N.º 2 - JANEIRO 2021
GRATUITA

“Your Fit Pump”

O Baronia tem planos concretos para o futuro a curto-prazo, em
termos de crescimento ou evolução do clube? Ou o objetivo é
continuar a trabalhar como têm feito até hoje?
A curto-prazo, temos como objetivos claros a restruturação administrativa
e melhorar a comunicação, para aproximar o Clube dos sócios e trazer o
Clube para Vila Nova. Este é o grande objetivo, não diria a curto-prazo, mas
é essencial para podermos crescer e reconquistar identidade.
Necessitamos de outras infraestruturas, ainda assim, mesmo com essa
lacuna, vamos continuar a trabalhar como temos trabalhado até hoje, ou
seja, “Trabalhar para crescer, trabalhar para evoluir”.
O que é que o Baronia tem atualmente para oferecer aos seus atletas e colaboradores, que
outros clubes da zona não têm?
Disciplinas de ginástica (para todas as idades e géneros), atletismo, pedestrianismo, quatro carrinhas
e uma boa saúde financeira. Por isso o que temos e vamos continuar a oferecer ao todos os que no
Clube praticam desporto é trabalho para manter e melhorar tudo o que neste momento podemos
oferecer.
A Câmara apoia o clube todos os anos. Ainda assim, gostavam de ter um maior
reconhecimento por parte da autarquia?
Primeiro, estamos gratos pelo apoio da Câmara, tal como o de outras instituições do concelho,
através do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo (RAMA). Contudo, esse apoio é
atribuído porque trabalhamos para a sua obtenção.
Essa coisa do reconhecimento por outro lado é muito subjetiva. Onde queremos ter reconhecimento
é por parte dos miúdos do futsal, dos atletas da ginástica, atletismo, cicloturismo, etc…
Qual é o papel do clube na Vila? Gostava que as pessoas da terra apoiassem mais o Baronia?
Temos tentado ter um papel ativo em várias áreas. Não nos limitamos apenas ao desporto, mas vimos
a intervir em áreas como a educação, a ação social, a cultura e a saúde. Tudo temos feito, ou assim
julgamos, para dar condições à população de Vila Nova da Baronia para a pratica desportiva.
A falta de apoio da população nota-se muito no apoio ao futsal, já que o pavilhão é em Alvito, poucos
se deslocam lá para apoiar as equipas.
Têm novas modalidades para implementar no clube?
Este ano iniciámos o “Your Fit Pump”. Por outro lado, podemos adiantar que ainda durante o decorrer
desta época iremos iniciar outra atividade de ginástica: o Ioga.
De todas as conquistas, qual é que foi a que lhe deu maior prazer?
A de 2006/2007 (seniores masculinos) teve um sabor muito especial, pois foi o primeiro titulo do
clube.
A ideia para a construção de um pavilhão em Vila Nova ainda se mantém de pé?
Boa pergunta. Claro que continua. Desenganem-se aqueles que julgam que esta ideia é um capricho.
Para nós, enquanto fregueses de Vila Nova da Baronia e depois enquanto dirigentes desportivos, não
entendemos o porquê de nesta freguesia não existir recursos iguais ao da freguesia vizinha. Sabemos
hoje que o pavilhão em Alvito, não tem capacidade para deixar crescer o Clube e está a estrangular
outras instituições, que pela grande ocupação do Clube deixam de ter condições para fazer as suas
atividades. Depois por uma questão de igualdade de tratamento, quando na freguesia vizinha se
pratica desporto, aqui não o podemos fazer. Por muito boa vontade que a autarquia tenha em criar
condições, não conseguirá neste ponto, a não ser com a construção de um pavilhão. A não
construção de um pavilhão, ou melhor a contínua negação dessa necessidade, não é sinónimo de
reconhecimento.
Deixem-me aproveitar esta entrevista para agradecer a todos os nossos patrocinadores e
associados, pois sem eles, nada do que realizámos até então seria possível
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A pandemia de COVID-19 que assombrou o mundo, levando ao adiamento ou até mesmo à
supressão de atividades de diversas áreas da sociedade, fez com que “tudo” parasse. No entanto, e
pelo facto do concelho de Alvito ser um dos que menos sofre com este vírus, existiu a possibilidade
de avançar com a época desportiva. Os treinos prosseguiram, mas o número de jogos foi reduzido,
por motivos de saúde pública.
A equipa sénior feminina apenas efetuou
uma partida, perdendo com o Vitória de
Santarém (10-2), a contar para a 1ª
eliminatória da Taça de Portugal. O
primeiro jogo dos seniores masculinos
decorreu no dia 3 de janeiro, também
para a Taça. O Baronia deslocou-se ao
distrito de Coimbra para defrontar o
União de Chelo (equipa que disputa a 2ª
Divisão Nacional), saindo derrotada por
3-1. Os nossos homens deram uma boa
réplica, batendo-se com uma equipa de
divisão superior.
A
equipa
feminina
disputará
o
Campeonato Interdistrital Évora/Beja, que
conta com cinco equipas. O primeiro jogo
da competição será dia 9 de janeiro pelas
19 horas, frente ao SC Alcaçovense, no
Pavilhão Gimnodesportivo de Alvito. Os
seniores
masculinos
iniciam
o
Campeonato Distrital de Beja no dia 8 de
janeiro ás 21 horas, também em Alvito.
Os escalões de formação ainda não
tiveram qualquer jogo oficial, nem sequer
há datas marcadas para os respetivos
campeonatos. A estratégia passa por
manter os atletas em contacto com o
Clube com treinos semanais cumprido
todas as normas de segurança.
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CAMPEONATOS - SENIORES
FEMININO
MASCULINO
1ªJORNADA - 9 JAN | 19:00H
GDC Baronia

