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Caros Munícipes.
Nos dias que correm, o mundo muda a uma velocidade es-
tonteante. Cada vez se torna mais difícil fazer planeamento 
a médio e longo prazo, tal é a rapidez com que tudo se al-
tera.
Quando há cerca de um ano atrás as autarquias elaboraram 
os orçamentos e planos de actividades para o exercício de 
2010, não podiam prever que as verbas transferidas do Or-
çamento de Estado iriam ser alvo de um corte substancial 
por aplicação das regras do chamado Plano de Estabilidade 
e Crescimento, e também que lhe iriam ser descontadas 
verbas para o Serviço Nacional de Saúde. No caso concreto 
da autarquia de Alvito, só no ano de 2010, a redução de 
verbas atingiu o montante de 150.000 euros.
Para 2011, e embora o Orçamento de Estado ainda não es-
teja aprovado, o montante previsto de transferências para 
o Município de Alvito apresenta uma redução de mais de 
300.000 euros em relação ao inicialmente previsto para o 
ano de 2010. Se a esta redução juntarmos ainda as verbas 
retidas para o Serviço Nacional de Saúde, no somatório dos 
anos de 2010 e 2011, o Município de Alvito vê-se privado 
de cerca de 500.000 euros.
São meio milhão de euros que ficam a fazer uma enorme 

falta a um Orçamento Municipal já de si muito diminuto e que 
muito vai condicionar a concretização de obras e iniciativas 
que, em nossa opinião, são de extrema importância para o 
desenvolvimento socio-económico do concelho.
De qualquer forma, importa realçar a nossa firme vontade e 
disponibilidade para continuar a trabalhar afincadamente em 
prol do desenvolvimento deste concelho, sabendo no entanto 
que os tempos são difíceis e que será dificil concretizar todos 
os projectos.
Os condicionalismos financeiros não nos impediram de con-
cretizar importantes acções neste ano de 2010. Permitam-
me realçar apenas três. Duas delas são a elaboração do Pla-
no de Marketing Territorial e do Plano de Desenvolvimento 
Estratégico do Concelho de Alvito. Estes são dois importantes 
instrumentos para o futuro do nosso Município. O outro des-
taque vai para a nova Escola Básica Integrada do Concelho 
de Alvito e que se prevê venha a estar concluída no final do 
presente ano. Esta obra, embora seja um projecto do anterior 
executivo, na verdade tem sido executada pela actual equi-
pa autárquica durante o ano de 2010. Trata-se de uma das 
maiores obras já executadas no concelho e que requer um 
esforço financeiro bastante grande. Mas Alvito merece!
Bem hajam.

“São meio milhão de euros que ficam a fazer 
uma enorme falta a um Orçamento Munici-
pal já de si muito diminuto e que muito vai 
condicionar a concretização de obras e inicia-
tivas que, em nossa opinião, são de extrema 
importância para o desenvolvimento socio-
económico do concelho.”

Cada vez se torna 
mais difícil
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Município de Alvito apoia o projecto 
de produção de electricidade
da UCASUL

O Presidente da Câmara Municipal de Alvito, João Penetra, 
participou, no dia 25 de Junho, na iniciativa local que a 
CONFAGRI promoveu no concelho em torno da intenção da 
UCASUL em produzir electricidade a partir do bagaço de azei-
tona. Além do Presidente da autarquia, estiveram presentes 
Vereadores e membros da Assembleia Municipal de todas as 
forças políticas.
A presença do autarca é reveladora do interesse que o Muni-
cípio de Alvito deposita em todos os projectos que demons-
trem inovação e capacidade de criação de novos postos de 
trabalho no concelho, como é o caso da UCASUL.
Perante mais de 60 representantes de organizações de 
agricultores, responsáveis de lagares e outras empresas do 
sector, João Penetra sublinhou o interesse público deste pro-

jecto, pelos postos de trabalho que promete criar e pelo seu 
impacto no desenvolvimento local.
A iniciativa da CONFAGRI contou também com a presença 
do Ministro da Agricultura, António Serrano. Este membro 
do governo veio a Alvito salientar que está atento a todos os 
constrangimentos à implementação do projecto, revelando-
se empenhado em ultrapassar os problemas detectados.
A CONFAGRI, de que a UCASUL é associada, surge neste pro-
cesso por ser a única organização portuguesa envolvida no 
projecto RuralE.Evolution, co-financiado pela União Europeia 
no âmbito do programa Energia Inteligente. O objectivo é o 
de estudar e definir as melhores estratégias para criar e gerir 
territórios agro-energéticos através de parcerias.

Atendimento ao Munícipe
em Novembro
e Dezembro
Aprofundar a aproximação do Executivo da Câmara Municipal 
aos cidadãos do concelho de Alvito, contribuindo de forma 
mais célere para a resolução dos problemas, continua a ser o 
principal objectivo das sessões de atendimento ao munícipe 
que vão prosseguir nos meses de Novembro e Dezembro.
Neste contexto, informam-se os Munícipes que estão agen-
dadas sessões de atendimento na Câmara Municipal de Alvi-
to para os dias 4 e 8 de Novembro e 2, 16 e 30 de Dezembro. 
Em Vila Nova da Baronia as reuniões realizam-se nos dias 11 
e 25 de Novembro e 9 e 23 de Dezembro, na sede da Junta 
de Freguesia. Em Alvito ou em Vila Nova da Baronia estes en-
contros com a população iniciam-se sempre às 17h30.
As marcações prévias, que não constituem requisito obriga-
tório para o atendimento, devem ser efectuadas através do 
telefone 284 480 800.
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Plano Estratégico de Alvito vai identificar
oportunidades de desenvolvimento

A Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Inte-
grado, a convite da Câmara Municipal de Alvito, é a entidade 
que se encontra a preparar o Plano de Desenvolvimento Es-
tratégico do concelho.
A escolha da Terras Dentro para a elaboração deste plano 
deve-se, em muito, ao facto da associação deter um capital 
de conhecimento do território bastante aceitável. Essa expe-
riência, aliada ao conhecimento científico de diversos aca-
démicos da Universidade de Évora e à participação pública 
das populações de Alvito e Vila Nova da Baronia oferecem as 
garantias de que chegaremos a um plano de desenvolvimen-
to ambicioso para Alvito.
O Plano Estratégico é composto por três eixos: “Alvito, uma 
panorâmica geral”, onde constará uma descrição do conce-
lho e a sua projecção; “diagnóstico e perspectivas”, eixo que 
realçará as forças, fraquezas e oportunidades do concelho 
bem como a necessidade da sua convergência com os planos 
regionais e sectoriais e, em terceiro lugar, o eixo dedicado às 
“linhas de acção”, com a definição de eixos estratégicos, pro-
postas de intervenção e disseminação de resultados. 

Marketing Territorial
Alvito é o primeiro concelho português
a testar o projecto “Ideias (R)evolucion”

Uma nova metodologia de activação das marcas, valorização 
da origem de produção e desenvolvimento dos territórios foi 
desenvolvida pela UNIDCOM, centro de investigação aplicada 
do IADE, em Lisboa. 
Esta metodologia resultante de um prévio diagnóstico cria-
tivo e consenso alargado às populações locais, aplica um 
sistema de planeamento e desenvolvimento territorial – the 
Celular System Model – o qual dinamiza e cria verdadeiras 
novas oportunidades de vida.

O projecto assenta na actuação em três pilares essenciais 
para a inovação e desenvolvimento integrado: do território; 
dos negócios e emprego e da educação e qualificação de 
competências.
Com vista à criação de uma estratégia de desenvolvimento 
diferenciadora para o território, a Câmara Municipal de Alvito 
foi a primeira entidade nacional a adoptar este serviço ino-
vador, para tornar a marca “Alvito” mais autêntica, com mais 
significado e capacidade de criar diferenciação e compromis-
sos com o seu público. Todo o processo de criação de valor, 
de dinâmicas de grupo, de técnicas criativas e de geração de 
consensos aplicadas à inovação e ao desenvolvimento sus-
tentado do território, foi desenvolvido a partir das ideias dos 
habitantes locais que sentem e vivem o território como nin-
guém. Ao Ideas (R)evolution coube o papel de orientadores, 
designers  e técnicos do projecto.
Definidas as metas estratégicas que a população e as auto-
ridades locais pretendem para Alvito até 2025, está agora 
em curso a criação detalhada do modelo operacional do Sis-
tema Celular para Alvito, o qual desenvolverá as estruturas e 
aplicará em permanência os planos de actuação e pormenor, 
por forma a se atingirem essas metas e permitir o desenvol-
vimento sustentado de Alvito e da sua origem, com tudo o 
que ela representa, a qualifica e a distingue para a afirmar no 
contexto mundial.

Workshop – DNA e Posicionamento para Alvito

workshop
– Conceitos
- chave para 
Alvito.
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Dia Mundial do Turismo
A Câmara Municipal de Alvito assinalou o Dia Mundial de 
Turismo através da abertura de alguns dos principais mo-
numentos do concelho. Ao longo do dia 27 de Setembro, os 
turistas tiveram oportunidade de visitar, na vila de Alvito, a 
Igreja Matriz e a Ermida de São Sebastião e, em Vila Nova 
da Baronia, a Igreja Matriz, Igreja da Misericórdia e a Ermi-
da de Santa Águeda/São Neutel. Todos os visitantes foram 
ainda brindados com uma pequena lembrança alusiva ao 
Alentejo.

A Câmara Municipal de Alvito assinalou, a 12 de Agosto, o 
Dia Internacional da Juventude com entradas gratuitas na 
Piscina Municipal para todos os jovens até aos 25 anos de 
idade. Na mesma data, a Associação Juvenil Nova Geração, 
com o apoio da Câmara Municipal, organizou um torneio de 
paintball junto ao Polidesportivo de Alvito.

Os voluntários que integram os projectos “Encontros” e 
“Bombeiritos” e elementos do Grupo de Jovens da Paróquia 
de Vila Nova da Baronia participaram numa acção de recolha 
de alimentos em favor do pólo de Beja do Banco Alimentar 
Contra a Fome. 
A recolha decorreu no período da manhã de sábado, 29 de 
Maio, junto do comércio tradicional e permitiu arrecadar 755 
quilos de produtos alimentícios. Os intervenientes neste pro-
jecto registaram a disponibilidade dos comerciantes e agra-
decem a generosidade do povo do concelho de Alvito.
O Banco Alimentar Contra a Fome é uma instituição de so-
lidariedade social que procura suprir as necessidades de 
alimentação que ainda atingem uma franja significativa da 
população portuguesa.
A próxima campanha de recolha de alimentos realiza-se nos 
dias 27 e 28 de Novembro e todas as pessoas interessadas 
em participar, através da prestação de serviço voluntário, de-
vem procurar mais informações junto do Núcleo de Volunta-
riado Social de Alvito, que funciona na Câmara Municipal ou 
no Banco Alimentar de Évora.

População de Alvito doou 755 kg
de alimentos ao Banco Alimentar

Voluntariado Social associou-se à 
campanha CTT-Madeira
O forte movimento de voluntariado social do concelho de Al-
vito voltou a reunir-se, desta feita para responder às necessi-
dades urgentes do povo madeirense.
Perante a catástrofe que se abateu sobre a Madeira, os CTT 
promoveram uma campanha em que ofereciam os portes 
de correio e embalagens para expedição de bens essenciais 
para crianças. diante este desafio, o movimento de voluntá-
rios do concelho conseguiu reunir 286 quilos de artigos que 
seguiram para ajudar quem mais precisa!

No Dia Mundial do Idoso, 1 de Outubro, a Câmara Municipal 
e as Juntas de Freguesia proporcionaram uma tarde de conví-
vio e de animação para os seniores do concelho de Alvito que 
decorreu no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia.
O lanche foi preparado pelo grupo de voluntárias do projecto 
Encontros e teve direito a um bolo alusivo à efeméride que 
foi partilhado com todos os participantes. Os jovens que inte-
graram os projectos de ocupação de tempos livres de Verão 
também colaboraram com a oferta do Cartão do Dia Inter-
nacional do Idoso – 2010, colaborando em acções interge-
racionais realizadas com utentes do lar da Santa Casa da 
Misericórdia de Alvito. Outro grupo de jovens, acompanhado 
pela equipa técnica do CAFAP – Centro de Apoio Familiar e 
Aconselhamento Parental, levou a cabo um momento de ani-
mação com desgarradas à alentejana. Esta actividade permi-
tiu que os idosos pudessem cantar e encantar todos os pre-
sentes, tendo sido atribuído o primeiro lugar para a melhor 
desgarrada a uma concorrente com 84 anos.

DIA MUNDIAL
Do IDoSo

Dia Internacional
da Juventude

Igreja Matriz - Vila Nova da Baronia
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I Passeio Sénior
“Não bailei, mas vi bailar”

Uma centena e meia de pessoas, com mais de 60 anos de 
idade, participou no 1º Passeio Sénior organizado pela Câ-
mara Municipal de Alvito no dia 3 de Setembro. 
Lisboa foi o destino escolhido para esta primeira viagem que 
foi um misto de descoberta e redescoberta de lugares histó-
ricos e de muito convívio e boa disposição entre os partici-
pantes. O roteiro do passeio contemplou uma visita ao Mos-
teiro dos Jerónimos, Museu da Marinha e Museu Nacional 
dos Coches. Pelo meio, houve tempo para um belo almoço 
servido no restaurante “O Cangalho”, em Mafra, seguido de 
animação musical, numa confraternização que deu para dois 
pés de dança entre todos.
Após este 1º Passeio Sénior, o Boletim Municipal procurou 
conhecer o balanço que alguns dos idosos fazem desta via-
gem pela capital de Portugal e quisemos receber, desde já, 
sugestões para próximas edições deste projecto.

José Nunes do olival
“Foi um passeio bonito e bem organiza-
do. Gostei de visitar o Mosteiro dos Je-
rónimos e o Museu da Marinha e gostei 
bastante do convívio e do almoço. No 
futuro gostava de visitar outros locais 
com a mesma organização, alegria e 
animação que tivemos neste passeio.”

Maria Carolina
“Fomos ver o Mosteiro dos Jerónimos, 
o Museu dos Coches e da Marinha e foi 
muito bonito! Para além das visitas al-
moçámos e dançámos lá no restauran-
te e foi muito bonito. No próximo pas-
seio poderíamos ir a Fátima!”

Manuel Joaquim Carvalheira
“Gostei de visitar todos os locais pois 
nunca lá tinha estado. Gostei do conví-
vio e da animação do almoço. Não bai-
lei, mas vi bailar! Como eu e a minha 
mulher saímos muito pouco gostava 
que estes passeios se repetissem. O 
passeio estava muito bem organizado, 
melhor não podia ser!”

Antonieta Chanino
“Eu já tinha visitado estes museus há 
muitos anos, mas gostei muito de voltar 
àqueles lugares. A viagem correu muito 
bem e o convívio entre as pessoas foi 
muito bom. No próximo ano podería-
mos ir até à zona de Coimbra e Castelo 
Branco.”
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RTP filmou série de época 
em Vila Nova da Baronia

“O Segredo de Miguel Zuzarte” é o título da mini-série tele-
visiva que foi filmada pela produtora “HOP!” para a RTP, no 
âmbito das comemorações do centenário da República. Uma 
parte substancial da mini-série decorre na estação de com-
boios de Vila Nova da Baronia tendo obtido, para o efeito, o 
apoio da Câmara Municipal de Alvito.
Vila Nova da Baronia passou a ser a fictícia aldeia de São 
Lourenço, uma pequena localidade do Baixo Alentejo onde 
decorre a acção e onde o único contacto que a população 
tem com o mundo exterior se faz através do comboio. É o 
comboio que abastece a aldeia e é à estação que chegam as 
notícias por telégrafo.
Miguel Zuzarte, um jovem monárquico convicto, e a sua mãe 
chegam de comboio à aldeia, vindos de Lisboa, no dia 4 de 
Outubro de 1910. Miguel vem substituir o seu tio, acabado de 
falecer, como telegrafista da aldeia.

“Miguel Zuzarte, um jovem monárquico convicto, e a sua 
mãe chegam de comboio à aldeia, vindos de Lisboa, no dia 
4 de outubro de 1910. Miguel vem substituir o seu tio, aca-
bado de falecer, como telegrafista da aldeia.”

