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EDITORIAL

Está concluída a obra de requalificação do conjunto arquitetónico constituído 
pelo Paço dos Henriques, Capela de N.ª S.ª da Conceição, Praça da República 
e arruamentos envolventes.

A operação financeira está também concluída, apresentando o relatório final 
as seguintes comparticipações: Fundos Comunitários (85%) – 1.454.344.04, 
Município de Viana do Alentejo (15%) – 259.500.95. Como vulgarmente se diz 
na nossa terra “a obra está paga e satisfeita”.

Durante cerca de ano e meio muita gente esteve envolvida neste projeto, 
contribuindo para que o mesmo se traduzisse num trabalho de restauro de 
reconhecida qualidade.

Merecem por isso, um agradecimento muito especial, os projetistas, técnicos, 
trabalhadores da Construtora Vila Franca, subempreiteiros, funcionários mu-
nicipais e todos quantos de alguma forma prestaram o seu contributo.

O Paço dos Henriques: presente e futuro

(João Pereira)
vicepresidente@cm-vianadoalentejo.pt

Terminada a obra física, cuja inauguração se perspetiva para muito breve, trabalha-se já no projeto PAGUS, organização 
que está a ser criada no âmbito de uma parceria que junta a Câmara Municipal de Viana do Alentejo com a Turismo 
do Alentejo – Entidade Regional de Turismo.

O PAGUS pretende constituir-se como um projeto pioneiro, não só para a salvaguarda da paisagem e do património 
cultural imaterial, como para a promoção do turismo sustentável e responsável, perspetivando ser a médio prazo um 
centro de nível 2 da UNESCO, cuja geografia de ação será a região euro mediterrânica. 

Estão a ser neste momento desenhados um conjunto de conceitos que vão ser instalados no edifício agora reabilitado.
O projeto de ocupação inclui no piso térreo espaços para exposições temporárias e um espaço de recursos pedagógicos, 
e no piso superior será instalado um conjunto de exposições semipermanentes sobre a UNESCO, o Fabrico de Choca-
lhos, a paisagem, os mestres chocalheiros e a Memória da Vila e do Concelho, além de espaço de trabalho e um centro 
de documentação. 

No Horto está-se a preparar um conjunto de conceitos onde a água é o elemento central.

Este projeto visa também dotar a Vila de Alcáçovas de fácil acesso à sua história através do Museu Digital da Paisagem, 
o MuDiPai | Alcáçovas, um projeto pioneiro que disponibilizará também conteúdos para o visitante.

Desta forma, o Paço dos Henriques / PAGUS será uma peça fundamental não apenas na salvaguarda do património 
cultural imaterial mas também de forma inédita na sua relação moderna com o turismo, divulgando e valorizando os 
valores culturais de todo o Concelho de Viana do Alentejo.

O PAGUS, no fundo, apenas retoma a tradição histórica da Vila de Alcáçovas de criar novos mundos, agora na era da glo-
balização, num local onde no passado se dividiu o mundo e que hoje pretende ser um espaço internacional de diálogo 
de paz entre gentes, culturas e civilizações, usando para isso o património cultural imaterial. 

Pese embora a difícil situação que vivemos, consubstanciada num severo quadro económico que nos tem acompanhado 
desde 2009, tem sido possível, com muito trabalho, dedicação e algum engenho por parte do executivo e de todos os 
colaboradores do município, concretizar muitas das obras e melhoramentos programados para o nosso Concelho, sem-
pre na perspetiva da sua valorização e na melhoria da qualidade de vida das populações.
Contrariamente a outras posturas que durante décadas proliferaram, configurando muitas vezes apenas falsas promes-
sas subordinadas a interesses político-partidários, finalmente concretizou-se o que sempre deveria ter sido o normal e 
o óbvio: PROMETER E CUMPRIR.
Bem-Haja a todos

O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
João Pereira
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Município vai investir mais de 3 milhões de Euros

O Município de Viana viu recentemente aprovada a candi-
datura ao Alentejo 2020, do seu PARU – Plano de Ação de 
Regeneração Urbana do concelho, o qual inclui a 2.ª fase 
do projeto de Requalificação do Centro Histórico de Viana 
do Alentejo. Já lançada em Diário da República no dia 
06/07/2016, a empreitada prevê a requalificação do espaço 
público numa área de 16,700m2, com um investimento 
total na ordem de 1.400.000€ (um Milhão e quatrocen-
tos mil euros).

O Município considera que a requalificação do centro 
histórico se reveste de elevada importância, sendo funda-
mental para a melhoria da atratividade do centro urbano, 
para a criação de novas dinâmicas de desenvolvimento e 
concentração de investimento e para o reforço do caráter 
distintivo do local e do concelho. Pretende-se ainda o 
enquadramento e valorização de património construído 
artístico-cultural, recentemente reabilitado.

Fundos Comunitários

2ª Fase 1ª Fase

Centro Histórico de Viana – 2ª fase

1.400.000€
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O Município aguarda a conclusão da operação de “mapea-
mento” por parte do Ministério do Trabalho e Solidarie-
dade Social com vista a garantir a construção do Centro 
Social de Aguiar. Este projeto foi incluído no Pacto de 
Desenvolvimento e Coesão Territorial, negociado com a 
CCDRA em 2015, tendo por isso  o financiamento assegu-
rado.   O investimento previsto rondará os 700.000 euros 
(setecentos mil euros).  

Centro Social de Aguiar

Dando seguimento aos compromissos assumidos, o Mu-
nicípio apresentará até final de julho a candidatura de 
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de 
Alcáçovas, no âmbito do PAMUS – Plano de Mobilidade 
Urbana Sustentável, plano desenvolvido para o Alentejo 
Central pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central, enquadrado no Eixo 7 do POR - Eficiência 
Energética e Mobilidade, do Alentejo 2020, a qual prevê a 
requalificação dos arrumentos numa área total de 13,200 
m2, a melhoria da acessiblidade e da mobilidade, bem 
como do ambiente urbano, com um investimento pre-
visto superior a 1.000.000 € (um milhão de euros). 
A operação pretende a intervenção no espaço público 
enquanto complemento da reabilitação mais recente do 
conjunto do edificado, nomeadamente do conjunto do 

Paço dos Henriques, Horto do Paço e Capela de Nª Sra. da 
Conceição e a Igreja Matriz do Salvador, operações cofi-
nanciadas no âmbito do QREN 2007-2013.

Centro Histórico de Alcáçovas 

A Câmara Municipal de Viana aprovou por unanimidade, 
no passado dia 13/07/2016, a proposta de elaboração da 
candidatura intermunicipal “Alentejo EnCena”, cujo valor 
total ultrapassa os 100.000€ (cem mil  euros).
A candidatura será apresentada no âmbito do PO SEUR – 
Património Cultural e Natural – Alentejo 2020.

O Alentejo EnCena trará ao concelho de Viana do Alentejo 
espetáculos culturais de relevo nas mais diversas áreas, 
como a dança, o teatro ou a música e ainda, a realização 
de duas residências artísticas nas áreas do património lo-
cal: olaria de Viana e arte chocalheira de Alcáçovas. 

“Alentejo EnCena”

Outras Candidaturas/Projetos
Encontram-se também em curso os trabalhos de pre-
paração de candidaturas a fundos comunitários previstas 
para 2017.
Ainda na área da requalificação de espaço público, o Mu-
nicípio prevê apresentar uma candidatura para requalifi-
cação da área envolvente ao Santuário de N.ª Sr.ª d’Aires, 
a qual visa a regeneração e valorização daquela área.
O Município integra ainda vários projetos intermunici-
pais a nível do Alentejo Central. Um deles é a criação e 
promoção da “Grande Rota do Montado”, que está a ser 
ultimado com a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central. Este projeto visa a criação de uma rede 
de mobilidade suave, sobretudo dedicada ao pedestria-
nismo, com abrangência para todo o Alentejo Central, e 
pretende-se candidatado a fundos comunitários no últi-

mo trimestre de 2016 com um investimento total que se 
prevê rondar os 1,5 milhões de euros.
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Regadio do Alqueva vai chegar ao Concelho de Viana do Alentejo
Várias dezenas de agricultores do Concelho de Viana do 
Alentejo estiveram presentes na sessão de esclarecimento 
e apresentação que a EDIA – Empresa de Desenvolvimento 
e Infraestruturas do Alqueva, S. A. promoveu dia 19 de 
maio, no Cineteatro Vianense, sobre o Circuito Hidráulico 
de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega, que vai 
beneficiar uma área de cerca de 4 500 hectares, distribuí-
dos pelos concelhos de Alvito, Évora e Viana do Alentejo.
Nesta sessão que contou com o apoio do Município de 
Viana do Alentejo, estiveram presentes, para além do pre-
sidente da Autarquia, Bengalinha Pinto, o presidente da 
EDIA, José Salema, a diretora da EDIA, Alexandra Carvalho, 
e os projetistas da COBA – Consultores de Engenharia e 
Ambiente, António Capelo e Sandra Carvalho.
De salientar que, em abril de 2015, foi lançado o concurso 
público para a elaboração do Impacte Ambiental do Cir-
cuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo bloco 
de rega. O projeto compreende diversas infraestruturas, 
nomeadamente um sistema e conduta elevatória, um re-
servatório, uma rede adutora principal, uma rede de rega, 
uma rede viária e um sistema de automação e telegestão. 
Há muito que este projeto era ambicionado pelos agricul-
tores do concelho de Viana do Alentejo e pelo Município 
que, em conjunto, têm vindo a trabalhar no sentido de 
demonstrar interesse no projeto e de o tornar uma re-
alidade. 
Desde 2012, têm vindo a realizar-se algumas reuniões de 

trabalho e foi recolhida informação sobre todos os in-
teressados e potenciais áreas a regar, enviada, posterior-
mente, à EDIA para desenvolver um esboço da área.
O Município de Viana do Alentejo considera que este é 
um projeto muito importante para o desenvolvimento do 
concelho e da região, em particular para a atividade agrí-
cola, que em muito beneficiará com a disponibilidade da 
água do Alqueva, para o desenvolvimento de novos proje-
tos e de atividades ligadas à agricultura.
Para além da apresentação e caraterização da solução 
base do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respe-
tivo Bloco de Rega, decorreu ainda a consulta pública do 
projeto, onde os agricultores puderam sugerir alterações.

O Município de Viana do Alentejo juntou-se aos restantes 
28 municípios que aderiram à Associação de Municípios 
da Rota da Estrada Nacional 2, na colocação de pendões 
sinalizadores de município aderente à referida associação.
A iniciativa simbólica decorreu no passado dia 11 de maio, 
dia em que em 1945, dada a necessidade de proceder à 
classificação das estradas, foi publicado um novo decreto 
relativo ao plano rodoviário, que veio a consagrar a Es-
trada Nacional 2.
Esta ação que decorreu em municípios de norte a sul do 
país marca uma nova era da outrora estrada real. 
Recorde-se que a Associação de Municípios da Rota da EN 
2 pretende criar dinamismo e promover a gastronomia, o 
património e a cultura que cada território tem para ofe-
recer, fazendo com que a estrada deixe de ser uma estra-
da “desertificada”, ultrapassada pelas autoestradas, e que 
passe a ser uma estrada com elevado valor turístico. A 

rota passa pelo interior de povoações e liga paisagens tão 
distintas como as vinhas durienses, as planícies alenteja-
nas e as praias algarvias.

Concelho de Viana do Alentejo promove EN 2
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No passado dia 16 de junho foi dado em Viana do Alentejo, 
o passo final para a criação da futura Associação Portu-
guesa das Cidades e Vilas Cerâmicas (AptCC), que vai ter 
como membros fundadores os municípios de Alcobaça, 
Aveiro, Barcelos, Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra, Monte-
mor-o-Novo, Óbidos, Redondo, Reguengos de Monsaraz, 
Tondela, Viana do Alentejo, Viana do Castelo e Vila Nova 
de Poiares.

O projeto de Estatutos que tinha sido elaborado na re-
união de Aveiro, em março passado, foi agora concluído 
em Viana do Alentejo, com a aprovação por unanimi-

dade da localização da sede da Associação nas Caldas da 
Rainha, e a presidência do Município de Mafra bem como 
a aprovação da quota anual para os municípios partici-
pantes.

O principal objetivo da futura associação portuguesa, 
como das suas congéneres, será a defesa, a valorização e 
a divulgação do património cultural e histórico cerâmi-
co, bem como o intercâmbio de experiências entre os 
associados, nomeadamente a nível da conservação do 
património, o estabelecimento de parcerias entre cidades 
e vilas com vínculos tradicionais à cerâmica, seja do tipo 
produtivo, cultural ou de qualquer outro âmbito. 

Tem ainda por objetivo a promoção da criação artística e 
a difusão da cerâmica tradicional e contemporânea bem 
como o incentivo de relações de cooperação e intercâm-
bios entre os municípios associados a nível nacional ou 
na rede europeia. 

Os catorze municípios fundadores da Associação irão no 
futuro convidar mais municípios de todo o país, onde 
e xista ou tenha existido uma tradição cerâmica, ou que 
hoje sejam fonte da produção criativa e inovadora da 
cerâmica.

Viana do Alentejo dá o passo final para a constituição da Associação Por-
tuguesa das Cidades e Vilas Cerâmicas 

No final do passado mês de abril, os CTT lançaram uma 
emissão filatélica, composta por dois selos e um bloco, 
dedicada ao cante alentejano, património cultural ima-
terial da humanidade desde 2014, na qual o Grupo Co-
ral Feminino Cantares de Alcáçovas figura com grande 
destaque. O objetivo desta emissão é evocar a identidade 
alentejana e com ela o cante.

Os selos refletem um pormenor do traje masculino do 
Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, no 
selo de valor facial de 0,47€, e do traje feminino, neste 
caso, do Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas, no 
selo de valor facial de 0,80€.

O selo com o valor fa-
cial de 0,47€ teve uma 
tiragem de  135   000 
exemplares, o selo de 
valor facial de 0,80€ 
teve uma tiragem de 
115 000 exemplares e 
o bloco, denominado 
“Cante – Património 
da Humanidade”, 
onde novamente 
surge o grupo de Al-
cáçovas com grande 
destaque, composto 
por dois selos de 

valor facial de 1,00€ cada teve uma tiragem de 40 000 
exemplares.

CTT homenageiam o cante alentejano
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O presidente da Câmara Municipal de S. Miguel, na Ilha 
de Santiago, em Cabo Verde, Herménio Fernandes, visitou 
no passado dia 2 de maio, Viana do Alentejo, onde foi 
recebido  nos Paços do Concelho, durante a manhã, pelo 
executivo camarário, presidido por Bengalinha Pinto.
A visita surgiu no âmbito de um acordo de geminação 
assinado entre os dois municípios com o objetivo de 
promover de forma gradual a aproximação entre os dois 

povos. 
Nesta sua primeira visita, depois de tomar posse a 1 de 
fevereiro, Herménio Fernandes, garantiu que a prioridade 
é retomar e dinamizar as boas relações de amizade que 
mantém com as câmaras geminadas, uma vez que, estas 
parcerias trazem benefícios para a população. O autarca 
de São Miguel não descarta a possibilidade de intercâm-
bio entre os empresários dos dois concelhos com vista ao 
desenvolvimento de áreas que considera estruturantes, 
como o turismo e a agroindústria. No entanto, há ou-
tras áreas que o autarca gostaria de ver reforçadas e que 
preocupam o Município, nomeadamente o ambiente, o 
saneamento, a proteção civil e a toponímia. 
O presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo 
reafirmou a importância desta parceria que tem como 
objetivo promover a aproximação entre os dois povos e 
melhorar a qualidade de vida das populações. Bengalinha 
Pinto garantiu que o Município de Viana do Alentejo con-
tinuará a colaborar neste processo de amizade e coope-
ração entre os dois povos. 
Esta ação incluiu uma visita ao Castelo de Viana do 
Alentejo, ao Campo de Jogos João de Sousa Faria e Melo e 
ao Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires.

Presidente da Câmara de S. Miguel visitou Viana do Alentejo



O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, 
Bengalinha Pinto, reuniu-se no passado dia 3 de maio, 
com a Secretária de Estado Adjunta e da Administração 
Interna, Isabel Oneto, para discutir a requalificação do 
Quartel da GNR, em Viana do Alentejo, propriedade do 
Estado Português.
Neste encontro que teve lugar no Ministério da Admi-
nistração Interna, o autarca solicitou a esta nova equipa 
governativa que retome a análise do assunto, de modo 

que, a requalificação do antigo quartel da GNR seja uma 
realidade com a maior brevidade possível.
Recorde-se que o Município de Viana do Alentejo tem 
tido, ao longo dos últimos anos, reuniões de trabalho com 
os responsáveis da Administração Interna, no sentido de 
reivindicar uma intervenção no referido quartel, consi-
derando que esta ação irá permitir melhores condições 
de segurança, tanto para os militares da GNR, como para 
o serviço prestado às populações. 