X

Alcaçovense

1ªJORNADA - 8 JAN | 21:00H
GDC Baronia

2ªJORNADA - 16 JAN | 21:00H
Internacional "B”

X

X

NS Moura

GDC Baronia

3ªJORNADA - 23 JAN | 19:00H
GDC Baronia

X

Redondense

2ªJORNADA - 15 JAN | 21:00H
CB Castro Verde

X

GDC Baronia

4ªJORNADA - 30 JAN
DESCANSO
5ªJORNADA - 6 FEV | 18:00H
Ferreirense

X

GDC Baronia

3ªJORNADA - 29 JAN | 21:00H
AJ Brinches

X

GDC Baronia

6ªJORNADA - 13 FEV | 21:00H
Alcaçovense

X

GDC Baronia

4ªJORNADA - 5 FEV | 21:00H
NS Moura

7ªJORNADA - 16 FEV | 19:00H
GDC Baronia

X

X

GDC Baronia

Internacional "B”

8ªJORNADA - 20 FEV | 21:00H
Redondense

X

GDC Baronia

5ªJORNADA - 19 FEV | 21:00H
GDC Baronia

X

CB Castro Verde

9ªJORNADA - 27 FEV
DESCANSO
6ªJORNADA - 26 FEV | 21:00H
10ªJORNADA - 6 MAR | 19:00H
GDC Baronia

X

Ferreirense

GDC Baronia

X

AJ Brinches
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2. Responda ao Quiz
1. Qual a data de criação do G.D.C. Baronia?
a) 1933

c) 1950

b) 1942

2. Quem era o capitão da primeira equipa de
futsal do Baronia?
a) Jorge Santos

b) Raúl Carvalho

c) Miguel Carvalho

3. Quantos campeonatos distritais a nível dos
seniores masculinos (futsal), conquistou o
Baronia?
a) 10

c) 5

b) 6

4. Qual é o nome certo do clube?
a) Grupo Desportivo e Cultural Baronia
b) Grupo Desportivo Baronia
c) Ambas as opções estão corretas
1- a); 2- b); 3- b); 4- c)

3. Tente reconhecer as pessoas destas antigas
equipas do Baronia.

Apoios:

Produção:
Barafunda Prod.

