 27 
de março, no Centro Cultural de Alvito, com uma perfor-
mance com textos de Adília Lopes, poetisa das coisas 
e dos lugares comuns, que marca, também na sua sin-
gularidade de mulher a literatura portuguesa contem-
porânea.
 Esta performance foi apresentada também na Bi-
blioteca Municipal de Beja no dia 10 de abril, com a 

palavra de Adília, dita e jogada em cena, em múltiplas 
associações e dissociações físicas e verbais, com poe-
mas selecionados a partir da poesia reunida no livro da 
poetisa, editado em 2009.
 A Ofi cina Teatral de Alvito é o resultado de uma 
ação de sensibilização e de formação nas artes do pal-
co, aberta à população, que a Companhia de Teatro 
Arte Pública dinamiza com o Município de Alvito.

EXPOSIÇÕES DE ARTE
CONTEMPORÂNEA
EM ALVITO
 Foram inauguradas no dia 1 de Novembro de 
2014, no espaço Adães Bermudes, em Alvito, as expo-
sições Re]começar, 7 artistas em Alvito e Glocaliza-
ção ou Colapso. Obras da Coleção MG, que estiveram 
patentes até 4 de janeiro de 2015.
 A mostra contou com o apoio do Município de Al-
vito, da Associação EGA - Estudos Gerais de Alvito, da 
Direção Regional de Cultura do Alentejo e do Turismo 
do Alentejo-ERT.
 Durante estes dois meses as exposições foram vi-
sitadas por centenas de pessoas,  residentes, turistas 
e escolas.

Centro Cultural de Alvito recebeu obras
do atelier de Carlos Solano de Almeida

Alunos do atelier de Carlos Solano tiveram as suas pinturas expostas no Centro Cultural de Alvito

Presépios em Cerâmica, de Manuel Carvalho
no Posto de Turismo 

Exposição de presépios em miniatura 
na Biblioteca Municipal

FOTOGRAFIAS DE JOÃO SOUSA 
EXPOSTAS NO CENTRO
CULTURAL DE ALVITO
 O vilanovense João Sousa expôs no Centro Cultural um outro modo 
de ver o mundo através da macrofotografi a.
 Brevemente também em Vila Nova da Baronia podemos ver as suas 
belíssimas imagens.
 (Visite também a página do Facebook “Dizem que sou da Baronia”, 
gerida pelo João Sousa).
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A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO
JÁ DISPÕE DE UMA PLATAFORMA
DE ATENDIMENTO ONLINE

 A Câmara Municipal de Alvito já dispõe de uma pla-
taforma de atendimento online, sol.cm-alvito.pt,  para 
facilitar a relação dos munícipes e empresas com os 
serviços municipais e agilizar os processos.
 A partir de agora, é possível submeter pedidos via 
online referentes a várias áreas, nomeadamente na 
área de Águas e Saneamento que possibilita a comu-
nicação de leituras de consumo de água, pedidos de 
ligação de ramais de água e saneamento, entre outros. 
 Será também possível acompanhar a tramitação 
de todos os requerimentos e processos enviados. 
 Com as novas tecnologias a ocuparem, cada vez 
mais, um papel fundamental na sociedade de hoje, e 
inserido numa estratégia de facilitação, otimização e 
transparência dos processos entre Autarquia e Muníci-
pes, esta plataforma de e-services apresenta-se como 
uma ferramenta indispensável de consulta e acompa-
nhamento de processos. 

 Assim, por via do acesso remoto aos serviços téc-
nicos e administrativos da Autarquia, os munícipes 
reduzem também encargos pela deslocação não ne-
cessária, assim como controlam qualitativamente a 
interação com os serviços públicos.
 Os serviços online permitem dois tipos de utiliza-
dores, com diferenciação do nível do serviço ofereci-
do: Não registados, que têm acesso à plataforma onde 
podem consultar informações gerais disponibilizadas e 
Registados e validados pela Autarquia, que têm acesso 
aos serviços, bem como à consulta de informação so-
bre os seus processos.
 Efetivamente, o Município de Alvito irá, a curto e 
médio prazo, potenciar a plataforma eletrónica de su-
porte, disponibilizando novas funcionalidades, assim 
como, aumentar o acesso a um leque variado de infor-
mações, processos, requerimentos e formulários inte-
grados nas diversas áreas de intervenção da Autarquia.

MUNICÍPIO  DE  ALVITO 
IMPLEMENTA MAIS

UMA RESPOSTA SOCIAL 
PARA QUEM VIVE SÓ,
PRESTANDO SERVIÇO
DE TELEASSISTÊNCIA

A IDOSOS

 Teleassistência é um serviço que pretende 
contribuir para a manutenção da autonomia dos 
seniores no seu domicílio, com dignidade e se-
gurança, proporcionando uma resposta imediata 
em situação de urgência/emergência 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, bem como o apoio na 
solidão a todos aqueles que se encontrem em si-
tuação de vulnerabilidade ou dependência física 
ou psicológica.
 A fase experimental teve início em Dezem-
bro e as inscrições continuam abertas.
 Os munícipes interessados em aderir ao Sis-
tema de Teleassistência deverão fazê-lo junto do 
Serviço de Ação Social, mediante o preenchimen-
to de uma fi cha de inscrição.
 Para mais esclarecimentos poderão ser con-
tactados os serviços referidos  através dos tele-
fones 284 480 800 – 284480806 (ou por email: 
geral@cm-alvito.pt  -  acao.social@cm-alvito.pt).

PROJETO ASSISTÊNCIA 24
HELPPHONE

 O Projeto Assistência 24 - Helpphone tem 
como principal objetivo prestar apoio aos maio-
res de 65 anos de idade, que residem sós/iso-
lados, através de um serviço de teleassistência 
domiciliária.
 Possui uma atuação permanente e tem 
como fi nalidade prestar apoio aos seus utiliza-
dores, através de um sistema de comunicação 
rápido e seguro, perante eventuais situações 
de emergência, pânico, agravamento de saúde, 
problemas domésticos ou como uma simples res-
posta à solidão.
 Acionando o botão no de alarme ou no 
medalhão que pode usar, responde imediata-
mente um(a) operador(a). Caso o utilizador não 
consiga falar, o técnico procurará de imediato 
acionar a rede de apoio indicada na ficha de 
inscrição que é constituída por familiares, pes-
soas ou instituições de confiança, indicadas 
pelo utilizador do serviço aquando da sua ins-
crição, que pela sua proximidade possam aju-
dar em caso de alarme.

 A abertura Ofi cial do “Centro de Informação Autár-
quico ao Consumidor – CIAC”, teve lugar em novembro 
com a presença da Dr.ª Sónia Lapa de Passos, diretora 
de Serviços de Comunicação ao Consumidor e Dr. João 
Paulo Tomé Calado, diretor do GOEC – Gabinete de 
Orientação ao Endividamento dos Consumidores.

 O CIAC tem como principal objetivo informar, prote-
ger e defender os munícipes enquanto consumidores.
Pretende ser um serviço de proximidade onde os con-
sumidores têm a possibilidade de obter informações e 
aconselhamentos sobre os procedimentos mais ade-
quados no âmbito de:

 - Gestão de consumo;
 - Gestão de orçamento familiar;
 - Gestão de crédito ou sobre-endividamento;
 - Mediação na resolução de confl itos.

 Câmara Municipal de Alvito
 Edifício da Biblioteca Municipal 
 Rua dos Lobos - 7920 – 053 Alvito
 Contacto: Telef. 284 480 806
 Contacto: Fax: 284 485 157
 Contacto: e-mail – ciac@cm-alvito.pt
 Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 
9h às 12h30 e das 14h às 17h30

ALVITO PASSOU A DISPOR
DE CENTRO
DE INFORMAÇÃO
AUTÁRQUICO
AO CONSUMIDOR

MUNICÍPIO PASSA A ATRIBUIR 
BOLSAS DE ESTUDO POR MÉRITO
 A Câmara Municipal de Alvito, nos termos do quadro legal de atribuições das autarquias locais, institui a 
bolsa por mérito académico, a atribuir, anualmente, a estudantes de licenciatura, mestrado ou doutoramento, 
com avaliação excecional.
 Com esta medida pretende-se incentivar os nossos estudantes a apostar na qualidade da sua formação e 
distinguir socialmente aqueles que mais se empenharam no seu trabalho, contribuindo quer para a excelência 
do ensino quer para a distinção do concelho de Alvito.
  A bolsa é requerida anualmente até último dia do mês de outubro de cada ano, no horário normal de ex-
pediente.
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VISITAS DOS MESES 
DE MARÇO, ABRIL
E MAIO, TRAZEM

700 PESSOAS
AO CONCELHO

 No mês de abril, às terças e quintas-feiras re-
cebemos a visita de grupos oriundos do Algarve, 
mais precisamente da freguesia de Olhão.  Tam-
bém no mês de Maio, teremos visitas às terças e 
quintas. 
  Assim, o concelho de Alvito será visitado por 
600 pessoas, repartidas pelas semanas dos me-
ses referidos. 
 As visitas guiadas são uma excelente forma 
de promoção do nosso concelho, sendo sempre 
percorridas ambas as freguesias, Alvito e Vila 
Nova da Baronia, com destaque para vários lo-
cais de interesse turístico-patrimonial.