Autarca reuniu com Secretária de Estado Adjunta e da Administração 
Interna

No passado dia 22 de junho, o Presidente do Município 
de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, reuniu-se com a 
Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra 
Leitão, com o objetivo de encontrar uma solução para a 
requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro 
de Sousa, sede do Agrupamento de Escolas de Viana do 
Alentejo.
Nessa reunião, que se realizou no Ministério da Educação, 
em Lisboa, o Presidente do Município colocou-se à dis-
posição dos responsáveis governativos para colaborar 
com as soluções encontradas, tendo como objetivo pri-
mordial o melhoramento das condições dos serviços pres-
tados à população escolar.
Esta escola, embora seja propriedade do Estado Portu-
guês, e dele a responsabilidade da sua manutenção, tem 
sido uma das preocupações do atual executivo cama-
rário, com a realização de varias reuniões de trabalho no 

sentido de permitir melhores condições de trabalho, de 
aprendizagem e bem-estar aos alunos, professores e pes-
soal auxiliar.

Presidente da Câmara reuniu com Secretária de Estado da Educação

A Assembleia Municipal de Viana do Alentejo reuniu, 
no passado dia 29 de abril, no Monte do Sobral, um lo-
cal histórico e emblemático, palco da reunião que deu 
origem ao movimento dos Capitães de abril.
A iniciativa pretendeu enaltecer os valores de abril, numa 
altura em que passam 42 anos da revolução dos cravos e 
que se assinalam os 40 anos do poder local democrático 
com as primeiras eleições autárquicas.
Esta ação surgiu no âmbito das comemorações do 25 de 
abril promovidas pelo Município de Viana do Alentejo 
e pelas Juntas de Freguesia, e que incluíu diversas ativi-
dades de cariz cultural e desportivo. 

Assembleia Municipal de Viana do Alentejo reuniu no Monte do Sobral 

viana do alentejo | boletim municipal
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O Município está a proceder à renovação da pintura das 
passadeiras que já apresentavam desgaste provocado pelo 
tráfego rodoviário, com o objetivo de assegurar a melhor 
segurança para veículos e peões.
A intervenção, efetuada por trabalhadores do Município, 
será realizada em todas as freguesias do concelho.

Pintura de passadeiras Reparações no edifício do Cine Teatro 

O Município efetuou obras de manutenção no exterior 
do Cineteatro, tendo em vista a reparação de algumas fis-
suras.
Esta obra foi efetuada por trabalhadores do Município.

Escola de São João
Continuam as obras de requalificação da Escola de S. 
João. O Município decidiu responder favoravelmente à 
proposta da população de Viana do Alentejo e prepara-
se para instalar a Biblioteca Municipal na antiga escola 
primária, desativada por força da construção do Centro 
Escolar. A obra é quase toda realizada por administração 
direta, estando, nesta fase, a decorrer intervenções na 
cobertura e estrutura do edifício, necessárias para acol-
her aquele equipamento municipal, nomeadamente, nas 
áreas das acessibilidades e adequação das salas às novas 
funções do equipamento. Por outro lado, estão já a ser de-
senvolvidos os procedimentos necessários para dar início 
ao apetrechamento das instalações com infraestruturas 

de comunicação e fornecimento de energia adequadas às 
necessidades.  

Aguiar - Obra da Cooperativa
O Município de Viana do Alentejo instalou 3 coberturas 
tensadas de 4 águas junto ao quiosque da Cooperativa de 
Aguiar. Esta intervenção prendeu-se com a necessidade 
de existir uma estrutura fixa para acolher diversos even-
tos neste local e proporcionar melhores condições para 
os utilizadores, no espaço. De forma a manter o caracter 
atual do quiosque, optou-se pela cor branca para garantir 

um impacto visual mínimo.
Foi ainda colocado pavimento na zona abrangida pela es-
trutura e noutro espaço exterior da cooperativa.
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O Município de Viana do Alentejo esteve presente, no pas-
sado dia 6 de junho, em Campo Maior, no encerramento 
oficial da 2.ª campanha “É Tempo de Ajudar!” desenvolvida 
no âmbito do Programa “Tempo para Dar” da Associação 
Coração Delta. 

Durante o mês de abril, com o contributo solidário das 
populações de quinze concelhos do Norte Alentejano e do 
Alentejo Central, nas superfícies comerciais Intermarché 
e Lojas Alentejo, foram angariados produtos de higiene 
para mais de 1500 idosos. 

No Concelho de Viana do Alentejo esta ação contou com 
a coloboração de 20 voluntários locais que desenvolveram 
78 horas de voluntariado através do Banco Local de Vo-
luntariado.

Viana do Alentejo angaria kits de higiene para idosos

Município de Viana do Alentejo vai ter
Plano Municipal para a Igualdade
No passado dia 13 de julho a Câmara Municipal decidiu 
celebrar um Protocolo de Cooperação com a CIG – Co-
missão para a Cidadania e Igualdade de Género, para 
conceber e executar o Plano Municipal para a Igualdade 
do Concelho de Viana do Alentejo em 2017 e designou 
como Conselheira para a Igualdade a Dra. Fátima Fusco, 
Assistente Social da Câmara Municipal.

A efetiva igualdade entre mulheres e homens é uma di-
mensão fundamental da proteção e promoção dos di-
reitos do ser humano e constitui um forte indicador da 
qualidade da democracia num território, seja ele nacional 
ou concelhio. Assim, considerou o Município ser de todo 
pertinente desenvolver a implementação de uma estraté-
gia de integração da perspetiva de género nas políticas e 
ações por si promovidas através da criação e implemen-
tação de um Plano Municipal para a Igualdade. Este Plano 
visa o desenvolvimento de ações de informação, sensibili-

zação, formação com vista à eliminação dos estereótipos 
de género e a alteração dos modelos sociais e comporta-
mentais, promover ações para a conciliação entre a vida 
profissional e a pessoal/familiar de mulheres e homens, 
entre outras. 
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Ação Social

No que diz respeito às atividades regulares do Polo de 
Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espan-
ca/Universidade de Évora (UPTE/UE), concluímos que o 
mesmo teve 255 inscrições, somando as freguesias de Al-
cáçovas, Aguiar e Viana do Alentejo. Foram desenvolvi-
dos diversos cursos desde o inglês, informática, geografia, 
história, alfabetização, teatro, bordados e costura, re-
gistando-se assim um aumento da oferta e do número 
de alunos.      

Relativamente às atividades pontuais de enriquecimento, 
destaque para: os workshops “Fileira do Azeite” promovi-
do pela UPTE/UE e “O Essencial sobre a Economia Pessoal” 
promovido pela DECO; ações de sensibilização “Internet 
Segura” promovidas pela GNR; curso de informática do 
Posto Móvel de Acesso à Internet e exame conducente ao 
DCB - Diploma de Competências Básicas em TIC promo-
vido pela CIMAC. Destaque ainda para a Exposição “Vivên-
cia de Viana do Alentejo” que irá estar patente ao público 
no segundo semestre de 2016, promovida pelos alunos de 
história.

Pela primeira vez, também os professores voluntários do 
Polo de Viana do Alentejo tiveram oportunidade de par-
ticipar no I Curso de Educação Popular realizado na Uni-
versidade de Évora. 

O Município de Viana do Alentejo é um dos parceiros da 
candidatura promovida pela UPTE/UE ao Programa de 
Projetos de Desenvolvimento do Ensino Superior – Pro-
jetos Inovadores no Domínio Educativo 2016 aprovado e 
financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, na área 
da formação, comunicação e atividades pedagógicas des-
tinadas aos polos.  

No ano letivo que agora termina, foram realizadas as 
seguintes visitas de estudo: visita temática “De Foxem a 
Aires: Devoção Mariana na Viana Quinhentista”; abertura 
formal do ano letivo da UPTE/UE na Universidade de Évo-
ra; Aventura pelo Mundo dos Cogumelos em Portel; Dia 
do Polo de Alandroal; Dia do Polo de Portel; unidade cur-

ricular “Educação de Adultos” na Universidade de Évora 
que contou com a presença do Presidente da República 
e culminou numa visita de estudo a Badajoz. Para este 
ano letivo estão ainda programadas visitas de estudo a 
Monsanto dirigida aos alunos de Geografia e História e, 
finalmente, uma visita de estudo a Nisa para as alunas de 
Bordados e Costura.  

Destaque ainda para a grande iniciativa que juntou em 
Viana do Alentejo mais de 200 alunos da UPTE/UE no dia 3 
de junho, numa visita à freguesia, dos polos de Alandroal, 
Canaviais, Portel, Viana do Alentejo e Escola Comunitária 
de São Miguel de Machede, num momento de partilha de 
saberes e experiências. 

Segundo o Professor Doutor Bravo Nico, responsável da 
UPTE/UE, este é um dos maiores projetos educativos do 
país, estando previsto levar a educação popular a outras 
localidades do Alentejo já no próximo ano letivo. 

Balanço do ano letivo 2015/2016 do Polo de Viana do Alentejo da Univer-
sidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora  
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Ação Social

No dia 3 de janeiro de 2016 tomaram posse os 
novos membros dos órgãos sociais da Santa 
Casa da Misericórdia de Alcáçovas (SCMA) 
assumindo a missão de gerir os destinos da 
instituição por um novo mandato de quatro 
anos (2016-2019). Aproveitamos a oportuni-
dade concedida pelo Município de Viana do 
Alentejo para dar a conhecer a nova Equipa 
através deste meio privilegiado de comuni-
cação, que é o boletim municipal.

Órgãos Socias da SCMA – 2016-2019
Assembleia Geral
Presidente: João Manuel Fontes Murcho
Vice-Presidente: João António Merca Pereira
Secretária: Maria da Conceição Santos Mareco

Mesa Administrativa
Provedor: Bruno Miguel Guimarães Borges
Vice-Provedor: João Luis Batista Penetra
Secretária: Maria da Conceição Fonseca da Cruz Murcho
Tesoureiro: Luís Nuno Serra Gomes
Vogal: Paula Marise Carracha Panóias Bamond das Neves
Vogal: Maria Gertrudes Salsinha das Neves Garcia
Vogal: José Jacinto Bento Grave
Suplentes:
Palmira da Visitação Cartaxo Candeias Mareco
Francisco Rosado Calca
Maria Gertrudes Cardoso Água-Morna Braga de Carvalho
Telmo Miguel Ferreirinho Seco

Conselho Fiscal
Presidente: Arsénio Silvestre Sim Sim Moncarcha
Vice-Presidente: Maria Cecília Penetra Chibeles
Secretário: Adriano Alberto Grosso Abelha
Suplentes:
Vasco Emanuel Maduro Ilhéu
Víctor Manuel Ferreira Pires 
Sónia Isabel Vidigal Butes Merca

A Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas estará sempre 
disponível para colaborar e trabalhar em parceria com 
todas as entidades e comunidade em geral com que se 
relaciona, sempre que daí resultem efeitos positivos para 
o desenvolvimento da comunidade em que se insere e 
para o bom relacionamento institucional.

Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas:
novos órgãos sociais

O Município de Viana do Alentejo tem vindo ao longo 
dos anos a promover uma política social de integração 
de pessoas em situação de desemprego (CEI-Contrato Em-
prego Inserção) e desemprego prolongado, estes muitas 
vezes beneficiários de RSI - Rendimentos Social de Inser-
ção (CEI+ - Contrato Emprego Inserção +). O Município 
acolhe estas pessoas nos mais diversos serviços munici-

pais, como forma de contribuir para o aumento dos seus 
rendimentos, mas também garantir a melhoria de muitos 
dos serviços que presta à população. Este acolhimento 
no município só poderá ser realizado após aprovação das 
candidaturas pelo IEFP - Instituto de Emprego e Formação 
Profissional.

No que diz respeito aos projetos CEI (subsídio de desem-
prego) as candidaturas têm sido aprovadas pelo IEFP nos 
timings normais.

Todavia, no que diz respeito aos projetos CEI+, desde 
há vários meses que o IEFP não tem aprovado as respe-
tivas candidaturas, por motivos alheios à Câmara Mu-
nicipal. Este Município tem mais de 20 candidaturas a 
aguardar aprovação, sendo as mais antigas de outubro 
de 2015. O Município tem solicitado esclarecimentos aos 
responsáveis regionais do IEFP e manifestado a sua preo-
cupação com o assunto, tendo em conta que a popu-
lação abrangida é aquela que apresenta mais carência 
económica e social.

Município continua a apoiar os desempregados (Esclarecimento)
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Vem este texto a propósito de uma actividade dedicada 
aos bons tratos a animais, promovida pela CPCJ a 19 de 
Abril, na Escola de Viana do Alentejo, e dinamizada por 
dois professores e quatro alunos do curso de Medicina 
Veterinária da Universidade de Évora: Prof. Luís Martins, 
Prof.ª Ludovina Padre, Inês Miguel, Hernâni Tondela, Di-
ana Falcão e Daniela Almeida. 
A experiência efectuada nesse dia veio claramente pro-
var que as preocupações com o bem-estar animal estão 
intimamente ligadas aos cuidados de protecção e desen-
volvimento de crianças e jovens. As razões pelas quais tal 
acontece são múltiplas e variadas. Vem-nos à memória 
aquela expressão popular tão recorrente: “quanto mais 
conheço as pessoas, mais gosto dos animais.” Para que 
este cliché não se torne uma realidade cada vez mais 
assustadora, é necessário intervir desde muito cedo na 
base da formação humana das nossas crianças. A melhor 
forma de intervenção será decerto promover uma boa e 
saudável interacção das crianças com os animais desde 
muito cedo. Neste contacto, que se deseja permanente ao 
longo da vida da criança, esta poderá aprender e interi-
orizar noções básicas de empatia, respeito e afecto para 
com seres ainda considerados inferiores à nossa espécie, 
e por isso mal tratados e violentados numa série de situ-
ações do nosso quotidiano, que vão desde a alimentação, 
à higiene, saúde, etc. O domínio de conhecimento ligado 
aos cuidados com animais é tão vasto que poderá ser apli-
cado a uma série de conteúdos disciplinares diferentes, 
que não se restringem somente às áreas mais específicas 
da Biologia ou das Ciências da Natureza, mas poderá ser 
transversal ao ensino da Língua Portuguesa, das Línguas 
e até da Matemática.     
Será, assim, possível que, ao mesmo tempo que aprendem 
a cuidar dos seus animais, as crianças se tornem seres 

humanos mais sensíveis e conscientes das suas respon-
sabilidades e deveres para consigo próprios e para com 
os outros. Ao aprender a tratar bem do seu cão ou gato, 
a criança aprenderá também a respeitar melhor um ser 
diferente de si própria, mas que, como ela, não deverá 
nunca ser vítima de maus tratos. Ao conhecerem as boas 
práticas de tratamento de animais, os jovens passarão aos 
adultos conhecimentos que decerto enriquecerão as suas 
relações familiares. É possível que na sua relação com os 
animais, as crianças desenvolvam aptidões e emoções 
pouco estimuladas pela família ou pela escola. Por esse 
facto, crianças que vivam em ambientes familiares 
emocionalmente descompensados, ou mesmo disfuncio-
nais, poderão encontrar, na relação com os animais, uma 
forma de partilhar afectos, aprendendo a dominar com-
portamentos agressivos e violentos.  
A própria indisciplina escolar poderá ser combatida, 
através da adesão das crianças à defesa da promoção dos 
direitos animais. Ao estabelecerem com estes um forte 
vínculo, mais facilmente elas se envolverão em certas 
tarefas e desenvolverão genuíno interesse pelas matérias 
com eles relacionadas, tornando-se mais concentradas 
e intervenientes nas aulas, como se verificou no dia da 
a ctividade acima mencionada. Não devemos esquecer 
que, se é importante para a saúde e sensibilidade das 
crianças que estas pratiquem natação, ballet e música, 
menos importante não será que se deixem cativar pelos 
animais, pois como bem nos lembrou Saint-Exupéry em 
O Principezinho, “cativar” é uma coisa muito esquecida, 
significa «criar laços».      

