
 

Município de Viana do Alentejo 

 

 

 

 

VOLUME IV 

O Património no Concelho e os Fenómenos Perigosos, 
Saúde e Segurança Pública 

 

 

 

 

Viana do Alentejo, 12 de junho de 2015 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
ii 

 
FICHA TÉCNICA 

 
Diretor Executivo: 

Ricardo Tomé (Geógrafo Físico, Msc.) 

 

Coordenação Geral: 

Bernardino Bengalinha Pinto 

(Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo) 

 

Coordenador Técnico: 

Tiago Sousa (Geógrafo) 

 

Colaboradores Técnicos: 

Alexandre Domingues (Geógrafo) 

Ana Rodrigues (Geógrafa) 

António Marques (Arquiteto) 

Catarina Castela (Psicóloga) 

Daniel Santana (Historiador de Arte) 

Isabel Moraes Cardoso (Jurista)  

Mónica Sagreiro (Geógrafa) 

 
 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
iii 

ESTRUTURA DO PLANO 
 

VOLUME I.  
Do Contexto e Alcance ao Território Biofísico 
 
VOLUME II.  
As Pessoas e as Atividades Económicas 
 
VOLUME III.  
Ocupação do Solo e Linhas Estruturantes 
 
VOLUME IV.  
O Património no Concelho e os Fenómenos Perigosos, Saúde e Segurança Pública. 
 
VOLUME V.  
Do Estado do Ordenamento e Desenvolvimento a uma Estratégia para o Território. 
 
VOLUME VI.  
Planeamento, Ordenamento E Desenvolvimento do Território. 
 
VOLUME VII.  
Regulamento do PDM de Viana do Alentejo  
 
VOLUME VIII  
Avaliação Ambiental Estratégica  

 
VOLUME IX  
Ponderação da Participação Pública 

 
VOLUME X  
Anexos  



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
iv 

ÍNDICE GERAL DO PLANO 
VOLUME I. DO CONTEXTO E ALCANCE AO TERRITÓRIO BIOFÍSICO 
PARTE I. O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO. CONTEXTO E ÂMBITO 11 
I.1. Introdução 12 
I.2. O PDM de Viana do Alentejo de 2.ª geração. Do procedimento de dinâmica aos 

fundamentos da revisão 
17 

I.3. Metodologia e estrutura do PDMVA  25 
I.4. Quadro estratégico de referência 35 
PARTE II AO ENCONTRO DO CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO. O TERRITÓRIO E A 

HISTÓRIA 
50 

II.1. Enquadramento Geográfico. Da Europa a Viana do Alentejo 51 
II.2 Uma visita à história do concelho 56 
PARTE III O CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO. SINGULARIDADES DO TERRITÓRIO 

BIOFÍSICO 
74 

III.1. O território biofísico. Palco e condicionador da ação 75 
III.2. Ambiente climático e território 77 
III.3. Geomorfologia 93 
III.4. Hidrogeologia 109 
III.5. Hidrografia E Hidrologia 115 
III.6. Solos no concelho de Viana do Alentejo. Tipos e capacidade de uso 123 
VOLUME II. AS PESSOAS E AS ATIVIDADES ECONÓMICAS 
PARTE IV. AS PESSOAS E A ATIVIDADE ECONÓMICA NO CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO 10 
IV.1. População do Concelho de Viana do Alentejo. Situação atual, dinâmicas e perspetivas. 11 
IV.2. Base Económica do Concelho de Viana do Alentejo 78 
VOLUME III. OCUPAÇÃO DO SOLO E LINHAS ESTRUTURANTES 
PARTE V OCUPAÇÃO DO SOLO E LINHAS ESTRUTURANTES 12 
V.1 Ocupação e uso do solo. A situação atual 13 
V.2 Povoamento, malhas urbanas, caraterísticas funcionais do espaço e sistema urbano 24 
V.3 Equipamentos 59 
V.4 Infraestruturas 100 
V.5 Acessibilidades e mobilidade territorial 148 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
v 

VOLUME IV. O PATRIMÓNIO NO CONCELHO E OS FENÓMENOS PERIGOSOS, SAÚDE E SEGURANÇA 
PÚBLICA 
PARTE VI PATRIMÓNIO. UM LEGADO CULTURAL 10 
VI.1 Conhecimento e valorização do património 11 
ANEXO I INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO DE INTERESSE 84 
PARTE VII FENÓMENOS PERIGOSOS E SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA 102 
VII.1 Perigosidade e riscos tecnológicos e naturais. Das preocupações globais ao concelho de 

