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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________ 

ATA N.º 10/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 09 / 05 / 2018 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          LUIS MIGUEL FIALHO DUARTE 
                          JOSÉ FILIPE SANTOS CRUZ 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 16:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS   FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 03/05/2018 

CAIXA       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4.660,96 € 

FUNDOS DE MANEIO  ......................................................................................................................................................... 3.552,00 € 

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES ..…………………………………………………….  ......................................  1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – SANDRA DE JESUS FERREIRO PEREIRA  ........................................................................................ 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 4 – JOÃO PEDRO VALÉRIO PARRA MARTINHO ANTUNES  .....................................................................  52,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...........................................................................................................    1.349.312,73 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ...................................................................................................................   590.739,27 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...................................................................................................................      28.915,38 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 9.151,07 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950  ....................................................................................................................... 19.490,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050  ......................................................................................................................... 5.430,67 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350  ....................................................................................................................... 93.551,22 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .....................................................................................................        3.488,73 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006820050  ...............................................................................................................................         - € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  .....................................................................................................................    90.036,28 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  39.956,78 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  .............................................................................................................       44.608,22 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .................................................................................................................    73.080,25 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682  .................................................................................................................... 50.864,41 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/80815000375-0 DPRA  ...................................................................................................... 250.000,00 € 

C.E.M.G. – CONTA N.º 0036/99100014214  ..................................................................................................................... 50.000,00 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................  1.353.973,69 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .........................................................................................................................................  1.197.686,67 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 156.287,02 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

1. Proposta de aprovação da ata em minuta; ------------------------------------------------------------------ 

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 26 de abril de 2018; -------------- 

3. Informação sobre a atividade da Câmara; ------------------------------------------------------------------- 

4. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística; ------------------------------- 

5.  Proposta de ratificação da 17.ª alteração ao Orçamento da Despesa; ------------------------------- 

6. Proposta de ratificação da 12.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------- 

7. Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------- 

8. Proposta de ratificação da 13.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------- 

9. 19.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------------- 

10. 14.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais; --------------------------------------- 

11. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; ----------------------- 

12. Proposta de transferência de verba para a Associação Terras Dentro (apoio para a edição da 

Agenda Ambiental do Professor para o próximo ano letivo 2018/2019); ---------------------------- 

13. Proposta de transferência de verba para a Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de 

Alcáçovas (apoio nas atividades desenvolvidas); ---------------------------------------------------------- 

14. Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense (comparticipação 

nas despesas efetuadas nas comemorações do seu 113.º aniversário); ----------------------------- 

15. Proposta de transferência de verba para o Grupo Desportivo e Cultural da Baronia 

(comparticipação nas despesas de organização do XII Passeio de Cicloturismo); ------------------ 

16. Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense 

(comparticipação nas despesas inerentes à organização do Summer Legacy); --------------------- 

17. Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (apoio nas atividades 

desenvolvidas pela Associação); ------------------------------------------------------------------------------- 

18. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, 

ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais; ---------------------------- 

19. Proposta de pedido de legalização de portões, cuja obra se situa na Estrada Nacional 257, 66 

e 66-A, em Alcáçovas, de que é requerente Maria Celeste Zorro Caneca Fradinho e a que se 

refere o processo n.º 95/17); ----------------------------------------------------------------------------------- 
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20. Proposta de notificação para apresentação de pedido de legalização da operação 

urbanística, sita em Madalena – Art.º 52-12, em Alcáçovas, de que é requerente Floriano 

José Pia Belga e a que corresponde o processo n.º 67/17; ---------------------------------------------- 

21. Proposta de deliberação para notificação da requerente Inácia Merca da Silva Baltazar 

(cabeça de casal da herança de António Rosa Rufas Baltazar), a fim de suprir as insuficiências 

encontradas, concedendo-lhe o prazo de 15 dias a contar da receção da notificação, 

relativamente à obra sita na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 65, em Viana do 

Alentejo e a que se refere o processo n.º 41/18; --------------------------------------------------------- 

22. Proposta de deliberação sobre o encerramento da Rua Miguel Bombarda desde a Caixa 

Agrícola até ao canto da sede do Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo”, no 

dia 20 de maio de 2018, das 14 às 21 horas, onde será instalada um “FANZONE”, a fim de 

assistirem ao jogo da final da Taça de Portugal em futebol; -------------------------------------------- 

23. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que autorizou o livre acesso do 

público, entre os dias 7 e 13 de maio, no Castelo de Viana do Alentejo, no âmbito das 

comemorações da Semana da Europa – maio 2018. ----------------------------------------------------- 

Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia: 

- Neste período o Senhor Presidente referiu-se à equipa de Infantis do Sporting Clube de Viana do 

Alentejo que se sagrou Campeã Distrital de Futsal no dia 28 de abril e que no dia 5 de maio conquistou a 

Supertaça Distrital. O senhor Presidente, em nome de todo o executivo, felicitou os jogadores, o 

treinador, a equipa técnica, os órgãos sociais do Sporting Clube de Viana do Alentejo, sócios e famílias, 

por mais esta conquista desportiva para o concelho.  -----------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu-se ainda ao Passeio de Automóveis Clássicos que terá lugar no próximo dia 

12 de maio, estando prevista a visita dos seus participantes ao Paço dos Henriques, em Alcáçovas, às 

onze horas e o desfile de automóveis clássicos, ao meio-dia, em Viana do Alentejo.  ------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou que tipo de apoio dá a Caixa Agrícola à Romaria a 

Cavalo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que tem apoiado esta iniciativa com uma verba de 1.500,00 € (mil e 

quinhentos euros).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou porque é que em 2018 não se seguiu o exemplo de 

anos anteriores, proporcionando no sábado à noite, na tenda instalada no recinto da Senhora D’Aires, a 

atuação de DJ’s, direcionada para a juventude.  ------------------------------------------------------------------------------  
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- A este propósito, o senhor Presidente disse que aquilo que mais influenciou essa decisão foram os 

distúrbios verificados no ano passado, de noite e de madrugada, tendo a GNR manifestado a opinião de 

que a tenda deveria encerrar mais cedo do que em 2017, pois a maioria das pessoas envolvidas nos 

distúrbios que se verificaram no ano passado, eram afetas à Romaria. O senhor Presidente disse ainda 

que embora a opinião do Município quanto à existência de DJ’s não tivesse sido totalmente coincidente 

com a da GNR, houve a intenção de dar um sinal de preocupação quanto à possibilidade de repetição dos 

distúrbios do ano passado e daí a não inclusão dos DJ’s no programa das atividades, O senhor Presidente 

lembrou que o primeiro ano em que o programa contemplou DJ’s foi 2016, com repetição em 2017. 

Contudo, no ano de 2017 houve uma série de fatores que se conjugaram para que o programa fosse mais 

alargado, para além de que na segunda-feira imediatamente a seguir à Romaria, foi o feriado do 1 de 

maio.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte disse que por ter ouvido várias opiniões acerca de não terem 

existido DJ’s este ano, é que resolveu colocar a questão.  -----------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente disse que, independentemente da decisão que se tome, não se consegue ir ao 

encontro de todas as expetativas e gostos. Disse ainda que em 2017 foi possível planear diversas 

iniciativas por ocasião da Romaria, financiadas por Fundos Comunitários (candidatura “En cena”), 

situação que este ano não se pode repetir. O senhor Presidente recordou que em 2011 foi o primeiro ano 

em que existiram iniciativas noturnas por ocasião da Romaria pois até essa data só existia o jantar dos 

Romeiros no sábado. Acrescentou que este executivo tem tentado melhorar o programa desta iniciativa, 

embora não perdendo de vista a necessidade de “gerir com equilíbrios”. Contudo, o senhor Presidente, 

manifestando a convicção de que “todos é que sabem tudo”, disse que este executivo está disponível 

para acolher todas as sugestões, dadas em tempo, com o objetivo de melhorar a iniciativa.  -------------------  

- O senhor Vereador Paulo Manzoupo, ainda a propósito do aumento do investimento na Romaria a 

Cavalo, salientou que este ano o piso da tenda não era térreo mas sim de madeira, situação que 

melhorou muito as condições no interior da tenda.  -------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou o que se passou este ano com “o célebre cavalo de 

que já aqui se falou e que ainda não apareceu por ocasião da Romaria?”.  -------------------------------------------  

- O senhor Presidente disse registar a preocupação da CDU “com o cavalo”, acrescentando que na altura 

em que estiverem reunidas as condições, nomeadamente de segurança da estrutura, “o cavalo sairá à 

cena”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte referiu que o motivo que o levou a fazer a pergunta não revela 

preocupação mas sim curiosidade pois “viu passar o cavalo na rua e depois não o viu aparecer em lado 

nenhum”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, quanto à obra de Requalificação do Centro Histórico de Viana do 