No dia seguinte, Miguel entra pela primeira vez no gabinete 
do telégrafo na estação de comboio e recebe um telegrama 
que o deixa em estado de choque. A República acaba de ser 
proclamada. O comboio também não aparece. Miguel, num 
acesso de raiva, desliga o telégrafo e toma uma decisão que 
vai mudar para sempre a sua vida: decide esconder a notícia 
da população. Os dias que se seguem vão ser dramáticos. 
A população não consegue perceber que não cheguem nem 
notícias nem o comboio e o clima de animosidade contra Mi-
guel Zuzarte vai subindo de tom até ficar insuportável...
Além de emprestar as suas paisagens para esta série tele-
visiva, Vila Nova da Baronia acolheu toda a equipa de filma-
gens e um elenco de grandes actores e actrizes como Ivo 
Canelas, que assumiu o papel principal, António Cordeiro, Ca-
tarina Avelar, Rosa do Canto, entre outros nomes conhecidos 
do cinema e da televisão.
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Entre os meses de Junho e Agosto a Câmara Municipal de 
Alvito voltou a promover as férias desportivas e culturais “Ve-
rão Sem Parar 2010”, destinadas ao público jovem residente 
no concelho, com idades compreendidas entre os 6 e os 16 
anos. 
O projecto pretendeu ocupar os tempos livres dos jovens, pro-
porcionando a prática desportiva organizada e surpreenden-
do os participantes com actividades nunca antes realizadas.

Autarquia proporcionou férias 
junto ao mar a 40 jovens

Quarenta jovens de Alvito e Vila Nova da Baronia iniciaram as 
férias grandes com uma estadia, entre 20 e 24 de Junho, na 
Pousada da Juventude do Almograve. Durante 2 noites e 3 
dias, os participantes viveram junto à praia e desfrutaram de 
uma série de actividades que proporcionaram momentos de 
muito convívio e alegria entre todos.
Para muitos dos participantes este projecto foi uma aventu-
ra por ser a primeira experiência que vivem longe de casa e 
dos pais. Para muitos outros, o “Verão Sem Parar 2010” foi a 
oportunidade certa para viverem umas primeiras férias junto 
do mar. 
O ambiente de alegria entre colegas e monitores estava es-
pelhado no rosto de todos os participantes.

Actividades na Piscina Municipal

Entre Julho e Agosto, altura do ano em que se registam tem-
peraturas muito elevadas, as actividades desportivas propor-
cionadas pelo Município tiveram o seu epicentro na Piscina 
Municipal de Alvito.
Adaptação ao meio aquático, iniciação à natação, aprendi-
zagem das técnicas de natação, sessões de hidroginástica e 
step foram algumas das actividades realizadas para crianças 
e jovens.

Actividades desportivas passaram ainda 
pela Barragem de odivelas e Praia de São 
Torpes

Nos dias de encerramento da Piscina Municipal (segunda-
feira), não faltaram novos cenários para as actividades des-
portivas propostas pela autarquia.
No mês de Julho registaram-se deslocações à Barragem de 
Odivelas, onde decorreu uma aula de iniciação à canoagem 
e uma visita à praia de São Torpes. 

“Verão Sem Parar   
2010”



10

“Separar Sem Parar 2010”
Por um Ambiente
Melhor!

No âmbito do Plano de Comunicação “Separar Sem Parar 
2010”, promovido pela AMCAL e seus municípios aderentes 
(Câmaras Municipais de Alvito, Cuba, Portel, Viana do Alente-
jo e Vidigueira) e em parceria com a Terras Dentro – Associa-
ção para o Desenvolvimento Integrado, foram realizadas no 
passado dia 11 de Outubro duas visitas técnicas, uma delas 
à VALNOR – empresa de recolha, triagem, valorização e tra-
tamento de resíduos sólidos em Fronteira e outra à SELENIS 
– empresa de reciclagem de plásticos em Portalegre.
Estas visitas tiveram por objectivo sensibilizar e informar, 
através da observação no local, acerca da importância da se-
paração dos resíduos e consequente processo de reciclagem 
e seus impactos no ambiente. 
Contou com a participação de 40 pessoas, entre elas dirigen-
tes e técnicos das Câmaras Municipais, dirigentes, técnicos 
e assistentes operacionais da AMCAL e da Terras Dentro, em-
presários e professores da região.
Estas duas empresas são um exemplo de boas práticas ao ní-
vel da recolha, triagem e tratamento de resíduos. No caso da 
VALNOR, cuja área de influência abrange 19 municípios do 
Norte Alentejano, a sua intervenção recai sobre o tratamento 
de óleos alimentares usados, recolha de pneus usados e de 
veículos em fim de vida, resíduos urbanos biodegradáveis, 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, resíduos 
de demolição e construção, resíduos volumosos (colchões, 
sofás, mobiliário), distribuição de ecopontos, reflorestação, 
compostagem e ainda dinamiza diversas acções de educa-
ção ambiental.
A SELENIS é uma empresa que se dedica sobretudo à reci-
clagem de plásticos, para transformação em embalagens de 
produtos alimentares, em fibras de poliéster e películas de 
filme para diversos fins.
Já lá dizia o ditado popular “ver para crer” e estas visitas téc-
nicas são sem dúvida uma forma eficaz de sensibilizar todos 
os que nelas participam para a importância da separação e 
da reciclagem, de forma a que eles próprios sirvam de interlo-
cutores junto de outros para a pertinência destes processos 
na valorização e preservação do meio ambiente.

“Estas visitas tiveram por objectivo sensibilizar e 
informar, através da observação no local, acerca 
da importância da separação dos resíduos e con-
sequente processo de reciclagem e seus impac-
tos no ambiente.”
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Campanha de sensibilização

“Sim, é no amarelo”

A Câmara Municipal de Alvito associou-se à campanha pro-
movida pela TETRAPACK IBÉRICA, “Sim, é no amarelo”, que 
visa a comunicação com os cidadãos no sentido de incre-
mentar as quantidades de embalagens de cartão para líqui-
dos alimentares (ECAL) no ecoponto amarelo, de acordo com 
a simbologia adoptada em 2008. 
Neste âmbito, têm sido desenvolvidas várias acções, desta-
cando-se a distribuição de ímanes e marcadores de livros pe-
las crianças e jovens de todas as escolas do concelho.
Foram também colocados autocolantes nos ecopontos ama-
relos, distribuídos cartazes nas duas freguesias e oferecidos 
marcadores de livros aos utilizadores da Biblioteca Municipal 
de Alvito e do pólo de Vila Nova da Baronia.

Jovens protegeram
a floresta no Verão

Um grande número de jovens do concelho participaram no 
programa “Voluntariado Jovem para as Florestas 2010”, pro-
movido pelo Instituto Português da Juventude em parceria 
com a Câmara Municipal de Alvito, Juntas de Freguesia e 
Bombeiros Voluntários de Alvito.
Os jovens frequentam o ensino secundário, profissional e su-
perior e passaram parte das suas férias de Verão a promo-
ver a limpeza da floresta, a apoiar as equipas de combate 
a incêndios, a promover acções de sensibilização junto das 
populações e a vigiar os campos de Alvito nos postos de vigia 
localizados nos lugares de S. Miguel – Moinho e Ermida de 
Stª. Luzia. 
Registámos o empenho e a disponibilidade destes jovens no 
projecto, porquanto se disponibilizaram a passar os meses 
tórridos do Verão no campo em vez de estarem de férias en-
tre amigos ou junto ao mar. Cada um dos jovens participou 
durante quinze dias, em turnos diários de seis horas.

Campanha de Promoção com o objectivo de 
aumentar as quantidades de  reciclagem de 
embalagens de cartão.
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Feira Anual
de Vila Nova da Baronia
Uma das melhores 
dos últimos anos

A Feira Anual de Vila Nova da Baronia realizou-se no fim-de-
semana de 16 a 18 de Julho. 
Momento importante de confraternização e festa entre os na-
turais da vila e todos os visitantes, a feira mereceu este ano, 
por parte da Câmara Municipal de Alvito, uma maior aposta na 
área da programação e na melhoria dos diversos espaços que 
compõem o certame. 
As melhorias verificadas na edição deste ano da feira anual 
só foram concretizadas devido um grande empenho e rigorosa 
selecção de actividades feito pela Câmara Municipal de Alvito, 
quando comparado com anos anteriores.
No que toca à programação e animação cultural esta foi uma 
edição de clara viragem, traduzida num cartaz de eventos 
onde imperou a qualidade e a diversidade de forma a ir ao 
encontro dos diversos públicos.
Dos grandes momentos que preencheram o programa de três 
dias destacamos a 4ª Grande Corrida de Toiros, que este ano 
contou com as brilhantes actuações dos cavaleiros Luís Rouxi-
nol, Tito Semedo e Verónica Cabaço e dos grupos de forcados 
de Cascais e Moura que pegaram os toiros das ganadarias de 
António Charrua e Sousa Cabral. 
O concerto do cantor popular José Malhoa foi outro dos mo-
mentos altos da feira anual. O artista subiu ao palco do Centro 
Cultural de Vila Nova da Baronia para interpretar as músicas 
do seu mais recente álbum “Não me roubes este amor” sem 
ter deixado de lado temas mais antigos do seu reportório e que 
são verdadeiros clássicos, como é o caso de “Baile de Verão”.
Os três dias da feira foram preenchidos por diversos momen-
tos de baile, concurso de karaoke, festa da espuma, largadas 
e garraiadas de toiros e DJ’s, oferecendo momentos inesquecí-
veis para todos aqueles que se juntaram à festa.
Na ExpoBaronia, espaço dedicado à exposição e venda de pro-
dutos e serviços locais, os visitantes tiveram a possibilidade de 
encontrar produtos artesanais, calçado, entre outros artigos.
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Feira Anual
de Vila Nova da Baronia
Uma das melhores 
dos últimos anos

Raid Taurino

Festas populares
em honra de N.ª S.ª da Assunção (Alvito)

1º Concurso “Karaoke A.J.N.G.”

Festas de Santa Maria (Vila Nova da Baronia)

Procissão em honra de N.ª Sª. da Assunção

Alegria contagiou
todos aqueles
que participaram
na festa

Procissão em honra de Nª. Sª. da Assunção

Centenas de pessoas
participaram nas 
festas de 2010
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Feira dos Santos
Momento de tradição 
e festa em Alvito!

Cumprindo uma tradição secular que remonta ao século XVI, 
a vila de Alvito prepara-se para ser palco de um dos mais im-
portantes e tradicionais mercados de produtos agrícolas de 
inverno em toda a região.
A Feira dos Santos realiza-se entre os dias 29 de Outubro e 1 
de Novembro, no Parque de Feiras e Exposições de Alvito, e 
tem garantida a visita de milhares de forasteiros e de muitos 
filhos da terra que regressam nesta época do ano para parti-
ciparem no maior e mais importante evento do calendário.
Gente de todos os lados chegará a Alvito em busca das nozes, 
figos secos, batatas-doces, amêndoas e castanhas. Na Feira 
dos Santos vão encontrar também o comércio de utensílios 
agrícolas, o artesanato local e muitos vendedores ambulan-
tes de roupa e calçado. A feira tradicional não dispensará o 
cheiro agradável dos doces e do polvo frito ou do tão procu-
rado torrão doce. 
Em perfeita harmonia com o espaço tradicional, os visitantes 
da Feira dos Santos irão encontrar, no pavilhão institucional, 
a 15ª Mostra de Serviços e Produtos Locais e Regionais. Nes-
te espaço será disponibilizada informação relativa a inúme-
ros projectos de importância vital para toda a região. Con-
firmadas estão as presenças da EDIA, que irá apresentar o 
projecto de fins múltiplos de Alqueva, ou das Águas Públicas 

do Alentejo, entidade à qual competirá a gestão, nos próxi-
mos cinco anos, de um orçamento de 227 milhões de euros 
a investir no aperfeiçoamento do abastecimento de água em 
alta a 21 concelhos. 
A tenda das tasquinhas, outro dos locais de culto para quem 
gosta de viver intensamente a Feira dos Santos de Alvito, é 
espaço indicado para recuperar energias. Aqui provam-se os 
bons petiscos, o vinho e a cerveja. É também o espaço pri-
vilegiado para o reencontro de velhos amigos e de grandes 
conversas e momentos em família.

Uma festa com música para todos os gostos!

A animação musical será uma constante durante os quatro 
dias em que decorre a feira. A Câmara Municipal de Alvito, en-
tidade organizadora do certame, apostou fortemente na apre-
sentação de um cartaz atractivo que consiga ir ao encontro 
dos gostos de um público diversificado e que possa, em arti-
culação com a feira tradicional, atrair ao concelho um maior 
número de visitantes. Durante quatro dias, será possível ouvir 
os mais diversificados estilos musicais. O cartaz aposta na mú-
sica tradicional alentejana, na música popular, na clássica e 
num tributo, logo no primeiro dia, a Bob Marley.

“Gente de todos os lados chegará a Al-
vito em busca das nozes, figos secos, 
batatas-doces, amêndoas e castanhas. 
Na Feira dos Santos vão encontrar tam-
bém o comércio de utensílios agrícolas, 
o artesanato local e muitos vendedores 
ambulantes de roupa e calçado.”
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Sexta-feira, 29 outubro
A noite da Juventude

Na tenda dos espectáculos a noite de sexta-feira, 29, será 
dedicada à juventude, estando programada a actuação dos 
Ortigões, banda originária de Vila Nova da Baronia e funda-
da pelo falecido Chico Baião. 
A noite prosseguirá com o espectáculo de tributo a Bob 
Marley – “Quem é o Bob?”- e a actuação de diversos D’js.

Sábado, 30 outubro
Música tradicional

O sábado é dedicado ao cante alentejano. Ao fim da tarde 
pode assistir à actuação dos grupos corais do concelho e, 
à noite, serão apresentados dois espectáculos de música 
tradicional alentejana pelos grupos “Rastolhice” e “Alen-
canto”. 

Domingo, 31 de outubro
Música clássica e tradicional portuguesa

É o único grande momento musical que não decorrerá na 
tenda de espectáculos. O recital de música clássica pelo 
“Essemble Vox Angelis” realiza-se na Pousada do Castelo 
de Alvito. Considerado um dos mais importantes projectos 
de formação de públicos e de descentralização cultural, os 
Vox Angelis interpretarão, na Pousada de Alvito, obras que 
vão desde o século XV aos nossos dias. Ainda na noite de 
sábado, no recinto da feira, é imperdível o concerto de mú-
sica tradicional portuguesa oferecido por “José Barros e os 
Navegante”.

Segunda-feira, dia 1 de Novembro
Música popular

Para encerrar o ciclo de grandes nomes da música portu-
guesa, a noite do feriado de Todos os Santos é dedicada 
à música popular com a realização de um concerto pelo 
consagrado artista Emanuel. 

Feira dos Santos pela segunda vez no 
novo parque de feiras e exposições.



16

Alvito terá nova escola 
no próximo ano lectivo

“As novas instalações irão oferecer condições 
de excelência ao processo de aprendizagem das 
crianças do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo do ensi-
no básico e vêm melhorar as condições de traba-
lho dos professores e restantes funcionários”

As obras de construção da futura Escola Básica Integrada 
com Jardim de Infância de Alvito (EBI/JI) deverão estar con-
cluídas, caso não se registem contratempos, até ao final des-
te ano. À conclusão da obra seguir-se-á todo o processo de 
aquisição e instalação de mobiliário e de equipamentos.
As novas instalações irão oferecer condições de excelência 
ao processo de aprendizagem das crianças do pré-escolar, 
1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico e vêm melhorar as con-
dições de trabalho dos professores e restantes funcionários 
que actualmente se encontram espalhados por diversos edi-
fícios na sede de concelho.  
A escola está a ser construída junto às piscinas municipais 
de Alvito, ocupando uma área superior a 4,5 mil metros qua-
drados. É composta por cinco edifícios interligados por gale-
rias, permitindo aos utilizadores percorrerem todo o comple-
xo através de zonas cobertas.