 No âmbito das comemorações do Dia Internacional 
da Mulher, o Município de Alvito apresentou o livro “A au-
tarquia de Alvito no feminino”, distribuído às funcioná-
rias numa pequena cerimónia que teve lugar no Centro 
Cultural de Alvito, no passado dia 9 de março.
 O texto introdutório, a cargo do presidente da Câma-
ra fala de Mulheres e Homens:
 Mulheres e Homens são pilares fundamentais das 
sociedades modernas.
 A igualdade de cidadãs e cidadãos é condição da 
democracia ocidental. Não há lugar para qualquer dife-
renciação, nem de natureza biológica; diferenciar seria 
amputar a democracia da sua própria essência. 
A igualdade de Mulheres e Homens emana da sua con-
dição humana.
 Numa sociedade alicerçada nos valores do huma-
nismo renascentista e da Revolução Francesa, nas con-
quistas do movimento feminino ao longo dos séculos XIX 
e XX e na construção da democracia, expressão máxima 
da liberdade e da afi rmação da pessoa e de igualdade 
nas suas múltiplas dinâmicas, não há lugar à diferença 
sexual. Embora distintos na sua individualidade, Mulhe-
res e Homens são Iguais. 
 Mulheres e Homens afi rmam-se cada vez mais num 
plano da igualdade na sociedade contemporânea: ocu-
pam os mesmos cargos e lugares, desempenham as 
mesmas funções e tarefas. 
 A história tem vindo a demonstrar que a tão propa-
lada incapacidade ou especifi cidade funcional de uns 
e outros, não era/ é mais que um pretexto de justifi ca-
ção da diferenciação de papéis. Quando as mulheres 
foram chamadas a ocupar lugares até aí ocupados ex-
clusivamente por homens (por exemplo durante a 1ª 
Guerra Mundial), elas mostraram, e perceberam, que 
eram tão capazes como eles, e até com desempenhos 
superiores.

A AUTARQUIA DE ALVITO NO FEMININO

ciados, para ambas as partes, e com prejuízo de uns e 
outros. No plano associativo, cultural e desportivo a par-
ticipação da mulher é secundarizada; no trabalho são 
as mulheres que maioritariamente ocupam os lugares 
mais mal remunerados; elas são ainda hoje objeto das 
mais violentas limitações da sua liberdade e condição 
feminina…
 A igualdade entre Mulheres e Homens não é, pois, 
um dado adquirido nas sociedades modernas; é ainda 
um problema dos nossos tempos e uma forte limitação 
das democracias modernas.
 No Município de Alvito, desde o século XX, as Mu-
lheres vêm ocupando um maior número de postos de 
trabalho, nomeadamente com desempenhos marcan-
tes ao nível de altos cargos da administração municipal. 
Cabe-lhes a primazia nos cargos de natureza técnica 
de formação superior, e continua  viva na maioria de al-
vitenses e vilanovenses, a imagem das mulheres que 
durante várias décadas dominaram a administração 
autárquica. As mulheres predominam na maioria dos 
serviços da Câmara com evidentes benefícios para a 
qualidade do desempenho municipal.
 Nesta data especial, 8 de março, saudamos e que-
remos expressar a nossa homenagem a todas as Mulhe-
res: as que colaboraram e colaboram com o Município 
de Alvito; as que participaram e participam ativamente 
na vida política local. A Todas, indistintamente, que com 
a sua dedicação e empenho, com o seu trabalho, esfor-
ço e exemplo vêm contribuindo para a construção de 
uma sociedade mais plural, justa, livre e democrática”.
 Também o fi lme As Serviçais, passado na tarde do 
dia 8 teve casa cheia, drama que retrata uma mulher 
caucasiana, Eugenia “Skeeter” Phelan, e o seu relacio-
namento com duas empregadas negras durante a era 
americana dos Direitos Civis nos Estados Unidos.

 Afi nal a desigualdade entre Mulheres e Homens 
era/é, na sua essência, uma questão de educação e for-
matação cultural.
 Na política as mulheres continuam em minoria, 
como no plano da criação cultural. Na família os pa-
péis continuam veementemente sexualizados/diferen-

 No mês de março, tínhamos já recebido dois 
grupos de Lisboa, bem como um terceiro grupo 
lisboeta a 11 de abril, num total de perto de 100 
visitantes. 
 Trata-se pois de meses em que a procura tu-
rística está a crescer, o que traz dividendos posi-
tivos a vários níveis.

 Estão a ser elaborados folhetos para traba-
lhar junto dos vários públicos-alvo, nomeada-
mente alunos, restaurantes e famílias.

Município dá os primeiros
passos para combater

o Desperdício Alimentar
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A autarquia desloca à Piscina da Vidigueira 
alunos do Jardim-de-Infância do concelho

 A Adaptação ao Meio Aquático (AMA) destinada aos Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas do Con-
celho é, na opinião do nosso técnico superior de desporto, Jorge Bagão, uma mais-valia para os alunos de Alvito 
e Vila Nova.
 A educação aquática infantil tem como principal objetivo  proporcionar estímulos e experiências motoras 
lúdicas no meio aquático.

BRINCADEIRAS NOS CAMPOS DE FÉRIAS 
DO NATAL, CARNAVAL E PÁSCOA

 Ofi cinas de Pintura, Cinema, Passeio a Lisboa de comboio, visitas ao Museu Berardo e Museu da Eletricida-
de, ao Planetário, passeio no Teleférico e… Também metemos “a mão na massa” e fi zemos Biscoitos e Folares, 
jogos na Piscina, Canoagem e muitas, muitas atividades ao ar livre!

 Dois anos depois de se terem iniciado na Modalidade de Boolshooter (Setas) no distrito de Beja, a equi-
pa do “MÁ GOVERNO” composta pelo capitão Manuel Pereira, Elisabete Branquinho, Mário Bento, Álvaro 
Mira, Bruno Rebocho e Paulo Maximino sagrou-se Campeã da 3ª Liga no dia 17 de Abril.
 Esta equipa acaba a época 2014/2015 com chave d’ ouro depois do desempenho na Taça do Distrito, 
conseguindo um enorme 5º Lugar eliminando equipas da 1ª e 2ª Liga.

Equipa do Bar MÁ GOVERNO é agora campeã da 3ª Liga de Boolshooter

ALVITO ASSOCIA-SE
A CAMINHADAS

SOLIDÁRIAS
 No sentido de sensibilizar a comunidade 
para comportamentos de vida saudável pelo 
desporto e lazer, bem como  para a importân-
cia da promoção na igualdade de oportuni-
dades na defi ciência, a Câmara disponibiliza 
transporte aos Munícipes que queiram partici-
par em caminhadas solidárias.

 A 7 de abril caminhámos a favor do Centro 
de Paralisia Cerebral de Beja e encontram-se 
agora abertas as inscrições para a Corrida “Lis-
boa, a mulher e a vida”, a realizar no dia 24 de 
Maio de 2015, em Lisboa.

A VOLTA AO ALENTEJO EM
BICICLETA passou em ALVITO

no dia 27 de março
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HERÓIS DA FRUTAHERÓIS DA FRUTA

Uma lição que se 
transmite muito 

para lá da escola
 A Câmara Municipal de Alvito, em parceria com a 
sala da CAF do Jardim de Infância do Agrupamento de 
Escolas do concelho de Alvito aderiu ao projeto «Heróis 
da Fruta – Lanche Escolar Saudável». Trata-se de uma 
iniciativa de educação para a saúde que inclui um pro-
grama motivacional de âmbito nacional promovido pela 
APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade In-
fantil, que visa motivar as crianças portuguesas  para a 
ingestão diária de fruta no lanche escolar, uma vez que 
o atual consumo se situa muito abaixo do recomendado.
 Um estudo do Instituto Nacional de Estatística indica 
que “a escola ocupa em média 6 horas no dia de cada crian-
ça portuguesa”, portanto é na escola que a criança almo-
ça e toma pelo menos um dos lanches (manhã ou tarde).

 O projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudá-
vel» surge assim como forma de intervir neste contexto 
e incentivar a ingestão de fruta na refeição que mais 
depende da escolha ou preferência de cada criança, 
ou seja, o lanche da manhã e/ou da tarde que é em 
regra preparado em casa e levado para ser tomado na 
escola. Desta forma, a sensibilização chega também 
aos encarregados de educação e o consumo de fruta 
e legumes estende-se mais facilmente a outras refei-
ções.
 A equipa do projeto constituída pela Lídia Mestre, 
Sílvia Balicha e Ana Janeiro agradece a dedicação a 
esta causa a todas as crianças e famílias que partici-
param nesta iniciativa.