Alentejo, perguntou se já se encontram terminadas as ligações das ruas que foram intervencionadas com 

as que não foram.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente respondeu que alguns desses trabalhos ainda não estão concluídos.  --------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte, no âmbito da mesma Empreitada, perguntou se as ruas 

intervencionadas são as que constam do projeto inicial ou se existem trabalhos a mais, contemplando 

outras ruas. Acrescentou que ouviu dizer que há ruas que não foram intervencionadas na totalidade 

como estava previsto, em virtude de terem sido intervencionadas outras, não previstas.  -----------------------  

- O senhor Presidente disse não ter conhecimento da existência de trabalhos a mais na referida 

Empreitada nem da inclusão de ruas não previstas, em substituição de outras. Disse ainda que por 

motivos técnicos, há ruas que tiveram de ser intervencionadas numa extensão superior ao previsto, 

resultando dai um custo acrescido. Contudo, disse estar convicto de que haverá outras situações em que 

a intervenção, também por motivos técnicos, ficou aquém do que inicialmente estava previsto. O senhor 

Presidente recordou que a obra de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do 

Alentejo foi dividida em duas fases para garantir o respetivo financiamento. O senhor Presidente 

acrescentou que se pretende criar uma terceira fase da obra, na qual serão abrangidas mais algumas ruas 

que o projeto inicial já contemplava, designadamente a Rua Dr. António José de Almeida e as transversais 

Rua do Lagar Velho e Travessa do Rossio. Disse ainda o senhor Presidente que na terceira fase das obras, 

que em sua opinião serão de menor dimensão do que nas fases anteriores, procurar-se-á uma harmonia 

com as ruas já intervencionadas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador Luis Miguel Duarte perguntou se já existe projeto para a terceira fase das obras de 

Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo, tendo o senhor Presidente informado ter havido 

apenas contactos informais para que o projeto seja iniciado. O senhor Presidente disse que relativamente 

ao Centro Histórico de Alcáçovas, o projeto está feito e as obras a realizar na segunda fase abrangerão as 

ruas que não foram intervencionadas na primeira fase.  -------------------------------------------------------------------  

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: 

Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 26 de abril de 2018 – Com 

quatro votos favoráveis foi aprovada a ata relativa à reunião ordinária de 26 de abril de 2018. O senhor 

Vereador Luis Miguel Duarte não participou na votação desta ata uma vez que não esteve presente na 
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reunião a que a mesma se refere, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  -------------------------------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara –  O Senhor Presidente referiu que o 44.º 

aniversário do “25 de abril” foi assinalado no concelho de Viana do Alentejo com um programa de 

atividades diversificado, entre 13 e 25 de abril, que incluiu a Sessão Solene, no Cineteatro Vianense, 

onde estiveram representadas a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, bem como os partidos 

políticos com representação no Concelho. Estiveram presentes o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – António Sousa, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – João Pereira e 

representantes do PS – Partido Socialista, do PSD – Partido Social Democrata e do PCP – Partido 

Comunista Português. Em Aguiar, houve animação musical seguida de churrasco, numa iniciativa 

promovida pela Junta de Freguesia local e pelo Município. Em termos desportivos, destacam-se a “Urban 

Night Run”, (Corrida e Caminhada), organizada pelo Sport Club Alcaçovense / Run Alcáçovas, com o 

apoio da Junta de Freguesia local e a “Corrida da Liberdade”, em Aguiar, promovida pela Junta de 

Freguesia local. Destacam-se também as atividades que tiveram lugar na Biblioteca Municipal de Viana 

do Alentejo, entre as quais um sarau de poesia.   ---------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 25 de abril, com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – 

Miguel Bentinho esteve presente nas comemorações do “25 de abril” no Palácio de S. Bento, em Lisboa, 

residência oficial do Senhor Primeiro-Ministro António Costa, a convite deste. Do vasto programa 

comemorativo, destacam-se a promoção e valorização dos produtos regionais do interior do País, bem 

como as manifestações classificadas pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura como Património Cultural Imaterial da Humanidade, como é o caso do Fabrico dos 