No total, a EBI/JI de Alvito terá 22 salas de aula dispersas pe-
los vários edifícios. A escola ficará equipada com gabinetes 
de trabalho para professores, salas para actividades extra-
curriculares, salas polivalentes e instalações sanitárias. Nos 
espaços de utilização comum surgirão serviços tão distintos 
como a secretaria, um auditório, centro de recursos, bibliote-
ca, cozinha, refeitório, entre outros. Já concluído encontra-se 
o pavilhão gimnodesportivo que irá servir toda a comunida-
de.
O projecto de construção da futura EBI/JI de Alvito tem um 
custo total de Investimento 2.514.750€ comparticipada pela 
Direcção Regional de Educação, INALENTEJO e Câmra Mu-
nicipal de Alvito. O esforço finançeiro por parte da autarquia 
ronda os quinhentos mil euros. Um esforço financeiro que es-
pelha a importância que o Município de Alvito atribui à forma-
ção pessoal e académica das novas gerações do concelho.
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Nova escola resolve problemas antigos!

A Câmara Municipal de Alvito promoveu, no dia 30 de Setem-
bro, a recepção à comunidade educativa do concelho. A ceri-
mónia de boas vindas contou com a presença de dezenas de 
professores dos vários ciclos e estabelecimentos de ensino e 
do presidente da Câmara Municipal de Alvito, João Penetra e 
também à presença da Dr.ª Maria de Deus Davide represen-
tante do Ministério da Educação.
Entre as actividades programadas para este dia, salientamos 
a realização de uma visita às obras da futura EBI/JI de Alvito.
Numa altura em que a comunidade educativa ainda está dis-
persa por cinco edifícios, as novas instalações são considera-
das como “muito importantes” nomeadamente, “em termos 
de gestão de recursos e ao nível pedagógico”, referiu Paula 
Ferro, directora do Agrupamento de Escolas de Alvito. 
Actualmente, as crianças são obrigadas a sair da escola sem-
pre que têm que participar na disciplina de educação física, 
almoçar ou quando precisam de estudar na biblioteca. “Os 
alunos perdem imenso tempo nos trajectos e temos proble-
mas ao nível dos recursos humanos uma vez que precisamos 
de vários funcionários para acompanharem os meninos à 
rua” concluiu a professora.

Autarquia ofereceu livros escolares

Numa clara tentativa de contribuir para o sucesso escolar das 
crianças, minimizando, por outro lado, o impacto económico 
do inicio de um novo ano lectivo nos orçamentos familiares, 
a Câmara Municipal de Alvito ofereceu os manuais escolares 
a todas as crianças do 1º ciclo do ensino básico.
Esta medida beneficiou 94 crianças de Alvito e Vila Nova da 
Baronia e custou dois mil e novecentos euros à autarquia.
Os livros foram entregues aos meninos pelos responsáveis 
pelo sector da educação da Câmara Municipal de Alvito e 
pela Directora do Agrupamento de Escolas de Alvito, no dia 
13 de Setembro.

Câmara distribui fruta nas escolas

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Alvito 
está a distribuir fruta às crianças que frequentam as escolas 
do 1º ciclo do concelho. São cerca de uma centena de me-
ninos e meninas que duas vezes por semana recebem para 
o lanche maçãs, peras, tangerinas ou bananas, consoante a 
época do ano.
Para a concretização desta medida, a Câmara Municipal de 
Alvito candidatou-se ao Regime de Fruta Escolar, promovido 
pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, de 
quem recebe um investimento anual de 950 euros. 
Este valor é depois investido na aquisição de fruta, junto do 
comércio local após uma selecção rigorosa da qualidade, e 
depois é entregue a todas as crianças do 1º ciclo. 

Colóquio sobre Educação no concelho de Alvito contou com 
a presença Do Ministério da Educação, Câmara Municipal de 
Alvito, Agrupamento de Escolas, Associação de Pais, Escola 
Profissional de Alvito, Agrupamentos de Escolas e Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens.
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“O homem sonha e a obra nasce”. Há 20 anos houve quem 
tivesse a audácia de sonhar e é graças a esse sonho que hoje 
existe a Escola Profissional de Alvito (EPA).
Concretizando velhas aspirações sentidas pela população do 
concelho de Alvito, a EPA vai permitir aos jovens o prossegui-
mento de estudos a nível secundário, até aí apenas possível 
nos concelhos vizinhos, associando uma formação profissio-
nal e uma mais fácil inserção na vida activa. 
A EPA tinha como entidades promotoras a Câmara Municipal 
de Alvito e a Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito 
(CECA), que cederam, respectivamente, o edifício (instala-
ções que provisoriamente vão ser partilhadas com a CECA) 
e material didáctico.
A formação inicial é distribuída por três cursos: Técnico de 
Contabilidade, Cozinha/Pastelaria e Mesa/Bar, sendo o pri-
meiro de Nível III e os outros dois de Nível II. A população 
escolar era de 40 alunos, 12 professores/formadores e três 
funcionários.
O ano lectivo de 1993/1994 marca definitivamente o cres-
cimento da EPA em todos os sentidos. Muda-se para novas 
instalações, sitas na Rua da Maceira, o que vai permitir a 
criação de espaços para os alunos, conveniente acomoda-
ção e utilização de meios audiovisuais e de outro material 
didáctico.
Cria-se na cidade de Beja um Pólo, que permite a diversifi-
cação de cursos vocacionados para a área de Intervenção 
Pessoal e Social: Animador Sociocultural / Assistente de Ge-
riatria e Animador Sociocultural / Técnico Psicossocial, todos 
de Nível III.
Os cursos de Cozinha/Pastelaria e Mesa/Bar vão evoluir para 
cursos de Nível III, como estipula o decreto 70/93, dando 
origem respectivamente a Técnico de Cozinha e Técnico de 
Hotelaria/Restauração – Organização e Controlo. 
No ano lectivo de 1993/94, foi criado o curso de Técnico 

de Hotelaria / Restauração - Organização e Controlo, em 
1996/97 o curso de Técnico de Cozinha, em 1997/98 o 
curso de Técnico de Turismo, em 1998/1999 o Técnico de 
Informática de Gestão, em 2000/2001 os cursos Técnico 
de Secretariado e Animador Sociocultural / Desporto e em 
2002/2003 o curso Técnico de Informática / Manutenção 
de Equipamento.
Ao abrigo do Decreto - Lei 4/98 as figuras de entidades pro-
motoras desaparecem, transformando-se em entidades pro-
prietárias e constitui-se uma Régie Cooperativa, composta, 
actualmente, por seis cooperantes: Câmara Municipal de 
Alvito, Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito, Juntas 
de Freguesia de Alvito e Vila Nova da Baronia, Centro Social 
e Paroquial de Vila Nova da Baronia e Santa Casa da Miseri-
córdia de Alvito.
 Actualmente a EPA conta com 14 turmas para 8 cursos: Téc-
nico de Restauração, variante Cozinha – Pastelaria; Técnico 
de Restauração, variante Restaurante – Bar; Técnico de Re-
cepção; Técnico de Turismo; Técnico de Informática de Ges-
tão; Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos; Técni-
co de Banca e Seguros; Técnico de Organização de Eventos 
e dois Cursos de Educação Formação (CEF) na área da Res-
tauração.
Estrategicamente cria-se uma identidade na Escola apostan-
do maioritariamente nos cursos das áreas de Hotelaria e Res-
tauração e Ciências Informáticas.
Ao longo destes anos a Escola tem feito uma análise aberta 
ao modo como a comunidade escolar (alunos, professores 
e funcionários) se organiza e actua. Diagnostica os proble-
mas e estabelece objectivos de mudança e oportunidades de 
correcção, sendo que as decisões assumidas e implantadas 
envolvem sempre um alto grau de participação e responsabi-
lização de todos.

20 anos
Escola Profissional de Alvito

“o homem sonha e a obra 
nasce”. Há 20 anos houve 
quem tivesse a audácia de 
sonhar e é graças a esse so-
nho que hoje existe a Escola 
Profissional de Alvito (EPA).
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Aluno da Escola Profissional de Alvito em desta-
que na revista Fórum Estudante
A revista “Fórum Estudante” destacou um artigo dedicado à 
música do aluno Eufrágio Manguele, moçambicano a estudar 
há dois anos na EPA.
“Fénix”, como gosta de ser tratado, criou, entre outros, um 
hip hop dedicado à Escola Profissional de Alvito que pode ser 
visto no youtube.
O nosso aluno, com roupas largas para que os movimentos 
fiquem maiores, dando mais efeito visual para a dança e 
boné virado para trás, continua a escrever e a cantar a sua 
música.
Fomos à Feira do Regadio
No dia 25 de Junho, atravessámos a fronteira e fomos a um 
concelho vizinho. A convite do Município de Ferreira do Alen-
tejo, preparámos uma tarde de boa disposição na Feira Na-
cional da Água e do Regadio, que decorreu entre os dias 24 e 
27 de Junho, nessa localidade. Os nossos alunos marcaram 
presença em grande número na tarde de sexta-feira, prepara-
ram espetadas de fruta que foram oferecidas aos visitantes.
A boa disposição reinante não deixou que os nossos alunos 
passassem despercebidos, assumindo o compromisso de 
mostrar o que se faz na EPA. Saíram do seu espaço e deslo-
caram-se até aos visitantes e promotores dos vários stands 
para ofereceram espetadas de fruta fresca, deixando um ras-
to de satisfação e boa disposição. 

Mega Gaspacho na Feira do Campo Alentejano
A nossa escola esteve presente com um stand de divulgação 
na Feira do Campo Alentejano, que se realizou de 10 a 13 
de Junho, em Aljustrel. No domingo preparou-se um Mega 
Gaspacho para servir aos visitantes da feira onde, o anterior 
Ministro da Economia, Manuel Pinho, esteve presente e te-
ceu grandes elogios aos nossos cozinheiros pela qualidade 
do gaspacho confeccionado.
Caminhada pela Saúde e pela Liberdade
No dia 21 de Abril a Câmara Municipal de Alvito promoveu 
uma actividade ao ar livre, a “Caminhada pela saúde e Liber-
dade”. A Escola Profissional de Alvito participou com alunos 
dos vários cursos e professores que fizeram esta caminhada 
pela serra de Alvito, com uma paragem intermédia nos moi-
nhos. A caminhada teve a duração de duas horas.
Evento “ Pensar o Futuro”
A turma do 2º ano do curso Técnico de Organização de Even-
tos, com a colaboração de um grupo de professores, reali-
zou no dia 18 de Outubro um evento destinado às turmas 
finalistas da EPA. Este evento teve como objectivo orientar e 
esclarecer os jovens após a conclusão dos cursos: ingresso 
no mercado de trabalho (empreendedorismo) ou prossegui-
mento de estudos (ensino superior).
O evento contou com a colaboração de várias entidades, no-
meadamente, do Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo 
da Câmara Municipal de Alvito, Instituto Politécnico de Beja, 
Centro de Emprego de Beja, Microcrédito e PRODER.
Atribuição do Prémio de Mérito
Inserido na recepção à comunidade escolar, organizada pela 
Câmara Municipal de Alvito, a Escola Profissional entregou 
o Prémio de Mérito referente ao ciclo de formação 2007 – 
2010 à aluna Alécia Fortes do Rosário, do curso Técnico de 
Restauração – Restaurante-Bar.
Tal como nos últimos anos, a EPA também entregou um pré-
mio à melhor aluna do curso Técnico de Restauração – Co-
zinha – Pastelaria, Marina de Pina, que consistiu num vale 
de compras no valor de €50 na NOVALVITO - Informática e 
Telecomunicações.
Participação na Feira de S. João - Évora
A Direcção Regional de Educação do Alentejo (DREA) convi-
dou a EPA a estar presente na Feira de S. João.
Os alunos dos cursos de Restauração ofereceram aos visitan-
tes da feira algumas especialidades gastronómicas por eles 
confeccionadas: empadas de beldroegas, quiches de espar-
gos bravos e espetadas de fruta fresca.
Prova de Aptidão Profissional – Curso Técnico de 
Restauração - Restaurante - Bar
No passado dia 18 de Junho, os alunos do curso Técnico de 
Restauração – Restaurante / Bar, realizaram a parte prática 
da Prova de Aptidão Profissional (PAP) que se realizou no Sa-
lão de Festas José Pedro Góis.
Cada aluno organizou e serviu uma refeição completa para 
dois “ clientes “ de entre as várias entidades convidadas, 
começando no aperitivo e terminando no serviço de café e 
digestivo.

noticias EPA
Alunos de Hotelaria 
na preparação de 
espetadas de fruta
na Feira do Regadio
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Comemorações
do Dia Mundial
da Criança

A Semana da Criança teve início no dia 1 de Junho, com as 
comemorações do 60º aniversário do Dia Mundial da Crian-
ça. O Centro Cultural de Vila Nova da Baronia foi o local esco-
lhido para receber mais de 150 crianças do pré-escolar e do 
1º ciclo de Alvito e de Vila Nova da Baronia as quais, durante 
todo o dia, tiveram a oportunidade de participar em activi-
dades especialmente dedicadas a si: insufláveis; jogos tradi-
cionais – corrida de sacos, corrida a três pés, farinha e água 
e tracção à corda; o jogo do “Tabuleiro Gigante”; Jogo das 
“Diferenças”; karaoke; culinária e um espectáculo de dança 
oferecido pela Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito.
Para além destas actividades, a Câmara Municipal de Alvito, 
ofereceu o almoço que contou com a cooperação de seis alu-
nos da Escola Profissional de Alvito.
As crianças foram presenteadas com t-shirts e bonés ofere-
cidos pelas Juntas de Freguesia de Alvito e Vila Nova da Ba-
ronia.
Acreditamos que o “brincar” é fundamental no processo de 
desenvolvimento da criança.

Visita à exposição “Para além do Patinho”

No dia 2 de Junho, as crianças do 1º ciclo de Alvito e de Vila 
Nova da Baronia visitaram a exposição “Para além do Pati-
nho” de Rui Cardoso, no Centro Cultural de Alvito. 

Através desta exposição foi possível mostrar aos mais peque-
nos de que forma é que o desenho animado chega às plata-
formas televisão e DVD.

Dia Mundial do Ambiente

A Semana da Criança terminou com a comemoração do Dia 
Mundial do Ambiente. A 4 de Junho a efeméride foi assinala-
da na Escola Básica de Vila Nova da Baronia e, no dia 7 de 
Junho, foi a vez da Escola Básica de Alvito.

No sentido de passar aos mais novos aquelas que são consi-
deradas boas práticas de responsabilidade ambiental, recor-
remos a jogos e a experiências relacionadas com o ambien-
te, despertando nas crianças o interesse por este tema, que 
consideramos fundamental nas nossas vidas.

Brincar é fundamental no processo 
de desenvolvimento da criança

Inauguração da Exposição “Para Além do Patinho”
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“Amar Guitarra & Betty M.”
Assinalou o Dia Mundial da Música

O Dia Mundial da Música assinalou-se a 1 de Outubro. Este 
ano, por corresponder a uma sexta-feira, a Câmara Municipal 
de Alvito optou por celebrar a efeméride através de um con-
certo que se realizou no domingo seguinte, dia 3, de forma a 
permitir um maior número de espectadores.
A Igreja Matriz de Vila Nova da Baronia acolheu o concerto 
do projecto “Amar Guitarra & Betty M.”. Tratou-se de uma via-
gem instrumental pelo universo musical latino conduzida por 
guitarras em diálogo, revisitando o gypsy jazz, o flamenco, o 
fado e o blues, em assombrosas composições originais e de 
outros autores, com a guitarra portuguesa e com a participa-
ção de Betty M. no violino e na voz.

“A Igreja Matriz de Vila Nova 
da Baronia acolheu o concerto 
do projecto “Amar Guitarra & 
Betty M.”