 A CPCJ de Alvito associou-se à comemoração do mês da prevenção dos maus tra-
tos na infância, abril, no intuito de contribuir para consciencializar a comunidade local 
para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância e para o fortalecimento 
das famílias e das próprias crianças.
 Entre 7 e 24 de abril desenvolveram-se várias atividades direcionadas às crianças 
e aos encarregados de educação onde os afetos estiveram sempre subjacentes.

A CPCJ de Alvito associou-se
à comemoração do mês da prevenção
dos maus tratos na infância

CONCELHO DE ALVITO
TEM DOIS RESTAURANTES CERTIFICADOS

 No âmbito do projeto “Alentejo Bom Gosto”, a 
Entidade Regional de Turismo entregou mais 22 
certifi cados aos restaurantes do território,  concre-
tamente dos distritos de Beja, Évora e Portalegre.
 O Alentejo conta já com mais de 70 restaurantes 
certifi cados, espalhados pela região. A certifi cação e o 
selo de qualidade são decisivos e acrescentam valor à 
oferta turística, daí que constituam apostas prioritárias 
na estratégia de afi rmação do destino traçada... pela 
Turismo do Alentejo / Ribatejo.
 A Pousada de Alvito, Castelo de Alvito e o Restau-
rante O Camões, Vila Nova da Baronia, foram os restau-

 A Hora do Planeta é uma iniciativa simbólica 
que pretende chamar a atenção para a importância 
da tomada de decisões e adoção de procedimen-
tos que contribuam para mitigar as alterações cli-
máticas. 
 No caso do município de Alvito estiveram des-
ligadas as luzes da Igreja Matriz e Igreja de San-
to António, em Alvito, e  Igreja Matriz e Igreja de 
Sant’Águeda em Vila Nova da Baronia
 No âmbito da evolução da campanha Hora do 
Planeta e do conceito ‘Para além da Hora eu faço 
se tu fi zeres’, o município compromete-se ainda a 
substituir, progressivamente, as lâmpadas utiliza-
das nos edifícios municipais por lâmpadas econo-
mizadoras.

O MUNICÍPIO
DE ALVITO ADERIU

À “HORA DO PLANETA”

AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE

rantes  certifi cados no nosso concelho.
 Valorizar o receituário e os produtos do Alentejo, ga-
rantir a qualidade do serviço dos restaurantes, prestar 
informação de excelência aos turistas sobre a gastrono-
mia e produtos endógenos, e consolidar o produto turís-
tico gastronomia e vinhos são os objetivos principais da 
certifi cação.
 Os restaurantes certifi cados cumprem assim um 
referencial que, previamente defi nido, apresenta vários 
parâmetros qualitativos que variam entre a confeção 
de receitas genuinamente alentejanas ou a utilização 
de ingredientes exclusivamente produzidos na região.

 Fatores como a decoração, o ambiente ou o ser-
viço, assim como a apresentação de uma ementa 
constituída, maioritariamente, por pratos tipicamente 
alentejanos ou uma carta de vinhos, entre outros, são 
igualmente decisivos no processo de certifi cação.
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Com a “Lancheira Sorriso”
os lanches são mais saudáveis

 A Câmara Municipal dinamiza, pelo terceiro  ano 
consecutivo, o projeto da Lancheira que abrange alu-
nos do 1º ciclo.
 No âmbito das temáticas instituídas no projeto re-
alizamos atividades na comunidade com os alunos e 
a família, das quais destacamos o ALMOÇO SORRISO 
que decorreu no dia 14 de abril, no Centro Cultural de 
Vila Nova da Baronia. O  Almoço Sorriso teve, este ano, 
como objetivo principal sensibilizar os encarregados 
de educação para a prática diária de uma alimentação 
saudável.
 Os alunos foram à horta buscar os legumes. Se-
guiu-se depois a sua confeção onde os alunos foram 
os anfi triões e os encarregados de educação partici-
param com a equipa da saúde e alguns professores na 
Ementa Sorriso Feliz . 
 Ao longo da manhã vários técnicos (desporto, fi -
sioterapia e psicologia) dinamizaram as atividades de 
brincadeira intergeracional com o propósito de contri-
buir para o bem-estar psicossocial das crianças.

 Para o efeito contamos com uma equipa técnica 
dos vários serviços protocolados, ULSBA, Centro de 
Saúde, EB1, Terras Dentro  e Câmara Municipal.

 A Universidade Sénior de Alvito abriu no dia 9 de 
fevereiro com cerca de 40 alunos das duas freguesias 
do concelho, que frequentam aulas nas áreas de Artes 
Decorativas, Atividade Física, Artes de Palco, Saúde e 
Bem-Estar, Informática, História de Portugal e Inglês.  
 A universidade pretende despertar os seniores 
para uma mudança de atitudes e hábitos na nova so-
ciedade em torno da aprendizagem para que “ande de 
mãos dadas com o convívio”. 
 O ano piloto da Universidade Sénior é promovido 
pelo município, em colaboração com o Agrupamento 
de Escolas do concelho de Alvito e o apoio do Instituto 
Politécnico de Beja. 

Universidade
Sénior de Alvito 
abriu ofi cialmente 
a 9 de fevereiro

 Com grande entusiasmo alunos do pré-escolar 
e 1º ciclo plantaram árvores nos espaços envolventes 
das escolas;  afi nal não é todos os dias que se contri-
bui ativamente para o equilíbrio da natureza!

DIA MUNDIAL
DA FLORESTA

S. MARTINHO NA PRAÇA
 O dia de S. Martinho foi celebrado na Praça da 
República de Alvito.
 Houve castanhas, música e animação, para miú-
dos e graúdos.  
 O Agrupamento de Escolas e a Escola Profi ssio-
nal abrilhantaram este evento e a diversão foi geral.

Aluno da Escola Profi ssional
de Alvito, João Aragão, fi nalista
no concurso  “fi sh gourmet”
 A Docapesca Desafi o Gourmet é dirigido aos alunos das 
Escolas de Hotelaria e ou/Restauração para a criação de novas 
ideias de valorização da Cavala e inovação de produto para a in-
dústria, restauração e consumo em casa.
O João defendeu muito bem o nome da EPA sendo um dos três 
fi nalistas, tendo como “rivais” alunos da Escola Superior de Turis-
mo e Tecnologia do Mar.
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DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL
 A PRINCESA MAGALO-
NA foi a escolha para a ani-
mação de leitura contada 
por Susana Gomes (associa-
ção Buganvília), na Bibliote-
ca Municipal de Alvito.
 Os meninos e as me-
ninas fi caram encantados 
com a história da princesa 
que achava a realeza enfa-
donha.

Dora Gago lança novo
livro em Alvito

 Com vários livros publicados, DORA GAGO é profes-

sora de Literatura na Universidade de Macau, douto-

rada em Línguas e Literaturas Românicas, Mestre em 

Estudos Literários Comparados e licenciada em Portu-

guês e Francês.

 Foi com muito prazer que Alvito recebeu o lança-

mento do seu novo livro “TRAVESSIAS: Contos Migrató-

rios”.

 A apresentação da obra esteve a cargo da profes-

sora Arlinda Mártires, também ela poeta e escritora,  e 

no fi nal houve ainda lugar à música com Rita Santos, 

professora animadora do Agrupamento de Escolas do 

concelho.

 A todas o nosso obrigado!

POETA JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO 
APRESENTOU “PÁTRIA TRANSTAGANA” 
EM ALVITO

 No dia 7 de fevereiro tivemos o privilégio de rece-

ber o poeta José Augusto de Carvalho para apresenta-

ção do seu livro “Pátria Transtagana”.  

 A apresentação esteve a cargo da Prof. Drª Maria 

“Cozinha do Alentejo 
na minha casa”
é o novo livro de 
MARIA ANTÓNIA GOES

 Com inúmeros livros publicados, surge a COZINHA 

DO ALENTEJO na minha casa, com prefácio de Manuel 

Fialho, Grão Mestre da Confraria Gastronómica do 

Alentejo, que diz que “ a dieta mediterrânica, recente-

mente elevada a Património Imaterial da Humanidade, 

fi ca mais rica com a aparição desta grande obra”.

 À venda no Posto de Turismo de Alvito.

do Céu Pires e do capitão de Abril, Coronel João Andra-

de da Silva.

 Connosco esteve também Rosa Barros, professora 

bibliotecária, a quem agradecemos a presença. 