Viana do Alentejo 
103 

VII.2 Saúde e segurança pública. Uma condição de uma sociedade moderna e sustentável. 138 
VOLUME V. DO ESTADO DO ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO A UMA ESTRATÉGIA PARA O 
TERRITÓRIO 
PARTE VIII DO ESTADO DO ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO A UMA ESTRATÉGIA PARA 

O TERRITÓRIO. 
9 

VIII.1 Os instrumentos de gestão territorial eficazes no concelho. Da caraterização à dinâmica 10 
VIII.2 Retrato do território. Um diagnóstico 58 
VIII.3 Uma estratégia para o território 83 
VOLUME VI. PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
PARTE IX PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 12 
IX.1 As condicionantes ao uso do solo 13 
IX.2 A proposta de ordenamento 75 
IX.3 O PDM de Viana de 2.ª geração. Compatibilidade e conformidade com os IGT eficazes 159 
IX.4 Gestão e operacionalização do PDM de Viana do Alentejo 194 
PARTE X CONCLUSÕES 223 
X.1 Remate conclusivo 224 
VOLUME VII. REGULAMENTO PDM VIANA ALENTEJO 
PARTE XI REGULAMENTO 7 
VOLUME VIII. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
PARTE XII  AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA. FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 8 
XII.1 Relatório dos fatores críticos para a decisão. Retrato do território. Um diagnóstico 9 
XII.2 Relatório Ambiental 52 
VOLUME IX. PONDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 8 
PARTE XIII RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 9 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
vi 

IX.1  Nota Introdutória 10 
IX.2 A participação pública no processo de revisão do PDM 28 
IX.3 Ponderação dos pareceres das entidades 
VOLUME IX. ANEXOS 

ÍNDICE DO VOLUME IV 
Capítulo                 Página 

 ÍNDICE vi 
 ÍNDICE DE FIGURAS vii 
 ÍNDICE DE QUADROS ix 
PARTE VI. PATRIMÓNIO. UM LEGADO CULTURAL 10 
VI.1. Conhecimento e valorização do património 11 
VI.1.1. Os fundamentos da análise 12 
VI.1.2. Um quadro de referência 13 
VI.1.3. Do conhecimento à valorização 19 
VI.1.4. 
VI.1.4.1. 
VI.1.4.2. 
VI.1.5. 
VI.1.5.1. 
VI.1.5.2. 
VI.1.5.3. 
VI.1.6. 
VI.1.6.1 
VI.1.6.2. 
VI.1.6.3. 
VI.1.6.4. 
VI.1.6.5. 
VI.1.6.6. 
VI.1.7. 
VI.1.8. 

O património material 
Património classificado 
Património de interesse 
O património imaterial 
Artes e performances 
Rituais e festas 
Técnicas tradicionais 
O património natural 
Ribeira das Alcáçovas e Rio Xarrama 
Planos de água 
Aquífero Viana - Alvito 
Mármores de Viana 
Serra de Viana 
Rede Natura 
Aspetos a reter para o desenvolvimento e ordenamento do território 
Bibliografia e outras referências 

22 
29 
38 
40 
41 
43 
48 
51 
52 
58 
62 
64 
67 
68 
74 
78 

ANEXO I INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO DE INTERESSE 84 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
vii 

PARTE VII. FENÓMENOS PERIGOSOS E SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA 102 
VII.1. Perigosidade e riscos tecnológicos e naturais. Das preocupações globais ao concelho de 

Viana do Alentejo 
103 

VII.1.1. Conhecimento e valorização dos fenómenos perigosos. Da escala global à local 104 
VII.1.2. Acidentes tecnológicos. Tipos e características 108 
VII.1.3. Fenómenos naturais. Tipos e características 110 
VII.1.3.1. 
VII.1.3.2. 
VII.1.3.3. 
VII.1.4. 
VII.1.5. 
VII.2. 
VII.2.1. 
VII.2.1.1. 
VII.2.1.2. 
VII.2.2. 
VII.2.3. 
VII.2.4. 