Jornadas Europeias
do Património

“Património: Um Mapa da História” foi o tema escolhido este 
ano para as comemorações das Jornadas Europeias do Patri-
mónio. A nível local, a Câmara Municipal de Alvito associou-
se à SPIRA – Revitalização Patrimonial, para promover, no dia 
25 de Setembro, um percurso pedestre pelas ruas da vila e 
o desafio “mãos à obra com a caiação dos tanques munici-
pais”.
A população associou-se em grande número a estes dois 
eventos. Ao inicio da tarde, o percurso pedestre possibilitou 
a troca de impressões entre juniores e seniores. Através de 
uma visita pelas ruas da vila, os mais velhos falaram das tra-
dições ancestrais, das decorações das fachadas e sobre as 
técnicas de caiação enquanto os mais novos mostraram as 
potencialidades das tintas plásticas e o prazer do recurso à 
grafite.
Em seguida, foi altura de “colocar mãos à massa” na caiação 
dos tanques municipais.
Após uma tarde de trabalho foi servido um petisco pelo res-
taurante “Sabores da Baronia”.
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Centenário da República
assinalado em Alvito

A arruada da Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários 
de Alvito pelas ruas da vila anunciava, ao princípio da manhã 
do dia 5 de Outubro, o arranque das comemorações do cen-
tenário da República. A esta actuação seguiu-se a cerimónia 
do hastear da bandeira nos Paços do Concelho, onde estive-
ram presentes os membros do executivo municipal e repre-
sentantes das forças políticas com assento na Assembleia 
Municipal.
A inauguração da exposição “100 Anos de República e Asso-
ciativismo Popular”, no Centro Cultural de Alvito, foi outro dos 
momentos altos do programa delineado pela Câmara Munici-
pal para celebrar o centenário da instauração da República.
Além das cerimónias do dia 5 de Outubro, este ano Alvito as-
sinalou esta importante data do calendário histórico com a 
exposição “Letras e cores, ideias de autores da República”, 
patente até ao dia 30 de Outubro na Biblioteca Municipal.
O programa encerra no dia 31 de Outubro com a realização, 
pelas 18 horas, na Pousada Castelo de Alvito, do Concerto da 
República pelo “Ensemble Voz Angelis”.

5 de outubro de 1910

Viva a República!
“A 1 de Fevereiro de 1908, deu-se um acontecimento que 
mudou o percurso político e governamental do nosso país. 
Em Lisboa, quando o rei D. Carlos e a sua família atravessa-
vam o Terreiro do Paço, um homem saltou para o estribo da 
carruagem disparando tiros sobre o rei. 
O rei era ainda o grande esteio de todas as forças da monar-
quia, quer pelo seu prestígio, quer pela sua popularidade. A 
sua morte provocou em Portugal momentos de grande confu-
são, que o Conselho de Estado tentou dominar com a demis-
são do ditador João Franco e com a nomeação do Infante D. 
Manuel, com apenas 18 anos, como regente do reino. 
A crise social e financeira era cada vez mais acentuada. Nas 
ruas apareciam movimentos de revolta, evidenciando-se a 
Carbonária, uma fracção de republicanos que se organiza-
vam nos sentido de derrubar o poder da dinastia dos Bragan-
ças e o poder eclesiástico. 
Foi na noite de 3 para 4 de Outubro de 1910 que surgiu a 
revolução, esperada há muito tempo para pôr termo à mo-
narquia. O exército e a marinha, aliados a organizações re-
volucionárias do partido republicano, tentaram impor o novo 
regime. 
Os militares recuaram, mas os grupos civis mantiveram a sua 
atitude, acabando por receber apoio dos navios ancorados 
no Tejo. Quanto a D. Manuel, embarcou, em completo segre-
do, para o exílio.
No dia 5 de Outubro de 1910, em Lisboa, nas varandas e 
em frente aos Paços do Concelho foi proclamada a República 
Portuguesa.”

Excerto do livro “A República”, de Crisóstomo Alberto



23

BOLETIMUNICIPAL    Outubro 2010

Poejos, hortelã, 
salsa e coentros reinam nas
“Ervas da Baronia” Decorre entre os dias 25 e 31 de Outubro a terceira edição 

de 2010 do ciclo “Ervas da Baronia”. Durante uma semana 
os restaurantes de Alvito e Vila Nova da Baronia surpreen-
dem os seus clientes com a inclusão, nos menus, de pratos 
gastronómicos confeccionados com os sabores únicos dos 
poejos, hortelãs, salsas e coentros.
A sopa da panela com hortelã, os lombinhos de pescada 
com coentros, o arroz de feijão com poejos, a açorda alen-
tejana com coentros e bacalhau ou o ensopado de borrego 
com hortelã, salsa e coentros, são alguns dos pratos propos-
tos pelos restaurantes “O Fernando”, “Pousada Castelo de 
Alvito”, “O Francês”, “O Camões”, “Bica Nova”, “O Casão” e 
“Sabores da Baronia”.
O ciclo “Ervas da Baronia” foi criado em 2007 no sentido de 
dinamizar o sector da restauração, atraindo a Alvito e Vila 
Nova da Baronia os amantes da típica gastronomia alente-
jana que muito deve aos sabores que lhe são emprestados 
pelas ervas bravias que nascem nos campos da região.
Respeitando o crescimento natural das ervas, este ano o 
ciclo gastronómico voltou a realizar-se em três épocas distin-
tas. No mês de Fevereiro decorreu uma primeira edição em 
que estiveram em destaque os catacuzes, carrasquinhas e 
espargos e no mês de Junho as beldroegas. 

o mel foi servido em livro 
na Biblioteca
de Alvito
“À nossa mesa com…Mel” é o título do livro da autoria de 
Maria José Palma que foi apresentado publicamente no dia 
13 de Julho, na Biblioteca Municipal de Alvito. 
Trata-se de uma colectânea de receitas de pratos confeccio-
nados à base de mel. Nas cerca de 80 páginas que compõem 
a obra podemos encontrar propostas de uso do mel em bo-
los de fatia, bolinhos e outras doçuras, sobremesas, carnes 
e peixes, saladas e molhos e ainda algumas sugestões de 
bebidas.
“À nossa mesa com…Mel” é, de acordo com as palavras da 
autora, “uma compilação que foi fruto de uma duradoura e 
persistente recolha de receitas, umas gentilmente cedidas 
por familiares, outras criadas a partir de experiências culi-
nárias”.
Maria José Palma é licenciada em psicologia e docente na 
Escola Profissional de Alvito. A autora nutre “uma paixão es-
pecial pela apicultura, actividade sempre desenvolvida em 
família”.

A Biblioteca Municipal de Alvito foi 
o palco da apresentação do livro À 
nossa mesa com…Mel”
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“As Mãos que criam”
 de Costa Moura

Entre os dias 28 de Maio e 10 Junho, no Posto de Turismo de 
Alvito, estiveram expostas algumas peças produzidas em fer-
ro forjado e moldadas pelas mãos de Costa Moura. O artesão 
é natural da freguesia de Marmelar, concelho de Vidigueira e 
é professor de educação tecnológica, em Beja.
Nos seus tempos livres, Costa Moura dedica-se a moldar o 
ferro, criando peças essencialmente decorativas, únicas e 
muito apreciadas pelo público.

“a margem na margem”
  de Rafael Calduch

A exposição de pintura “a margem na margem”, da autoria de 
Rafael Calduch, esteve exposta entre os dias 23 de Setembro 
e 22 de Outubro, no Centro Cultural de Alvito e na Capela de 
Nossa Senhora da Conceição, Vila Nova da Baronia.
Rafael Calduch é pintor, gravador, investigador e professor 
catedrático na Faculdade de Belas Artes de Valência. Um ar-
tista conceituado de renome a nível internacional.
As suas pinturas revelam a procura de uma essência para a 
arte, “uma razão reflexiva que gere a introdução de valores 
intrínsecos com outros de influência exterior” de acordo com 
as palavras que Rui Pereira, director artístico do Museu Jorge 
Vieira, deixou inscritas no catálogo da exposição. 
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Pais recebem formação para a promoção da leitura

A Associação de Pais, Encarregados de Educação e Amigos 
das Escolas de Alvito, em colaboração com a Câmara Mu-
nicipal e a Junta de Freguesia de Alvito, promoveu, durante 
o primeiro semestre do ano, uma acção de formação com 
vista à promoção da leitura junto dos pais e encarregados de 
educação.
O projecto desenvolveu-se por seis sessões e pretendeu mo-
tivar os mais velhos para o prazer de ler; ouvir ler e contar; 
criar hábitos de leitura; promover o uso correcto da língua 
portuguesa, o enriquecimento vocabular e o respeito pelos 
valores culturais.

A última sessão do projecto juntou pais e filhos e foi uma ver-
dadeira festa de promoção da leitura e de escolha partilhada 
de contos e livros.
A acção de formação “Alvito: Comunidade de leituras e ora-
lidades” foi coordenada por Joaninha Duarte, licenciada em 
educação, mestra em estudos portugueses e doutoranda em 
literatura tradicional e ambiente, pela Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

XXX Semana
Cultural Alentejana

A sede da Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana, 
na Baixa da Banheira, acolheu entre os dias 5 e 12 de Junho, 
uma semana cultural dedicada ao concelho de Alvito.
O Município olhou para este convite como uma oportunidade 
de promoção do território e levou para a Baixa da Banheira 
os produtos típicos do concelho. Ao longo da semana cultu-
ral deram-se a provar os enchidos da Baronia e os vinhos 
da Herdade das Barras. Os grupos instrumentais e corais e 
algumas exposições preencheram o programa desta semana 
promocional.
Para muitos dos visitantes, este foi um tempo para matar 
saudades do Alentejo e de Alvito na margem sul do Tejo.

Produtos locais e Cante alentejano do Concelho de 
Alvito presentes na Semana Cultural Alentejana
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23 de Abril de 2010 - Dia Mundial do Livro
Aquisição de livros para todos os alunos da Escola Básica do 
1º Ciclo

Feriado Municipal – 13 de Maio
A Junta de Freguesia, em colaboração com a Junta de Fregue-
sia de Vila Nova da Baronia e a Câmara Municipal de Alvito, 
comemorou o Feriado Municipal. As autarquias do concelho 
assinalaram a data, como já vem sendo tradição, com uma 
festa convívio junto à Barragem de Odivelas. Realizaram-se 
várias actividades para os jovens e menos jovens. Fez-se o 
concurso do Melhor Ramo de Espiga, ou não fosse este o Dia 
da Espiga, e houve almoço, churrasco, servido pelas Juntas 
aos populares, que foram muitos, que quiseram assim feste-
ja esta data.

1 de Junho de 2010 – Dia Mundial da Criança
As Juntas de Freguesia de Alvito e Vila Nova da Baronia ce-
lebraram a data com a oferta de bonés e t-shirts a todos os 
alunos do 1º ciclo das escolas de Alvito e V.N. da Baronia.

Passeios Sénior 2010
A Junta, com o apoio da Câmara Municipal de Alvito, promo-
veu a realização dos passeios destinados à população sénior 
da Freguesia.   
No dia 7 de Julho, fomos a Fátima, onde almoçámos no Se-
minário Verbo Divino, e no regresso parámos nas Caldas da 
Rainha, onde visitámos os Museu José Malhoa e o Museu da 
Cerâmica. Tivemos ainda tempo para passear pelo parque e 
pela cidade e claro também comprámos as apreciadíssimas 
cavacas.
No dia 28 o passeio foi a Mafra. Visitámos o Convento, com 
a companhia sempre atenta de um guia que nos foi infor-
mando sobre a história do edifício e nos deu conta de alguns 
episódios da vida daquele palácio - convento. Almoçámos 
no restaurante Frei António e à tarde visitámos a Tapada de 
Mafra onde vimos gamos, veados e outras espécies animais, 
bem como mais 2 museus, um dedicado à fauna  do sitio e 
outro aos carros de tracção animal.

Concurso “A Minha T-shirt”
Esta iniciativa visou, por um lado, criar um estímulo à criati-
vidade artística dos alunos da CECA, por outro, envolver os 
jovens em idade escolar, as famílias e, claro, a própria escola 
no “Animar a Praça”. Foram presentes a concurso 14 traba-
lhos e o Júri distinguiu os seguintes:
1º prémio- André Manuel Pôla Pão-Alvo;
2º prémio - Ana Margarida Raminhos Chalampita;
3º prémio - Ângela Maria Tripa Pereira
Menções Honrosas : Susana Carvalho Calhau e Ana Rita Cha-
rope Meninas
O  trabalho contemplado com o 1º prémio vai ser este ano 
o motivo das t-shirts do “Animar a Praça” que, como já vem 
sendo hábito, vamos sortear pelo público, durante o evento.
No dia 3 de Julho houve a entrega de prémios e diplomas a 
todos os participantes e os trabalhos estiveram patentes ao 
público nesse mesmo dia na Praça.

Subsídio de Nascimento
A Junta atribuiu mais um subsídio de nascimento! A impor-
tância, 75€, não é significativa... é só um gesto de partilha e 
de saudação aos pais - José Joaquim R. Coelho e Maria  da 
Graça B. C. Coelho -  que aqui felicitamos e à pequenina Van-
da a quem desejamos as maiores felicidades!

“Animar a Praça 2010”
3 de Julho - “Festa dos Povos”
O “Animar a Praça” deste ano decorreu desde 3 de Julho e 
iniciou-se com a Festa dos Povos. Com esta festa pretende-
mos criar condições para uma maior e melhor integração de 
todos aqueles que não sendo portugueses, vivem, trabalham 
e estudam entre nós e assim contribuem para uma maior 
dinâmica da nossa freguesia.  Tivemos representações de 
moçambicanos, são tomenses, cabo verdianos, ucranianos, 
holandeses, brasileiros,  ingleses e claro portugueses. Todos 
juntos animámos a noite,  numa festa que durou até às tan-
tas. A festa esteve animada e contou com grande afluência 
de público. Para além das imagens desses países, tivemos 
provas gastronómicas representativas da culinária desses 
povos, música e danças.

Junta de Freguesia
Alvito
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Prémio de Mérito Escolar 2010
A cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito Escolar 2010 
teve lugar durante o “Animar a Praça”, no dia 13 de Agosto. 
Este prémio distingue os rapazes e as raparigas que durante 
o ano lectivo de 2009/2010  se destacaram, pelo seu de-
sempenho, nas escolas da nossa freguesia.
Com este prémio de mérito escolar pretende a junta homena-
gear os estudantes, as suas famílias e os professores.
Lista dos Premiados:
4º Ano do 1º Ciclo:
Ana Raquel Figueira Matos
Cátia Sofia Chanino Carvalho
Constança de Cabedo e Vasconcelas Ferreira
Elsa Isabel Fialho Lemos
Helena Isabel Albino Nunes
João Luís Góis Valério
6º Ano do 2º Ciclo: Joana Luísa Góis Valério 
9º Ano do 3º Ciclo: Susana Carvalho Calhau 

1º Raid BTT dos Santos - Alvito 2010
Alvito é uma linda vila do Alentejo! O 1º Raid BTT Dos Santos 
- Alvito 2010, constitui uma oportunidade para conhecer de 
perto a vila e os seus encantos: do património, da gastrono-
mia, da convivialidade, do cante alentejano, da simpatia das 
gentes e da natureza,  pujante no verde primaveril, úbere nos 
dourados outonais. Deixe-se conquistar pelas lindas paisa-
gens que lhe oferecemos. Alvito merece a sua visita, ainda 
mais no dia 31 de Outubro, pelo RAID e pela já cinco vezes 
centenária Feira dos Santos que se realiza nesta altura!

Cantar o Natal
Alvito, este ano, vai cantar as Janeiras. Por iniciativa da Junta 
está em formação um grupo que vai celebrar o Natal na nossa 
freguesia com cantos populares relativos à quadra.  Vamos 
cantar ao Deus Menino, as Janeiras e aos Reis, retomando-
se, desta forma, uma velha tradição da nossa terra.  O grupo 
já integra mais de uma dezena de senhoras e esperamos que 
outras pessoas se juntem a nós, principalmente  jovens, ra-
pazes e raparigas, e também homens. Queremos ser muitos, 
homens, mulheres, rapazes, raparigas e crianças! Um grupo 
bem representativo da comunidade. 

Oficina de Apoio Escolar
A Junta de Freguesia de Alvito promove, este ano, a continua-
ção da Oficina de Apoio Escolar, a qual funcionará de segunda 
a sexta-feira, das 14h às 19h, a partir do dia 6 de Outubro.