Câmara continua
a promover sessões

de leitura no Agrupamento
de Escolas e na CAF

em Vila Nova da Baronia.
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65.º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO 

 As comemorações do 65.º aniversário da Associa-
ção dos Bombeiros Voluntários de Alvito tiveram lugar 
no passado dia 19 de abril. Um dia memorável que lem-
brou aqueles que já partiram e galardoou alguns dos 
Bombeiros de Alvito, com medalhas de Assiduidade da 
Liga dos Bombeiros Portugueses, que continuam ativa-
mente a demonstrar serviço voluntário ano após ano:
 Daniela Oliveira, Ana Meninas, Cláudia Rebocho e 
André Pão Alvo, Medalha de Assiduidade (Grau Bronze), 
5 anos de serviço.
 Marcos Trinta e Marina Maurício, Medalha de Assi-
duidade (Grau Prata), 10 anos de serviço.
 Vítor Cananão, Sérgio Cananão, Jorge Xarope e José 
Mota, Medalha de Assiduidade (Grau Ouro), 15 anos de 
serviço.
 Alexandre Calvário, Medalha de Assiduidade (Grau 
Ouro), 20 anos de serviço.
 O Comandante António Piteira recebeu nesta ceri-
mónia o Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros Portu-
gueses, que galardoa a prática de atos e ou serviços 
relevantes de inquestionável contributo para a dignifi -
cação da Causa dos Bombeiros e é atribuído também 
pelos mais de 35 anos de serviço, um símbolo da sua 
dedicação de uma vida a esta Causa. 
 A cerimónia contou ainda com a presença do Presi-
dente da Câmara Municipal de Alvito, António João Valé-
rio, que presidiu à sessão solene; Presidente da Assem-
bleia Geral, Senhor Francisco Trindade; Comandante 

Nacional Operacional 
da Autoridade Nacio-
nal de Proteção Civil, 
Comandante José 
Manuel Moura; Vice-
-presidente da Liga 
dos Bombeiros Portu-
gueses, Senhor Antó-
nio Rodeia Machado; 
Comandante Operacional Distrital de Beja, Tenente Co-
ronel Vítor Cabrita; Presidente da Federação dos Bom-
beiros do Distrito de Beja, Professor Domingos Fabela; 
Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Pedro Carvalho, 2º. 
Comandante Operacional Distrital de Évora, Comandan-
te José Soldado; Comandantes e Presidentes das Dire-
ções e Bombeiros de várias Associações de Bombeiros 
do Distrito de Beja e Évora, entre outros convidados e 
restante população.
 Esteve também presente o 1º Comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Alvito, Sr João Patrício, que 
muito agradeceu o convite para estar presente. 
 Depois da celebração da Eucaristia Dominical, pre-
sidida pelo Padre Paulo Reis Godinho ocorreu o almoço 
convívio que contou ainda com uma atuação do grupo 
“Campos do Alentejo”.
 A Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito 
agradece a colaboração de todos os que contribuíram 
com que estas comemorações fossem possíveis.

6ª VOLTA DO RASTREIO 
DO CANCRO DA MAMA

 Na 6ª volta do Ras-
treio do Cancro da Mama 
no concelho de Alvito, que 
decorreu entre 31 de de-
zembro e 12 de janeiro de 
2015, rastrearam-se 272 
das 371 mulheres convida-
das, tendo sido alcançada 
uma taxa de participação 
de 67,92%.
 Esta taxa tem demons-
trado, ao longo dos anos, uma tendência de cres-
cimento sustentada, estando a caminhar para 
os desejáveis 70% estabelecidos como ideais.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 
NO DIA MUNDIAL

DA DIABETES

 No dia 14 de novembro promoveu-se uma ação 
de sensibilização sobre a diabetes, doença que em 
Portugal tem mais de meio milhão de pessoas diag-
nosticadas.
 Também no dia 17 houve “degustação de ape-
ritivos à base de pão e azeite”, palestra sobre o pé 
diabético, treino funcional e o workshop culinário 
“uma panela e uma colher de pau”.

N di 14 d b ã

 Passados 15 anos, o Município de Alvito voltou 
a organizar um conjunto de atividades dirigidas à ju-
ventude, no mês de março. Durante seis dias os jo-
vens concelhios, e não só, tiveram à sua disposição 
eventos musicais, atividades desportivas, cinema.
A música foi o elemento central do Alvijovem, já que 
se iniciou com música – concursos de karaoke e 
terminou com música, com um espetáculo de qua-
lidade inegável – NOISERV. 
 Os concursos de karaoke contaram com parti-
cipantes concelhios, mas também de outras prove-
niências – Vidigueira, Évora, Setúbal. Decorreu em 
espaços noturnos de Alvito e Vila Nova da Baronia 
e teve uma adesão de público mediana, tendo em 
conta que se realizaram em dias de semana. A fi nal 
foi na sexta feira, na Casa do Povo de Vila Nova da 
Baronia, onde foi possível constatar a qualidade vo-
cal de alguns participantes.
 No dia anterior à fi nal do concurso de karaoke, 
realizou-se a festa Dr. Why, um jogo de quizz, que 
colocou à prova os conhecimentos de cultura geral 
das 7 equipas participantes. Uma noite onde reinou 
o conhecimento geral dos participantes e o fair play 
entre concorrentes.
 Para o fi m de semana estavam guardadas as 
atividades de maior adesão. O sábado começou 
com o auditório do Centro Cultural de Alvito com-
pletamente lotado, para a apresentação do vide-
oclip do Benjamim, da autoria de Gonçalo Pôla e 
Luis Nunes. Seguiram-se os 6 km mais alegres do 
Concelho de Alvito, ou seja, a Colour Walk,  cami-
nhada que aliou a prática desportiva saudável, cor 
e muita alegria entre a meia centena de participan-
tes. A caminhada colorida terminou em Vila Nova 
da Baronia, onde começou a mega aula de zumba, 
que teve a participação de mais de uma centena de 
pessoas.
 Para terminar em grande o Alvijovem 2015, o 
auditório da EBI encheu para assistir ao espetáculo 
de NOISERV, num concerto de beleza visual e ine-
gável qualidade musical.

ALVIJOVEM,ALVIJOVEM,
SEMANASEMANA

DA JUVENTUDEDA JUVENTUDE
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FEIRA DOS SANTOS E FRUTOS SECOS
Exposições, Concertos, Teatro, Cinema, um Colóquio, um Workshop e um Concurso à volta dos Frutos Secos e ainda um Sarau Musical foram os destaques do 
programa cultural na edição de 2014.
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CONCERTO DA QUARESMA
NA IGREJA MATRIZ DE ALVITO

 Concerto da Quaresma aconteceu na Igreja Matriz de Alvito, no dia 29 de março com o Coro Polifónico Eborae 
Mvsica, dirigido atualmente pelo Maestro Eduardo Martins.

VIDEOCLIP DE BENJAMIMVIDEOCLIP DE BENJAMIM
GRAVADO EM ALVTIOGRAVADO EM ALVTIO

O MUNICÍPIO DE ALVITO ASSINALA
OS 70 ANOS DE LIBERTAÇÃO
DE AUSCHWITZ COM SESSÕES DE CINEMA 
 “A menina que roubava livros”, “O rapaz do pijama às riscas” e “A vida é bela” e “A Lista de 
SCHINDLER” foram os títulos dos fi lmes que passaram no dia 27 de fevereiro, no Centro Cultural 
de Alvito para a população em geral e alunos da Escola Profi ssional e no auditório da Escola Básica 
Integrada para alunos do 3º ciclo.
 Antes da exibição de cada fi lme foi feita uma abordagem histórica do holocausto pelo professor 
de História e Presidente do município, António João Valério.

CONCERTO DE NATAL
NA MATRIZ

DE VILA NOVA
DA BARONIA

“Os Teus Passos” é o primeiro single do novo disco 
do renovado Benjamim (Luís Nunes, o escritor de 
canções que viveu quatro anos em Londres e voltou 
a Portugal no verão de 2013 para se instalar em 
Alvito, no coração do Alentejo)
 O primeiro disco da “vida” de Benjamim vai 
buscar inspiração ao Duo Ouro Negro,  Lena d’Água,  

Câmara Municipal apoiou famílias com Câmara Municipal apoiou famílias com 
oferta de manuais escolares aos alunos oferta de manuais escolares aos alunos 
do 1º ciclo, consoante escalão.do 1º ciclo, consoante escalão.

NOTÍCIAS

 O Município de Alvito promoveu, uma vez 
mais, um Concerto de Natal, desta vez com 
o Orfeão de Portalegre que tem vindo, desde 
1980, a realizar inúmeros concertos por todo 
o País e também no estrangeiro. 
 Na Matriz de Vila Nova da Baronia, no dia 14 
de dezembro, entre outros, ouviu-se Avé Maria, O 
Menino nas Palhas, Ó Meu Menino, Gloria Noite de 
Paz. 