Chocalhos, que marcou presença no evento através da empresa Chocalhos Pardalinho, de Alcáçovas. O 

senhor Presidente recordou que o Fabrico dos Chocalhos foi inscrito, em 2015, na Lista do Património 

Cultural Imaterial da Humanidade com Necessidade de Salvaguarda Urgente.  ------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de abril, participou numa reunião da AMREN2 – 

Associação de Município da Rota da Estrada Nacional 2, da qual o Município de Viana do Alentejo é 

fundador, com a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, na delegação desta 

entidade em Évora. A reunião teve como ordem de trabalhos a viabilização do Grande Prémio de 

Portugal Nacional 2 em ciclismo. De forma sucinta, trata-se de uma prova de ciclismo que irá percorrer 

toda a Estrada Nacional 2, de Chaves a Faro. Este evento, para além da componente desportiva, tem 

como objetivo principal a promoção e valorização dos territórios. Pretendendo-se a participação e o 

apoio da ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, foram os mesmos 

disponibilizados, ficando de acertar posteriormente alguns aspetos.  ------------------------------------------------- 
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- O senhor Presidente informou que também no dia 26 de abril, esteve presente na reunião mensal do 

Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. -----------  

- O senhor Presidente referiu que no dia 27 de abril, a XVIII Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo, 

que partiu da Moita no dia 25, chegou a este Concelho para a habitual pernoita em Alcáçovas. Na 

referida pernoita, no Largo da Gamita, decorreu uma atuação do Grupo de Sevilhanas da Associação 

Cultural e Recreativa Alcaçovense seguida de Animação Musical, com o músico do Concelho Jorge Nunes, 

numa organização da Junta de Freguesia local. No dia 28 de abril, última etapa, os Romeiros partiram de 

Alcáçovas rumo a S. Brás do Regedouro, local onde almoçaram, seguindo posteriormente para Viana do 

Alentejo, estando a Vila preparada com muita animação para os receber, bem como aos inúmeros 

visitantes. No largo 25 de abril, o Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”; na Praça da República, o 

Grupo “De Moda em Moda” e Grupos Corais, no Santuário de Nossa Senhora D’Aires. Do Largo 25 de 

abril até ao Santuário, houve animação musical. Chegados ao Largo de S. Luís, os Romeiros foram 

acolhidos com uma Cerimónia Religiosa decorrendo o encontro entre Nossa Senhora da Boa Viagem e 

Nossa Senhora D’Aires. À noite, na Tenda Tradições, junto ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, atuou 

a Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo. A tradicional Procissão em Honra de 

Nossa Senhora D’Aires não se realizou devido à chuva. O Senhor Presidente informou que foram 

entregues lembranças a todas as entidades parceiras da Romaria, materializadas este ano numa esquila 

do artesão Rodrigo Sim Sim, de Alcáçovas. Ainda no dia 28 de abril, decorreu um espetáculo musical com 

“Los Cavakitos” e Baile. No dia 29 de abril, realizou-se a habitual Procissão com as Imagens de Nossa 

Senhora D’Aires e de Nossa Senhora da Boa Viagem, acompanhada pela Banda da Sociedade União 

Alcaçovense, desde a Igreja Matriz, em Viana, até ao Santuário, seguindo-se uma Missa Campal. Na 

Tenda Tradições, a tarde foi animada pelo Grupo “4 Cantos” e por Grupos Corais do Concelho, 

concretamente o Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas, o Grupo Coral Feminino de Viana do 

Alentejo, o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, o Grupo Coral Feminino “Paz e Unidade” de 

Alcáçovas e o Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo. O espetáculo de encerramento foi 

protagonizado pelo Grupo “Malha Vacas”. O Senhor Presidente disse que, apesar de ainda não terem 

sido realizadas as reuniões de avaliação do evento, considera que os objetivos globais foram atingidos, 

destacando que esta foi a edição com mais inscrições, logo desde o seu início, facto que considera ser 

fruto do trabalho da Comissão Organizadora (composta pelos Municípios da Moita e de Viana do 

Alentejo, pela Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e pela Associação Equestre de Viana do 

Alentejo) e de todos os parceiros, entre outros, as Juntas de Freguesia abrangidos pelo percurso e os 

patrocinadores (ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Crédito Agrícola Guadiana 
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Interior, Hidrauviana, Vangflor e Grupo Diário do Sul), sempre com vista à melhoria e potenciação do 

certame, que atrai cada vez mais visitantes.  ---------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 1 de maio, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo 