Profª Maria Antónia Lima 
Siga-nos em:

www.facebook.com/cpcjviana

As Crianças, os Animais e a Escola

A Associação Terra Mãe na sua valên-
cia de Equipa Local de Intervenção Pre-
coce de Viana do Alentejo organizou 
um Workshop “Brincar em família” no 
passado dia 24 de junho, integrado na 
Semana Cultural de Alcáçovas, que con-
tou com o apoio da Caixa de Crédito 
A grícola e Junta de Freguesia de Alcáçovas. A necessidade 
de abordar este tema tem por base a intervenção efetu-
ada com as famílias apoiadas onde se constatam fragili-
dades no que se refere a momentos de interacção famil-
iar e partilha. O evento contou com duas oradoras que 
abordaram diferentes perspectivas do brincar, do lúdico 
e do jogo preventivo. Drª Joana Fialho psicóloga clínica 
referiu que “Brincar promove o otimismo, a curiosidade, 

estimula a espontaneidade e reforça o sistema imunitário. 
Além disso, brincar proporciona ao ser humano adquirir 
competências sociais”.
Numa abordagem mais específica a Drª Rute Agulhas, 
psicóloga clínica, demonstrou que também através do 
jogo se conseguem prevenir problemáticas da sociedade 
atual, tendo apresentado um jogo didático criado por si 
e pela sua equipa de investigação do ISCTE, centrado na 
prevenção dos abusos sexuais. Como referiu na sua apre-
sentação «Prevenir não é colocar na criança a responsa-
bilidade de evitar o abuso. É dotá-la de conhecimentos e 
capacidades para identificar contactos físicos adequados 
e inadequados, saber expressar diferentes emoções, e sa-
ber pedir ajuda».

A Equipa do GASAL

Associação Terra Mãe

*Este artigo não utiliza as normas do novo acordo ortográfico
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Educação

No seguimento da parceria de há vários anos com o Agru-
pamento de Escolas de Viana do Alentejo, o Município 
de Viana do Alentejo acolheu mais uma vez alunos dos 
Cursos Vocacionais, num estágio de final de ano, decisivo 
para o seu sucesso escolar.  Este ano recebemos 10 alunos 
dos cursos de “Agricultura, Eletricidade e Artes Manuais”, 
de “Jardinagem, Informática e Artes e Ofícios” e de “Téc-
nico de Informática/Instalação e Gestão de Redes”.
A formação prática dos dois primeiros cursos referidos, 
estruturada num plano de trabalho individual a desen-
volver em contexto de trabalho, assumiu a forma de está-
gio e visou a aquisição e o desenvolvimento de competên-
cias técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de 
carreira relevantes para a qualificação a adquirir, para 
a inserção no mundo de trabalho e para a formação ao 
longo da vida. A prática simulada decorreu entre os dias 
24 de maio e 6 de julho num total de 210 horas e as prin-
cipais atividades desenvolvidas foram as seguintes: apoio 
ao serviço de informática do Município, apoio em diversas 
iniciativas de animação e cultura como a Festa da Prima-
vera em Aguiar, apoio na montagem de stands na Semana 
Cultural de Alcáçovas, ou bricolagem/artes manuais como 
pintura de muros na envolvente à Piscina Municipal de 
Viana do Alentejo, pintura de muros do polidesportivo 
da Quinta da Joana e apoio à conservação de mobiliário 
urbano de jardins públicos.

No último dia da prática simulada, os 7 alunos que con-
cluíram a formação prática receberam, nos Paços do 
Concelho, o certificado de participação, pulseiras para o 
Abana Viana - Festival Jovem 2016, entradas para as Pis-
cinas Municipais e para sessões de cinema no Cineteatro 
Vianense. Já os alunos do Curso Vocacional de “Técnico 
de Informática/Instalação e Gestão de Redes” que estão 
a dar apoio ao serviço de informática do Município, vão 
concluir o estágio formativo em setembro.  

Município acolhe 10 alunos dos Cursos Vocacionais

A Câmara Municipal de Viana do Alentejo vai oferecer os 
manuais escolares aos alunos do 1º ciclo das escolas do 
Concelho no próximo ano letivo 2016/2017.

No que toca ao 1º ano, o Município de Viana do Alentejo 
irá oferecer apenas os livros de fichas, uma vez que os 
manuais serão distribuídos gratuitamente pelo Ministé-
rio da Educação. Já aos alunos do 2º, 3º e 4º anos a Câ-
mara Municipal irá proceder à distribuição gratuita dos 
manuais escolares. A iniciativa municipal contempla os 

manuais escolares e os livros de fichas considerados como 
material de apoio escolar supletivo. 

No caso dos agregados familiares que já adquiriram os 
manuais escolares com os respetivos livros de fichas, as 
famílias deverão contactar urgentemente o Município 
de forma a serem ressarcidas mediante comprovativo de 
compra a entregar nos serviços municipais.
Esta medida permite aliviar o esforço financeiro das 
famílias no arranque e preparação do novo ano letivo.

Câmara de Viana do Alentejo oferece manuais escolares
aos alunos do 1º ciclo
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O Município de Viana do Alentejo em parceria com as 
Juntas de Freguesia do Concelho assinalou o Dia Mundial 
da Criança (1 de junho) e o Dia Mundial do Ambiente 
(5 de junho), no âmbito do projeto educativo municipal 
“Oficina do Ambiente”, com um espetáculo de mario-
netas, destinado às cerca de 360 crianças do pré-escolar 
e do 1º ciclo.
O espetáculo “O Lixo do Senhor Bartolomeu”, uma adap-
tação da Companhia Era Uma Vez, Teatro de Marionetas, 
da peça “O Senhor Bartolomeu”, que pretendeu alertar 
para a recolha de resíduos, foi apresentado no passado 
dia 1 de junho, em duas sessões, no Cineteatro Vianense.
A iniciativa visou desenvolver o convívio e confraterni-
zação entre a comunidade escolar e alertar para a ne-
cessidade da educação e sensibilização ambiental, junto 
dos mais novos.
No final os mais novos receberam uma lembrança para 
assinalar a data.

Concelho de Viana assinala Dia Mundial da Criança e do Ambiente

Foi um sucesso o festival de curtas-metragens “Lumiére”, 
que decorreu no passado dia 29 de maio, no Cineteatro 
Vianense, no âmbito do desenvolvimento das atividades 
de enriquecimento curricular (AECS) e que contou com 
a participação de todas as turmas de 1º ciclo do Agrupa-
mento de Escolas de Viana do Alentejo.
Numa tarde marcada pelo convívio entre a comunidade 
escolar, foram atribuídos 9 prémios (material escolar), 
oferta do Município, um por cada curta-metragem apre-
sentada, nas seguintes categorias: melhor realização, 
melhor sonoplastia, melhor figurino, melhor argumento, 
melhor cenário, melhor produção, melhor coreografia, 
melhor imagem e melhor animação. 
Para além do caráter socioeducativo, o festival teve uma 
vertente solidária com a recolha de bens alimentares que 
serão entregues pela Cáritas a famílias desfavorecidas 
do concelho, contribuindo, deste modo, para uma maior 
consciência de união e colaboração social face aos mais 
carenciados do concelho.
A iniciativa visou, igualmente, contribuir para uma partic-
ipação mais ativa dos encarregados de educação na vida 
escolar dos seus educandos e proporcionar aos alunos a 

apresentação do trabalho desenvolvido em contexto es-
colar, bem como, assinalar o fim do ano letivo no âmbito 
das atividades de enriquecimento curricular.
O Festival Lumiére foi organizado pelo Agrupamento de 
Escolas de Viana do Alentejo, Associação de Pais e Encar-
regados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar, Asso-
ciação Tempos Brilhantes, com o apoio do Município de 
Viana do Alentejo.

Alunos do concelho apresentam curtas-metragens
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Caros Pais,

Mais um ano letivo terminou, com ele veem as férias, a 
diversão, e o descomprimir de um ano intenso de estudo 
e de trabalho. 
Ao longo deste ano letivo tentámos sempre reunir esfor-
ços para responder a todas as solicitações e contribuir 
da melhor forma para apoiar alunos, pais e escola no 
decorrer do mesmo. Contribuímos também com alguns 
bens materiais (após auscultação da escola) que julgámos 
poderem ser necessários para melhorar a vida das esco-
las e de todos os que dela fazem parte. Assim adquiri-
mos cacifos para a escola de Viana e um micro-ondas, 
um aquecedor e material de desporto para a escola de 
Aguiar. Esperamos que esta aquisição sirva para melhorar 
a qualidade dos serviços prestados pela escola e que todos 
possam usufruir deles e tirar o maior proveito, pois foi 

com muita satisfação de procedemos 
a esta dádiva.
A Associação de Pais e Encarregados 
de Educação de Viana e Aguiar vem 
por este meio desejar a toda a comu-
nidade educativa que passe umas ex-
celentes férias e que este tempo seja 
recheado de muita alegria, muita des-
contração e muita brincadeira.

Até breve
A Associação de Pais

telemóvel: 966 108 733
www.aevianadoalentejo.edu.pt/associacao-de-pais-enc-edu
e-mail: associacaopaisvianaeaguiar@gmail.com

....................................................................................................Contactos

Associação de Pais e Encarregados de Educação
Viana do Alentejo e Aguiar

Foram apresentadas no passado dia 6 de junho, no salão 
da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, ao executivo 
do Município, as propostas de intervenção local elabora-
das pelos estudantes de Geografia, do 11.º ano, da EBS Dr. 
Isidoro de Sousa (do Agrupamento de Escolas de Viana do 
Alentejo - AEVA), no âmbito do Projeto “Nós Propomos! 
(...)”.
Presentes na sessão estiveram, para além do presidente 
da Câmara, Bengalinha Pinto, e restante executivo, a di-
retora do AEVA, Maria Manuel Aleixo, a professora Maria 
João Moreira, em representação do IGOT-UL - Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território da Universidade 
de Lisboa, Luís Moreno, e em representação do Ministério 
da Educação/DGESTE Alentejo, Jorge Mata.
O projeto “Nós Propomos!”, promovido pelo IGOT-UL tem 
vindo, de ano para ano, a implementar-se por todas as 
escolas do país, visando incutir junto da população mais 
jovem princípios para uma cidadania mais ativa. O proje-
to passa por estimular os alunos, no âmbito da disciplina 
de Geografia, a desenvolverem um trabalho em equipa, ao 
longo de um ano letivo, de identificação de problemas no 
seu território de residência e de elaboração de propostas 
de resolução ou de melhoria. Estes trabalhos culminam 
num seminário, onde os alunos de todo o país expõem as 

suas propostas.
Os alunos do Agrupamento de Escolas de Viana do Alente-
jo responderam este ano ao apelo de uma forma muito 
positiva, propondo a criação de um Canil Municipal, a 
criação de Centro de Interpretação Cultural (reabilitação 
urbana de edifício histórico) e o aproveitamento das Po-
tencialidades da Agricultura Local.
A principal nota a reter das propostas efetuadas pelos 
alunos, foi o seu grande interesse para o município, de 
um modo geral, segundo apreciação do presidente da Câ-
mara, Bengalinha Pinto, que teceu alguns comentários e 
sugestões de posterior trabalho e discussão, no sentido 
de adequar as intervenções contempladas às reais ne-
cessidades e em função dos condicionalismos, tendo em 
conta os meios / recursos possíveis de mobilizar. Tratou-
se de responder ao demonstrado exercício de cidadania, 
dinamizado por via escolar, estendendo o desafio de par-
ticipação dos/das estudantes para dar uma continuidade 
mais esclarecida às propostas, em momentos posteriores. 
As propostas dos alunos do Agrupamento de Escolas de 
Viana do Alentejo foram também apresentadas no Semi-
nário Nacional “Nós Propomos! – Cidadania e Inovação da 
Educação Geográfica 2015-2016”, que decorreu no IGOT-UL, 
no passado mês de abril.

“Nós Propomos!” … para o concelho de Viana do Alentejo!

viana do alentejo | boletim municipal
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No passado dia 10 de junho foi descerrada a placa do Cam-
po de Jogos “Edgar Afonso”, em Aguiar, numa cerimónia 
há muito esperada pela população da freguesia.
De salientar que o processo de doação do terreno teve iní-
cio há cerca de 25 anos, quando Edgar Afonso, já falecido, 
mostrou vontade em doar o terreno onde se encontra o 
Campo de Jogos do Grupo Cultural e Desportivo de Agui-
ar. Entre avanços e recuos, apenas em 2013 foram retoma-
dos os contactos entre a família de Edgar Afonso através 
do Dr. Joaquim Amado, advogado, a direção do clube e a 
Câmara Municipal de Viana do Alentejo que se disponibi-
lizou, de imediato, para colaborar em termos financeiros 
e logísticos para que o processo pudesse avançar.
Felizmente, após três anos de trabalho árduo com a cola-
boração de diversas personalidades, o barco chegou a 
bom porto, tendo sido, no passado dia 26 de abril, assi-
nada a escritura de transferência do imóvel.
Presentes na cerimónia estiveram, para além do presi-
dente do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, Luís 
Pão Mole, o presidente da Junta de Freguesia de Aguiar, 
António Lopes, o presidente da Câmara Municipal de Vi-
ana do Alentejo, Bengalinha Pinto e a família de Edgar 

Afonso, a esposa e o filho, Delfina e Edgar Afonso, respe-
tivamente.
Num dia importante para o futuro do clube, o seu presi-
dente, Luís Pão Mole agradeceu a todos os que con-
tribuíram para a conclusão do processo que culminou 
com o descerramento da placa do Campo de Jogos “Edgar 
Afonso”, nomeadamente aos órgãos do clube, à família de 
Edgar Afonso, a Joaquim Amado, à Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo e à Junta de Freguesia de Aguiar. 
Também o presidente da Junta de Freguesia de Aguiar, 
António Inácio Lopes, mostrou-se agradado pela con-
clusão do processo que vai, na sua opinião, contribuir 
para o desenvolvimento da freguesia.
Já o presidente do Município de Viana do Alentejo, depois 
de felicitar o clube e os seus órgãos sociais, atletas e as-
sociados, saudou a comunidade desportiva do concelho 
pelos resultados alcançados nesta última época. Benga-
linha Pinto enalteceu ainda o ato de generosidade e boa 
vontade da família de Edgar Afonso, ao doar o terreno 
ao clube, a quem agradeceu profundamente, particular-
mente à D. Delfina Afonso e ao seu filho, Edgar Afonso.

Campo de Jogos “Edgar Afonso” em Aguiar

O Clube BTT de Aguiar participou no passado dia 8 de 
maio, no 15º BTT de Almeida, uma prova organizada pelo 
Almeida Clube de BTT, com o objetivo de dar a conhecer 
as paisagens e trilhos do concelho e da vizinha Espanha.
A prova contou com a participação de 531 atletas, tendo 

José Rafael Rato, do Clube BTT de Aguiar alcançado o 1º lu-
gar na classificação geral 75 km e escalão Elite sub-23 com 
3h32m.54seg. Na mesma distância o atleta José Manuel 
Rato alcançou o 22º lugar na geral e o 2º lugar no escalão 
Master 50 com o tempo de 4h8m.35seg.

Clube BTT de Aguiar alcança excelente prestação em Almeida
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Depois de se ter sagrado campeã distrital de futebol/Di-
visão de Elite, a equipa do Sporting Clube de Viana do 
Alentejo foi recebida no passado dia 16 de maio, no Paços 
do Concelho, pelo executivo municipal e pelo executivo 
da Junta de Freguesia local.

O Sporting de Viana sagrou-se campeão depois de ter ven-
cido na última jornada o Portel por 6-1, tendo terminado 
a época com 60 pontos. Ao longo de 24 jornadas, o Viana 
registou 20 vitórias e 4 derrotas, tendo marcado 77 golos e 
sofrido 29. Pelo 3º ano consecutivo, o Sporting de Viana vê 
um jogador ser eleito o melhor marcador da época, título 
conquistado este ano por Kelvin, com 29 golos. 

O Presidente da Câmara felicitou a subida de divisão do 
Sporting Clube de Viana que na próxima época vai jo-
gar no Campeonato de Portugal, enaltecendo também “o 
trabalho que vem sendo efetuado nos escalões de for-
mação”. Bengalinha Pinto recordou ainda a instalação do 
relvado sintético que, na sua opinião, contribuiu “em ter-
mos qualitativos para o sucesso do clube”.

Já o Presidente do clube, João Anéis, e o Vice-presidente, 
Joaquim Anéis, agradeceram o diálogo e o apoio por parte 
do Município e da Junta de Freguesia local, e felicitaram 
toda a equipa e o staff do Sporting de Viana por esta 

conquista.