Banco de Livros Escolares
Tem livros escolares em casa que os seus filhos já não usam? 
Porque não partilhá-los com quem precisa? Todos os anos 
as famílias, nesta altura do ano, são confrontadas com uma 
despesa suplementar: os livros escolares! Despesa quantas 
vezes pesada e a custo suportada pelo orçamento familiar! 
Com a criação deste Banco de Livros Escolares, pretende a 
Junta minimizar os efeitos deste  início de ano escolar nas 
bolsas familiares. Mas é também um pretexto para sermos 
solidários, e cuidarmos mais do ambiente. Menos livros  são 
também mais árvores, e o ambiente agradece! Pequenos na-
das, bem sabemos... mas contam!
A Junta inicia agora a constituição do Banco de Livros Esco-
lares para que no próximo ano já dispúnhamos de um fundo 
significativo para servir os fregueses e freguesas. Claro que 
aqueles que nos procurarem este ano, e se nós tivermos os 
livros que precisam, estarão sempre à disposição. 
O Banco de Livros Escolares precisa de si, sem a sua colabo-
ração não há banco ... 
SEJA SOLIDÁRIO, PARTILHE! A Junta agradece, Alvito tam-
bém!  
Participe, junte-se a nós, sem si isto não tem graça!

Meias Precisam-se!
A Junta pretende realizar, este ano, por altura da Feira, uma 
exposição um pouca insólita, dirão... Mas talvez não... Quere-
mos expor MEIAS, aquelas velhas meias de linha de algodão 
que hoje já praticamente não se usam. Com esta exposição 
vamos  prestar homenagem a essas nossas velhinhas mas 
também a todas as MULHERES! E claro, trazer para a ribalta 
um saber e uma arte esquecida, que faz parte do nosso patri-
mónio e enriquece a nossa individualidade cultural.
Claro, mais uma vez precisamos da sua colaboração, de 
quem tiver lá por casa velhas meias esquecidas, no canto de 
alguma arca,  ou de agulhas,  linha e ganchos de meia. Se 
alguém quiser estar presente a fazer meia é sempre Bem-
vinda! Esperamos a sua ajuda.
Empreste-nos MEIAS para a Exposição! 

Nova página na internet 
A Junta de Freguesia de Alvito tem uma nova página na in-
ternet - www.alvito.freguesias.pt – onde, para além das no-
tícias sobre a freguesia, cabe destacar a rubrica “Alvito era 
assim…”, onde se publicam fotos antigas das nossas gentes. 
Colabore, ficamos à espera das suas fotografias! 
…Ah!.... Não se esqueça! Visite a página da Junta, todos os 
dias há surpresas!
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Junta de Freguesia
Vila Nova
da Baronia
Comemorámos, em conjunto com a Junta de Freguesia de Al-
vito e a Câmara Municipal de Alvito, o Feriado Municipal com 
a promoção de um churrasco e de um concurso de espiga.

Participámos, com oferta de  t-shirts, nas comemorações  
do dia Mundial da Criança.

Apoiámos o Grupo Desportivo e Cultural Baronia na realiza-
ção do mastro de São Pedro, na prova de cicloturismo , na 
realização do torneio de futsal e nas festas de Santa Maria.
Apoiámos a Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito 
na aquisição de uma viatura de desencarceramento e na re-
alização do torneio de futsal.
Apoiámos a Casa de Povo de Vila Nova da Baronia na reali-
zação de uma corrida de touros para angariação de fundos 
para a creche.

Apoiámos a Comissão de Festas de Sant’ Águeda na realiza-
ção das festas.
Colaborámos na compra de papel para enfeitar a rua Infante 
D. Henrique por ocasião dos santos populares.

Realizou-se o mastro dos santos populares junto à Casa do Povo.
Procedeu-se à limpeza e pintura do Poço  Marçal (antigo Poço do 
Concelho)

Fez-se a obra de am-
pliação de uma sala 
no Mercado que se 
destina a cursos de 
formação, mostra de 
produtos e exposi-
ções temáticas.

Aderimos ao Programa OTL de curta duração. Neste progra-
ma, dedicado ao Património Histórico, foram colocados 4 jo-
vens, que das 10 às 13 horas mantiveram a Igreja Matriz 
aberta ao público, disponibilizando informação escrita sobre 
a mesma.

Participámos na 
Feira Anual com 
um stand, onde es-
tiveram expostas 
algumas fotos e 
informação sobre 
a actividade desen-
volvida.

Asseguramos a lim-
peza urbana da fre-
guesia.
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No Centro Cultural fizemos duas exposições, uma do curso de 
pintura a óleo financiado pela Junta, cuja formadora foi a D. 
Maria dos Anjos Coelho Fialho e outra de réplicas alusivas a 
actividades antigas, gentilmente cedidas pelo nosso conter-
râneo senhor Feliciano Carvalho.

Na feira anual de Vila 
Nova organizámos a 
tradicional largada 
de touros pelas ruas 
de vila.

Realizámos a primeira edição do programa “Animação de Ve-
rão” que decorreu nos sábados dos meses de Julho e Agosto, 
com a participação de vários artistas, e que trouxe alegria e 
bons momentos de convívio para a população e para quem 
nos visitou naquele período.

Apoiámos o Grupo Coral “Amigos do Cante de Alvito”, o Grupo 
Coral Feminino “As Madrugadeiras de Alvito” e a Associação 
do Grupo de Canto Coral Alentejano de Alvito na realização dos 
seus encontros de grupos corais.
Damos apoio ao curso que se encontra a decorrer na Casa do 
Povo com fotocópias e impressões e limpeza das instalações.
Procedeu-se à limpeza e pintura das paredes do mercado.

Procedeu-se à lim-
peza e pintura da 
paragem de autocar-
ros (Largo Francisco 
Manuel Fialho).

Apoiámos a Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio Vila-
novense na homenagem ao Sr. José Joaquim Luís.
Realizámos duas excursões para reformados, uma a Fátima 
e outra a Lagos.

Organizou-se um 
passeio com traba-
lhadores e colabo-
radores da autar-
quia.

Continuamos a dar apoio ao transporte de almoços  para as 
crianças da escola.

A Junta esteve representada nas seguintes reuniões ou eventos:
Reunião da clasal;
Semana Cultura da Baixa da Banheira;
Cerimónia de entrega dos Diplomas aos jovens que participaram 
no Programa Voluntariado Jovem para as Florestas (Festival de 
Juventude da Vidigueira);
Formação da Anafre em Évora.

Subsídios atribuídos:
Grupo Desportivo e Cultural Baronia: 200,00€ (Mastro de S. Pedro)
Grupo Desportivo e Cultural Baronia: 150€ (torneio de futsal)
Grupo Desportivo e Cultural Baronia: 100€ (prova de cicloturismo)
Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito: 100€ (Aquisição de 
viatura)
Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito: oferta de uma taça 
para o torneio de futsal
Casa do Povo de Vila Nova da Baronia: 750€ (corrida de touros)
Grupo Coral Feminino “As Madrugadeiras de Alvito”: 200€
Unicef: 50€
AMI: 30€
Grupo Desportivo e Cultural de Alvito: 200€
Grupo Coral Amigos do Cante de Alvito: 200€ (encontro de 
grupos corais)
Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio Vilanovense: 
100€ (homenagem ao Sr. José Joaquim Luís)
Associação de Atletismo de Beja: 50€ (atleta promessa)
Associação do Grupo de Canto Coral Alentejano de Alvito: 
200€ (encontro de grupos corais)
Festas dos Santos Populares na rua Infante D. Henrique: 
150€ 
Comissão de Festas de Sant’ Águeda: 1500€
Total:3980€
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Informação sobre o Futsal Sénior

A nossa equipa sénior de futsal vai disputar esta época o 
campeonato distrital de futsal da AF Beja, cujo sorteio à data 
da redacção deste texto ainda não foi realizado. Este atra-
so deve-se ao número reduzido de equipas inscritas, 6 (GDC 
Baronia, NS Moura, Instituto Politécnico de Beja, GDC Alcofo-
rado, Barrancos Futsal ADC e SA Almodovarense), mas prevê-
se que o campeonato se inicie no último fim-de-semana de 
Outubro.
Para esta época o plantel vai praticamente manter-se o mes-
mo das últimas épocas o que traz estabilidade ao grupo de 
trabalho e permite continuar o trabalho realizado até então. 
O plantel para a próxima época 2010/2011 é o seguinte:

Seccionista: Felizardo Carvalho
Treinador: Miguel Carvalho
Massagista: Prof. Joel Santos

Jogadores: Vítor Dias, Luís Maurício, Luís Estêvão (ex. SC 
Viana do Alentejo), Jorge Santos, João Tripa (ex. GDC Alvito), 
Nuno Miguel, Nuno Rosário, Dário Pataquinho, Igor Pataqui-
nho, Nélson Tasanis (ex. SC Viana Alentejo), Alberto Alho, Li-
bânio Rosado (ex. SC Viana Alentejo), Raul Carvalho, Nélson 
Deodato, Hugo Torres (ex. Despertar SC), Luís Lebre (ex. Bair-
ro da Conceição) e Bruno Maldonado.

Saíram: Hugo Cansado, João Alexandre Coelho (SC Viana 
Alentejo), Diogo Rosado (GDC Alvito), Salvador Bon de Sousa 
e Daniel Gomes.

2º Torneio Futsal do GDC Baronia

A Secção de Futsal organizou pelo segundo ano consecutivo 
um torneio de futsal com a presença este ano das equipas 
do Real Clube Vale de Cavala (disputa o campeonato distrital 
de futsal da AF Setúbal), Independentes de Sines (disputa o 
campeonato nacional de futsal 2ª divisão) e Eléctrico FC (dis-
puta o campeonato nacional de futsal 3ª divisão). O torneio 
correu da melhor forma em termos organizativos com a reali-
zação de dois jogos de manhã e dois da parte da tarde, pelo 
meio houve tempo para um almoço convívio no Restaurante 
“O Camões”. 

Futsal Formação

O nosso clube vai ter um escalão de formação na modalidade 
de futsal. O escalão escolhido foi o de iniciados pois é neste 
escalão que não existe oferta desportiva no nosso concelho 
e existe matéria-prima que pode ser explorada e trabalhada. 
Sendo assim a nossa equipa irá disputar o campeonato dis-
trital de futsal da AF Évora conjuntamente com as equipas do 
SC Alcaçovense, Atlético Alcáçovas Clube, SC Viana Alentejo, 
Almansor FC e A. Sou Jovem de Sousel. A competição começa 
no dia 13 de Novembro.
O plantel e equipa técnica serão os seguintes:

Seccionistas: Miguel Carvalho e Jorge Santos
Treinador: Prof. Luís Maurício
Massagista: Prof. Joel Santos

Jogadores: Daniel Mira, Miguel Charrua, Rui Pereira, Rui Par-
que, António João Coelho, Fabian Teófilo, Filipe Nunes, Petro 
P’yek, João Bagulho e Miguel Guerra. 

Secção de Cicloturismo e BTT

A nossa secção de cicloturismo e btt continua a divulgar o 
nomo do nosso clube e da nossa Terra por essas estradas 
fora. São diversos os passeios a que os atletas se deslocam.
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Balanço da época 2009/2010
Atletismo

Presenças em 35 competições com 82 vitórias individuais 
e 10 colectivas. Um título colectivo regional e seis distritais 
e um atleta Campeão do Alentejo (2 títulos) e seis atletas 
campeões distritais (19 títulos) foram o pecúlio da equipa de 
Atletismo, reafirmando o Clube como referência Regional.
O juvenil João Caeiro foi o atleta em maior evidência, com 
marcas de nível nacional em 800m e 1000m, nesta obtendo 
um 3º lugar no “KM Jovem Nacional” com 2’32. Outros atle-
tas em foco foram a iniciada Susana Calhau, com 5 títulos e 
a infantil Cristina Reis com 4 títulos. Nove atletas representa-
ram a AABeja em várias Selecções Distritais.

orientação

Presenças em 25 competições, com 28 vitórias individuais e 
3 colectivas. Um título colectivo nacional e três atletas cam-
peões nacionais (8 títulos) deram lustre à presença da equipa 
de Orientação revelando Alvito por todo o território nacional.
O júnior João Figueiredo foi o atleta em maior evidência, não 
só pelos 4 títulos, mas por três internacionalizações, no Cam-
peonato Ibérico, no Campeonato da Europa de Jovens (EYOC) 
e no Campeonato do Mundo de Juniores (JWOC), neste, na 
vertente BTT. É já uma referência na modalidade e considera-
do um dos melhores orientadores nacionais absolutos. Os ve-
teranos Leandro Silva e Joaquim Patrício com 2 títulos cada, 
também se evidenciaram a nível nacional.

Triatlo
 
Presenças em 22 competições com 13 vitórias individuais. 
Um atleta campeão nacional (2 títulos) dourou a presença da 
equipa de Triatlo por todo o país. O veterano Joaquim Patrício 
foi o triatleta em maior evidência, com os seus 2 títulos. O sé-
nior Nuno Patrício também se realçou, com bons resultados 
e grande regularidade competitiva.
Actividades formativas e recreativas
As actividades formativas e recreativas foram uma constante 
ao longo do ano com as Escolinhas de Atletismo, Badminton 
e BTT a propiciarem às crianças uma formação desportiva 
eclética, as quatro classes de Natação a possibilitarem a 
aprendizagem desta actividade e o Pedestrianismo a pôr os 
mais velhos a “mexer”.

organizações

O Clube esteve envolvido em colaborações diversas com as 
autarquias, associações e federações, realçando-se o Cam-
peonato do Alentejo de Corta-Mato em Vila Nova, o 13º OriJo-
vem em Coruche, o 2º OriJovem BTT  em Stº André e o Cam-
peonato do Mundo de Orientação em BTT (9 voluntários) em 
Montalegre. As organizações do 6º Troféu Ori-BTT de Grândo-
la (255 participantes), do 5º Crossalvito e o Colóquio de Atle-
tismo com o Professor Fonseca e Costa e o atleta alentejano 
Paulo Guerra foram de grande realce regional.

Actividades para a época 2010/2011

O Projecto Desportivo do CNAlvito mantém as mesmas linhas 
de orientação, abrindo várias hipóteses de prática desportiva 
à população de Alvito e de localidades vizinhas. Como usa-
mos dizer só não pratica actividade física e desportiva em 
Alvito quem não quer ou quem não tem consciência da sua 
necessidade ao longo de toda a vida.
As crianças podem aderir às Escolinhas de Atletismo, de Bad-
minton, de BTT e de Triatlo ou à Natação (classses de apren-
dizagem e de aperfeiçoamento).
Os jovens e adultos à Natação (classes de manutenção e de 
ginástica aquática) e ao Pedestrianismo.
Os candidatos a atletas podem participar nos treinos de Atle-
tismo, de BTT, de Orientação e de Triatlo, juntamente com os 
nossos campeões.

CN
Alvito
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Infantis: a pré-época e o campeonato

A equipa de infantis do GDC Alvito iniciou no sábado, 16 de 
Outubro, a sua participação no Campeonato de Infantis da 
AFBeja, jogo difícil em Cuba a pôr à prova a exigente pré-épo-
ca da nossa equipa.
Esta equipa de infantis efectuou desde o dia 2 de Setembro, 
data do início desta época, 6 jogos de preparação:
1º Jogo - GDC Alvito 1-2 Lusitano de Évora
2º Jogo - GDC Alvito 6-3 Alcáçovas
3º Jogo - GDC Alvito 2-4 Ourique DC
4º Jogo - GDC Alvito 2-4 Despertar SC (Jogo de 30’ - Torneio)
5º Jogo - GDC Alvito 4-1 Juventude SC “B” (Jogo de 30’ - Tor-
neio)
6º Jogo - GDC Alvito 5-3 GD Portel
Acabou por ser uma pré-época positiva apesar de algumas 
exibições menos conseguidas, concretamente com o Ouri-
que, mas também com bons jogos, o último com o Portel e o 
primeiro com o Lusitano.
Com 6 jogos de treino, a equipa orientada por Hugo Cansa-
do, leva para o jogo na Cuba um grupo de jogadores mais 
que preparados para enfrentar o sempre difícil Sporting de 
Cuba.
O Campeonato de Infantis em tudo é igual ao de Benjamins, 
3 séries de 9 equipas, serão apuradas as primeiras duas 
classificadas de cada série para disputarem a 2ª fase, de 
onde sairá o Campeão. As equipas que não forem apuradas 
disputam a Taça de Infantis.