Manzoupo e com o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, participou nas atividades 

comemorativas do Dia do Trabalhador, promovidas pelo Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, naquela 

freguesia. As atividades integraram uma Caminhada e um Churrasco, seguido de animação musical.  ------  

- O senhor Presidente informou que no dia 3 de maio, esteve presente na Sessão Informativa “IPDJ – 

Instituto Português do Desporto e Juventude Alentejo – Pelo Futuro do Concelho”, promovida pela 

Delegação Regional do Alentejo do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, em parceria com 

o Município. A sessão, que decorreu no Cineteatro Vianense, foi dirigida a clubes, associações e outras 

entidades e versou os vários programas de apoio, entre eles o PRID – Programa de Reabilitação de 

Instalações Desportivas, o Programa Nacional de Desporto para Todos, o Registo Nacional de 

Associativismo Jovem, o Voluntariado Jovem para a Natureza e as Florestas, o Projeto Geração Z, os 

projetos ligados à saúde, com destaque para o Programa Cuida-te e Sexualidade em Linha, o Empreende 

Já e ainda o Projeto 70 já – A entrada para os teus direitos!. Para além do Presidente da Câmara, fizeram 

parte da mesa o Senhor Diretor Regional do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude Alentejo, 

Miguel Rasquinho e a Técnica Superior da ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, 

Paula Sofío. O Senhor Presidente salientou que o Município pretende, com estas iniciativas, apoiar as 

associações e entidades do Concelho e ser um agente facilitador e proactivo no âmbito dos apoios 

disponibilizados pelas várias organizações, como é o caso do IPDJ - Instituto Português do Desporto e 

Juventude. Na referida sessão, o Senhor Presidente informou todos os presentes que o Município e a 

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo estão disponíveis para apoiar e esclarecer 

todas as Associações e Entidades que o solicitem. O senhor Diretor Regional do IPDJ - Instituto Português 

do Desporto e Juventude Alentejo, Miguel Rasquinho, elogiou o trabalho do Município ao trazer um 

Instituto Público para efetuar uma sessão informativa, sendo também este um dos objetivos do IPDJ - 

Instituto Português do Desporto e Juventude.  ------------------------------------------------------------------ 

- O senhor Presidente informou que nos dias 4 e 5 de maio, o Senhor Vice-Presidente e o Chefe da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, participaram no 11.º Encontro da ENPP – European 

Network of Places of Peace (Rede Europeia dos Sítios da Paz), em Bucareste, na Roménia. Este Encontro 

Anual incluiu a realização da Assembleia Geral, um Programa Social e eleições para os Corpos Gerentes 

para o quadriénio 2018-2022. Na Assembleia Geral foi abordada a certificação da Rota dos Sítios da Paz 

como Rota Cultural do Conselho da Europa, bem como a preparação da 1.ª Conferência Europeia sobre 

Turismo e Paz, cuja realização está prevista para o final do mês de outubro do corrente ano, na cidade 
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alemã de Leipzig, numa organização da ENPP – European Network of Places of Peace (Rede Europeia dos 

Sítios da Paz) com o apoio da OMT – Organização Mundial de Turismo. Também foi abordado o 

lançamento dos “European Peace Games” (Jogos Europeus da Paz), um evento de intercâmbio cultural 

entre os dez locais atuais da Rota e cuja candidatura aguarda aprovação do Programa Cultura da União 

Europeia. Participaram as delegações da Alemanha, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Espanha, Holanda, 

Hungria e Portugal, para além da Roménia. O Senhor Presidente recordou que o Município recebeu no 

dia 6 de fevereiro de 2017 o certificado de membro efetivo da ENPP – European Network of Places do 

Peace (Rede Europeia de Sítios da Paz), à qual aderiu no final de 2016. Tendo sido assinado o Tratado de 

Alcáçovas, ou Tratado de Paz, nesta freguesia, o qual pôs termo à Guerra da Sucessão de Castela, em 

1479, considerou-se que o Município de Viana reunia todos os requisitos para ser membro desta Rede 

de Paz, cujos membros trabalham em conjunto para promover os seus lugares através de Roteiros 

Culturais Internacionais, tendo por base o que os une: a Paz. O Senhor Presidente recordou que o 10.º 