Chico Buarque,  Zeca Afonso, mas também a Bob 
Dylan – músico que lhe encheu a juventude de so-
nhos de uma terra distante – aos Beatles e ainda 
aos Beach Boys.
 O vídeo foi realizado por Gonçalo Pôla, em Al-
vito, com a população da Vila.
 https://www.youtube.com/watch?v=HMASO_v5hXQ
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 A Câmara Municipal de Alvito, com o intuito de 
dar resposta a necessidades internas, bem como 
a necessidades prementes de apoio e acompa-
nhamento continuados do tecido empresarial lo-
cal, criou e tem em funcionamento o seu Gabinete 
de Apoio ao Desenvolvimento Económico (GADE), 
situado no 1º piso do edifício dos Paços do Conce-
lho, onde exerce funções a tempo inteiro (das 9h 
00 às 17h 30) um técnico superior com formação 
na área da gestão.
 O GADE, entre outros, pretende cumprir os se-
guintes objetivos:
 • Submeter e gerir os processos de candidatu-
ras da Câmara aos programas nacionais e comuni-
tários;
 • Apoiar e acompanhar a elaboração de estu-
dos/projetos locais e regionais;
 • Divulgar as potencialidades locais e regionais 
para a promoção e reforço da base económica;
 • Promover ações para captação de novos in-
vestidores e apoiar/acompanhar a instalação de 
novas empresas;
 • Apoiar potenciais empresários no proces-
so de criação e instalação de novas empresas e 
ideias de negócios; 
 • Apoiar e colaborar com os agentes económi-
cos locais na obtenção de fi nanciamentos;
 • Disponibilizar informação aos agentes eco-
nómicos locais sobre linhas de fi nanciamento de 
programas nacionais e comunitários;
 • Assegurar a recolha e tratamento de elemen-
tos de caráter económico (e social) do Concelho, 
por forma a constituir bases de dados para dispo-
nibilização de informação útil aos agentes econó-
micos, instituições e população em geral;
 • Divulgar e/ou promover ações de sensibiliza-
ção/formação e apoio a agentes económicos para 
modernização/reconversão/expansão de ativida-
des já instaladas;
 • Gerir os espaços da futura incubadora de 
empresas, dinamizando a instalação de novas 
start´ups e apoiando o processo de aceleração 
das instaladas.
 Para além dos objetivos mencionados, a Câma-
ra Municipal de Alvito pretende que este Gabine-
te seja uma ferramenta de interação permanente 
entre esta e os seus agentes económicos locais, 
contribuindo assim para a melhoria e consolida-
ção dos canais de comunicação e de informação 
entre ambas as partes. 
 Neste sentido, foi igualmente criado um espaço 
de informação do GADE na página de internet da 
Câmara (www.cm-alvito.pt), onde poderá ser con-
sultada informação atualizada e de interesse para 
os agentes económicos (publicação de avisos de 
concursos do novo quadro comunitário, realização 
de eventos, linhas e programas de fi nanciamentos, 
entre outras). 
 Informa-se ainda que para qualquer questão/
esclarecimento que se pretenda colocar, o técnico 
a exercer funções no Gabinete poderá ser contac-
tado presencialmente, pelo e-mail: gade@cm-alvi-
to.pt ou pelo telefone: 284 480 800.

GABINETE DE APOIO
AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO         O que é a ERVENTEJO?
 A Erventejo é uma empresa de âmbito pedagógico. 
O seu desenvolvimento foi consequência da participa-
ção no programa “A empresa”, promovido pela organi-
zação Junior Achivement Portugal em parceria com a 
Associação de Desenvolvimento Terras Dentro.
 A Erventejo conjuga as componentes de produção e 
comercialização de ervas aromáticas.
 A criação de um projeto desta natureza permite a 
participação em todo o ciclo de vida de uma empresa, 
desde o seu planeamento, estudo de mercado, plano de 
negócios, criação da empresa, produção, distribuição 
até à venda dos produtos. A sua exequibilidade assen-
ta em baixos custos para iniciar e manter a actividade. 
Relativamente ao resultado fi nal, comercializaremos um 
produto inovador, que consiste num tabuleiro de barro 
com várias plantas vivas. Este produto disponibilizará ao 
consumidor uma pequena horta na sua bancada de co-
zinha. A aromatização do ambiente da cozinha, a deco-
ração e a frescura dos produtos constituirá um fator de 
diferenciação. Por último e com um toque de requinte 
disponibilizaremos o tabuleiro - objeto decorativo que, 
além de suportar as recargas, transmitirá um pouco da 
olaria Alentejana.

 Como nasceu o projeto “dentro” da Escola Profi s-
sional?
 No passado ano letivo fomos convidados a partici-
par no programa “A Empresa”. O convite para a partici-
pação foi tardio o que impossibilitou o cumprimento das 
várias fases do projeto. No entanto, a turma demonstrou 
bastante interesse e desenvolveram-se bons trabalhos, 

Realçamos ainda o facto da participação na feira não 
ter sido apenas ideia de negócio (protótipo), mas com 
uma empresa em atividade e produtos fi nais, prontos a 
comercializar.
 Relativamente aos objetivos empresariais, no mé-
dio prazo, os professores orientadores gostariam que a 
empresa conseguisse sair da incubadora. Seria, assim, 
desejável que os alunos conseguissem prosseguir com 
a iniciativa, mas se não forem os alunos que seja al-
guém com vontade de empreender.

 Quais os contributos e o envolvimento das disci-
plinas do plano curricular de um curso? Como se arti-
culam?
 Trata-se de um curso de Comércio (nível IV – equiva-
lência ao 12º ano de escolaridade) que neste momento 
se encontra no segundo ano da formação. As disciplinas 
diretamente envolvidas fazem parte da componente téc-
nica, nomeadamente: Comercializar e Vender e Organi-
zar e Gerir a Empresa. A disciplina de Inglês também co-
laborou, através da participação numa feira de caráter 
não eliminatório intitulada “EWB – Enterprise Without 
Borders”.
 Na componente técnica, os conteúdos lecionados, 
nas disciplinas acima referidas, são direcionados para 
o projeto. Por exemplo, se o conteúdo a lecionar é o pla-
neamento, então os alunos elaboram o planeamento da 
empresa. Na própria aula é necessário, grande parte 
das vezes, dinamizar várias atividades ao mesmo tem-
po, ou seja, todos os departamentos são autónomos 
e trabalham em conteúdos diferentes mas interagindo 
entre si. De salientar que, os alunos, passam de uma 
disciplina para a outra sem interrupção das atividades.

 Para concluir: Uma das fases do processo foi a ca-
pitalização da empresa. Para iniciar o projeto necessitá-
vamos de capital e consequentemente de investidores. 
Para o efeito, os alunos, venderam alguns títulos de 
participação da empresa aos denominados pequenos 
investidores. Além do referido, contactaram-se alguns 
parceiros estratégicos, denominados de grandes inves-
tidores, nomeadamente: a própria escola; Junta de Fre-
guesia de Vila Nova da Baronia, Junta de Freguesia de 
Alvito; Câmara Municipal de Alvito e Associação Educa-
tiva Nacional para Inclusão e Inovação nas Escolas. As 
referidas entidades abraçaram o projeto e colaboraram, 
na medida do possível. Resta-nos agradecer a forma 
como receberam a ideia e o apoio que nos concederam. 
Outro agradecimento à empreendedora Cristina Amador 
que, através da sua olaria, celebrou um negócio para 
conceber e produzir os vasos a um preço bastante com-
petitivo.
 Aos alunos do curso Técnico de Comércio deixamos 
a lição da importância da ideia. A ideia é a chave de 
tudo. Uma boa ideia, perseverança e uma gestão efi caz 
e disciplinada é o caminho do sucesso.

 Antes do fecho da edição deste jornal tivemos co-
nhecimento que o projeto, entre 12 ideias projetadas 
e já pré-selecionadas, conseguiu o apuramento para a 
fase nacional. 
 De referir que o júri, composto pelo CEO da Glintt, 
Diretor Geral da Fundação Eugénio de Almeida, General 
Manager da PCTA, detentora do 2º lugar do Programa 
A Empresa 2012/2014 e a Reitora da Universidade de 
Évora, gostou do projeto e concordou que tem potencial 
de desenvolvimento principalmente no setor do turis-
mo, uma vez que evidencia produtos regionais cada vez 
mais procurados.
 A próxima fase, a  25 de maio, realiza-se no Museu 
da Eletricidade em Lisboa.

 conheça o projeto aqui: 
 https://www.facebook.com/erventejo.aromaticas-
doalentejo…

Entrevista – Alexandre Nunes e Sérgio Quintas,
professores da Escola Profi ssional de Alvito

NOTÍCIAS

mas apenas teóricos. No presente ano letivo iniciámos 
a participação no projeto no prazo previsto e incluiu-se 
a referida atividade no Projeto Curricular de Turma. Esta 
integração visou motivar um grupo de alunos que apre-
sentava caraterísticas muito específi cas. 
 A escolha da área de negócio relacionou-se com vá-
rios fatores, nomeadamente interesses e gostos pesso-
ais; forte ligação à hotelaria; temática relacionada com 
o concelho; projeto técnica e fi nanceiramente exequível.
 
 Quais são os objetivos? São objetivos apenas for-
mativos ou também empresariais?
 Os objetivos, numa primeira fase, são formativos. 
Foi possível aos alunos participar no processo de cria-
ção de uma empresa e em todas as tarefas inerentes 
(planeamento, orçamentação, produção, marketing, 
vendas, etc).
 Outro facto a destacar é a departamentalização 
da Erventejo. Esta mini – empresa é constituída por 9 
alunos e 2 professores, orientadores do projeto. De sa-
lientar que cada aluno pertence a um departamento e 
desempenha um cargo na empresa. 
 Um dos objetivos, aquando da criação da Erventejo, 
foi o apuramento para a participação na feira Ilimitada 
da região Alentejo (1ª fase da competição a nível nacio-
nal, local onde os alunos divulgam a sua ideia/empresa 
a um júri), objetivo alcançado uma vez que, a Erventejo 
esteve presente no dia 28 de abril, na Universidade de 
Évora, para participar na referida feira.