Luís Coxola, capitão do Sporting de Viana, referiu em 
nome do grupo que o título alcançado resulta do trabalho 
de equipa e do esforço de todos. O médio do Viana que 
termina esta época a sua carreira disse ainda que “é um 
privilégio e orgulho pertencer a esta família”. 

O Sporting Clube de Viana ofereceu ao autarca uma cami-
sola autografada, tendo cada elemento recebido do Mu-
nicípio algumas lembranças.

Sporting Clube de Viana Campeão Distrital da Divisão de Elite

Alcaçovense garante subida de divisão
O Sport Club Alcaçovense garantiu a subida de divisão, 
depois vencer por 5-3 a Giesteira na última jornada do 
campeonato da Divisão de Honra.

A jogar em casa, a equipa orientada por Luís Canhoto, 
não desperdiçou a oportunidade de garantir a subida de 
divisão e na presente época vai disputar a Divisão de Elite 
da Associação de Futebol de Évora. 

O Alcaçovense acabou o campeonato em 2º lugar com 49 
pontos, depois de ter alcançado 16 vitórias, 1 empate e 3 
derrotas, marcado 53 golos e sofrido 19.
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Cinquenta e sete atletas de 4 escolas de natação da região 
participaram no Festival de Natação, organizado pelo Mu-
nicípio de Viana do Alentejo, no passado dia 18 de junho, 
na piscina municipal de Viana do Alentejo, destinado a 
atletas não federados dos escalões de cadetes, infantis e 
juvenis. 
Participaram neste festival a Escola de Natação de Por-
tel “As Tartarugas”, a Escola de Natação da Vidigueira, o 

Clube Natureza de Alvito e ainda a Escola de Natação do 
Concelho de Viana do Alentejo. 
Este Festival de Natação que foi um sucesso visou, es-
sencialmente, o convívio e a partilha de vivências entre 
os diversos atletas, numa tarde onde puderam mostrar 
o que têm aprendido ao longo da época e exibir os seus 
dotes aquáticos perante o muito público presente.

Festival de Natação em Viana do Alentejo foi um sucesso

Época balnear de verão até dia 11 de setembro
As piscinas municipais de Alcáçovas e de Viana do Alente-
jo abriram ao público no passado dia 19 de junho, dando 
início à época balnear de verão. Até dia 11 de setembro 
os espaços estão abertos as 10h00 às 20h00 e encerram 
para manutenção à segunda-feira, em Viana do Alentejo, 
e terça-feira, em Alcáçovas.
O tarifário mantém-se igual ao do ano anterior. As cri-

anças até 10 anos e adultos com 65 anos ou mais não 
pagam, já os utilizadores do cartão jovem usufruem de 
um desconto de 20%. 
Ao final da tarde as piscinas oferecem sessões de hi-
droginástica que decorrem em Alcáçovas, às quartas-fei-
ras, e em Viana do Alentejo, às terças-feiras.

A 10ª Gala do Futebol Distrital premiou o esforço, o tra-
balho e o empenho de todos os clubes ao longo da época 
2015/2016, numa cerimónia que decorreu no passado dia 
19 de junho, no Cineteatro Vianense.
Entre os prémios atribuídos, destaque para os prémios 
competitivos, prémios de clube, prémios individuais, ar-
bitragem e mérito.  
O Sporting Clube de Viana do Alentejo que esta época 
subiu ao Campeonato de Portugal foi um dos clubes 
premiados. Para além do Prémio Mais Clube, que premi-
ou os clubes que tiveram um aumento significativo do 
número aletas em futsal, de 16 passou para 60, o Sporting 

de Viana viu ainda o jogador Kelvin ser distinguido como 
o melhor marcador da Divisão de Elite. Também o seu 
treinador, Setúbal, foi premiado, o mesmo acontecendo 
com o treinador do Sport Club Alcaçovense, Luís Canhoto. 
Este ano o prémio de Mérito foi entregue ao antigo Presi-
dente da Câmara de Portel, Norberto Patinho.
Em termos culturais a gala foi pautada por momentos 
de dança com a participação da Classe de Dança da As-
sociação Equestre de Viana do Alentejo, música e humor. 
A 10ª Gala do Futebol Distrital foi promovida pela Asso-
ciação de Futebol de Évora e contou com o apoio do Mu-
nicípio de Viana do Alentejo.

10ª Gala do Futebol Distrital em Viana do Alentejo
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O Lusitano Ginásio Clube conquistou a Taça Dinis Vital, ao 
vencer por 2-1 o Redondense, no passado dia 21 de maio, 
no Campo de Jogos João de Sousa Faria e Melo, em Viana 
do Alentejo.

A partida decorreu no Campo do Sporting de Viana que 
conquistou o título na época passada. A festa do futebol 
contou com o apoio do Município de Viana do Alentejo.

Final da Taça Dinis Vital em Viana do Alentejo

O Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses” con-
quistou a Taça de Portugal – Distrito de Évora, ao vencer 
na final a equipa do Externato António Sérgio de Beringel 
por 3-0. O encontro decorreu no Pavilhão Municipal de 
Viana do Alentejo.
Os atletas Alexandre Carvalho e Vítor Massa, do CAD “Os 
Vianenses” sagraram-se campeões nacionais de pares de 
ténis de mesa do Masters da Federação Portuguesa de 
Ténis de Mesa. Na final que teve lugar dia 30 de abril, 
nas Caldas da Rainha, os atletas defrontaram a equipa do 
Núcleo Recreativo e Cultural de Valongo, tendo vencido 
por 3–1. Os Vianenses venceram todos os seus adversários.

CAD “Os Vianenses” conquista Taça de Portugal

Desporto | Juventude

Summer 2016 com mais uma quinzena
Este ano o programa municipal de verão Summer tem 
mais uma quinzena do que em anos anteriores, estenden-
do-se até ao dia 27 de agosto e culminando com uma festa 
de encerramento na Quinta da Joana, com todas as crian-
ças que participaram no programa, cerca de 200 crianças 
dos 6 aos 13 anos e 40 monitores e voluntários.
Cada grupo é constituído por um máximo de 45 crianças 
e 10 monitores, em cada freguesia e por quinzena, para 
além do coordenador geral do programa, sendo que todas 
as crianças que se inscrevem usufruem de pelo menos 
uma quinzena de atividades e um passeio, sendo que a 
média é cada criança frequentar 3 quinzenas. A freguesia 
de Viana do Alentejo tem vindo a ter uma procura mais 
significativa comparativamente às freguesias de Aguiar 
e Alcáçovas, principalmente nas primeiras quinzenas do 
programa. 
O Summer existe desde o verão de 2011, é promovido pela 
Câmara Municipal de Viana do Alentejo e pela Junta de 
Freguesia de Alcáçovas, naquela freguesia, conta com o 

apoio da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, Junta 
de Freguesia de Aguiar e Agrupamento de Escolas do Con-
celho de Viana do Alentejo e com a parceria de diversas 
entidades do concelho ao longo destes anos, pretendendo 
assim, responder a necessidades das famílias. 
A edição deste ano apresenta atividades esmagadora-
mente promovidas pelas associações e empresas que se 
associaram ao programa, que passam pela dança, kara-
oke, oficinas de sombras chinesas, pastelaria, fantoches, 
olaria, primeiros socorros, ginástica, badmington, cinema, 
cante, entre outras.
De destacar os passeios programados não só à praia mas 
também à Barragem de Odivelas, ao Castelo de Monte-
mor-o-Novo, à Kidzania, ao Museu e Estádio da Luz, ao 
Complexo do Jamor, ao Badoka Safari Park, ao Comando 
Territorial de Évora, ao Kartódromo de Évora, ao Estádio 
e Museu do Sporting Clube de Portugal e ao Centro Cul-
tural de Belém.
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Karetus e Dillaz levam ao rubro o Festival Jovem Abana Viana
Karetus e Dillaz, os cabeças de cartaz do Festival Jovem 
Abana Viana 2016, levaram ao rubro as centenas de jovens 
que dias 8, 9 e 10 de julho se deslocaram à Quinta da 
Joana, em Viana do Alentejo, para mais uma edição do 
certame.
A 6ª edição do festival começou com música, com DMK – 
D’MOURA e KASTIÇO um projeto recente composto por 
dois jovens de Cascais, cujo género musical varia ente os 
reggae, o hip hop e o soul. Seguiu-se o som da Kizomba 
com o cantor, produtor, compositor e dj, Daduh King. 
Para os mais resistentes, a noite terminou ao som do Dj 
Lorenzo e da Dj Von di Carlo.
O segundo dia trouxe de novo a música ao palco Pop 
& Rock com a Banda Somamonas, num Tributo à banda 
brasileira Mamonas Assassinas e Dillaz, um dos maiores 
nomes do panorama do rap a nível nacional que pôs a 
plateia a cantar. A noite terminou com Dj Max, Dj Congas 

e Karetus, a tripla da música eletrónica criada em 2010 
que pôs a plateia a saltar.
O terceiro dia do festival terminou com uma glow party 
com o Dj Mira.
À semelhança de edições anteriores, o festival ofereceu 
ainda um conjunto de atividades que se estenderam ao 
longo do fim de semana. Para além das habituais tasquin-
has e bares, houve ainda o torneio de futsal Bairros do 
Concelho, que sagrou vencedora a equipa do Chão do 
Mocho, de Alcáçovas, rappel, speedminton e slide/esca-
lada, paintball e futvolei.
Em termos desportivos o destaque foi para a segunda 
edição da Color Summer Run, no domingo, com a par-
ticipação de cerca de 200 inscritos, que terminou ao som 
da Dj Angelita.
Destaque ainda para a zona dedicada ao campismo que 
registou cerca de 300 inscritos. 
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A 16ª edição da Romaria a Cavalo que ligou a Moita a Vi-
ana do Alentejo entre a 20 e 24 de abril, e que teve como 
madrinha a atriz Sílvia Rizzo foi, mais uma vez, sinónimo 
de sucesso.
Mais de 600 cavalos e cerca de 2000 romeiros de vários 
pontos do país chegaram a Viana do Alentejo no passado 
dia 23 de abril, ao final da tarde, depois de quatro dias 
pelo campo, num percurso duro em que a chuva não 
deu tréguas. À sua espera, espalhados pelas ruas da vila 
milhares de pessoas que não quiseram deixar de acolher 
e aplaudir a coragem e determinação de quem, pela fé 
e pelo convívio, se deslocou até Viana do Alentejo para 
cumprir uma tradição, sob o olhar de N.ª Sr.ª da Boa 
Viagem que se juntou a N.ª Sr.ª D’Aires. 
Bengalinha Pinto, presidente da Câmara Municipal de Vi-

ana do Alentejo fez um “balanço extremamente positivo 
do evento”, o que demonstra, na sua opinião, “o bom 
trabalho que tem vindo a ser feito pela comissão or-
ganizadora e que contribuiu para este êxito”. Para o au-
tarca os concelhos pequenos como o de Viana do Alentejo 
“têm que aproveitar todos os elementos positivos para 
potenciar o território e este é um dos exemplos”. Para o 
sucesso desta romaria contribuíram também os patroci-
nadores e parceiros que acreditaram no projeto. Este ano, 
para além dos parceiros habituais, Juntas de Freguesia 
do concelho, Diocese de Setúbal e Arquidiocese de Évora 
foram patrocinadores, a Entidade Regional de Turismo do 
Alentejo, Caixa de Crédito Agrícola do Guadiana Interior, 
Delta Cafés, Diário do Sul, Vangflor e Hidrauviana, Lda.
Sem esquecer também os proprietários dos terrenos agrí-
colas por onde a Romaria passa, as Juntas de Freguesia, a 
GNR e os Bombeiros que tiveram também um papel im-
portante. Para Bengalinha Pinto, “esta dinâmica ao nível 
das parcerias é, também ela, reflexo do êxito e do suc-
esso da Romaria a Cavalo”. 
O programa cultural da Romaria foi também um fator 
decisivo para este sucesso. Ao longo do fim de semana 
houve cante alentejano, dança e música. No sábado, à 
noite, a tenda Tradições ficou repleta para assistir ao es-
petáculo de Nininho Vaz Maia.
Este ano, o Concurso Janelas, Varandas e Montras En-
galanadas na Chegada da Romaria trouxe um colorido 
dife rente à vila, que tinha ainda em locais estratégicos 
cavalos de madeira, criados pelo Clube das Artes da Escola 
Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa.
E porque a Romaria se faz de fé, o destaque em termos 
religiosos vai para a procissão que percorreu as ruas da 
vila, no sábado, à noite, e ainda para a procissão que, no 
domingo, ligou o centro da vila ao santuário, seguida de 
missa campal.

Romaria a Cavalo Moita » Viana do Alentejo – a crescer de ano para ano



Janelas - 3º lugar - Severina Viegas
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Viana do Alentejo engalanou-se para receber a Romaria

Janelas - 2º lugar - Sara Cristina LopesJanelas - 1º lugar - Maria José Pão-Mole

Janelas -  4º lugar - Maria Eugénia Romão Janelas - 5º lugar - Gertrudes Baltazar Montras - 1º lugar -  Feliciano Tapisso

Montras - 4º lugar -  Jacinta Bagão TorresMontras - 3º lugar - Maria Rosa GaioMontras - 2º lugar - Sónia Cristina Ludovino

Janelas - 3º lugar - Ana Margarida FernandesJanelas - 2º lugar - Guilhermina MendesJanelas - 1º lugar - Luísa Maria Carvalho

 Montras  - 3º lugar - Dina BrigolasMontras - 2º lugar -  José Manuel BaiãoMontras - 1º lugar - Carla Sofia Carvalho

Zona 2 -  Janelas, Varandas e Montras Engalanadas

Zona 1 -  Janelas, Varandas e Montras Engalanadas
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Feira do Chocalho abre as portas a 22 de julho em Alcáçovas
Alcáçovas volta a estar em festa de 22 a 24 de julho, com 
mais uma edição da Feira do Chocalho organizada pelo 
município de Viana do Alentejo em parceria com a Junta 
de Freguesia de Alcáçovas, e que continua a apostar na 
arte chocalheira e na arte equestre.
Na sexta-feira o destaque vai para a atuação dos grupos 
corais da freguesia e para as atividades taurinas, no sába-
do, o cantor José Cid sobe ao palco para um grande es-
petáculo e, no domingo, o cante e o fado juntam-se para 

o espetáculo “Quando o cante e o fado se encontram 
nas paisagens sonoras”, com a participação da Banda da 
Sociedade União Alcaçovense, cante alentejano com os 
Malha Vacas e o fado com Rute Belga e Rui Canelas. 
De salientar ainda o Sunset Chocalhos Run, o Summer 
Spot para os mais novos, o I Concurso Regional de Al-
cáçovas do Rafeiro Alentejano, para além das tradicio-
nais tasquinhas e stand’s de exposição.

Cultura | Aconteceu
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Feira D’Aires 2016
Viana do Alentejo acolhe entre os dias 23 e 26 de setem-
bro, mais uma edição da centenária Feira D’Aires, um 
certame que, durante quatro dias, pretende ser um es-
paço privilegiado para a mostra de atividades económi-
cas, nomeadamente do tecido empresarial da região.

Organizado pelo Município de Viana do Alentejo com 
o apoio das juntas de freguesia do concelho, o certame 
comemora nesta edição 265 anos de história. 

A par das atividades económicas, o destaque vai para a 
gastronomia e para os espetáculos. Pelo palco principal 
vão passar HMB e António Zambujo, entre outros.