Fenómenos meteorológicos 
Fenómenos hidro-geomorfológicos. Análise da perigosidade 
Sismicidade. De uma abordagem global ao concelho 
Risco de incêndio. Um risco misto no concelho 
Principais conclusões 
Saúde e segurança pública. Uma condição de uma sociedade moderna e sustentável 
Saúde e segurança pública no PDM. Fundamentos 
O ruído no concelho 
Mapas de ruído 
A qualidade da água no concelho 
A segurança rodoviária no concelho 
Bibliografia de referência 

111 
119 
127 
132 
136 
138 
139 
139 
141 
153 
158 
161 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  
Figura                   Página 

VI.1.1 Estrutura do relatório 13 
VI.1.2 Cartas e convenções internacionais sobre património (1931 a 1999) 14 
VI.1.3 Cartas e convenções internacionais sobre património (2000 a 2012) 16 
VI.1.4 Classificação dos bens culturais 23 
VI.1.5. Bens culturais no concelho de Viana do Alentejo 23 
VI.1.6. Bens culturais em Aguiar 26 
VI.1.7. Bens culturais em Alcáçovas 27 
VI.1.8. Bens culturais em Viana do Alentejo 28 
VI.1.9. Castelo de Viana do Alentejo 29 
VI.1.10. Igreja Matriz de Viana do Alentejo 31 
VI.1.11. Santuário de N.ª Sr.ª de Aires 32 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
viii 

VI.1.12. Capelo do Cruzeiro 33 
VI.1.13. Fonte dos Escudeiros 34 
VI.1.14 Igreja Matriz do Salvador 35 
VI.1.15 Paço dos Henriques 36 
VI.1.16 Igreja N.ª Sr.ª da Conceição 37 
VI.1.17. Pelourinho de Viana do Alentejo 38 
VI.1.18. Calendário festivo 44 
VI.1.19. Romaria a cavalo 46 
VI.1.20. Mostra de doçaria 47 
VI.1.21. Exemplos de olaria 49 
VI.1.22. Exemplos de chocalhos 50 
VI.1.23. O Património Natural do concelho de Viana do Alentejo 51 
VI.1.24. Caos de blocos no leito da Ribeira das Alcáçovas 53 
VI.1.25. Hipsometria da envolvente às Ribeiras das Alcáçovas e Rio Xarrama 54 
VI.1.26. Imagem aérea do troço menos intervencionado da Ribeira das Alcáçovas 55 
VI.1.27. Ruínas do moinho do Diegues na Ribeira das Alcáçovas 56 
VI.1.28. Imagem aérea de parte do percurso do Rio Xarrama 57 
VI.1.29. Ruínas do moinho do Diegues na Ribeira das Alcáçovas 58 
VI.1.30. Albufeiras do concelho de Viana 59 
VI.1.31. Barragem do Pêgo do Altar 60 
VI.1.32. Barragem do Alvito 61 
VI.1.33. Limites do aquífero Viana – Alvito e enquadramento geológico 63 
VI.1.34. Mármore verde 64 
VI.1.35. Pedreiras de Viana do Alentejo 65 
VI.1.36. Pedreira dos sons, Viana do Alentejo 66 
VI.1.37. Serra de Viana, localização e hipsometria 67 
VI.1.38. Serra de Viana 68 
VI.1.39. SIC do Alvito/Cuba e de Cabrela 70 
VI.1.40 Linaria ricardoi 71 
VII.1.1. Acidentes rodoviários 109 
VII.1.2. Perigosidade de secas 116 
VII.1.3. Perigosidade a cheias e inundações 121 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
ix 

VII.1.4. Perigosidade à erosão hídrica do solo 125 
VII.1.5. Principais zonas tectónicas e placas que afetam Portugal 127 
VII.1.6. Isossistas de intensidade sísmica máxima 128 
VII.1.7. Perigosidade sísmica 130 
VII.1.8. Perigosidade de incêndios florestais 134 
VII.1.9. Risco de incêndios florestais 135 
VII.2.1. Mapa de ruído, concelho de Viana, indicador Lden 144 
VII.2.2. Mapa de ruído, concelho de Viana, indicador Ln 145 
VII.2.3. Áreas de conflito, indicador Lden, Viana do Alentejo 147 
VII.2.4. Áreas de conflito, indicador Ln, Viana do Alentejo 148 
VII.2.5. Áreas de conflito, indicador Lden, Alcáçovas 149 
VII.2.6. Áreas de conflito, indicador Ln, Alcáçovas 150 
VII.2.7. Áreas de conflito, indicador Lden, Aguiar 151 
VII.2.8. Áreas de conflito, indicador Ln, Aguiar 152 
VII.2.9. Estado final das massas de água superficiais 156 
 