ALVITOINFORMA14

Entre 2013 e 2015
a MISSÃO PAÍS

passou pelo
concelho de Alvito 

 Nestes anos de missão voluntária no concelho os 
jovens universitários contaram com o apoio da Câmara 
Municipal de Alvito, Santa Casa da Misericórdia, Centro 
Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia, Agrupamen-
to de Escolas, Escola Profi ssional de Alvito e, este ano, 
também da Paróquia.

 O almoço de Natal dos funcionários da autarquia,  
alargado este ano ao pessoal docente e não docente do 
Agrupamento de Escolas e da Escola Profi ssional,  de-
correu no Centro Cultural da freguesia de Vila Nova da 
Baronia.
 A tarde prosseguiu com sessão de karaoke, dança e a 
equipa do Restaurante “O Casão” serviu ainda um peque-
no lanche.

ALMOÇO DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS
DA AUTARQUIA

AUTOMÓVEIS ANTIGOS
EM ALVITO JUNTOU

MUITOS ESPETADORES

 O Clube Português de Automóveis Antigos 
passou por Alvito na 19ª edição das “48 horas 
Automóveis Antigos ao Alentejo”.

CABAZES
DE NATAL

 As autarquias do concelho agradecem o apoio na concretização dos Cabazes de Natal que foram entregues a 46 famílias 
do concelho à UCASUL, Crédito Agrícola de Vila Nova da Baronia, Mini Mercado S. Pedro, Queijaria de Oriola, Pingo Doce, 
Adega Herdade das Barras e também às Herdades do Monte Novo, do Barão, de Valongo, dos Albardeiros, dos Tojais e do Rio 
Seco.

NOTÍCIAS

DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO

 O Município de Alvito assinalou o Dia Internacional do Voluntariado, com um Intercâmbio realizado pelo 
Banco de Voluntariado de Viana do Alentejo e o Núcleo de Voluntariado Social de Alvito, que se realizou na 
Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas. 
 Depois da Sessão Solene houve lugar a uma simbólica apresentação das práticas de voluntariado nos 
2 concelhos.
 Salientamos que o Núcleo de Voluntariado de Alvito tem um papel muito importante na comunidade. 
Para além das campanhas de solidariedade onde participam, as voluntárias e os voluntários vão aos lares 
e abrem o “Cantinho Solidário”, às segundas-feiras, onde o lema é dar e receber.
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CANTE ALENTEJANO
TAMBÉM É PARA JOVENS

 No ano em que o Cante Alentejano foi considera-
do Património Imaterial da Humanidade nasce em Vila 
Nova da Baronia um grupo de cante, numa versão jo-
vem.
 As vozes dos “Rama Verde” cantam com a força 
da juventude e preservam, assim, a tradição e “o que é 
nosso”.
 O grupo, constituído por jovens dos 7 aos 17 anos, 

está a ser acarinhado pela Sociedade Filarmónica de 
Instrução e Recreio Vilanovense.
 No dia 12 de abril, na Festa de Sant´Águeda e no dia 
18 de abril, dia internacional dos Monumentos e Sítios, 
ouvimos e aplaudimos  Fui colher uma romã, Não quero 
que vás à monda, Castelo de Beja, Menina Florentina, 
Nossa Senhora do Carmo e  É tão grande o Alentejo pelas 
vozes dos jovens que todos devemos apoiar e incentivar.

FESTA DE SANTA ÁGUEDA RETOMA
ROMARIA A CAVALO

 No fi m de semana da Pascoela houve festa na freguesia de Vila Nova da Baronia.
 Dos festejos, que foram muitos, destaque para a Romaria a Cavalo que teve lugar na tarde ensolarada de 
sábado.

DIA INTERNACIONAL 
DOS MONUMENTOS

E SÍTIOS

 Na sequência do convite da Direção Geral 
do Património Cultural, Alvito participou, de 
novo, nas comemorações do Dia Internacio-
nal dos Monumentos e Sítios.
 As comemorações realizaram-se no dia 
18 de abril, sábado, sob o tema Conhecer, 
Explorar, Partilhar.
 Foi visitado o Convento de S. Francisco, 
decorreu um passeio pelos azulejos do nosso 
concelho (Igreja Matriz de Alvito, Capela de 
Nossa Senhora das Candeias, Capela do Espí-
rito Santo, Igreja Matriz de Vila Nova, Capela 
de Nossa Senhora da Conceição e Ermida de 
Sant’Águeda/S. Neutel) e o dia terminou com 
uma homenagem ao Cante Alentejano, com 
os Rama Verde e as Flores do Campo.

EXPOSIÇÃO NO POSTO
DE TURISMO
 “Janelas do Alentejo” é o tema da exposição de 
artesanato que Carlos Figueira nos apresentou e que 
esteve patente entre 6 de fevereiro e 30 de abril, no 
Posto de Turismo de Alvito.
 Natural do concelho de Évora, Carlos Figueira, 
professor aposentado, pretendeu nesta exposição 
homenagear o Alentejo e imortalizar um património 
histórico único.

No Dia Mundial da Poesia
houve “poesia na corda”

Na Casa de Cante de Alvito, os Papa-Borregos, 
com o apoio da arte pública e do município 

houve Cante e a atuação dos Norma D’alma.
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 No ano em que se comemoram 41 anos de liber-
dade, Alvito celebrou a efeméride de 15 a 27 de abril, 
com iniciativas culturais e desportivas.
 Exposições, Almoços-Convívio, Animação Musi-
cal, Cante Alentejano, Arruadas ao som da Banda dos 
Bombeiros Voluntários, Pinturas de Abril e ainda a 
parte desportiva que contou com Torneios de Sueca, 
Snooker, Bilhar, Caminhadas, Futebol e Artes Marciais.
 Salientamos o dia 23, dia mundial do livro, e um 
conjunto de atividades dinamizadas nas Bibliotecas 
do concelho, Centro Cultural e Mercado Municipal.
 À Conversa com Mariana Mortágua foi o desta-
que do dia 26 de abril, na Biblioteca Municipal.
 O programa encerrou no dia 27 com “conversas 
com Mariana Mortágua” e os alunos da EBI e da Es-
cola Profi ssional de Alvito.

ALVITO
COMEMOROU
41 ANOS
DE LIBERDADE

JERÓNIMO HEITOR COELHO É O FOTÓGRAFO MAIS RECONHECIDO
PELA FEDERAÇÃO EUROPEIA DOS FOTÓGRAFOS PROFISSIONAIS

 O profi ssional, com um currículo invejável,  é na-
tural da freguesia de Vila Nova da Baronia, facto pelo 
qual a Câmara Municipal se congratula.

ESBOÇO ARTÍSTICO

 Vasco Fernandes, o célebre grão Vasco, foi um dos 
maiores pintores portugueses do século XVI. A sua obra 
faz parte da história da arte portuguesa do Renascimen-
to. A pintura deste grande mestre exprime a criação ar-
tística como um meio de expressão e de comunicação 
intemporal.

 Cinco séculos depois, a fotografi a é igualmente um 
meio de expressão e de comunicação intemporal. Den-
tro das várias dimensões criativas da fotografi a, os fo-
tógrafos têm encontrado caminhos diferenciados: uns 
mais inclinados ao ensaio estético e plástico da foto-
grafi a como objeto artístico em si mesmo, outros mais 
dados ao valor documental da fotografi a como meio de 
fi xação do instante irrepetível, conciliando a plasticida-
de dos objetos com sua carga documental, muitas vezes 
histórica e patrimonial.

 Este fotógrafo em concreto, na ânsia de um perma-
nente desafi o às suas capacidades criativas e aos se-
gredos do seu ofício parece perseguir três compromis-
sos:
 -  Os valores estéticos 
 -  A leitura documental
 -  A perfeição técnica

 Há por isso um pensamento pictórico na sua foto-
grafi a, seja na harmonia das arquiteturas ou no equi-
líbrio dos espaços, seja na composição dos interiores 

ou na densidade humana dos retratos. E como mani-
festo artístico a que se autoimpõe, ele, como verdadeiro 
Humanista que é, parece ter apreendido a sábia lição 
dos valores do Renascimento Clássico. De facto, na sua 
obra há decoro, há ordenação, há disposição, há sime-
tria, há harmonia.

ESBOÇO BIOGRÁFICO

 Alentejano de Vila Nova da Baronia, é fi lho de mãe 
comerciante e pai ferroviário, razões de sangue que 
talvez lhe expliquem a alma inquieta e olhos postos no 
horizonte. Mas a vida, longe de fl uir por carris seguros, 
é feita de imprevistos, de acasos. E foi o acaso que o 
levou a experimentar a fotografi a na cidade de Beja, no 
então conhecido por FAOJ. Tinha 12 anos de idade e a 
partir desse dia o mistério da câmara escura entranhou 
nele como uma verdadeira paixão de adolescência. E 
de tal modo intenso foi esse amor à primeira vista que 
rapidamente fez nascer em sua casa um pequeno e im-
provisado laboratório de fotografi a.