O cariz religioso do certame, cujo ponto alto é a procis-
são em torno do Santuário no domingo, à tarde, também 
não foi esquecido.
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Município de Viana do Alentejo assinalou os 42 anos do 25 de abril
O Município de Viana do Alentejo assinalou os 42 anos do 
25 de abril com uma sessão solene, marcada pela poesia e 
pelo cante alentejano.
Na sessão estiveram presentes, para além do presidente 
da Assembleia Municipal, António Sousa e do presidente 
da Câmara, Bengalinha Pinto, representantes das várias 
forças políticas no concelho - André Correia, pelo PSD, 
João Penetra, pelo PCP, e Joaquim Viegas, pelo PS.
Numa altura em que se assinalam os 42 anos da revolução 
dos cravos e passam 40 anos da Constituição da República 
e das primeiras eleições autárquicas, o presidente do mu-
nicípio afirmou durante o seu discurso que “o Poder Lo-
cal Democrático foi uma das conquistas de abril”, e que 
este tem sabido conviver bem com as diferenças ideológi-
cas emanadas pelos diversos partidos políticos. 
Bengalinha Pinto lembrou ainda que devido às grandes 
dificuldades que o País tem vindo a atravessar, os recur-
sos financeiros transferidos para as autarquias “têm sido 
insuficientes para fazer face às necessidades das po
pulações”. Apesar disso, o investimento tem vindo a ser 
feito para melhorar a vida da população e para o futuro 
sustentado do concelho. E deu como exemplos recentes a 
inscrição do fabrico dos chocalhos na lista do Património 
Imaterial da Unesco e a requalificação do Paço dos Hen-
riques, em Alcáçovas. O autarca revelou ainda que este 
executivo conseguiu realizar “no mandato anterior, o 
maior investimento material de sempre num mandato 
autárquico”. 
Perante uma plateia atenta, o autarca deixou a garantia 
deste executivo continuar a trabalhar em prol do desen-

volvimento do concelho e revelou alguns dos projetos que 
têm em mãos: o Centro Social/Comunitário de Aguiar, a 
requalificação dos centros históricos (2ª fase em Viana do 
Alentejo), a requalificação do Jardim do Rossio e da envol-
vente ao Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires, a candidatura do 
Montado a Património da Humanidade, o Projeto-piloto 
de Desenvolvimento de Mármores de Viana, o projeto de 
percursos pedestres denominado “Grande Rota do Monta-
do”, a Constituição da Associação Portuguesa de Cidades e 
Vilas Cerâmicas, entre outros.
Nas comemorações do 25 de abril, o destaque a nível cul-
tural vai para o espetáculo com Luís Galrito e Os Canto 
Livre, no Cineteatro Vianense, e o visionamento do filme 
“Selma – A Marcha da Liberdade”. Em Alcáçovas a Junta de 
Freguesia realizou o espetáculo “Sentir abril nos sons do 
Povo” e, em Aguiar, houve animação musical seguida de 
churrasco, numa iniciativa da responsabilidade da Junta 
de Freguesia local e do Município de Viana do Alentejo.
Em termos desportivos o destaque vai para a caminhada 
de abril que ligou as três freguesias ao Monte do Sobral e 
que contou com a participação de 200 inscritos, o Peddy-
paper da Liberdade, em Alcáçovas, organizado pela Junta 
de Freguesia, a Corrida da Liberdade, em Aguiar, da res-
ponsabilidade da Junta de Freguesia e o Torneio de Futsal 
“Bairros do Concelho”.
Ainda no âmbito destas comemorações, a Assembleia Mu-
nicipal de Viana do Alentejo reuniu no Monte do Sobral, 
no dia 29 de abril, pelas 21h30, um local histórico e em-
blemático, palco da reunião que deu origem ao movimen-
to dos Capitães de abril.
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Centenas de espetadores desfrutaram do festival Pedreira 
dos Sons, que decorreu de 20 a 22 de maio, numa pedreira 
de mármore desativada, situada junto à estrada entre Vi-
ana do Alentejo e Vila Nova da Baronia, o que confirma, 
mais uma vez, o sucesso da iniciativa que vai já na 4ª 
edição.
Presentes na abertura do Festival estiveram o Presidente 
do Município de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, a 
Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, o 
diretor da Escola de Artes da Universidade de Évora, o 
maestro Christopher Bochmann e ainda Carlos Marques 
da Cooperativa CulArtes, parceira deste projeto, que 
manifes taram a sua satisfação por mais uma edição do 
festival.
Num cenário com  particularidades acústicas únicas, o 
programa incluiu, pela primeira vez, para além de música 

clássica,  cante alentejano nas vozes do Grupo Coral Femi-
nino de Viana do Alentejo e uma peça para chocalhofone, 
no primeiro dia do festival. Nesta sala de concertos ao ar 
livre houve ainda a projeção de vídeos “Viana Lux” um 
projeto dos alunos do Departamento de Artes Visuais e 
Design e um concerto com a Orquestra e o Coro do De-
partamento de Música da Universidade de Évora (UÉ), sob 
a direção do Maestro Kodo Yamagishi, entre outros. 
Durante o festival Pedreira dos Sons, promovido pelo Mu-
nicípio de Viana do Alentejo em parceria com a Escola 
de Artes da Universidade de Évora e a CulArtes, esteve 
patente ao público uma exposição de design de alunos da 
Escola de Artes da Universidade de Évora.
Recorde-se que a Pedreira dos Sons surgiu no âmbito do 
projeto “Saber dos Sons” que teve início em abril de 2011 
com a colaboração do maestro Christopher Bochmann.

Festival Pedreira dos Sons é sinónimo de sucesso
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Foi com um espetáculo de música e humor com sabor a 
fado na voz de Rouxinol Faduncho, personagem interpre-
tada pelo ator e humorista, Marco Horário, que terminou, 
no passado domingo, dia 12, em Aguiar, a Festa da Prima-
vera.
Promovida pelo Município de Viana do Alentejo em 
parceria com a Junta de Freguesia de Aguiar e o apoio de 
associações locais, a Festa da Primavera decorreu durante 
quatro dias, assumindo-se, cada vez mais, como uma fes-
ta de cariz popular, marcada pela tradicional sardinhada 
oferecida pela Câmara Municipal que, de ano para ano, 
junta cada vez mais famílias à volta da mesa, num espaço 

agradável, propício ao convívio. 
Ao longo do fim de semana decorreram várias atividades 
culturais e desportivas. Em termos musicais, o destaque 
vai para o concerto com Os Aurora, na quinta-feira, a 
atuação da TAUÉ – Tuna Académica da Universidade de 
Évora, Dj’s, bailes, um concerto de música quinhentista 
com Ensemble Eborensis e música popular com De Moda 
Em Moda.
No que toca ao desporto, para além do Torneio de Futsal 
Bairros do Concelho, houve ainda a Caminhada da Pri-
mavera, o descerramento da placa do Campo de Jogos 
de Aguiar, jogos de futebol masculino e futsal feminino, 
demonstração de fitness, torneio de malha, II Trail Run-
ning organizado pelo Clube BTT de Aguiar e uma demon-
stração do Clube de Saúde Sénior.
Houve ainda dança com a Classe de Dança da Associação 
Equestre de Viana do Alentejo, o Grupo Milk Shake, da 
Secção de Hip Hop do Grupo Cultural e Desportivo de 
Aguiar e, ainda, Folclore com o Rancho Folclórico Flor do 
Alto Alentejo de Évora.
Foi ainda inaugurada, na Junta de Freguesia de Aguiar, a 
exposição “Documentos para a História de Viana, Alcáço-
vas e Aguiar: mostra documental” de Fátima Farrica. A 
exposição, que vai estar patente ao público até dia 26 de 
junho, surge no âmbito das Comemorações dos 500 Anos 
da outorga dos Forais Manuelinos de Viana do Alentejo e 
de Aguiar e da fundação da Santa Casa da Misericórdia de 
Viana do Alentejo.
A Unidade de Cuidados na Comunidade promoveu uma 
atividade de terapia do riso, a que deu o nome de “E 
porque rir é … bom!”.
A pensar nos mais pequenos foi criado um espaço infan-
til que inclui, para além dos insufláveis, pinturas faciais 
e moldagem de balões que fizeram as delícias dos mais 
pequenos.

Festa da Primavera em Aguiar com 
muita animação
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Semana Cultural em Alcáçovas
Alcáçovas voltou a acolher a Semana Cultural, entre os 
dias 17 e 26 de junho. A 19ª edição do certame foi organi-
zada pela Junta de Freguesia de Alcáçovas em parceria 
com o Município de Viana do Alentejo e contou com a 
participação do movimento associativo. 

Cante alentejano, bandas filarmónicas, atividades despor-
tivas, dança, poesia e muita música foram alguns dos in-
gredientes do certame, que animaram a vila de Alcáçovas.

Destaque para a exposição “Chocalhos e Chocalheiros”, 
promovida pela Associação Terras Dentro e Associação 

Amigos das Alcáçovas, para a demonstração de patinagem 
que decorreu no pavilhão gimnodesportivo e para o tor-
neio de futebol “José Luís Reis Maia” - Infantis e Traqui-
nas, no Campo de jogos João Branco Núncio.

A Semana Cultural encerrou com o espetáculo “Era uma 
vez no palácio” e “Retratos infinitos” promovido pela 
ACRA, no jardim público.
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Saúde

Mulheres e homens; brancos, pretos e mulatos; jovens 
e menos jovens; estudantes, trabalhadores de supermer-
cado, jogadores de futebol, agentes imobiliários, técnicos 
de farmácia. Todos diferentes. E precisamente por serem 
diferentes foram mortos a tiro numa madrugada  de fim 
de primavera, em Orlando.

Esta história não é nova, desde há milhares de anos que 
a diferença mata. Muito em especial a diferença nos afec-
tos, na sexualidade.

Embora algumas civilizações tenham percebido a natu-
ralidade desta diferença - por exemplo, antes do contacto 
com os europeus os índios norte-americanos reconhe-
ciam a existência de vários tipos de sexualidade (entre 
três a cinco géneros) e respeitavam essa diferença - a nos-
sa civilização judaico cristã e a civilização islâmica desde 
cedo  condenaram a homossexualidade. Poderá pensar-
se que numa sociedade em construção, necessitando de 
crescer e fortalecer-se - “crescei e multiplicai-vos como 
as estrelas do céu e as areias do mar”- qualquer prática 
sexual que não levasse à reprodução seria lesiva dos inte-
resses comuns. Assim encontramos nos antigos textos he-
breus, base da religião judaica, cristã e islâmica, o pecado 
de Onan e a perdição de Sodoma. E com base nisto a 
Inquisição mandou para a fogueira centenas de homens 
homossexuais e nos campos de extermínio hitlerianos 
milhares de mulheres e homens com um triângulo rosa 
ao peito foram metodicamente assassinados.

Mas nesta sanha contra os homossexuais  há certamente 
mais qualquer coisa, para além de preceitos religiosos. 
Morgan Freeman, aclamado actor americano, diz - “Não 
gosto nada da palavra homofobia. As pessoas não têm 
fobia aos homossexuais, são é uns parvalhões”. Dou-lhe 
razão, não há fobia. Mas penso que os que dizem odiar 
os homossexuais, para além de parvalhões, são pessoas 
com medo. 

No sermão de um auto de fé na Lisboa de 1645 foi dito: 
“O crime de sodomia é gravíssimo e tão contagioso que 
em breve tempo infecta não só as casas, lugares, vilas 
e cidades, mas ainda Reinos inteiros! É tão contagiosa e 
perigosa a peste da sodomia, que haver dela compaixão 
é delito. Merece fogo, sem compaixão nem misericórdia!” 
Claro como a água: os parvalhões que dizem ter ódio aos 
homossexuais na verdade o que têm é medo de ser con-
tagiados. Não estão seguros da sua própria sexualidade e 
têm medo de se tornar naquilo que dizem odiar. 

E à conta disto matam, por palavras, actos e omissões.

Dr. Augusto Brito - Delegado de Saúde

A Saúde não é uma coisa que os enfermeiros ou os médicos deem às pessoas.
Também não se compra na farmácia ou no hospital.
A Saúde é sim o resultado de um trabalho continuado que tem que nos envolver a todos. 

Obrigado à Câmara Municipal por nos abrir esta porta para o diálogo. Falem, Telefonem, Escrevam!

*Este artigo não utiliza as normas do novo acordo ortográfico

Juan, 22 anos; Eric, 36; Peter, 22; Luis, 22; 
Kimberly, 37; Eddie, 30; Darryl, 29; Deonka, 
32; Alejandro, 21; Anthony, 25; Jean, 35; 
Franky, 50; Amanda, 25; Martin, 33; Luis, 
37; Mercedez , 26; Gilberto, 25; Simone, 31; 
Oscar, 26; Enrique, 25; Miguel, 30; Javier, 
40; Joel, 32; Jason, 19; Cory, 21; Juan, 37; 
Luis, 39; Shane, 33; Juana, 25; Jerald, 31; 
Leroy, 25; Tevin, 25; Jonathan, 24; Jean, 27; 
Rodolfo, 33; Brenda, 49; Mary, 24; Christo-
pher, 32; Angel, 28; Frank, 27; Paul, 41; An-
tonio, 29; Christina, 44.
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Mês de maio, Mês do Coração
Medidas simples de alteração dos estilos de vida, como 
manter um peso corporal normal, praticar uma atividade 
física regular, não fumar e fazer uma alimentação sau-
dável, demonstraram ser eficazes para prevenir ou atrasar 
o início da diabetes tipo 2. Simultaneamente, destaca-se 
a importância das vertentes relacionadas com a alimen-
tação e a actividade física, como fatores que contribuem 
para prevenir a obesidade. 
Neste âmbito, a UCC de Viana do Alentejo em parceria 
com o Agrupamento de escolas e a Camara Municipal or-
ganizaram várias atividades para os alunos do 1º ciclo, nos 
diferentes estabelecimentos de ensino nomeadamente 
em Alcáçovas, Viana e Aguiar.
Em Alcáçovas juntaram-se cerca de 100 participantes no 
polidesportivo, entre os quais 50 alunos do 1º ciclo e 10 
idosas do CSS para efectuarem um BOOT- camp., que con-
sistiu em várias estações com jogos como ences tar no 
basket, saltos no trampolim, pirueta e questões relaciona-
das com alimentação saudável, higiene oral e a importân-
cia da ingestão de água. Além das enfermeiras da UCC, 
esteve presente o professor de educação física daquela 
escola e 20 alunos do 6º ano e 17 do 9º ano, que colabo-
raram no apoio nas estações.

 
  

Em Viana organizou-se uma caminhada à Sra D’Aires, que 
seria com todos os alunos do 1º ciclo e os utentes do CSS, 
agendada para dia 5 de Maio pelas 9h. Mas S. Pedro não 
permitiu e nessa manhã choveu torrencialmente, o que 
fez desistir o grupo do CSS. Então decidiu-se fazer um 

Peddy paper no polivalente do centro escolar, com as 6 
turmas do 1º ciclo e que abrangeu  123  alunos. Optou-se 
por fazer um peddy paper por turma, com as questões 
atrás referidas e jogos como a corrida dos sacos, bowling, 
bocia e arcos.  
Em Aguiar foram 11 utentes do CSS que se dirigiram à es-
cola, para um peddy paper com todos os alunos da escola 
(26).

Para terminar em beleza organizámos uma caminhada no 
dia 31 de Maio à srª D’Aires direccionada para a comuni-
dade educativa da escola secundaria e utentes da UCC das 
3 freguesias de Viana do Alentejo em que participaram 
cerca de 90 pessoas.
Todos gostaram de participar, inclusive os professores. 
Mesmo sem vencedores ou prémios, pois divertiram-se 
à séria e mostraram que o convívio inter geracional tam-
bém faz bem ao coração. Mantermo-nos activos ao longo 
da vida, ajuda-nos a desfrutar dos aspectos mais positivos 
do envelhecimento, por isso há que lutar contra o seden-
tarismo e promover o bem-estar e a qualidade de vida.

UCC de Viana do Alentejo
Enfermeiras Celeste Gomes Patinhas

Bibliografia
http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/2272/3/MONO_12919.pdf
http://www.dgs.pt/?cr=16102
http://www.aenfermagemeasleis.pt/2016/04/04/dia-mundial-da-sau-
de-2016-a-7-de-abril-vencer-a-diabetes-oms/#ixzz47n3lxqq7 

Unidade de Cuidados na Comunidade | Centro de Saúde de Viana do Alentejo
Tel.: 266 930 050 | Tm: 969 352 804 |  e-mail: marilia.rasquinho@alentejocentral2.min-saude.pt

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª das 9h00 às 20h | Sábados, Domingos e Feriados 8h00 às 14h00 

*Este artigo não utiliza as normas do novo acordo ortográfico

viana do alentejo | boletim municipal



Concluímos hoje o tema iniciado no artigo publicado no 
nº 88 deste Boletim Municipal, versando as problemáticas 
que envolvem o primeiro foral da Vila de Viana de Foxen 
e a paternidade da construção do nosso castelo, ambos 
tradicionalmente atribuídos a D. Diniz.