Benjamins iniciaram campeonato
A equipa de Benjamins do GDC Alvito jogou no sábado, 16 
de Outubro, a 1ª jornada do Campeonato Distrital de Benja-
mins.

A prova principal deste escalão vai ser dividida em 3 séries, 
a série que a nossa equipa integra é a “A” e tem 9 equipas, 
após a desistência do Clube Desportivo de Beja.
O campeonato será disputado até ao dia 5 de Março de 2011, 
serão 18 jornadas na 1ª fase para apurar os primeiros clas-
sificados de cada série. As seis equipas apuradas vão jogar a 
2ª fase em formato de campeonato para apurar o vencedor.

Campos e pisos da 1ª Divisão da AFB

O Campeonato Distrital da 1ª Divisão iniciou-se em Outubro.
São 14 equipas que vão disputar esta competição da AFBeja 
e 13 campos de futebol que vão estar em actividade a partir 
do próximo Domingo.
Hoje é a vez de mostrarmos o nome e o tipo de piso de todos 
os campos de futebol das equipas participantes:
CD Beja  -  Campo complexo Desportivo Fernando Mamede 
(relvado natural) em Beja
Despertar SC - Campo complexo Desportivo Fernando Mame-
de (relvado natural) em Beja
CF Vasco Gama - Estádio Municipal de Vidigueira (relvado sin-
tético) - Vidigueira
CA Aldenovense - Parque Desportivo de Vila Nova de São Ben-
to (relvado natural) em Vila Nova de São Bento
CDC Panoias - Campo das Eiras (terra batida) em Panoias
AJD Rosairense - Campo 1º de Maio (terra batida) em Rosá-
rio
CCD Bº Conceição - Campo de Jogos do Bairro da Conceição 
(relvado sintético) em Beja
Piense SC - Parque Desportivo 1º de Maio (relvado natural) 
em Pias
FC Serpa - Complexo Desportivo 25 de Abril (relvado sintéti-
co) em Serpa
SC Ferreirense - Estádio Municipal de Ferreira do Alentejo 
(relvado sintético) em Ferreira do Alentejo
CDP Milfontes - Campo de Jogos Foz do Mira (relvado sintéti-
co) em Vila Nova de Milfontes
FC Castrense - Estádio Municipal 25 de Abril (relvado natural) 
em Odemira
CD Almodôvar - Complexo Desportivo de Almodôvar (relvado 
sintético) em Almodôvar
FC São Marcos - Campo João Celorico Drago (terra batida) em 
São Marcos da Ataboeira

Em resumo, a 1ª Divisão AFB vai ter 5 equipas a jogar em 
campos com relvados naturais, 3 equipas a jogar em campos 
de terra batida e as restantes 6 equipas a jogarem em campo 
com relvados sintéticos.

GDC 
Alvito
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Novembro e Dezembro

29 de Outubro a 23
de Dezembro
Posto de Turismo

Exposição
“Cores e Retalhos”,
de Madalena Lança

4 a 25 de Novembro
Biblioteca Municipal
de Alvito

Exposição “Só bombas… 
piroclásticas”, de José 
Francisco Pereira

15 de Novembro
Alvito e Vila Nova
da Baronia

Energia mais eficiente 
– Programa ECO-EDP
Aproveite esta acção 
da EDP para trocar as 
lâmpadas antigas por 
lâmpadas económicas.

8 de Dezembro
6º CrossAlvito

Competição de atletismo 
em corta-mato disputada 
por escalões.

15 de Dezembro
Pavilhão Gimnodesportivo
de Alvito

Dia do Atletismo (1º Ciclo)

17 de Dezembro
Centro Cultural de 
Vila Nova da Baronia

Festa de Natal das 
Escolas

20 a 31 de Dezembro
Alvito e Vila Nova da Baronia

Férias Desportivas e Culturais
– Natal 2010

29 de Outubro a 19 de 
Novembro
Centro Cultural de Alvito

Exposição
“Em cada gesto”,
de Manuel Carvalho
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Limpeza de linhas de água em VNB
Uma empresa especializada realizou durante o mês 
de Agosto trabalhos de limpeza em duas linhas de 
água (barrancos) na freguesia de Vila Nova da Baro-
nia.
As duas intervenções contemplaram a remoção de 
canas e pedras bem como a limpeza da vegetação 
envolvente de forma a permitir o escoamento das 
águas da chuva e a evitar a ocorrência de cheias du-
rante o inverno.
Uma das linhas de água intervencionada é a que pas-
sa sobre a ponte romana e a outra, dentro da vila, 
situa-se nas imediações da Fonte da Bica Nova. 

Pintura de passadeiras no concelho
Está em curso uma campanha de remarcação da sinalização horizontal em 
Alvito e Vila Nova da Baronia. Esta intervenção está a ter especial cuidado com 
a pintura das passadeiras para peões.

Novo portão foi instalado no Centro Cultural de Vila Nova da Baronia
A Câmara Municipal de Alvito instalou um novo portão de acesso ao palco do 
Centro Cultural de Vila Nova da Baronia.
Depois de constatar que a antiga estrutura não apresentava as melhores condi-
ções para protecção do recheio do edifício, o Município optou por custear a execu-
ção e colocação de um novo portão no Centro Cultural. 
O projecto foi executado por uma empresa local e custou 3500 euros aos cofres 
da autarquia.

Limpeza de bermas em caminhos ruraisMANUTENÇÃo Do JARDIM Do LAR DE ALVITo
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Campanha de desratização

Pavimentação da estrada de acesso à estação 
de Alvito e à fábrica da UCASUL

Abertura de novas sepulturas

Limpeza e manutenção do Parque de Feiras

Pintura do Posto da GNR de Alvito Limpeza do Parque de merendas

Terraplanagem de terras junto ao parque 
de feiras em Alvito Manutenção de edifícios municipais
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SUPLEMENTO
DELIBERAÇÕES . CÂMARA MUNICIPAL e ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Distribuição Gratuita com o Boletim Municipal
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EDITAL N.º 17
(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 21 de Abril de 2010, foram tomadas as seguin-
tes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL APRESENTADA POR LUÍS MANUEL ROLÃO BARATA MONTEIRO. – Deliberado, por unanimidade, 
assumir o pagamento da indemnização ao queixoso, no valor de 681,18 € pelos prejuízos causados no seu veículo de marca MAZDA 5 de matrícula 47-CM-65. 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE DA PRAÇA DA REPÚBLICA. E CONSTITUIÇÃO DO JÚRI. - Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a abertura do concurso e constituição do júri.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE-PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE INÁCIA DAS DORES, EM QUE É REQUERENTE MARIANA ISABEL CARAPINHA – Delibera-
do, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE-PRESIDENTE REFERENTE À COMPRA DO OSSÁRIO Nº40, EM QUE É REQUERENTE AMÉRICO RODRIGUES DE ALMEIDA BARRAL. – Deliberado, 
por unanimidade, ratificar o mesmo.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE-PRESIDENTE REFERENTE À COMPRA DO OSSÁRIO Nº41, EM QUE É REQUERENTE AMÉRICO RODRIGUES DE ALMEIDA BARRAL.- Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o mesmo.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE-PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO POR OCASIÃO DAS FESTAS DE SANT´ÁGUEDA, PARA OS DIAS 9,10 E 11 
DE ABRIL, EM QUE É REQUERENTE A COMISSÃO DE FESTAS DE SANT’ÁGUEDA. Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO-DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS E ÉPOCA DESPORTIVA 2009/2010, EFECTUADO PELO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA. 
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.777,00€ para fazer face às deslocações do mês de Março e 514,01 € para fazer face às despesas com a aquisição 
de equipamentos desportivos.

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS, EFECTUADO PELO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO. Deliberado, por unanimidade, 
atribuir um subsídio no valor de 143,00 € para fazer face às despesas com deslocações em transportes próprios durante o mês de Março.

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS, EFECTUADO PELO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
subsídio no valor de 1.320,00 € para fazer face às despesas com deslocações em transportes próprios, durante o mês de Março.

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – DESLOCAÇÕES EM TRANSPORTES PRÓPRIOS, EFECTUADO PELO CLUBE AMADORES DE PESCA DO BAIXO ALENTEJO. Deliberado, por unanimida-
de, atribuir um subsídio no valor de 64,08 € para fazer face às despesas com deslocações em transportes próprios, durante os meses de Fevereiro e Março

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE AMADORES DE PESCA DO BAIXO ALENTEJO. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 829,00 € para fazer face às 
despesas com o Programa de Apoio à Modernização e Autonomia Associativa – Sub Programa de Equipamentos Desportivos

PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CENTRO CULTURAL DE VILA NOVA DA BARONIA, EFECTUADO PELOS ALUNOS DA TURMA DO 3º ANO DO CURSO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO-
COZINHA/PASTELARIA. Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência gratuita das instalações.

Paços do Município de Alvito, ao 22 de Abril de 2010

 EDITAL N.º 23

(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

Dr. João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 02 de Junho de 2010, foram tomadas as 
seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE LAURINDA ISABEL GARDUCHO FILIPE, EM QUE É REQUERENTE ANTÓNIO JORGE 
FILIPE BITO.
Deliberado por unanimidade, ratificar o mesmo. 



 EDITAL N.º 26
(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

Dr. João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 16 de Junho de 2010, foram tomadas as 
seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:

PROPOSTA DE 2ªALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL. – Deliberado por unanimidade, aprovar a alteração ao mapa de pessoal e submeter a aprovação da Assembleia Municipal.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR.PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE BAILES E GARRAIADAS NOS DIAS 10,11, 
12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE, NO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO E ÁREA ENVOLVENTE, EM QUE É REQUERENTE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE ALVITO - Deliberado por unanimidade, ratificar o acto.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA REFERIDA TAXA PARA A REA-
LIZAÇÃO DE BAILE DE FINALISTAS NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE NO CENTRO CULTURAL DE VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE MARIA JOANA LIMA PELADO- 
REPRESENTANTE DOS ALUNOS DO 3º ANO DA TURMA RESTAURANTE/BAR. Deliberado por unanimidade, ratificar o acto.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRECÇÃO INTERMÉDIA DE 3º GRAU.
Deliberado, por unanimidade, a abertura dos procedimentos para o recrutamento e selecção.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE DA PRAÇA DA REPÚBLICA.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de apresentação de propostas por mais 5 dias úteis, contados a partir da afixação do respectivo edital.

INTEGRAÇÃO DE ALUNO NO MAPA DE TRANSPORTES ESCOLARES.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a inclusão do aluno Diogo Soares, do Jardim-de-infância de Vila Nova da Baronia, no mapa de transportes escolares.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À NOVALVITO E ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO.
Deliberado, por unanimidade, aprovar o pagamento do subsídio à NOVALVITO, no valor de 598,62 € (Quinhentos e noventa e oito euros e sessenta e dois cêntimos) e à ASSOCIAÇÃO 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO, no valor de 771,05€ (Setecentos e setenta e um euros e cinco cêntimos), para fazer face às despesas com o processo Medidas de 
Contratos Emprego-Inserção do IEFP, relativamente à beneficiária Célia Martins.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR VICE PRESIDENTE. E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho e submeter à Assembleia Municipal a alteração ao regulamento.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À NOVALVITO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS.
Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio no valor de 2.075,10€ (Dois mil e setenta e cinco euros e dez cêntimos) para fazer face às despesas com as férias Desportivas 
e Culturais- Almograve 10.

REGULAMENTO DA II BIENAL “RAUL DE CARVALHO”.
Deliberado, por unanimidade, a aprovação do regulamento a submeter à Assembleia Municipal.

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA SECÇÃO DE FUTSAL.
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 482,24 € (Quatrocentos e oitenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos) para fazer face às despesas com desloca-
ções em transportes próprios.

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA SECÇÃO DE CICLOTURISMO.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR.PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE ANTÓNIO AUGUSTO MAGRINHO NUNES, EM QUE É REQUERENTE ISABEL MARIA 
MARCELINO NUNES.
Deliberado por unanimidade, ratificar o mesmo. 

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR.PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE PEDRO FRANCISCO, EM QUE É REQUERENTE A AGÊNCIA FUNERÁRIA N.S. DAS 
CANDEIAS.
Deliberado por unanimidade, ratificar o mesmo.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR.PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE ANA MARIA MONCACHO, EM QUE É REQUERENTE ISIDORO MANUEL MONCAHO 
BRANQUINHO.
Deliberado por unanimidade, ratificar o mesmo. 

APOIOS FINANCEIROS AOS CLUBES- ÉPOCA DESPORTIVA 2009-2010, EFECTUADO PELO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO - Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
subsídio no valor de 90,24€, para fazer face às despesas com a reparação de viaturas de atletas e 261,52 € para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos 
desportivos.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DA ABERTURA DO BAR DA PISCINA MUNICIPAL PARA O DIA 29 E PROLONGAMENTO DO HO-
RÁRIO DE FUNCIONAMENTO NOS DIAS: TERÇAS, QUARTAS, QUINTAS E DOMINGOS, ATÉ ÀS 2 HORAS E SEXTAS, SÁBADOS E VÉSPERAS DE FERIADOS ATÉ ÀS 4 HORAS Deliberado, 
por unanimidade, ratificar o mesmo. 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO POVO DE VILA NOVA DA BARONIA. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 5.000,00 €, para fazer face às despesas 
com a Corrida de Toiros a realizar no dia 17-07-2010.

PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO CULTURAL DE VILA NOVA DA BARONIA, EFECTUADO PELA TURMA DO 3º ANO DO CURSO DE RESTAURAÇÃO, PARA A 
REALIZAÇÃO DE UM BAILE DE FINALISTAS A REALIZAR NO DIA 12 DE JUNHO. Deliberado, por unanimidade, a cedência gratuita aos referidos alunos.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA VI EXPOBARONIA, A REALIZAR AQUANDO DA FEIRA ANUAL, DIAS 16,17 E 18 DE JULHO DE 2010. Deliberado, por unanimidade, aprovar as refe-
ridas normas de funcionamento.

DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO COERCIVA DE OBRAS, COM VISTA À CORRECÇÃO DAS CONDIÇÕES VERIFICADAS NO Nº3 DO ARTº 89º DO RJUE, NO PRÉDIO SITO NA RUA MESTRE DE 
AVIZ, Nº23 EM VILA NOVA DA BARONIA, PROPRIEDADE DE HERDEIROS DE AUGUSTO JOSÉ DOS REIS E DE GUILHERMINA NASCIMENTO DOS SANTOS. Deliberado, por unanimidade, 
determinar a execução das obras constantes no respectivo auto, fixando-se para o efeito os seguintes prazos: Prazo de apresentação do pedido de licenciamento da demolição: 30 
dias contados a partir da notificação ao proprietário: Prazo para a conclusão das obras: 30 dias contados a partir da emissão da licença de demolição.

DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO COERCIVA DE OBRAS, COM VISTA À CORRECÇÃO DAS CONDIÇÕES VERIFICADAS NO Nº3 DO ARTº 89º DO RJUE, NO PRÉDIO SITO NA RUA LUÍS DE 
CAMÕES, Nº30 EM VILA NOVA DA BARONIA, PROPRIEDADE DE HERDEIROS DE CLAUDINO AIRES E MARIA GERTRUDES COVELINHAS. Deliberado, por unanimidade, determinar a 
execução das obras constantes no respectivo auto, fixando-se para o efeito os seguintes prazos: Prazo de início das obras – 30 dias contados a partir da notificação aos proprie-
tários: Prazo para a conclusão das obras: 10 dias após o início das mesmas.

DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO COERCIVA DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO – CORRECÇÕES DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE – Nº2 DO ARTIGO 89º DO RJUE, NO 
PRÉDIO SITO NA RUA BENTO DE JESUS CARAÇA Nº6, EM VILA NOVA DA BARONIA, PROPRIEDADE DA COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE VILA NOVA DA BARONIA. Deliberado, 
por unanimidade, determinar a execução das obras constantes no respectivo auto, fixando-se para o efeito o seguinte prazo: 45 dias úteis.