 Quando em 1988 se fi xou em Évora, decidiu in-
vestir numa loja de equipamentos fotográfi cos e num 
laboratório de fotografi a. Esses primeiros anos foram 
de intensa vida de empresário. Não havendo tempo 
para dar espaço ao impulso criador da fotografi a e 
só  chegou passados doze anos, na sequência de um 
seminário em Espanha onde conheceu o fotógrafo  e 
conferencista Salvador Martinez. Desde então  o seu 
trabalho fotográfi co tem merecido inúmeras distinções 
nacionais e internacionais. Os certifi cados de “Qua-
lifi ed European Photographer” em várias temáticas 
fotográfi cas, reconhecimento que mereceu em 2010 
a distinção de “master” . Foi também distinguido 

pela Associação de Fotó-
grafos Profi ssionais como 
“Fotógrafo Distinguido” e 
“Fotógrafo Especialista”, al-
cançando ainda a distinção 
de “Mestre Fotógrafo” pela 
acumulação de méritos foto-
gráfi cos. Participou em expo-
sições e conferências como 
orador convidado, em Portu-
gal e no estrangeiro; foi júri e juiz internacional em cer-
tames de fotografi a. Uma das suas fotografi as foi sele-
cionada para os Prémios Goya, em Espanha. Sempre 
crescendo, sempre revelando ânimo criativo, lançou-se 
em 2014 num ambicioso projeto fotográfi co, de que re-
sultaram três livros - Évora com luz, Comer em Évora 
e Adegas do Alentejo -, todos fundamentais à fi xação 
de um registo artístico-documental, único no panora-
ma editorial do país. A Associação Portuguesa de Pro-
fi ssionais de Imagem atribuiu-lhes o importante título 
de “Mestre Fotógrafo Instrutor”, em 2014. Finalmente, 
como consagração de tão notável e poderosa carrei-
ra artística feita em tão escasso tempo, a Academia 
Internacional de Gastronomia reunida em Paris aca-
ba de lhe conceder - precisamente pelo livro Comer 
em Évora -, o “ Prémio da Literatura Gastronómica”.

 Por todas estas razões, por todos estes prémios e 
distinções, por todos estes eloquentes testemunhos ar-
tísticos é hoje o fotógrafo profi ssional português mais 
premiado na Europa.
 A APPImagemo condecorou-o agora  com o título 
de MESTRE FOTÓGRAFO INSTRUTOR HONORÁRIO, o 
mais alto título atribuído a um fotógrafo profi ssional 
em Portugal.
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ALVITO, CORAÇÃO DO ALENTEJO,  NA 27ª EDIÇÃO
DA BTL ENTRE 25 DE FEVEREIRO A 1 DE MARÇO

 A BTL é o maior certame nacional da indústria 
do turismo, promovendo sempre a arte de bem rece-
ber no nosso país. O Município de Alvito procurou, de 
novo, dar ênfase à hospitalidade e ao potencial dos 
seus recursos e produtos turísticos.  
 Este ano foi lançado o novo folheto promo-
cional que sugere cinco motivos principais de vi-
sita ao concelho: Festa do Barão, Feira de Vila 
Nova/ExpoBaronia, Concertos ao Entardecer, Er-

vas da Baronia e Feira dos Santos e Frutos Secos. 
 Foram também oferecidos os já conhecidos e 
apreciados corações, degustaram-se paladares doces 
e salgados da Escola Profi ssional de Alvito, beberam-
-se os vinhos Alvitus e Herdade das Barras e houve 
lugar à boa música com os Campos do Alentejo.
 Alvito é um concelho que quer proporcionar expe-
riências e emoções positivas aos visitantes e foi isso 
que levámos a quem nos visitou na BTL.

ERVAS DA BARONIA
E O WORKSHOP
ERVAS DE COMER 
 Organizámos de novo o certame gastronómico As 
Ervas da Baronia, no sentido de  promover as ervas 
típicas da região e dinamizar o setor da restauração e 
a economia do concelho.
 Este evento decorreu de 14 a 17 de Fevereiro, um 
fi m-de-semana especial em que foi possível passear e 
apaixonar-se à mesa. 
 Houve várias iguarias para degustação tais 
como, creme de espargos com pão torrado, açor-
da de catacuzes com queijo de cabra, cozido de 
grão com carrasquinhas, feijoada de carne de 
porco com carrasquinhas, abanicos de porco pre-
to com migas de espargos, açorda de catacuzes 
com pataniscas de bacalhau, bolo de catacuzes.

GRUPO DESPORTIVO CULTURAL BARONIA
 O Grupo Despor-
tivo Cultural Baronia 
está a terminar mais 
uma época desportiva 
em Futsal com a suas 
equipas a terem mais 
uma vez ótimos resul-
tados.
 No escalão de Ju-
venis chegaram às 
meias-fi nais da taça e 
terminaram em 4º lu-
gar no campeonato.
 No escalão de Ju-
niores conquistaram a 
taça distrital e termi-
naram o campeonato 
em segundo lugar com 
os mesmos pontos do 
primeiro classifi cado.
 A EQUIPA DE SE-
NIORES SAGROU-SE 
CAMPEÃ DISTRITAL 
PELA QUINTA VEZ e vai 
ainda disputar no dia 
16 de Maio a Final da 
Taça Distrital e no dia 
24 de Maio a Super 
Taça.
 Parabéns às equi-
pas técnicas, jogado-
res e direção do clube 
pelo trabalho realiza-
do.

Miguel Carvalho

GRUPO DESPORTIVO
CULTURAL ALVITO

Equipa de InfantisEquipa de Infantis

Equipa de Futsal FemininoEquipa de Futsal Feminino

Equipa de JuvenisEquipa de Juvenis

 A iniciativa incluiu também o segundo work-
shop Ervas de Comer, no sábado, 14 de feve-
reiro, no mercado municipal, onde especialistas 
da Escola Profi ssional de Alvito confecionaram 
pratos à base de catacuzes, espargos e carrasqui-
nhas .
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 Ases de A’s de Benjamins A, o escalão dos mais no-
vos no Atletismo. Os três quando correm em conjunto 
chegam sempre na frente! Parece que andam a compe-
tir entre si, mas são excelentes amigos e companheiros. 
Era sempre o Vicente que chegava na frente! Mas, em 
Avis, o Miguel pregou-lhe a partida. Depois, em Castro 
Verde, foi a Catarina que pregou a partida aos dois... 
São um caso sério de gosto pela corrida e pela compe-
tição e de determinação na hora da partida. A expec-
tativa é grande, resta saber se o envolvimento familiar, 
educacional e cultural os deixará sonhar e realizar uma 
carreira desportiva a que podem aspirar. Capacidades e 
meios técnicos não nos parece que lhes faltem.
 Estas crianças participam nas escolinhas do CNAl-
vito, com mais outras cerca de 20! É uma atividade com 
crianças que já vem de longe, em conjugação com o 
20º aniversário que o clube comemora este ano. Este 
projeto é centrado na formação desportiva eclética e 
as crianças tem 4 atividades semanais: Natação à 2º 
e 4ª feiras, Atletismo à 6ª feira e BTT ao sábado, sob 
a superior direção do Prof Hugo, muito dotado para 
este míster. É um caso excecional, num Alentejo com 
muito poucos outros projetos como este, em que se 
dá prioridade ao crescimento harmonioso das crian-
ças em detrimento da realização desportiva imediata. 

UM VERDADEIRO TRIO DE ASES!
CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO

Mais tarde, hão-de ter de sofrer para serem Campeões!
 O projeto Sénior do clube continua em alta, apesar 
desta época ter deixado de contar, incompreensivel-
mente, com o apoio da Junta! Coisas...
 Os mais velhos (a partir dos 55 anos) têm ao seu 
dispor um programa semanal de 4 atividade: danças à 
3ª feira, ginástica aquática à 4ª feira, ginástica sénior à 
5ª feira e caminhada ao domingo. É outro projeto ímpar 
no Alentejo. São cerca de 20 pessoas que participam no 
projeto, maioritariamente no feminino pois a libertação 
parece não ter chegado aos homens desta geração, ape-
sar de ter acontecido um 25 de Abril, infelizmente ma-
nietado passado só ano e meio, não tendo frutifi cado...
 A nível desportivo já as coisas não correm ao anseio 
dos dirigentes deste clube, pois a concorrência ao des-
porto é feroz, com os Iphones, Ipads, Tablets e outros 
aparelhos informáticos a prevalecerem no dia-a-dia dos 
jovens e a desviarem-nos de uma participação social, 
essencial para o seu crescimento. Os pais, na genera-
lidade, têm uma imensa quota parte neste processo 
(conduzido pelo poder fi nanceiro mundial) que irá fazer 
dos seus fi lhos, adultos e idosos amorfos, carregados 
de doenças físicas e mentais, ao contrário do que eles 
pensam quando lhes oferecem esses “gadjets”...
 Tem sido, ano após ano, constatado pelos dirigentes 
desportivos, uma cada vez maior difi culdade em captar 
crianças e jovens para a prática desportiva e conseguir 
a sua fi delização aos sãos princípios do Desporto, prin-
cipalmente aos 10/11 anos (!) com as raparigas e aos 
12/13 anos com os rapazes. A nossa sociedade está a 
trilhar caminhos que conduzirão ao abismo social.
 O Atletismo, o BTT, a Orientação, o Pedestrianismo 
e o Triatlo em termos de participação e de competição 
não estão a correr nada bem neste momento!  
 O CNAlvito, no entanto, continuará a sua luta que 
não é só desportiva mas social!