Como o leitor facilmente reparará, outras inconformi-
dades existem entre o documento emanado da Chance-
laria de D. Dinis - e que tem vindo a servir, pelo menos 
desde os inícios do século XVII, para atribuir àquele rei 
a construção da pretensa fortaleza vianense -, e o que 
foi efectivamente erigido. No programa inicial previa-
se a construção de três portas, ladeadas, cada uma, por 
dois “cubelos” ou torres. Ora o nosso castelo apenas tem 
duas portas, não existindo sinais de ter possuído uma ter-
ceira. Quanto às torres, apenas possui cinco e não seis, 
limitando os ângulos da sua planta pentagonal. Quanto 
à altura dos panos de muralha, o rei lavrador impunha 
“… ser quanto poder atanger um cavaleiro em cima de um 
cavalo com uma lança de nove côvados, que não possa ferir 
nem dar com ela a quem estiver entre ameias.”. Os nove 
côvados da lança corresponderiam hoje a cerca de 6,30m1. 
Em cima de um cavalo e equipado com uma lança de tal 
comprimento um cavaleiro poderia facilmente atingir os 
8m, o que em muito ultrapassa a altura média dos muros 
existentes – actualmente cerca de 5,50m, medidos entre a 
cota do solo e a base da ameia. Mesmo tendo em linha de 
conta a recente normalização dos pavimentos circundan-
tes, que poderão ter contribuído para baixar um pouco 

1 - Cf. SERRÂO, Joel, “Pesos e Medidas”, em Dicionário da História de 
Portugal, vol. 5, Porto, Livraria Figueirinhas, p. 68.

a referida altura média, estamos, ainda assim, perante 
muralhas demasiado baixas, sem qualquer valia defensiva 
sob o ponto de vista bélico.
Poder-se-ia supor que, tal como afirma Túlio Espanca, a 
pretensa fortaleza estaria outrora envolta por um fosso, 
posteriormente aterrado2, que a defenderia da aproxi-
mação de quaisquer forças hostis. No entanto as ob-
servações que temos vindo a fazer, ao longo dos últimos 
trinta anos e sempre que ali se têm feito movimentações 
de terras - pela Câmara ou, mais recentemente, pela EDP -, 
levam-nos a concluir que essa estrutura defensiva nunca 
teria existido, pelo menos nos flancos setentrional e ori-
ental, pois basta aí escavar um pouco para se estar quase 
que imediatamente em presença do chamado “substrato 
geológico”, isto é, um nível de solo “natural”, nunca antes 
tocado pelo homem.
Alguns autores apresentam o estilo arquitectónico do 
nosso castelo, com torres cilíndricas coroadas por cober-
turas cónicas, como argumento definitivo para imputar 
a sua construção aos inícios do século XIV e ao rei lavra-
dor. Citam as semelhanças com as fortalezas francesas de 
Coucy (Picardia) e de Carcassonne (Languedoque)3, cujas 
construções são efectivamente atribuídas àquele tempo. 
Mas esquecem-se, por exemplo, do Castelo de Dijon, na 
Borgonha - hoje já em grande parte desaparecido mas 
do qual existem muitas representações da época -, cujas 
parecenças com o nosso também são evidentes (figura 
1). Sabe-se, contudo, que o seu levantamento foi iniciado 

2 - ESPANCA, Túlio, Inventário Artístico do Distrito de Évora, Lisboa, edi-
ção da Academia Nacional de Belas-Artes, 1978, p. 414

3 - Por exemplo, o escultor Joaquim Lopes, natural desta Vila, num dos 
seus interessantes artigos publicado no jornal local O Transtagano, em 
15 de Maio de 1929 e titulado de “Viana do Alentejo – O Castelo”.

O “Castelo de D. Dinis” - II

Figura 2 - Planta do Castelo de Viana do Alentejo. A vermelho assinalam-se as zonas já escavadas, onde 
foram encontrados enterramentos; a cor de laranja as zonas ainda não escavadas, mas que se supõe 
também terem sido usadas como cemitério. A seta amarela indica o local da sondagem arqueológica 
referida no texto e na figura 3.
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apenas em 1478, tendo-se dado por concluído em 15124. Es-
tamos, pois, perante um modelo de arquitectura, de cariz 
militar, que terá “estado na moda” durante cerca de 250 
anos! 

Mais recentemente, os trabalhos de arqueologia que têm 
decorrido no interior do monumento têm vindo a por em 
evidência a presença de um muito antigo cemitério, da-
tado de pelo menos o século XV5, que parece estender-se 
por praticamente toda a sua área e possuir uma potência 
de cerca de 4m - isto é, foram identificados enterramen-
tos até àquela profundidade. Na figura 2 assinalam-se, 
a vermelho, as zonas até agora escavadas e estudadas, 
tudo indicando que as zonas contíguas, marcadas a cor de 
laranja, contenham também enterramentos. Na mesma 
figura a seta amarela localiza um local, encostado ao exte-
rior da parede NO da chamada “Capela dos Reis” - quando 
se entra na Igreja Matriz, pela porta grande, é a capela 
la teral que está logo a seguir às escadas que conduzem 
ao coro alto -, onde se acharam, no decorrer de uma son-
dagem arqueológica realizada em 2013, a cerca de 90 cm 
da cota do pavimento, duas tíbias, dois perónios e dois 
fémures pertencentes aos membros inferiores de um in-
divíduo adulto. Estes ossos encontravam-se em conexão 
anatómica, isto é, mantendo as suas posições relativas, 
sendo que o resto do esqueleto também estaria presente, 
muito embora não tivesse sido escavado. O detalhe inte-
ressante deste achado é que as referidas ossadas se pro-
longavam, intactas, por baixo dos alicerces da igreja, o 
que significa que esta terá sido construída sobre elas (fig-
ura 3). Quando, por volta de 1490, se iniciou a construção 
da nova Igreja Matriz que iria substituir a primitiva e 
pequena igreja paroquial que teria existido no sítio onde 
hoje está o Posto de Turismo (ler, a este respeito, o texto 
publicado no nº 80 deste Boletim, de Setembro de 2013), 
o local escolhido foi o cemitério que a envolvia pelo lado 
meridional; uma opção que, de resto, não apresentaria 
quaisquer constrangimentos de natureza religiosa para a 
mentalidade dos homens de então, pois tratava-se de co-
nstruir um edifício sagrado sobre um espaço que já o es-
tava desde há muito. Tudo isto significa que, nesses anos 
finais do século XV, já toda esta zona era uma expressiva 
necrópole, o que obviamente inviabiliza a sua utilização 
como praça militar. 

Está prevista, para breve, a realização da segunda fase dos 

4 - JEANGRAND Estele, Le Château de Dijon – De la forteresse royale au 
châteaux des gendarmes, Éditions d’Armaçon, 2007.

5 - GONÇALVES, Ana, SILVA, Ricardo, TAVARES, Paula, SANTOS, Ana 
Luísa, TEICHNER, Félix, “A Necrópole do castelo de Viana do Alentejo: 
síntese da intervenção arqueológica e do estudo antropológico”, in 
Património Estudos, Lisboa, Edição do IPPAR, 2004.

trabalhos de requalificação do centro histórico da vila, 
que contemplará todas as zonas envolventes do nosso 
pretenso “castelo de D. Dinis”, mormente o Largo de S. 
Luís. Será, seguramente, uma oportunidade única para se 
obter mais informação sobre esta estrutura monumental 
e se tentar estabelecer uma cronologia da sua construção 
e posteriores alterações.

Quanto ao documento de D. Dinis, podemos concluir que 
se refere a um projecto que não passou de uma intenção: 
dotar a então recém-criada vila de Viana de Foxen de uma 
cerca protectora, com cerca de 800m de perímetro, à se-
melhança das que existem, por exemplo, em Monsaraz, 
em Evoramonte ou em Óbidos. Porém, ou porque as 1.000 
libras com que a coroa se propunha em parte financi-
ar o projecto fossem muito pouco - e o burgo demasia-
damente pobre para suportar, só por si, tão dispendiosa 
empreitada; ou porque as cercas medievais já estivessem, 
por essa altura, a cair num certo desuso - veja-se o re-
querimento que os “homens-bons” de Montemor-o-Novo 
dirigiram em 1358 ao rei D. Pedro I, solicitando-lhe que 
obrigasse os habitantes da vila a fazerem casas e a viver 
dentro da cerca, uma vez que esta estava a ficar desa-
bitada, com a tendência que a população manifestava em 
ir viver para fora dela, para os chamados arrabaldes, es-
paços de maior liberdade6 -, o certo é que a cerca acabou 
por não ser construída, tendo surgido, estamos em crer 
que bem mais tarde, algo a que por via de uma tradição 
não muito antiga nos habituámos a chamar de “castelo 
de D. Dinis”.

Francisco Baião | Arqueólogo

6 - GONÇALVES, Iria, TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, A Chancelaria 
de D. Pedro I (1357-1367), Lisboa, INIC, 1984, p.p. 171, 172.

Figura 1 - Vista do castelo de Dijon, construído entre 1478 e 1512 na 
Borgonha, França.

Figura 3 - Pormenor de sondagem arqueológica junto ao exterior da 
parede NO da Capela dos Reis da Igreja Matriz, vendo-se os ossos dos 
membros inferiores de um indivíduo adulto que se prolongam sob os 

alicerces do edifício (em cima).

viana do alentejo | boletim municipal
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Património

Castelo de Viana regressou ao período de 1500
Viana do Alentejo vestiu-se a rigor para receber a Feira 
Quinhentista, que nos dias 16 e 17 de julho, levou o Caste-
lo, situado no centro histórico da vila, de volta ao período 
de 1500. 

Cortejo, declamação de poemas, dramatizações, danças, 
entrega do foral, encantador de serpentes, espetáculos de 
fogo e a presença de diversos artesãos foram alguns dos 
ingredientes que trouxeram de volta a história ao Castelo 
para dois dias de animação e cultura.

Em ambiente de festa não faltaram também as tasquin-
has, o porco no espeto e a ceia quinhentista.

A feira quinhentista teve início com um cortejo, no 
sábado, pelas ruas do centro histórico que foram invadi-
das por diversas personagens, numa verdadeira lição de 
história. O Largo de S. Luís, nas imediações do Castelo, en-
cheu para assistir ao Torneio a Cavalo, que nos dois dias 
entusiasmou os presentes. Destaque também para a ceia 

quinhentista que decorreu no interior do Castelo, e cujos 
participantes, cerca de 50, trajaram a rigor. 
A iniciativa que surge no âmbito das comemorações dos 
500 anos da outorga dos forais manuelinos de Viana do 
Alentejo e de Aguiar e da fundação da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Viana do Alentejo (1516 – 2016) foi promovida 
pelo Município de Viana do Alentejo e diversas entidades 
parceiras, com o objetivo de promover o conhecimento 
histórico através da recriação de ambientes da época.

A Feira Quinhentista contou com a parceria da Velha Lam-
parina, Associação Equestre de Viana do Alentejo, Classe 
de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo, 
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alente-
jo, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Secção Cul-
tural “O Restolho” do Grupo de Cantares Populares Seara 
Nova, Associação de Caçadores do Concelho de Viana 
do Alentejo e o apoio da Junta de Freguesia de Viana do 
Alentejo.
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De 11 a 26 de junho esteve patente ao público, no salão da 
Junta de Freguesia de Aguiar, a exposição “Documentos 
para a História de Viana, Alcáçovas e Aguiar: mostra do-
cumental”, da autoria de Fátima Farrica, promovida pelo 
Município de Viana do Alentejo com o apoio das juntas 
de freguesia do concelho. A iniciativa surgiu integrada no 
programa da Festa da Primavera que decorreu de 9 a 12 
de junho, em Aguiar.
A exposição, que resulta de reproduções de documentos 
do Arquivo Histórico Municipal relativos às três fregue-
sias do concelho, surgiu no âmbito das comemorações 
dos 500 anos da atribuição do foral Manuelino de Aguiar. 
Para além de documentação produzida e/ou acumulada 
pelo Município de Viana do Alentejo, estão ainda dis-
poníveis no Arquivo Municipal, fundos documentais de 
outras instituições de Viana, Alcáçovas e Aguiar. Exem-
plo disso são os documentos referentes à extinção dos 
concelhos de Alcáçovas e de Aguiar, em 1836, que foram 
integrados no arquivo da Câmara Municipal de Viana do 
Alentejo.
Esta exposição surgiu, igualmente, no âmbito do Projeto 

Conhecer a História, que teve início em 2013, promovi-
do pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo com o 
apoio das Juntas de Freguesia e que visa a investigação, 
a preservação e a divulgação da história e do património 
do concelho. Esta exposição itinerante esteve patente ao 
público, pela primeira vez, em 2013, em Viana do Alentejo 
e, em 2014, em Alcáçovas.

Documentos do Arquivo Histórico Municipal em exposição em Aguiar

Até dia 29 de agosto está patente ao público no Castelo 
de Viana do Alentejo, a exposição “Santa Casa da Mise-
ricórdia de Viana do Alentejo: 500 anos de História”, de 
Fátima Farrica.
A exposição, que surge no âmbito das comemorações dos 
500 anos da fundação da Santa Casa da Misericórdia de 
Viana do Alentejo, pretende ser, segundo Fátima Farrica, 
“uma retrospetiva dos 500 anos de história da institu-
ição que ao longo dos séculos prestou assistência aos 
mais desfavorecidos”.  
A mostra que utiliza diversas fotografias e algumas peças 
baseia-se na documentação do Arquivo da Misericórdia 
e nasce na sequência do projeto, também da autoria 
de Fátima Farrica, intitulado “Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo: salvaguarda de uma 

memória histórica assistencial”, para a organização, in-
ventariação e acondicionamento deste arquivo executado 
entre 2014 e 2015.
A exposição que pode ser visitada entre as 10h00 e as 
13h00 e das 14h00 às 18h00, insere-se também no projeto 
“Conhecer a História”, desenvolvido pelo Município de 
Viana do Alentejo com o apoio das juntas de Freguesia 
do Concelho, desde 2013, com o objetivo de investigar, 
preservar e difundir o património e a história do con-
celho.
Promovida pelo Município de Viana do Alentejo e pela 
Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, a ex-
posição conta com o apoio da Junta de Freguesia local e 
da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo em exposição



Ambiente

Edital do 1.° Trimestre 2016
Poderá consultar o Edital do Controlo da Qualidade da Água para consumo humano do concelho de Viana do Alentejo refe rente ao 
1.° Trimestre 2016, no encarte desta edição do boletim municipal e, ainda, no site em www.cm-vianadoalentejo.pt. 
De referir que foram realizadas todas as análises previstas no Plano de Controlo da Qualidade de Água para o período em causa e 
que os resultados se encontram no intervalo de valores legislado, cumprindo o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.

O Dia Mundial do Ambiente foi criado pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 1972, na abertura da Confe-
rência de Estocolmo. Celebrado no dia 5 de Junho desde 
então, o Dia Mundial do Ambiente pretende conscien-
cializar e chamar a atenção de todos os povos do nosso 
Planeta para a importância de preservarmos o Ambiente. 

Sabia que…
• Os pneus usados podem ser reutilizados para obras 
de contenção nas margens dos rios, em equipamentos 
para parques infantis, em combustível, etc.
• A energia que se poupa ao reciclar uma lata de bebida 
pode fazer funcionar uma televisão durante três horas;
• 10 Garrafas de plástico reciclado dão origem a um par 
de calças de poliéster;
• 1 Tonelada de vidro reciclado permite poupar 1,2 tone-
ladas de matéria-prima e 150 litros de petróleo;
• 1 Litro de óleo alimentar contamina 1 milhão de litros 
de água;
• O metal leva 100 anos a decompor-se;
• O vidro leva 1 milhão de anos a decompor-se e o plás-
tico mais de 100 anos;

Por favor recicle! Cuide do seu planeta para que ele 
possa cuidar de si!

5 de junho
Dia Mundial do Ambiente!
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Caro Munícipe,

A Câmara Municipal dispõe de um serviço de recol-
ha de resíduos de grande volume (eletrodomésticos, 
mobiliário diverso, etc) ou em grande quantidade, 
como por exemplo, ervas que retirou do seu quintal. 
Assim, sempre que necessite deste apoio municipal 
não hesite em contactar-nos. Nós recolhemos esses 
resíduos na sua casa.

Não deposite esse lixo nas ruas, por favor!

Um concelho limpo e aprazível depende de todos!
Contamos consigo! 
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Boletim Municipal – Quando surgiu o Clube Alentejano 
dos Desportos “Os Vianenses” e com que objetivos?
António João Falé – O CAD “Os Vianenses” foi criado em 
1995, completou em junho 21 anos. Foi criado com o in-
tuito de proporcionar aos sócios e comunidade em geral 
o acesso à prática desportiva. Nessa altura já havia outras 
associações que proporcionavam a prática desportiva, no 
entanto, apenas direcionada para o futebol. A criação dos 
Vianenses abriu um leque maior de opções, incluindo o 
ténis de mesa. Ao longo da sua história teve também An-
debol, BTT, Artes Marciais, Ginástica, num total de cerca de 
70 praticantes. Atualmente, centra a sua atividade apenas 
no Ténis de Mesa. 