Encontro desta Rede de Paz decorreu no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, em maio de 2017 e contou 

com a presença de delegados de vários países europeus: Alemanha, Bulgária, Croácia, Holanda, Hungria, 

Roménia e Portugal, constituindo um veículo importante para a promoção e divulgação deste Concelho, 

internacionalmente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- O senhor Presidente informou que no dia 4 de maio, a convite da Direção-Regional de Cultura do 

Alentejo, participou na apresentação e inauguração do “Caminho de Santiago – via Portugal Nascente” 

(Trajeto Évora – Trancoso). Nesta sessão, que decorreu na Igreja do Salvador, em Évora, participaram 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República Portuguesa, Professor Doutor Marcelo Rebelo de 

Sousa; o Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura, Dr. Luís Castro Mendes; a Senhora Secretária de 

Estado do Turismo, Dra. Ana Mendes Godinho; a Senhora Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Dra. 

Ana Paula Amendoeira, entre outros. O Senhor Presidente esclareceu que o trajeto Évora – Trancoso 

resultou de um esforço conjunto da Associação de Peregrinos Via Lusitana, da Turismo de Portugal e do 

envolvimento dos municípios abrangidos, aos quais se juntaram a Direção-Regional de Cultura do 

Alentejo e a Arquidiocese de Évora. A Via Portugal Nascente é um Caminho de Santiago que, na sua 

totalidade, vai de Tavira a Trancoso, onde se junta ao Caminho de Torres, que vem de Salamanca em 

direção a Compostela. Ambos os traçados fazem parte da Lista Indicativa de Portugal ao Património 

Mundial da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O 

Município de Viana do Alentejo também está envolvido no projeto através de um Protocolo estabelecido 

com a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, sendo parte integrante dos 

“Caminhos de Santiago”, inserido no “Caminho Nascente”, tal como os Municípios de Mértola, Beja, 

Cuba, Alvito, Évora, Arraiolos, Alter do Chão, Estremoz, Sousel, Fronteira, Crato e Nisa. De um modo 
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resumido, pretende-se que o “Caminho de Santiago” seja também um produto de oferta turística, 

devendo, para isso, as partes do Protocolo empenhar sinergias na identificação e levantamento dos 

troços (para fins de circulação pedestre e BTT), pontos de interesse e recursos logísticos de apoio 

(alojamentos, restauração, mercados e assistências). --------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente informou que no dia 5 de maio, conjuntamente com o Senhor Vereador Paulo 

participou na “Caminhada de Abril”. Conforme referido na anterior reunião da Câmara, esta Caminhada, 

agendada para o dia 22 de abril e integrada nas Comemorações do 44.º aniversário do “25 de abril”, 

tinha sido adiada devido às condições meteorológicas e consequente estado do piso (encharcado e 

enlameado).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente referiu que no dia 8 de maio, todo o executivo em regime de permanência 

participou nas comemorações do 8.º aniversário do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular 

Túlio Espanca / Universidade de Évora, no Cineteatro Vianense. Na sessão de abertura estiveram o 

Presidente da Câmara, o Senhor Diretor da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora, 

Professor Doutor Bravo Nico e representantes de alguns polos. O Senhor Presidente sublinhou que se 

verificou um crescimento do Polo de Viana do Alentejo quanto ao número de alunos, cursos disponíveis 

e professores/voluntários, considerando este o maior projeto de envelhecimento ativo do Concelho. A 

nível nacional, este é o maior projeto de educação popular, envolvendo mais de 1000 pessoas no 

Alentejo. A tarde do dia 8 de maio foi dedicada às artes e à música com os Grupos de Teatro de 

Alcáçovas e de Viana do Alentejo, que apresentaram duas peças e com a Tuna Popular do Polo de Viana 

do Alentejo e a Tuna da Universidade de Évora. No ano letivo em curso, para além do Clube de Saúde 

Sénior, os alunos do Polo de Viana do Alentejo dispõem de mais 9 cursos: Grupo de Teatro Sénior, Curso 

de Língua Inglesa, Costura e Diversos, Oficina de Bordados e Costura, Conversas sobre Saúde, 

Informática, Alfabetização, História e Cultura Local e Saúde e Socorrismo. O senhor Presidente informou 

que as atividades vão continuar já no dia 15 de maio, na Universidade de Évora, para assinalar o Dia da 

Universidade Popular Túlio Espanca/ Universidade de Évora.  ---------------------------------------------------------- 

Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso 

de competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou 

conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência 

subdelegada em matéria de administração urbanística. ------------------------------------------------------------------ 

Ponto cinco) Proposta de ratificação da 17.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara ratificou a 17.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------------------- --- 
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Ponto seis) Proposta de ratificação da 12.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe 

Cruz, a Câmara ratificou a 12.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------- 

Ponto sete) Proposta de ratificação da 18.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a 

Câmara ratificou a 18.ª alteração ao Orçamento da Despesa. ------------------------------------------------------- 

Ponto oito) Proposta de ratificação da 13.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três 

votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe 

Cruz, a Câmara ratificou a 13.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------- 

Ponto nove) 19.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara aprovou a 

19.ª alteração ao Orçamento da Despesa. -------------------------------------- --------------------------------------------- 

Ponto dez) 14.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, a Câmara 

aprovou a 14.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------- --------------------- 

Ponto onze) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal 

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o Cartão Social do Reformado, Pensionista e 

Idoso a Manuel de Jesus Galhardas Barroso, residente em Viana do Alentejo.  ------------------------------------- 

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a Associação Terras Dentro (apoio para a edição 

da Agenda Ambiental do Professor para o próximo ano letivo 2018/2019) – Nos termos da proposta da 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a 

Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado, com sede em Alcáçovas, a importância 

de 350,00 € (trezentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas inerentes à edição da 

Agenda Ambiental do Professor para o ano letivo de 2018/2019.  ----------------------------------------------------- 

Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de 

Alcáçovas (apoio nas atividades desenvolvidas) – Nos termos da proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Cruz Vermelha 

Portuguesa, com destino à Delegação de Alcáçovas, a importância de 2.400,00 € (dois mil e quatrocentos 

euros), como comparticipação nas despesas referentes às atividades desenvolvidas no segundo semestre 

de 2017.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense 

(comparticipação nas despesas efetuadas nas comemorações do seu 113.º aniversário) – Nos termos 
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da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para a Sociedade União Alcaçovense a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como 

comparticipação nas despesas inerentes às comemorações do 113.º aniversário da Sociedade.  ------------  

Ponto quinze) Proposta de transferência de verba para o Grupo Desportivo e Cultural da Baronia 

(comparticipação nas despesas de organização do XII Passeio de Cicloturismo) – Nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para o Grupo Desportivo e Cultural da Baronia a importância de 100,00 € (cem euros), como 

comparticipação nas despesas inerentes ao XII Passeio de Cicloturismo, que passará pelo concelho de 

Viana do Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa 

Alcaçovense (comparticipação nas despesas inerentes à organização do Summer Legacy) – Nos termos 

da proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense a importância de 4.995,00 € (quatro mil 

novecentos e noventa e cinco euros), como comparticipação nas despesas de organização da iniciativa 

“Summer Legacy”, a levar a cabo por ocasião da Feira do Chocalho de 2018.  ------------------------------------  

Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para a Associação Terra Mãe (apoio nas 

atividades desenvolvidas pela Associação) – Nos termos da proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Terra Mãe – Lar e 

Centro de Acolhimento para Crianças e Jovens de Alcáçovas, a importância de 2.400,00 € (dois mil e 

quatrocentos euros), como comparticipação nas despesas decorrentes das suas atividades no segundo 

semestre de 2017.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do 

Alentejo, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais – Nos termos da 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento de Apoio 

Financeiro às Atividades Culturais, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Grupo Coral e 

Etnográfico de Viana do Alentejo a importância de 230,40 € (duzentos e trinta euros e quarenta 

cêntimos) relativa ao primeiro trimestre de 2018.  -----------------------------------------------------------------------  

Ponto dezanove) Proposta de pedido de legalização de portões, cuja obra se situa na Estrada Nacional 

257, 66 e 66-A, em Alcáçovas, de que é requerente Maria Celeste Zorro Caneca Fradinho e a que se 

refere o processo n.º 95/17) – Nos termos da proposta constante da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 95/17, cuja requerente é Maria Celeste 

Zorro Caneca Fradinho, a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido de legalização dos portões 

de acesso ao prédio sito na Estrada Nacional 257, n.ºs 66 e 66-A, em Alcáçovas.  -------------------------------  
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Ponto vinte) Proposta de notificação para apresentação de pedido de legalização da operação 

urbanística, sita em Madalena – Art.º 52-12, em Alcáçovas, de que é requerente Floriano José 