Joaquim Patrício

ATIVIDADES

 Com um balanço bastante positivo em termos com-
petitivos no ano de 2014, o CAP - Clube Amadores de Pes-
ca Desportiva do Baixo Alentejo aprovou em assembleia 
geral o seu plano de atividades e Orçamento para 2015. 
Cientes das difi culdades económicas que o país atraves-
sa e consequente impacto nos apoios à atividade des-
portiva e com os objetivos defi nidos para a época que se 
adivinha, elaborou-se um plano de atividades realista.
 O 7º ano de vida do clube será bastante importan-
te para a manutenção do nível competitivo alcançado, 
sendo assim necessário a existência de um plano de 
atividades e orçamento realista mas que mantenha os 
índices competitivos alcançados em 2015. O apoio da 
Câmara Municipal de Alvito e da Junta de Freguesia de 
Alvito têm sido fundamentais para a manutenção da 
nossa atividade, sem estes apoios não seria possível 
manter um elevado nível competitivo.
 Pretende-se neste sétimo ano de vida do clube a 
sua consolidação quer a nível desportivo, quer a nível de 
manutenção do nº de atletas. O CAP dedica a sua ativi-
dade exclusivamente à pesca desportiva de competição 
- federada nas modalidades de Rio e Pesca ao Achigã 
privilegiando assim a prática de modalidades federadas 
e a formação de jovens embora participe pontualmente 
em provas e campeonatos não federados.
 O ano de 2014 fi cou marcado pela presença da 
equipa sénior na 1ª divisão nacional de clubes e do 
apuramento de dois jovens atletas nas categorias de 
Juvenis (U14) e esperanças (U18) de dois jovens atletas 
para representar a seleção nacional no Campeonato do 
Mundo que se realizará em 2015 na Sérvia. 
Atletas

 O CAP conta em 2015 com a participação de cerca 
de 32 atletas nos campeonatos mais importantes de 
pesca desportiva do país. O clube tem vários atletas 
destacados nas diversas modalidades seguidamente 
apresentadas (Só federadas). Além dos campeonatos 
federados o clube participa ainda pontualmente em 
campeonatos e provas não federadas. De notar que 
os atletas do Clube são todos federados na Federação 
Portuguesa de Pesca Desportiva.

Provas federativas/ campeonatos 
a participar em 2015

 Nota: 
 Para além da competição, atividade principal do clu-
be, o clube desenvolve ainda as seguintes atividades:
 • Participação em cursos de formação – treinado-
res árbitros e juízes.
 • Participação em sessões de divulgação e promo-
ção das diversas modalidades de pesca desportiva.
 • Membro da Associação Regional do Baixo Alente-
jo de Pesca Desportiva de Rio.
 • Organização de provas de pesca desportiva

Jovens atletas do CAP participam no Campeonato do 
Mundo de Jovens na Sérvia

 Os dois jovens atletas do clube Miguel Encarnado e 
António Nunes conseguiram o apuramento nas catego-
rias de Juvenis (U14) e esperanças (U18) de dois jovens 
atletas para representar a seleção nacional no Campe-
onato do Mundo que se realizará em 2015 na Sérvia. O 
atleta Miguel Encarnado sagrou-se campeão Nacional 
de Juvenis (U14) e o atleta António Nunes (U18) conse-
guiu alcançar a terceira posição no campeonato nacio-
nal de Esperanças.

CLUBE AMADORES DE PESCA DESPORTIVA DO BAIXO ALENTEJO

Modalidades Federadas Nº de Atletas

por equipas (Desportos coletivos)
Campeonato Nacional de Pesca Embarcada ao
Achigã 1ª Divisão (2 Equipas)

5

Campeonato Nacional Equipas – Rio 2ª Divisão
sul ( 1 Equipa)

9

Campeonato regional de Clubes – rio (1 equipa)
Competição Individual
Campeonato nacional de juvenis / rio (1ª divisão)
Campeonato Nacional de esperanças/ rio (1ª
divisão)

8

1
2

Taça de Portugal pesca achigã pato/ kayak 1
Campeonato inter – associativo zona sul 4
Campeonato do Mundo Juvenis (U14) Sérvia 1
Campeonato do Mundo Esperanças (U18) Sérvia 1

Total de Atletas 32

JUDO CLUBE
DE ALVITO

 Iniciada no Concelho em 2001, a prática do 
Judo, com todos os benefícios associados, man-
tém-se e recomenda-se. 
 Já nesta época participámos em provas re-
gionais, Beja/Algarve, com bons resultados. 
 Mais uma vez estivemos presentes nas co-
memorações no Aniversário do 25 de Abril e va-

mos alargar a nossa ação a outras disciplinas de 
combate, a anunciar em breve. 

Dinis Pinto    



ALVITOINFORMA 19OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS

Obras e manutenção de espaços

EMPREITADA  DE  REQUALIFICAÇÃO  DA  ENTRADA  NORTEEMPREITADA  DE  REQUALIFICAÇÃO  DA  ENTRADA  NORTE
DE  ALVITO  E  PAVIMENTAÇÃO  DA  EN  257  -  ALVITODE  ALVITO  E  PAVIMENTAÇÃO  DA  EN  257  -  ALVITO

EMPREITADA  DE  REQUALIFICAÇÃO  DA  ENTRADA  NORTEEMPREITADA  DE  REQUALIFICAÇÃO  DA  ENTRADA  NORTE
DE  ALVITO  E  PAVIMENTAÇÃO  DA  EN  257  -  ALVITODE  ALVITO  E  PAVIMENTAÇÃO  DA  EN  257  -  ALVITO

REQUALIFICAÇÃO  DO  JARDIM  DO  ADRO  -  ALVITOREQUALIFICAÇÃO  DO  JARDIM  DO  ADRO  -  ALVITO

REPARAÇÃO  DA  ESTRADA  DO  MONTE  CONDEREPARAÇÃO  DA  ESTRADA  DO  MONTE  CONDE

REPARAÇÃO  DA  ESTRADA  HORTA  DE  CABAÇOSREPARAÇÃO  DA  ESTRADA  HORTA  DE  CABAÇOS

REPARAÇÃO  DA  ESTRADA  MONTE  DA  SERRAREPARAÇÃO  DA  ESTRADA  MONTE  DA  SERRA

PINTURA  EXTERIOR  DO  PAVILHÃO  GIMNODESPORTIVOPINTURA  EXTERIOR  DO  PAVILHÃO  GIMNODESPORTIVO

SOCIEDADE  FILARMÓNICA  VILANOVENSESOCIEDADE  FILARMÓNICA  VILANOVENSE

LIMPEZA  E  PINTURA  DO  JARDIM  DE  VILA  NOVA  DA  BARONIALIMPEZA  E  PINTURA  DO  JARDIM  DE  VILA  NOVA  DA  BARONIA

PINTURA  DO  EDIFICIO  DA  BÁSCULAPINTURA  DO  EDIFICIO  DA  BÁSCULA

EMPREITADA  DE  REQUALIFICAÇÃO  URBANAEMPREITADA  DE  REQUALIFICAÇÃO  URBANA
DA  RUA  JOAQUIM  ANTÓNIO  GIÃODA  RUA  JOAQUIM  ANTÓNIO  GIÃO

REPARAÇÃO  DA  ESTRADA  DO  AZINHALREPARAÇÃO  DA  ESTRADA  DO  AZINHAL

PINTURA  DO  CENTRO  CULTURAL  DE  ALVITOPINTURA  DO  CENTRO  CULTURAL  DE  ALVITO

CONSTRUÇÃO  DE  BANCO  EM  ALVENARIACONSTRUÇÃO  DE  BANCO  EM  ALVENARIA
NA  RUA  MESTRE  DE  AVIZNA  RUA  MESTRE  DE  AVIZ

REBOCO  DE  MURO  JUNTO  À  MURALHA  DO  CASTELOREBOCO  DE  MURO  JUNTO  À  MURALHA  DO  CASTELO

LIMPEZA  DE  TELHADOLIMPEZA  DE  TELHADO

EMPREITADA  DE  REQUALIFICAÇÃO  URBANAEMPREITADA  DE  REQUALIFICAÇÃO  URBANA
DA  RUA  CATARINA  EUFÉMIADA  RUA  CATARINA  EUFÉMIA
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