B. M. – Qual o número de praticantes do clube?
A. J. F – Atualmente o clube tem inscritos e federados 10 
atletas, 6 dos quais com prática regular e todos os seniores 
com formação de treinador.

B. M – Como é que caraterizam esta modalidade? Rapi-
dez, raciocínio, técnica e estratégia de jogo são palavras 
que se aplicam ao ténis de mesa?
Alexandre Carvalho – Antecipação, velocidade de e xecução, 
velocidade de reação, rapidez de raciocínio, estratégia e 
tática são palavras que definem a modalidade. Em cada 
ponto disputado há várias nuances que é preciso ana-
lisar. Por isso, é que se treina muito para que tudo esteja 
automatizado e mecanizado. À velocidade que o jogo se 
processa, por vezes, torna-se difícil raciocinar e jogar ao 
mesmo tempo. 

B. M – Mediante as caraterísticas da modalidade, quais os 
benefícios para os atletas?
A. C. – Beneficia capacidades mentais e físicas. O raciocínio 
tem a ver com uma tomada de decisão. Quando executa-
mos um golpe temos que decidir, entre vários, qual de-
les vamos utilizar, qual será o melhor para determinada 
jogada e fazê-lo de uma forma rápida. Melhora também 
a coordenação motora e coordenação óculo-manual. Pro-
move o autoconhecimento, dado que é necessário uma 
constante autoavaliação. Quando jogado em equipa o sen-
tido coletivo está presente.
A. J. F. – A modalidade ajuda a melhorar a memorização 
porque no jogo tem que estar tudo encadeado, em menos 
de um segundo temos que tomar uma decisão. Como é 

preciso ter várias estratégias para cada golpe que executas, 
estas estratégias melhoram a concentração e a memori-
zação. Uma caraterística importante que temos registado 
no Ténis de Mesa ao longo destes anos de existência, sem 
precisar números, é o facto dos miúdos que praticaram 
Ténis de Mesa com alguma regularidade, foram sempre 
considerados alunos acima da média, com aproveitamen-
to escolar muito bom. A prática do ténis de mesa ajudou e 
ajuda a que esses alunos melhorem o seu aproveitamento 
escolar. Penso que essa situação não é por acaso. Há, de 
facto, uma ligação entre estes dois fatores.

B. M – Qual a idade ideal para começar a treinar?
A. C. – Penso que a idade ideal para começar a praticar é 
entre os 6 e os 10 anos. Nesta faixa etária as crianças já 
adquiriram ou estão a adquirir as capacidades motoras e 
cognitivas para fazer a aprendizagem desta modalidade.
Com muita pena nossa, este ano não tivemos formação 
com crianças, não há miúdos interessados na prática da 
modalidade. Temos apenas seniores a praticar ténis de 
mesa. Muitos pais colocam os filhos no futebol e quando 
se apercebem que não têm “jeito”, optam pelo ténis de 
mesa ou outros desportos. Mas, se não têm coordenação 
motora (embora também se treine) para uma modalidade, 
muito dificilmente têm para outra. Apesar disso, não colo-
camos ninguém de parte porque o desporto é essencial 
para a formação dos jovens. Penso que o problema reside 
no facto de, ao nível do país, o ténis de mesa ser visto 
como uma modalidade menor. O futebol é o desporto rei 
e o que tem maior visibilidade.
A. J. F. - Por outro lado há miúdos desinteressados pela 
prática desportiva e que não querem praticar qualquer 
tipo de desporto. Para nós este é um dado preocupante 
que não devia apenas inquietar a comunidade escolar, 
mas toda a comunidade, incluindo os encarregados de 
educação. A OMS já fez publicar que Portugal é dos Países 
europeus com maior excesso de peso infantil. E este dado 
acontece pela falta de exercício físico e má alimentação.

B. M.  – O que é preciso para praticar ténis de mesa? É 
um desporto caro?
A. C. – É preciso gostar muito e treinar. O Ténis de Mesa 
não é um desporto caro. Nos “Vianenses” é um desporto 
completamente grátis. 
A. J. F. – Quem quiser praticar a modalidade não pre-
cisa estar federado, inscrito ou ser sócio do clube. Basta 
aparecerem aos pares e equipados, que o clube disponi-
biliza mesas, bolas e raquetes, para poderem passar um 
momento divertido e benéfico para a saúde. O ténis de 
mesa é para todos. Não é por nada que o Ténis de Mesa 
é dos desportos mais populares do mundo. Quem estiver 
interessado, é só aparecer no pavilhão municipal. Quem 

Há 21 anos que o Clube Alentejano dos Desportos 
“Os Vianenses” mantem a sua atividade regular 
com destaque para a prática de ténis de mesa. Uma 
modalidade que pelas suas caraterísticas contribui 
para uma vida mais saudável, através do fomento 
de atitudes e valores promotores de saúde, de hábi-
tos de vida saudáveis e de uma prática regular de 
atividade física desportiva. 
 Ao longo da sua história “Os Vianenses” são uma 
referência no Alentejo e toda a zona sul do país, 
com a conquista de muitos títulos, tendo sido esta 
época Campeões Nacionais de Pares -Masters. “Tí-
tulos que não surgiram por acaso”, como refere 
António João Falé, presidente da direção. 

CAD “OS VIANENSES”

Associativismo
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quiser pratica desporto de competição, quem quiser fá-lo 
apenas por lazer. 

B. M.  –  Quantas vezes treinam por semana?
A. J. F. – Neste momento treinamos duas vezes por se-
mana, às terças e quintas-feiras, no pavilhão municipal. 

B. M.  –  Ao longo da sua história e mais recentemente 
o clube arrecadou alguns títulos. Que títulos são esses?
A. J. F. – Nestes últimos 4, 5 anos temos alcançado muitos 
e bons resultados com a conquista de alguns títulos. Já 
este ano, sagrámo-nos campeões nacionais de pares com 
o Alexandre Carvalho e o Vítor Massa, no Masters. Fomos, 
igualmente, campeões da Taça do Distrito de Évora. Em 
termos de resultados este foi, sem dúvida, o melhor ano. 
Mas nós não vivemos dos resultados! O que é mais im-
portante para nós, e é isso que transmitimos, é quando 
se entra numa competição, é para dar o melhor, indepen-
dentemente se se ganha ou não! Quando falamos neste 
título nacional, ele representa as horas e dias de treino. 
Tudo isto não surgiu ao acaso, é fruto de muitas horas de 
trabalho (aliás, como tudo na vida) que desenvolvemos 
regularmente. Somos um clube conhecido e respeitado a 
nível nacional no mundo do ténis de mesa. A nossa área de 
competição tem sido Portugal Continental e ilhas. 
Com estes anos de trabalho a visibilidade do clube tem 
contribuído um pouco para a economia local da freguesia 
de Viana do Alentejo. A organização de competições ao 
nível nacional e ao nível distrital tem trazido a Viana do 
Alentejo visitantes de todo o país que utilizam o nosso 
alojamento, provam as nossas iguarias, visitam os nossos 
monumentos, etc. 

B. M.  –  Quais são os objetivos do clube a curto e médio 
prazo?
A. J. F. – O clube já atingiu um patamar elevado na área 
da competição. Há 3 anos atrás estivemos a um passo de 
ingressarmos na 1ª Divisão Nacional de Equipas. 
O objetivo é manter a atividade regular, o bom desem-
penho e ser útil à comunidade. De futuro queremos im-
plementar, juntamente com os órgãos oficiais do concelho 
um projeto que já não é novo e que dá pelo nome de “O té-
nis de mesa vai à escola”. Basicamente é uma colaboração 
coletiva, onde se incentiva e se cria condições à prática do 
ténis de mesa. Essa colaboração já existe com o desporto 
escolar, mas queremos intensificá-la e melhorar. 
Todavia, está a ser preparado um projeto que vai intensi-
ficar esta nossa parceria, com o acompanhamento mais 
de perto do ténis de mesa, ou seja, em vez de terem um 
professor, será também alguém do clube que fará essa 
aproximação. Este é um projeto que terá início, assim es-
peramos, no arranque do ano letivo e destina-se aos alu-
nos do 1º ciclo.

B. M.  – Recebem apoios por parte de alguma entidade?
A. J. F. – A Câmara Municipal é o principal patrocinador e 
é com esse apoio que o clube tem sobrevivido. É com base 
na aplicação do regulamento de apoio à atividade despor-
tiva que temos recebido esse apoio que tem suportado a 
nossa atividade. 

B. M.  – Na próxima época em que campeonato vão par-
ticipar?
A. J. F. – Ainda não está decidido, no entanto, tudo in-
dica que vai ser igual a esta época com a participação no 
Campeonato Masters.

B. M.  –  O clube tem sede própria?
A. J. F. – Não temos sede própria. Quando precisamos 
de reunir, fazemo-lo no Pavilhão Municipal de Viana do 
Alentejo. 

Antes de terminar esta entrevista queremos deixar um 
apelo a todos os pais e encarregados de educação. Es-
timulem e incentivem a prática desportiva aos seus filhos 
e familiares. Os pais encontram-se numa posição de in-
fluência sobre os filhos, podendo motivá-los, valorizá-los, 
instruí-los ou criticá-los. Divirtam-se praticando desporto!

Fundação: 25/06/1995
Nº de Sócios: 30
Sede: Não tem

- O Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo comemorou o seu 11º aniversário dia 6/02/2016.
- A Associação Equestre de Viana do Alentejo celebrou 11 anos de existência dia 21 de fevereiro.
- O Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo festejou no passado dia 28/02/2016, o seu 38 º aniversário.
- A Associação de Convívio e Reformados de Alcáçovas celebrou o seu 34º aniversário dia 2/04/2016.
- O Grupo Coral Feminino Paz e Unidade de Alcáçovas assinalou no passado dia 30/04/2016, o seu 16º 
a niversário.
- O Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas assinalou o seu 15º aniversário dia 28/05/2016.
- O Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo comemorou no dia 28/05/2016, o seu 16º aniversário.
- O Grupo Coral Os Trabalhadores de Alcáçovas festejou o seu 69º aniversário, no passado dia 18/06/2016.
- A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo assinalou no passado dia 
26/06/2016, o seu 34º aniversário.

Aniversários
Estão de Parabéns….
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O Município de Viana do Alentejo e o NERE – Núcleo Em-
presarial da Região do Alentejo promoveram no passado 
dia 20 de maio, no Salão da Junta de Freguesia local, pe-
las 14h30, uma sessão de esclarecimento subordinada ao 
tema “Iniciativas de apoio aos empresários”.
A iniciativa visou a apresentação de programas de apoio 
destinados ao setor empresarial. Em cima da mesa esteve 
a Plataforma CenMais, uma plataforma de compras on-
line que reúne as melhores práticas para os compradores 
e fornecedores em várias áreas de atividade, apostando 
sobretudo na economia local, regional e nacional. Foi 
apresentado ainda o Programa Formação Ação, um proje-
to que pretende contribuir para o reforço de competência 
dos recursos humanos e para a melhoria dos processos de 
gestão das micro, pequenas e médias empresas.

Medidas de apoio aos empresários apresentadas em Viana do Alentejo

A Câmara Municipal de Viana do Alentejo em parceria 
com o NERE – Núcleo Empresarial da Região do Alentejo 
promoveram no passao dia 24 de junho, no Cineteatro 
Vianense, o IV Encontro de Empresários do Concelho, 
subordinado ao tema “Apoios e Incentivos à Atividade 
Económica e Apoios à Internacionalização e à Inovação”.
A iniciativa que surge no âmbito do trabalho que estas 
duas entidades têm vindo a desenvolver em prol do teci-
do empresarial da região, pretendeu ser um espaço de 
partilha e conhecimento que potencie a cooperação em-
presarial do concelho e estimule o desenvolvimento de 
novos projetos e parcerias.
Na sessão de abertura o presidente da Câmara Munici-
pal de Viana de Alentejo fez um agradecimento especial 
aos empresários do concelho e aos vários parceiros. Ben-
galinha Pinto enumerou ainda algumas medidas  que o 
Município tomou no sentido de ajudar tanto as famílias 
como as empresas, como é o caso dos descontos do IMI. 
“Face a 2015, o Município de Viana do Alentejo recebeu 
este ano menos 40 mil euros de IMI fruto dos descontos 
concedidos”, adiantou o autarca.
Bengalinha Pinto divulgou ainda que no distrito de Évora, 

o Concelho de Viana do Alentejo foi o segundo na obten-
ção de fundos comunitários, tendo anunciado que a CCDR 
aprovou a 2ª fase da Requalificação do Centro Histórico 
de Évora, orçada em 900 mil euros. 
Em cima da mesa estiveram os apoios e incentivos à ativi-
dade económica, nomeadamente o Alentejo 2020, o Pro-
grama Operacional Regional do Alentejo para o período 
2014 – 2020, bem como, os instrumentos financeiros; os 
apoios às empresas no desenvolvimento local de base co-
munitária (BLBC), cujas candidaturas podem são recebidas 
pela Associação Terras Dentro e os apoios à contratação 
disponíveis pelo Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional (IEFP). Foram ainda abordados os apoios à interna-
cionalização e à Inovação com destaque para o Alentejo 
Exportar Melhor 2020, Alentejo Inovar + e a apresentação 
de um caso prático, a empresa Exclusievkey, sedeada em 
Évora, que trabalha na área da consultoria, gestão e equi-
pamentos. Em destaque esteve também a Certificação do 
Setor Turístico do Alentejo e Ribatejo. 
O encerramento do IV Encontro de Empresários contou 
com a presença do presidente da direção do NERE, Vítor 
Barbosa.

IV Encontro de Empresários em Viana do Alentejo

Desenvolvimento Económico

Para mais informações, contactar o GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
e-mail gadecon@cm-vianadoalentejo.pt | telefone 266 930 010.
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O Fardamento de trabalho e os Equipamentos de Proteção 
Individual assumem um papel importante na proteção do 
trabalhador, contribuem para a preservação da sua inte-
gridade física e saúde em função das condições de tra-
balho a que o mesmo se encontra sujeito, e consequente-
mente, para a prevenção dos acidentes de trabalho.
Foram entregues no passado dia 10 de Maio, fardamentos 
e equipamentos de proteção individual aos trabalhadores 
do Município de Viana do Alentejo, afetos a Divisão de 
Administração Urbanística e Serviços Urbanos (DAUSU). 
Nesta ação entre outras peças, foram distribuídas, botas, 
polos, camisas, calças, casacos, fatos de oleado, botas de 
borracha, sapatos, máscaras, viseiras, abafadores, luvas, 
joelheiras e fatos descartáveis para químicos.  
O investimento da autarquia, com a aquisição desde far-
damento e equipamento rondou os 16 000 euros e insere-
se na estratégia definida pelo executivo para moderni-
zação dos serviços municipais.

Todas as entidades empregadoras podem obter benefícios 
consideráveis do investimento em Segurança e Saúde no 
Trabalho. Melhorias simples podem aumentar a competi-
tividade, a rentabilidade e a motivação dos trabalhadores.

Segurança e Saúde no Trabalho

Decorreu nos dias 2 e 3 de maio, no salão da Junta de 
Freguesia de Viana do Alentejo uma ação de formação so-
bre Fiscalização Municipal de Operações Urbanísticas, no 
âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.
A ação foi desenvolvida pelo Instituto de Gestão e Admi-
nistração Pública (IGAP) em colaboração com o Município 
de Viana do Alentejo.
Participaram no curso 34 formandos, na sua maioria co-
laboradores de serviços da Administração Pública Cen-
tral e Local, oriundos de Évora, Aljustrel, Alcácer do Sal, 
Santiago do Cacém, Aljezur, Almodôvar, Albufeira, Portel, 
Alvito, Palmela e Viana do Alentejo.
O balanço foi bastante positivo, destacando-se a partilha 
de experiências, de métodos de trabalho entre os forman-
dos e a análise da legislação em situações de carácter 
prático.