Pia Belga e a que corresponde o processo n.º 67/17 – Nos termos da proposta constante da 

Informação Técnica da Divisão de Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 67/17, 

cujo requerente é Floriano José Pia Belga, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis e duas 

abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel Duarte e José Filipe Cruz, notificar o 

requerente para que no prazo de trinta dias a contar da receção da notificação, proceda à legalização da 

operação urbanística inerente ao prédio “Madalena”, sito em Alcáçovas.  -----------------------------------------  

Ponto vinte e um) Proposta de deliberação para notificação da requerente Inácia Merca da Silva 

Baltazar (cabeça de casal da herança de António Rosa Rufas Baltazar), a fim de suprir as insuficiências 

encontradas, concedendo-lhe o prazo de 15 dias a contar da receção da notificação, relativamente à 

obra sita na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 65, em Viana do Alentejo e a que se refere o 

processo n.º 41/18) – Nos termos da proposta constante da Informação Técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Processual, relativa ao Processo n.º 41/18, cuja requerente é Inácia Merca 

da Silva Baltazar, na qualidade de cabeça de casal da herança de António Rosa Rufas Baltazar, a Câmara 

deliberou, com três votos favoráveis e duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Luis Miguel 

Duarte e José Filipe Cruz, notificar a requerente para suprir as insuficiências encontradas no processo e 

para completar o pedido de legalização das obras realizadas no prédio sito na Rua dos Combatentes da 

Grande Guerra, n.º 65, em Viana do Alentejo, no prazo de trinta dias a contar da receção da notificação. 

Ponto vinte e dois) Proposta de deliberação sobre o encerramento da Rua Miguel Bombarda desde a 

Caixa Agrícola até ao canto da sede do Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo”, no dia 20 

de maio de 2018, das 14 às 21 horas, onde será instalada um “FANZONE”, a fim de assistirem ao jogo 

da final da Taça de Portugal em futebol – Nos termos da proposta da Divisão de Administração 

Urbanística e Processual, a Câmara deliberou por unanimidade proibir a circulação automóvel e o 

estacionamento na Rua Miguel Bombarda, em Viana do Alentejo, entre o edifício da Caixa Agrícola e a 

esquina a seguir à sede do Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo”, no dia 20 de maio de 

2018, entre as catorze e as vinte e uma horas. O motivo prende-se com o deferimento do pedido 

apresentado pelo Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo” para nesse dia ser colocado um 

ecran gigante, permitindo visualizar a final da taça de Portugal em futebol.  --------------------------------------  

Ponto vinte e três) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente que autorizou o livre 

acesso do público, entre os dias 7 e 13 de maio, no Castelo de Viana do Alentejo, no âmbito das 

comemorações da Semana da Europa – maio 2018 – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do 

senhor Presidente, datado de 4 de maio de 2018, que determinou o acesso gratuito, entre os dias 7 e 13 
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de maio de 2018, ao Castelo de Viana do Alentejo. Esta decisão foi enquadrada no âmbito da iniciativa 

conjunta entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, o Programa 

Operacional Regional ALENTEJO 2020 e a Euroregião Euroace-Alentejo, Centro e Extremadura, a Direção 

Geral de Estabelecimentos Escolares (Direção de Serviços Regionais do Alentejo), a Direção Regional de 

Cultura do Alentejo e o Centro de Ciência do Café (Campo Maior), numa parceria alargada aos 

Municípios no sentido de despertar o interesse dos mais novos para a construção da União Europeia e 

para o papel relevante que podem/devem desempenhar nesse processo, dinamizando um conjunto de 

atividades, em ambiente lúdico e de festa. Coincidindo com a comemoração em 2018 do Ano Europeu 

do Património Cultural, a Direção Regional da Cultura do Alentejo associou-se a estas comemorações, 

dinamizando a “Semana de Portas Abertas”, concretizada através de ingressos gratuitos em alguns sítios 

arqueológicos e monumentos classificados que lhe estão afetos. Dada a parceria de gestão do Castelo de 

Viana do Alentejo com a referida Direção Regional, o Município de Viana do Alentejo associou-se à 

iniciativa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, tendo a minuta 

desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  --------------------------------------------------------  

 

 

      Eu,                                                                                                           , Chefe da DGR, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 

 

 

 

 