Paços do Município de Alvito, aos 4 de Junho de 2010



Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 487,30 € (Quatrocentos e oitenta e sete euros e trinta cêntimos) para fazer face às despesas com deslocações em 
transportes próprios.

PEDIDO DE ENTRADA GRATUTIA NAS PISCINAS MUNICIPAIS, DOS BOMBEIROS EFECTIVOS E BOMBEIRITOS, EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALVITO.
Deliberado, por unanimidade, autorizar a entrada gratuita nas Piscinas Municipais dos Bombeiros e Bombeiritos, constantes da relação em anexo.

PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA ESPLANADA PELO PERÍODO DE 12 MESES, NA RUA PINTO DE MELO, Nº35, EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE 
MARIA EUGÉNIA VIOLA FIALHO.
Deliberado, por unanimidade; aprovar a concessão da licença.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VEREADOR REFERENTE AO PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA ESPLANADA DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS 
“PRAÇA DAS LARANJEIRAS” SITO NA RUA 25 DE ABRIL Nº21 EM VILA NOVA DA BARONIA, PELO PERÍODO DE 4 MESES, EM QUE É REQUERENTE JOSÉ PAULO CIPRIANO MOTA DOS 
SANTOS.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto.

PUBLICIDADE, LICENCIAMENTO DE PLACA PUBLICITÁRIA, NO LARGO DO RELÓGIO, Nº25 EM ALVITO, CUJO REQUERENTE É LUÍS MANUEL SARAGOÇA FERRO.
Deliberado, por unanimidade, aprovar o licenciamento pretendido.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESPEITANTES AO PEDIDO DE TRANSPORTE, EFECTUADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E 
AMIGOS DAS ESCOLAS P.P. 1-2-3 DE ALVITO.

Paços do Município de Alvito, aos 18 de Junho de 2010

 EDITAL N.º 27
(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

Dr. João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 30 de Junho de 2010, 
foram tomadas as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO E GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE VILA NOVA DA BARONIA – FÉRIAS DES-
PORTIVAS E CULTURAIS VERÃO 2010. – Deliberado por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.599,00 € (Mil quinhentos e noventa e nove euros), 
ao Grupo Desportivo e Cultural de Alvito, e um subsídio no valor de 1.586,00 € (Mil quinhentos e oitenta e seis euros) ao Grupo Desportivo e Cultural de Vila 
Nova da Baronia, destinada a fazer face às despesas com as Férias Desportivas e Culturais Verão 2010- Animação na Piscina Municipal.

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO 
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 600,00 € (Seiscentos euros), para fazer face às despesas com o 2º Encontro de Grupos Corais 
Alentejanos.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO CORAL “AMIGOS DO CANTE DE ALVITO”.
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 600,00 € (Seiscentos euros), para fazer face às despesas com o 2º Encontro de Grupos Corais 
Alentejanos.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESPEITANTES AO PEDIDO DE TRANSPORTE, EFECTUADO PELA JUNTA DE VILA NOVA DA BARONIA.
Deliberado, por unanimidade, isentar a referida Junta de Freguesia do pagamento dos encargos respeitantes ao transporte para o passeio de reformados.

Paços do Município de Alvito, ao 01 de Julho de 2010

 EDITAL N.º 28
(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

Dr. João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 14 de Julho de 2010, foram tomadas as 
seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO, PELO PERÍODO DE 65 DIAS, EFECTUADO PELO SR. VEREADOR MÁRIO NELSON DA SILVA SIMÕES, A CONTAR DO DIA 5 DE JULHO.
Deliberado, por unanimidade, autorizar o pedido, ao abrigo do artº77, alínea c) nº3 da Lei nº169/99, de 18/09, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE EXUMAÇÃO/INUMAÇÃO DA OSSADA DE HELENA DE JESUS CARVALHO, EM QUE É REQUE-
RENTE LINA MARIA CAVALETE ANDRÉ.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE MARIA ROSA FERREIRA CAVALETE ANDRÉ, EM QUE É REQUERENTE LINA 
MARIA CAVALETE ANDRÉ.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE FERNANDA DOROTEIA PERES MARQUES, EM QUE É REQUERENTE A AGÊN-
CIA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A REALIZAÇÃO DE BAILES E MÚSICA AO VIVO NOS 
DIAS 3 E 4 DE JULHO, NA PRAÇA DA REPÚBLICA E NO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO, EM QUE É REQUERENTE A JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITO.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, REQUERIDA PELA JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITO, PARA 
AS FESTAS NOS DIA 9,16,23 E 30 DE JULHO E 6,13 E 20 DE AGOSTO.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO E A TURISMO DO ALENTEJO E.R.T.- DINAMIZAÇÃO DO MONTADO ALENTEJANO COMO BEM CUL-
TURAL UNIVERSAL.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta.

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO E A TURISMO DO ALENTEJO ERT. - REDE DE CENTROS DE ACOLHIMENTO TURÍSTICO – CHA-
VES DO ALENTEJO.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO 



 EDITAL N.º 31
(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

Dr. João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 28 de Julho de 2010, foram tomadas as 
seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:

PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ALVITO À INDUSTRIA (PLATAFORMA PARA AS INDÚSTRIAS CRIATIVAS.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a adesão do Município ao referido projecto.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE PARCERIA INTERMUNICIPAL – PLANO TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO 
ENTRE A AMBAAL E O MUNICÍPIO DE ALVITO.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE CORTE TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO (2 A 3 MINUTOS) COM EXCEPÇÃO DE TRANSPORTES 
DE EMERGÊNCIA NA AVENIDA 1º DE MAIO, EM VILA NOVA DA BARONIA, ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE JULHO AQUANDO AS GRAVAÇÕES DA MINI SÉRIE HISTÓRICA INTITULADA “O 
SEGREDO DE MIGUEL ZUZARTE”, EM QUE É REQUERENTE A PRODUTORA HOP.
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR- REFEIÇÕES PRÉ ESCOLAR 2010-2011 – Deliberado por unanimidade, aprovar os seguintes apoios -  Freguesia de Alvito -  8 alunos , apoio correspon-
dente ao escalão A; 4 alunos apoio correspondente ao escalão B; Freguesia de Vila Nova da Baronia – 3 alunos apoio correspondente ao escalão A e 7 alunos correspondente 
ao escalão B.

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR- APOIOS SÓCIO EDUCATIVOS  2010-2011 – Deliberado, por unanimidade, aprovar os seguintes apoios – Freguesia de Alvito – 1º ciclo: 8 alunos escalão 
A – 104,00€; 9 alunos escalão B – 58,50€; Freguesia de Vila Nova da Baronia – 1º ciclo: 11 alunos escalão A -143,00€; 13 alunos escalão B – 84,50€.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE ENTRADA GRATUITA NA PISCINA MUNICIPAL, EFECTUADO PELA APCC.(ASSOCIAÇÃO 
PARA A PROMOÇÃO CULTURAL DA CRIANÇA). Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE ENTRADA GRATUITA NA PISCINA MUNICIPAL, EFECTUADO PELA FUNDAÇÃO IRENE 
ROLO. Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO NA VI EXPOBARONIA, EFECTUADO PELA TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T. Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de isenção.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO PARA O ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBI-
DAS “PRAÇA DAS LARANJEIRAS”, SITO NA RUA 25 DE ABRIL, EM VILA NOVA DA BARONIA, PROPRIEDADE DE JOSÉ PAULO CIPRIANO DOS SANTOS PARA O DIA 18 DE JULHO COM 
ABERTURA ÀS 05 HORAS E ENCERRAMENTO ÀS 23 HORAS. Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE AO PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ESTALEIRO NO LOCAL PORTA DO MOINHO DA AZINHEIRA, EM QUE É 
REQUERENTE EDIA/MONTE ADRIANO – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO. Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo.

Paços do Município de Alvito, ao 29 de Julho de 2010

 EDITAL N.º 32
(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

Luís Vicente Banha Beguino, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alvito,torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 11 de Agosto de 2010, foram tomadas 
as seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE CLARIMUNDO ANTÓNIO GUERRA AMARO, EM QUE É REQUERENTE ALBERTINA JÚLIA GUERRA 
DA SILVA RAPOSO. Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE ODILIA LUÍSA MONTE, EM QUE É REQUERENTE FERNANDO JOSÉ DO MONTE SARGAÇO. 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO ALENTEJO DE TORONTO. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 250,00€ (Duzentos e cinquenta euros) para apoio à 
organização da XXVI Semana Cultural Alentejana a realizar no Canadá de 13 a 17 e 29 e 30 de Outubro de 2010.

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO XXXIV ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS ALENTEJANOS PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE CANTO CORAL 
ALENTEJANO DE ALVITO, A REALIZAR NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2010.Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 600,00 € (Seiscentos Euros) para 
suportar as despesas com a realização do XXXIV Encontro de Grupos Corais Alentejanos 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO. Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao Clube da Natureza de Alvito, destinada a fazer 
face às despesas com deslocações em transportes próprios, durante o mês de Junho.

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE ALVITO E GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE VILA NOVA DA BARONIA – Deliberado, por unanimidade, 
atribuir um subsídio no valor de 780,00€ (Setecentos e oitenta euros) ao Grupo Desportivo e Cultural de Alvito e de 624,00 € (Seiscentos e vinte e quatro euros) ao Grupo Despor-
tivo e Cultural Baronia, destinado a fazer face às despesas com as Férias Desportivas e Culturais Verão 2010 – Animação da Piscina Municipal. 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO PARA JOVENS COM IDADE INFERIOR A 25 ANOS, NAS PISCINAS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE, DIA 12 DE AGOSTO 

Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.112,36€ (mil cento e doze euros e trinta e seis cêntimos), para fazer face às despesas com transportes próprios 
durante o mês de Maio.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE AMADORES DE PESCA DO BAIXO ALENTEJO.
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.016,08 € (Mil e dezasseis euros e oito cêntimos) para fazer face às despesas com deslocações em transportes 
próprios durante os meses de Abril e Maio.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS PARTICIPANTES DE HIDROGINÁSTICA E STEP NAS PISCINAS MUNICIPAIS.
Deliberado, por unanimidade, isentar o referido pagamento.

VISTORIA A UMA EDIFICAÇÃO SITA NA RUA 5 DE OUTUBRO, Nº29 DA FREGUESIA DE VILA NOVA DA BARONIA, PROPRIEDADE DOS HERDEIROS DE FERNANDO AUGUSTO PIONITA.
Deliberado, por unanimidade, tomar a posse administrativa do imóvel, a fim de se proceder aos trabalhos mencionados no auto de vistoria nº08/2009, para lhe dar execução 
imediata.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VEREADOR REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DE OBRAS, CONCEDIDO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 02/06/2010, NA 
EDIFICAÇÃO SITA NA RUA MESTRE DE AVIZ, Nº23 PROPRIEDADE DE HERDEIROS DE AUGUSTO JOSÉ DOS REIS E DE GUILHERMINA NASCIMENTO DOS SANTOS. Deliberado, por 
unanimidade, RATIFICAR O MESMO.

Paços do Município de Alvito, ao 15 de Julho de 2010



 EDITAL N.º 33
(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 25 de Agosto de 2010, foram tomadas as 
seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE-PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE JOSÉ MANUEL CANSADO, EM QUE É REQUERENTE AMARILDE DOS ANJOS FIALHO. 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE-PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE JOAQUIM MANUEL ROMANEIRO MIRA, EM QUE É REQUERENTE MARIA TERESA CANSA-
DO MIRA ROMANEIRO. Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE-PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE MARIA NATÁLIA SEGISMUNDO, EM QUE É REQUERENTE FRANCISCO JOAQUIM SEGIS-
MUNDO FARIA. Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

RASTIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE-PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, EM QUE É REQUERENTE O GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA. 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

TAXA A APLICAR PARA FIXAR O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS. Deliberado, por unanimidade, aprovar a manutenção das taxas aplicadas no ano de 2010 e submeter à 
Assembleia Municipal. 

PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS DE SAÚDE AOS UTENTES DO CARTÃO SOCIAL DO MUNÍCIPE IDOSO. Deliberado, por unanimidade, aprovar as seguintes com-
participações: Mariana Maria do Ó- 9,65 € ; Manuel António Rosado – 14,16€; Francisca Maria – 4.56€ ; Pedro Esteves Candeias – 21,97€ ; Inocêncio Marques – 10.98€ ; Maria 
Antónia Batista – 7,49€ ; Gertrudes Rosa Melenas – 6,08€ ; Romana Augusta Rosado – 14,01€; José Manuel Trindade Grilo – 48,04; Maria do Céu Santos Coelho – 13,33€; Bento 
Mira Nunes -86,52€; Manuel Braga de Carvalho – 38,36€; José Nunes do Olival- 4,47€;.

REVALIDAÇÃO DO CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPE IDOSO. Deliberado, por unanimidade, atribuir o Cartão Social do Munícipe Idoso aos seguintes utentes: Inocêncio Marques; Maria 
Antónia Batista; Manuel Joaquim Carvalheira; Luísa Ana Policarpo Grilo; Gertrudes Rosa Melenas; Romana Augusta Rosado; José Manuel Trindade Grilo; Maria do Céu Santos 
Coelho; Francisco Luís Carola Santinho; Bento Mira Nunes; Maria Luísa Conceição Ribeiro; Manuel Braga de Carvalho; José Nunes do Olival; Josefina da Conceição Vaz; Maria Luísa 
Serrano Candeias Gonçalves; Mariana Maria do Ó; Manuel António Rosado; Francisca Maria e Pedro Esteves Candeias. 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR. - APOIOS SÓCIO EDUCATIVOS 2010/2011 -1º CICLO. Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio ao aluno Artur Gonçalves da Silva, tendo ficado posi-
cionado no escalão A.

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR- APOIOS SÓCIO EDUCATIVOS DO 1º CICLO – Deliberado, por unanimidade, atribuir os seguintes apoios: Joaquim Balão Nascimento Pereira – escalão A; 
Angélica Isabel Rosado Barbosa, escalão A e Francisco Eduardo Gaspar Carvalho, escalão B.

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – REFEIÇÕES PRÉ-ESCOLAR 2010/2011. Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio a Leonor Sofia Rosado Cananão, escalão B.

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração e submeter à Assem-
bleia Municipal.

PROPOSTA DE REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE ALVITO E CRIAÇÃO DA CMJA (COMISSÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE ALVITO). Deliberado, por una-
nimidade, aprovar o regulamento e submeter à Assembleia Municipal.

PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PROVA DE CICLOTURISMO, A REALIZAR PELA CASA DO BENFICA DE VIANA DO ALENTEJO. Deliberado, por unani-
midade, dar parecer favorável.

PEDIDO DE PLACA PUBLICITÁRIA NO MINIMERCADO DOS ARCOS, EM ALVITO, CUJO REQUERENTE É JOSÉ JOAQUIM FITAS ROMANEIRO. Aprovado, por unanimidade, o licenciamento 
pretendido, a título precário, pelo prazo máximo de um ano, renovável.

PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DO BAR DAS PISCINAS NOS DIAS 27 E 28 DO CORRENTE ATÉ ÀS 8H DA MANHÃ. Deliberado, por unanimidade, aprovar o prolongamento 
do horário, por motivo da realização das Festas da Vila.

Paços do Município de Alvito, ao 26 de Agosto de 2010

2010. Deliberado, por unanimidade, isentar o respectivo pagamento aos utilizadores, com idade inferior a 25 anos, na Piscina Municipal ao abrigo do disposto na alínea d) do artº 
10º do Regulamento Geral do Funcionamento da Piscina Municipal de Alvito conjugado com o artº 8º da Tabela de Taxas e Preços.

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO URBANO SITO NO PRÉDIO RÚSTICO “SÍTIO DO CURRAL” – ALVITO EM QUE É 
REQUERENTE F. REBOCHO & ROSA, LDª. Deliberado, por unanimidade, a homologação do respectivo auto de recepção. 

POSSE ADMINISTRATIVA NA SEQUÊNCIA DE UMA VISTORIA À EDIFICAÇÃO SITA NA RUA LUÍS DE CAMÕES, Nº30 DA FREGUESIA DE VILA NOVA DA BARONIA, PROPRIEDADE DOS 
HERDEIROS DE CLAUDINO AIRES E MARIA GERTUDES COVELINHAS. Deliberado, por unanimidade, a posse administrativa do imóvel. 