Formação - Fiscalização Municipal sobre Operações Urbanísticas
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Freguesias

Caros Fregueses,

Um dos problemas que nos últimos tempos mais tem afe-
tado o trabalho da nossa Junta de Freguesia, tem sido a 
falta de mão-de-obra para a limpeza e manutenção dos 
espaços públicos. Aproveitamos este espaço no Boletim 
Municipal para explicar o motivo da referida falta de re-
cursos humanos na limpeza e manutenção da nossa vila. 
Como todos sabemos, o orçamento desta autarquia não 
permite qualquer contratação de mais funcionários. Por 
esse motivo, o Executivo da Junta de freguesia tem vindo 
a tentar há vários meses, inserir colaboradores através de 
projetos do IEFP. Todavia os resultados têm-se revelado 
infrutíferos, uma vez que os desempregados/subsidiados 
existentes em Aguiar ou são licenciados e por esse mo-
tivo não podem ser integrados em projetos para limpezas, 
ou porque os que não são licenciados se encontram de 
baixa médica. Para tentar ultrapassar esse problema, o 
executivo em dezembro de 2015, apresentou um projeto 
de CEI+ (RSI), mas infelizmente até à data o mesmo ainda 
não foi aprovado, apesar da insistência da nossa parte. A 
técnica responsável informou que estes projetos não têm 
sido aprovados por falta de verbas, embora a aprovação 
do projeto possa estar para breve. 
Tal facto, tem criado imensas dificuldades na execução de 
alguns serviços, sobretudo no mês de junho em que en-
trámos na época de férias do pessoal e na época das regas. 
Tendo em conta todos estes factores, o executivo da Junta 
de Freguesia, solicita a todos os fregueses a sua compreen-
são e apela ao bom senso de todos para conseguir manter 
a vila o mais limpa possível, mantendo nos quintais os 
animais de estimação (vulgo, cães), ou usando o saquinho 

para apanhar os dejectos, e tendo o cuidado de colocar os 
sacos do lixo, papéis, etc. dentro dos respetivos caixotes.
O executivo continua entretanto empenhado em solucio-
nar o problema com a maior brevidade possível e estamos 
convictos que a situação será resolvida.
Apesar das dificuldades que enfrentamos diariamente, 
vamos trabalhando com afinco e a concretizar as diver-
sas iniciativas que são do agrado da grande maioria, tais 
como: comemoração do 25 de abril com oferta de chur-
rasco e a corrida da liberdade tão apreciada por miúdos 
e graúdos; fazendo parcerias com o agrupamento de es-
colas no projeto de leituras, feiras do livro, etc.; parcerias 
com a Câmara Municipal na celebração do dia da criança 
e na oferta de lembranças às mesmas; oferta dos ovos de 
chocolate na Páscoa às crianças do Jardim de Infância e 
da escola EB1, para a caça ao ovo.
No início do mês de junho tivemos uma vez mais a nossa 
Festa da Primavera, que se realiza anualmente e resulta 
duma parceria entre o Município de Viana do Alentejo, a 
Junta de Freguesia de Aguiar e as associações locais e que 
decorreu sem incidentes, ao longo de 4 dias com diversas 
atividades, destacando-se os espetáculos variados.
O executivo da Junta de Freguesia quer deixar um agra-
decimento a todos os funcionários da CMVA e da Junta de 
Freguesia, aos membros das associações locais e a todos 
os elementos que participaram na mesma. A todos um 
muito obrigado.

Com os melhores cumprimentos e votos de boas férias.

O Presidente da Junta de Freguesia,
António Inácio Torrinha Lopes

Junta de Freguesia de Aguiar



Caros Munícipes,

Decorreu entre 17 e 26 Junho do corrente ano, a XIX ª Se-
mana Cultural de Alcáçovas.
Mais uma vez o evento organizado pela Junta de Fregue-
sia de Alcáçovas numa parceria com a Câmara Municipal 
de Viana do Alentejo, contou com a cultura nas mais vari-
adas vertentes.

Nunca é demais salientar a forte participação do movi-
mento associativo da Freguesia para o enriquecimento da 
festa.
O programa foi vasto e muito variado como vem sendo 
hábito nestes últimos anos:
- Cante Alentejano
- Bandas Filarmónicas   
- Torneios de futebol Traquinas e Infantis
- Demonstração Patinagem Artística
- Serão Poesia
- Concertos com: Belito Campos, 300 and Friends e Xico 
Barata e ainda David Antunes e Midnight Band.
- Espectáculo sevilhanas
- Encontro Cavaquinhos, entre tantas outras actividades 
que seria entediante estar a enumerar.
Duas exposições também enriqueceram esta nossa Se-

mana Cultural.
- Chocalhos e Chocalheiros organizada pela Associação 
Terras Dentro / Associação Amigos das Alcáçovas.
- 20 Anos pela Dança organizada pela Associação Cultur-
al e Recreativa Alcaçovense, onde foi recriada a história 
da Escola de Ballet que completa este ano 20 Anos.

E, foi, precisamente com o magnífico espectáculo de Bal-
let desta Escola «Era uma vez no Palácio / Retratos In-

finitos», que encerrámos esta edição. Com uma plateia 
imensa e merecidos aplausos para um deslumbrante tra-
balho realizado em conjunto pelas alunas e professora.
Foi assim que mais um ano se passaram 10 dias de festa, 
convívio e reencontro.
Até a XXª Semana Cultural de Alcáçovas.        

Cordiais Saudações
A Presidente,
Sara Cristina Cupido Carmo Grou Sim Sim Pajote

Junta de Freguesia de Alcáçovas

*Este texto não foi escrito segundo o acordo ortográfico 
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Caros Munícipes,

Estamos a meio do ano de 2016 e como o tempo passa....

Os afazeres, as preocupações diárias e as responsabilidades 
não nos permitem desfrutar desta “passagem dos dias”. É 
tudo muito rápido e quando percebemos, já começámos 
outra semana, outro mês, outro ano. É neste contexto que 
o executivo da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo 
continua a tentar construir o futuro que se exige. Servir a 
nossa terra e as nossas gentes é sempre motivo de grande 
satisfação.

Ao longo deste anos, compreendemos que o trabalho 
só resulta se dermos as mãos, se compreendermos as li-
mitações de cada um de nós e de cada instituição e, se 
colaboramos de forma cívica, de forma a que possamos 
crescer, apesar das adversidades que vão cruzando o nos-
so caminho.

No que concerne à atividade desta Junta de Freguesia, 
citamos a Caminhada do Ambiente, realizada no passado 
dia 5 de junho, a qual juntou um número considerável 
de participantes, no Largo de S. Luís, local indicado para 
o início do percurso. Esta iniciativa que, contou com a 
colaboração do Centro de Saúde e com o apoio da autar-
quia local, teve como objetivo sensibilizar a população 
para a importância das questões ambientais, chamando 
a atenção para a contribuição de todos, direta ou indi-
retamente, para que a sociedade caminhe rumo à sus-
tentabilidade. Entre as 9h e as 11.30h, não faltaram a boa 
disposição e excelente convívio entre todos.
Durante o mês junho, comemorámos o Dia Mundial da 
Criança e os Santos Populares.

Assim, no dia 1 de junho, a Junta de Freguesia de Viana 
do Alentejo juntou-se à Câmara Municipal para a reali-
zação de mais uma iniciativa dedicada aos mais novos e 
que decorreu ao longo do dia no Cineteatro Vianense. As 
crianças do pré-escolar e primeiro ciclo assistiram a um 
espetáculo intitulado: “ O Lixo do Senhor Bartolomeu!” 
uma adaptação da Companhia Era Uma Vez, Teatro de 
Marionetas,  adaptado do livro com o mesmo nome.

No dia 25 de junho, revivemos os Santos populares. Como 
habitualmente, o espaço escolhido para a noite do arraial 
foi o Jardim do Rossio. A partir das 20.30h, a população 
marcou presença para provar a sardinha assada e dançar 
até tarde, na companhia do Conjunto Parágrafo e do ar-
tista Jorge Nunes.

Colaborámos com a Câmara Municipal nas diversas inici-
ativas, conforme procedimento habitual, nomeadamente 
na Romaria a Cavalo, comemorações do 25 de abril, ex-
posições, entre outras.

Para além disto, referimos ainda, as pinturas nas casas 
dos munícipes mais carenciados, que se iniciaram no mês 
de maio, à semelhança de anos anteriores.

Continuamos a colaborar com todas as associações e ins-
tituições que solicitam o apoio desta Junta de Freguesia e 
atribuímos regularmente os apoios que constam do dos 
nossos regulamentos, nomeadamente o apoio à natali-
dade e aos artesãos.

Limpeza urbana é sempre uma das nossas grandes preo-
cupações, na medida em que, sendo uma das nossas com-
petências, pretendemos que a mesma seja realizada da 
melhor forma possível, mantendo limpas e cuidadas as 
ruas da nossa freguesia.

Com os melhores cumprimentos
O Presidente da Junta,
Joaquim Rodolfo Viegas

Junta de Freguesia de
Viana do Alentejo

Freguesias



Cultura Popular

Poetas e Poesia Popular do Concelho de Viana do Alentejo
O executivo municipal pretende editar o volume III 
do livro “Poetas e Poesia Popular do Concelho de Vi-
ana do Alentejo” eventualmente em 2016 ou 2017.

Deste modo, solicitamos a todos os poetas populares 
do nosso concelho interessados em participar, que 
nos façam chegar os seus trabalhos para publicação 
em mãos na Câmara Municipal, por correio para a 
Rua Brito Camacho, nº 13, ou para o correio eletrónico 
gabinete.informacao@cm-vianadoalentejo.pt.

Volume
III

Próxima edição 2016/2017
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Neste meu lento Alentejo!
Fui nascida e criada,
Pois é nele que me vejo,
Feliz e apaixonada!

Ainda lembro outros tempos
eu que à sombra do chaparro,
acolhia meus pensamentos,
e arrefecia meu tarro.

Foi debaixo de uma azinheira,
que me roubaram um beijo,
assim não fiquei solteira,
Meu querido Alentejo!

Terras secas e grandes searas,
Com um sol abrasador,
Fiz das espigas lindas tiaras,
Para seduzir o meu amor.

De manhã pela fresquinha,
Vamos à apanha do grão,
Era eu bem novinha,
Não esqueço esse verão!

Que saudades desse tempo,
Coisas que ficam na memória,
Alentejo, és meu alento
Minha vida, minha história!

Rosália Dias
Aguiar, 2016

ENVIE OS SEUS POEMAS 

PARTICIPE!

Meu Alentejo, Meu!



Receba o boletim municipal no seu e-mail,
enviando uma mensagem com a sua identificação para: 
gabinete.comunicacao@cm-vianadoalentejo.pt

Veja e descarregue o boletim municipal em:
www.cm-vianadoalentejo.pt | Acontece | Boletim Municipal
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agenda cultural > setembro

: Noite de Amadores

02
sexta-feira

Realizador: Lisa Addario - Joe Syracuse | Intérpretes: Jason Biggs, Janet Montgomery, 
Ashley Tisdale 
USA | 2016 | Cores | 90 min | Comédia | M12

: Blinky Bill04
domingo Realizador: Declan Dale | Intérpretes: Sonia Aragão, Sofia Brito, João Araújo, Pedro Cardo-

so, Pedro Leitão.
AU/US | 2015 | Cores | 93 min | Animação | M3

: No Limite do Amanha

30
sexta-feira

Realizador: Doug Liman  | Interpretação: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton 
USA | 2014 | Cores | 113 min | Acção, Ficção Científica | M12

Cineteatro Vianense
Rua Dr. António José de Almeida, 27 | 7090 - 269 | Viana do Alentejo
Tel.: 266 791 007 | E-mail: cine-teatro@cm-vianadoalentejo.pt

Horário da Bilheteira: De Quarta-Feira a Sexta-Feira das 14h30 às 17h30 | Dia de cinema ou espetáculo abre uma 
hora antes
Preço dos Bilhetes: Sexta-Feira: 3€ Domingo: 2,5€ IVA incluído à taxa em vigor
Todas as reservas devem ser levantadas até meia hora antes do espetáculo/sessão.



informações úteis

Convite às empresas
Várias empresas do concelho juntaram-se à Câmara Municipal de Viana do Alentejo na concessão de 
descontos e vantagens na aquisição de serviços/produtos aos portadores do Cartão do Idoso. Os des-
contos de que os idosos beneficiam em vários bens e serviços variam entre os 5% e os 50%, desde a 
saúde à alimentação, passando pela estética e materiais de construção, entre outros. Uma ajuda impor-
tante para fazer face às dificuldades com que vivem os idosos. Convidamos as empresas do nosso con-
celho que ainda não aderiram a esta parceria, a juntar-se a esta iniciativa em prol dos nossos seniores.

DESCONTOS DO CARTÃO SÉNIOR

Para além dos descontos na fatura da água e da oficina domiciliária, o Cartão Sénior oferece, aos seus bene-
ficiários, muitos descontos em várias empresas do concelho, que se associaram a esta iniciativa do Municí-
pio, dos quais se destaca o setor da saúde, com descontos em medicamentos, óculos e lentes, consultas de 
oftalmologia e exames complementares de diagnóstico e pedicure medical. 

Para além da área da saúde, a energia, a beleza e estética, a construção civil e os produtos alimentares são 
outros setores onde os beneficiários do Cartão Sénior podem usufruir de descontos. 
Utilize o seu cartão e usufrua destes descontos nas empresas que se seguem:

A última empresa a juntar-se à Câmara Municipal na concessão de descontos e vanta-
gens na aquisição de serviços/produtos aos portadores do Cartão Sénior foi a empresa:

Luís Valentim Parreira Serpa



informações úteis
AVISOS

Comunique avarias/anomalias na Iluminação Pública

Ligue 800 911 911
Para avarias na iluminação pública (24h chama-
da grátis) e indicar o código de identificação do 
local, indicado na fatura de eletricidade

Colabore!

Aceda a:
a minha casa >
    Os meus Serviços >
     Fale Connosco >

www.edp.pt

O Município de Viana do Alentejo tem comunicado (e continuará a comunicar) à EDP todas as ava-
rias ou anomalias na iluminação pública. Grande parte destas informações sobre avarias/anomalias 
chegam ao Município através do contacto dos seus munícipes a quem muito agradecemos.

Todavia, o munícipe poderá comunicar essas avarias/anomalias à EDP, gratuitamente, quer através 
do telefone (800 911 911), quer através do site da EDP (www.edp.pt), tornando assim o processo mais 
célere por parte da EDP, tendo em conta que a comunicação é recebida mais cedo.

Por Telefone (Chamada Grátis):                             Através do site:



Siga-nos em: www.facebook.com/municipiovianadoalentejo

Siga-nos em: www.youtube.com/vianaconcelho

138519
visualizações

4116
gostos

193
vídeos

Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Rua Brito Camacho, 13
7090-237 Viana do Alentejo
tel. 266 930 010 fax. 266 930 019
camara@cm-vianadoalentejo.pt

Gabinete de Apoio à Vereação
gaver@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Administração Urbanística e Processual
daurb@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Gestão de Recursos
dafin@cm-vianadoalentejo.pt
compras@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano
ddsh@cm-vianadoalentejo.pt

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
gadecon@cm-vianadoalentejo.pt

Delegação da Câmara em Alcáçovas | 266 954 522

Junta de Freguesia de Aguiar | 266 930 863

Junta de Freguesia de Alcáçovas | 266 954 181

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo | 266 953 317

Estaleiro | 266 930 017/8

Serviço de Águas | 967 979 711 (8h/22h)

Cineteatro Vianense | 266 791 007

Posto de Turismo de Viana do Alentejo | 266 930 012

Posto de Turismo e Biblioteca de Alcáçovas | 266 948 112

Biblioteca de Viana do Alentejo | 266 930 011

Biblioteca de Aguiar | 266 939 106

Piscinas Municipais de Viana do Alentejo | 266 930 014

Piscinas Municipais de Alcáçovas | 961 371 967

Pavilhão Gimnodesportivo de Viana | 266 930 015

Oficina Aberta | 266 791 007

Linha de Proteção à Floresta | 117

Linha de Saúde Pública | 808 211 311

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 
Alentejo | 266 953 123

Centro de Saúde de Viana do Alentejo | 266 930 060

Extensão de Saúde de Aguiar | 266 791 278

Extensão de Saúde de Alcáçovas | 266 949 045

Guarda Nacional Republicana Alcáçovas | 266 954 118

Guarda Nacional Republicana Viana do Alentejo | 266 953 126

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo |
266 791 411

Correios de Portugal Viana do Alentejo | 266 939 000

Correios de Portugal Alcáçovas | 910 917 774

Serviço de Finanças de Viana do Alentejo | 266 953 146

Conservatórias e Cartório Notarial de Viana do Alentejo |
266 930 040

contactos úteisinformação online

Siga-nos em:
www.facebook.com/RomariaACavaloMoitaVianaDoAlentejo

Siga-nos em:
www.facebook.com/abanavianafestivaljovem



Próxima edição do boletim > setembro 2016