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 04 MESES, NA RUA PINTO DE MELO, Nº35 EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE É REQUERENTE MARIA EUGÉNIA VIOLA FIALHO. 
Deliberado, por unanimidade, conceder a licença, pelo período solicitado.

Paços do Município de Alvito, ao 12 de Agosto de 2010

 EDITAL N.º 34
(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 08 de Setembro de 2010, foram tomadas as 
seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE-PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE MARIA GUILHERMINA FAIAS BIGUINO, EM QUE É REQUERENTE JOSÉ JOAQUIM BIGUINO. 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR. VICE-PRESIDENTE REFERENTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, EM QUE É REQUERENTE A ASSOCIAÇÃO JUVENIL NOVA GERAÇÃO. 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO, E A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO SOBRE O ENQUADRAMENTO 
DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo.

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALVITO E A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO SOBRE O SERVIÇO DE SOCORRO A 
NÁUFRAGOS. Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM QUE É REQUERENTE ANDREIA ISABEL R. COELHO. Deliberado, por unanimidade; aprovar a isenção do pagamento à 
referida aluna.



ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR- APOIOS SÓCIOS EDUCATIVOS 1º CICLO 2010/2011. Deliberado, por unanimidade, aprovar as seguintes candidaturas: Ana Sofia Tripa Pereira – 1º escalão; 
Tomás Miguel Seco Gazzo Pola -2º escalão.

PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALVITO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALVITO. Deliberado, por unanimidade, aprovar o 
referido acordo de colaboração.

PROLONGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DOS DUODÉCIMOS AOS CLUBES, REFERENTE À ÉPOCA DESPORTIVA 2009/2010. Deliberado, por unanimidade, aprovar o prolongamento da 
atribuição dos referidos duodécimos.

CONSTRUÇÃO DE PARQUE PROVISÓRIO PARA ETNIAS NÓMADAS. Deliberado, por unanimidade, aprovar a construção do Parque provisório para etnias nómadas e a aquisição de 
6 garagens de madeira e um abrigo em madeira.

PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DO BAR DA SOCIEDADE FILARMÓNICA INSTRUÇÃO E RECREIO VILANOVENSE, ATÉ ÀS 4 HORAS, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2010.Deli-
berado, por unanimidade, aprovar o prolongamento de horário.

PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO PARA O ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS “PRAÇA DAS LARANJEIRAS”, SITO NA RUA 25 DE ABRIL Nº21 EM VILA NOVA DA BARONIA, 
PROPRIEDADE DE JOSÉ PAULO CIPRIANO DOS SANTOS, PARA O DIA 12 DE SETEMBRO ATÉ ÀS 6,00 HORAS DA MANHÃ. Deliberado, por unanimidade, aprovar o prolongamento de 
horário.

Paços do Município de Alvito, ao 09 de Setembro de 2010

 EDITAL N.º 35
(Publicidade das deliberações, artº. 91º.da Lei nº.169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 22 de Setembro de 2010, foram tomadas as 
seguintes deliberações, destinadas a ter eficácia externa:

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR.PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE DEOLINDA CELESTE CABANAS, EM QUE É REQUERENTE MARIA DA CONCEIÇÃO 
CABANAS DAS NEVES. Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR.PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE INUMAÇÃO DE VIRGILIO JOAQUIM MONCACHO, EM QUE É REQUERENTE MARIA CAROLINA 
CHARRUA MONCACHO. Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO SR.PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, EM QUE É REQUERENTE A SOCIEDADE FILARMÓNICA INSTRUÇÃO 
E RECREIO VILANOVENSE. Deliberado, por unanimidade, ratificar o mesmo. 

AUTORIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE DONATÁRIO DA CHC – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO COOPERATIVA, CRL A FAVOR DA UNIFE – UNIÃO DE COOPERATIVAS DE FARO E ÉVORA, C.R.L, 
COMO ENTIDADE PROMOTORA DE TODOS OS FOGOS OBJECTO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO, ASSUMINDO TODOS OS COMPROMISSOS E RESPONSABILIDA-
DES INERENTES EM SUBSTITUIÇÃO DA C.H.C. Deliberado, por unanimidade o reconhecimento da substituição do donatário.

AUTORIZAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE ÓNUS SOBRE PRÉDIO DOADO. Deliberado, por unanimidade, autorizar o actual donatário (CHC) do prédio sito na Rua das Fábricas, em Alvito 
a constituir ónus real sobre o dito prédio no INH Instituto Nacional de Habitação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS NºS 4 E 5 DE 2010. Deliberado, por unanimidade, a autorização para a abertura do procedimento concursal nº04/0210 para Técni-
co Superior, área de Assistente Social e nº5/2010 para Assistente Técnico, área de Animação Sócio-Cultural /Desporto nos moldes e condições expressas na informação e anexo 
II  e autorização da Assembleia Municipal nos termos do artigo 23º da lei 3 –B/2010, de 28 de Abril.

PREÇOS DA ÁGUA FORNECIDA NO CONCELHO. ACTUALIZAÇÃO. Deliberado, por, unanimidade, aprovar o seguinte tarifário:

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR- APOIOS SÓCIOS EDUCATIVOS 1º CICLO 2010/2011. Deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte candidatura: Tomás Lemos Matoso Rodrigues – 2º 
escalão.

PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS DE SAÚDE AO UTENTE DO CARTÃO SOCIAL DO MUNÍCIPE IDOSO. Deliberado, por unanimidade, aprovar o pagamento de 50% 
das despesas efectuadas com medicamentos ao utente António Augusto Fialho, cujo total das comparticipações corresponde a 1086,04 € referente aos anos de 2008,2009 e 
2010.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO CAMPOS DO ALENTEJO. Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 4.000,00€ destinado a suportar as despesas com a 
deslocação do grupo de música popular Campos do Alentejo a Toronto, Canadá.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DA NATUREZA DE ALVITO- Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 392,04€, destinado a fazer face às despesas com 
deslocações em transportes próprios.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL BARONIA. – Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 659,00€ destinado ao programa de 
realização de eventos desportivos pontuais – sub-programa: exibição de espectáculos desportivos. 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO JUVENIL NOVA GERAÇÃO. - Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.307,28€, destinado a fazer face com as 
despesas referentes ao aluguer das casas de banho portáteis, no âmbito das Festas de Alvito.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO BENFICA DE VIANA DO ALENTEJO- Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 250,00€ destinado à aquisição de prémios, 
publicidade e outras despesas, no âmbito da realização do 12º Passeio de Ciclo turismo.

CONDIÇÕES DA HASTA PÚBLICA – DIVERTIMENTOS DO EVENTO FEIRA DOS SANTOS 2010. Deliberado, por unanimidade, apreciar e aprovar as condições para o evento.

VISTORIA A UMA EDIFICAÇÃO SITA NA RUA PINTO DE MELO Nº87 EM VILA NOVA DA BARONIA, PROPRIEDADE DOS HERDEIROS DE ANTÓNIO SARAGOÇA.



Deliberado, por unanimidade, a Câmara tomar posse administrativa do imóvel.

PUBLICIDADE. – LICENÇA DE PLACA PUBLICITÁRIA, NO LARGO DO CASTELO, Nº4-5 EM ALVITO., EM QUE É REQUERENTE F.JOTACONTA – GABINETE DE CONTABILIDADE, LDª- Delibe-
rado, por unanimidade a aprovação do licenciamento, a título precário pelo prazo máximo de um ano, renovável, não tendo participado na votação, por se ter retirado da sala em 
virtude de impedimento legal, o Senhor Vereador Fernando Joaquim Galhano Viola.

PEDIDO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO ANUAL DE UMA MÁQUINA DE DIVERSÃO PARA O BAR PORTA 36, PROPRIEDADE DE ANTÓNIO JOAQUIM HEITOR COELHO, EM VILA NOVA DA 
BARONIA, CUJA ENTIDADE EXPLORADORA É DILMA ÉVORA FONSECA. Deliberado, por unanimidade, emitir a licença de exploração.

ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA, NA RUA DR. LUÍS CERQUEIRA, LOTE Nº30 EM ALVITO, CUJO REQUERENTE É ANTÓNIO MACHADO DA CONCEIÇÃO.
Deliberado, por unanimidade, atribuir aos vãos pertencentes ao referido prédio o nº123 para o vão da entrada do prédio e o nº 127 para o Portão.

ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA NA RUA DE ABRANTES EM ALVITO, CUJO REQUERENTE É FRANCISCO MARQUES & FILHA, LDª. Deliberado, por unanimidade, atribuir ao vão 
pertencente ao prédio o nº3A.

PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DO BAR DA SOCIEDADE FILARMÓNICA INSTRUÇÃO E RECREIO VILANOVENSE, ATÉ ÀS 4 HORAS, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2010.Deli-
berado, por unanimidade, aprovar o prolongamento de horário.

PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO PARA O ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS “PRAÇA DAS LARANJEIRAS”, SITO NA RUA 25 DE ABRIL Nº21 EM VILA NOVA DA BARONIA, 
PROPRIEDADE DE JOSÉ PAULO CIPRIANO DOS SANTOS, PARA O DIA 12 DE SETEMBRO ATÉ ÀS 6,00 HORAS DA MANHÃ. Deliberado, por unanimidade, aprovar o prolongamento de 
horário.

Paços do Município de Alvito, ao 23 de Setembro de 2010

EDITAL N.º 38
(Publicidade das deliberações, art.º 91.º. da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01)

João Luís Batista Penetra, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que em reunião ordinária desta, realizada no dia 06 de Outubro de 2010, foram tomadas as seguintes 
deliberações, destinadas a ter eficácia externa: 

AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇA – COM PROFISSIONAL PARA ELABORAR CANDIDATURAS A FUNDOS 
NACIONAIS E COMUNITÁRIOS. – Deliberado, por maioria, com três abstenções dos Vereadores Mário Simões, Fernando Viola e Vicente Maurício, autorizar a celebração do contrato. 

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, PARA A REALIZAÇÃO DE BAILE, NO DIA 18 DE 
SETEMBRO, NO LARGO DA CASA DO POVO EM VILA NOVA DA BARONIA, EM QUE FOI REQUERENTE O CLUBE DE CAÇADORES DE VILA NOVA DA BARONIA – 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto. 

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE À 11.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2010 – Deliberado, por maioria, com três abstenções dos Vereado-
res Mário Simões, Fernando Viola e Vicente Maurício, ratificar o acto

AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇA – COM PROFISSIONAL DA ÁREA DE MÚSICA PARA LECCIONAR A DIS-
CIPLINA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DO CONCELHO. – Deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do contrato. 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS GRUPOS DESPORTIVOS DE ALVITO E BARONIA -
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 741,00€ (setecentos e quarenta e um euros) e 650,00€ (seiscentos e cinquenta euros) ao Grupo Desportivo de Alvito e ao 
Grupo Desportivo Baronia, respectivamente. 

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO – Deliberado, por unanimidade, aprovar a celebração do Protocolo de Colaboração para 
visita aos espaços do Museu. 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA 
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 400,00€ (quatrocentos euros). 

AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇA – COM PROFISSIONAL DE JORNALISMO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM – 
Deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração da prestação de serviços por um período de três meses, eventualmente renovável. 

AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇA – COM PROFISSIONAL NA ÁREA DE GRAFISMO – Deliberado, por unanimi-
dade, a celebração da prestação de serviços, por um período de três meses, eventualmente renovável. 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE CANTE CORAL ALENTEJANO DE ALVITO – Deliberado, por unanimidade, isentar a Asso-
ciação do Grupo de Canto Coral Alentejano de Alvito do pagamento dos encargos respeitantes ao pedido de transporte para os dias 09 de Outubro, 21 de Outubro e 18 de Novembro do 
corrente ano. 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO CAMPOS DO ALENTEJO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO – Deliberado, por unanimidade, isentar o 
Grupo Campos do Alentejo dos Bombeiros Voluntários de Alvito do pagamento dos encargos respeitantes ao pedido de transporte para o dia 13 de Outubro do corrente ano. 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA BANDA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO – Deliberado, por unanimidade, isentar a Banda dos Bombeiros Vo-
luntários de Alvito do pagamento dos encargos respeitante ao pedido de transporte para o dia 24 de Outubro do corrente ano. 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO CORAL AMIGOS DO CANTE DE ALVITO – Deliberado, por unanimidade, isentar o Grupo Coral Amigos do Cante de 
Alvito do pagamento dos encargos respeitantes ao pedido de transporte para o dia 16 de Outubro de 2010. 

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO. PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE TRANSPORTE DO GRUPO CAMPOS DO ALENTEJO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁ-
RIOS DE ALVITO – Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto do Presidente da Câmara que deferiu favoravelmente o pedido de transporte do Grupo Campos do Alentejo dos Bombeiros 
Voluntários de Alvito para o dia 03 de Outubro de 2010.

RATIFICAÇÃO DO ACTO DO. PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE AO PEDIDO DE TRANSPORTE DA ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE CANTO CORAL ALENTEJANO 
DE ALVITO – Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto do. Presidente da Câmara referente ao pedido de transporte para o dia 03 de Outubro de 2010. 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO CORAL “AS MADRUGADEIRAS DE ALVITO” – Deliberado, por unanimidade, isentar o Grupo Coral “As Madruga-
deiras de Alvito” do pagamento dos encargos respeitantes ao pedido de transporte para o dia 23 de Outubro de 2010. 

MUDANÇA DE LOCAL DO MERCADO MENSAL DE ALVITO – Deliberado, por unanimidade, a mudança de local do Mercado Mensal da Freguesia de Alvito para o Parque de Feiras 
e Exposições. 

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E A BIOSYS, SERVIÇOS DE AMBIENTE LDA. – Deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do 
Protocolo com a Biosys. 

Paços do Concelho, 07 de Outubro de 2010



Município de Alvito
Câmara Municipal

Câmara Municipal de Alvito, Edifício Paços do Município
Largo do Relógio, nº 1, 7920-022 Alvito
Telf:284 480 800 | Fax: 284 485 157

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EDITAL

ANTÓNIO FERNANDO PENEDO PITEIRA, Presidente da Assembleia Municipal do Concelho de Alvito:

Torna público, nos termos do artigo 91.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que em sessão ordinária realizada em 26 de Junho de 2010, 
a Assembleia Municipal deliberou o seguinte:

1. Aprovar, por maioria, (Com uma abstenção, do Deputado Nuno Bon de Sousa) por não estar presente, na sessão anterior, a acta da 4ª sessão Ordinária de 2010, da Assembleia Munici-
pal.

2. Aprovar, por unanimidade, a manutenção das taxas aplicadas no ano de 2010 (Prédios urbanos – 0,7%; prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI- 0,25%; prédios rústicos 0,8%.

3. Reprovar, por maioria, com (7 votos contra PS e MS) (4 abstenções – CDU) e (3 votos a favor CDU), a alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do ensino 
superior.

4. Aprovar, por maioria, com (3 votos contra MS); (7 abstenções 4PS e 3CDU); (4 a favor), a proposta de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Alvito.

5. Aprovar, por unanimidade, após escrutínio secreto, o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia, para participar como vogal na constituição do Conselho Cinegético 
Municipal.,

6. Aprovar, por unanimidade, o procedimento concursal nº05/2010 de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente Técnico da Carreira de Assis-
tente Técnico – Área Funcional de Animação Sócio Cultural/Desporto, conforme caracterização no mapa de pessoal.

7. Aprovar, por unanimidade, a proposta de inclusão das sugestões do Deputado Dr. Serra, no Regimento da Assembleia Municipal.

8. Aprovar, por maioria, Com 7 votos contra (3 MS e 4 PS) e 7 votos a favor a alteração do Plano Director Municipal, por adaptação ao PROTA- (Plano Regional de Ordenamento do Ter-
ritório Alentejo). O Presidente da Assembleia usou o voto de qualidade.

Para constar se publica o presente edital, de 1 página, e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de costume, durante cinco dias e na Internet na página do Município 
em www.cm-alvito.pt.

Alvito, 27 de Setembro de 2010