ÍNDICE DE QUADROS 
Quadro                  Página 

VI.1.1 Eventos internacionais com impacte na abordagem ao património natural 15 
VI.1.2 Bens culturais imóveis classificados  24 
VI.1.3 Bens culturais imóveis de interesse 39 
VI.1.4 Grupos de cantares do concelho de Viana do Alentejo 42 
VII.1.1 Categorias de fenómenos naturais no concelho de Viana do Alentejo 111 
VII.1.2 Número de ondas de calor e número de dias com ondas de calor, por estação 112 
VII.1.3 Número de ondas de frio e número de dias com ondas de frio, por estação 113 
VII.1.4 Estações com dados para a aplicação do SPI e anos mais secos, por estação (1980-2008) 115 
VII.1.5 Número de dias com geada por mês, por estação (1951-1979) 117 
VII.2.1 Valores limite à exposição ao ruído ambiente exterior, por zona 142 
VII.2.2 População potencialmente exposta a níveis de ruído acima dos limiares previstos na lei para 

zonas sensíveis 
149 

VII.2.3 Estado final das massas de água superficiais, concelho de Viana 155 
VII.2.4 Evolução do número de acidentes, vítimas mortais e feridos, 2004-2008-2012 159 

 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE VI. PATRIMÓNIO. UM LEGADO CULTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
11 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE VI.1. CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO 

 
 

 

 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 

12 12 

 
 

VI.1.1. OS FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 
 
 
A identidade de um território está estritamente relacionada com o património que encerra na medida 
em que constitui uma expressão material e imaterial da nossa memória coletiva (PEREIRA, 1997). 
Deste modo, o PDM como instrumento que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial 
(n.º1 do artigo 84.º do RJIGT) deverá incluir “a definição dos sistemas de proteção dos valores e 
recursos naturais, culturais” (alínea c) do n.º 1 do artigo 85.º do RJIGT) na senda de um ordenamento 
e desenvolvimento sustentável, promotor da identidade local e coesão territorial. 
 
Define ainda o RJIGT que “os instrumentos de gestão territorial devem explicitar, de forma racional e 
clara, os fundamentos das respetivas previsões, indicações e determinações, a estabelecer com base 
no conhecimento sistematicamente adquirido (…) dos recursos naturais e do património arquitetónico 
e arqueológico” (artigo 4.º do RJIGT). 
 
Estão assim lançados os fundamentos1  para a integração no PDM de uma análise holística e 
integrada do património definidor da base identitária do território de Viana do Alentejo. 
 
O conceito de património é aqui assumido no seu sentido amplo incluindo a componente natural e 
humana (material e imaterial). Assim, partindo-se de uma reflexão acerca da conetividade entre o 
conhecimento e a valorização do património, estrutura-se o relatório em três domínios de análise (vd. 
figura VI.1.1) que traduzem a abrangência do conceito de património. Esta abordagem terminará com 
uma síntese dos seus principais contributos desta análise para a estratégia de desenvolvimento e o 
ordenamento do território. 
 
 
                                                             
1 Estes não se esgotam na componente legal, mas assumem nesta a sua legitimidade e obrigatoriedade. 
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VI.1.2. UM QUADRO DE REFERÊNCIA 
 
 
De forma a melhor enquadrar a relevância de uma abordagem ao património - material e imaterial, e 
natural -, nomeadamente no PDMVA, impõe-se desde logo uma incursão sobre o quadro de 
referência deste, tanto no contexto nacional como internacional. 
 

DO PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL 
 
No que se refere ao contexto internacional, o primeiro1 documento com um enfoque na proteção e 
valorização dos “monumentos” é a Carta de Atenas (1931), sugerindo designadamente a ocupação 
dos imóveis no respeito pelo seu carater histórico ou artístico. Seguiram-se um conjunto de 
orientações materializadas em cartas e convenções internacionais durante todo o século passado 
(vd. figura VI.1.2 e quadro VI.1.1) com o património em enfoque, e dos quais se destaca a diversidade 
e especificidade do património, assim como o reconhecimento e unanimidade na importância da sua 
salvaguarda, preservação e valorização. 
                                                             
1 Não obstante outras abordagens de caráter mais genérico. 

Figura VI.1.1 
Estrutura do relatório 
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Figura VI.1.2 
Cartas e convenções internacionais sobre património (1931 a 1999) 

 

 
Fonte: Adaptado de www.igespar.pt 
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Quadro VI.1.1 

 Eventos internacionais com impacte na abordagem ao património natural 

ANO DESIGNAÇÃO ENTIDADE 
RESPONSÁVEL PRINCIPAIS RESULTADOS 

1949 
Conferência para a 

Conservação e 
Utilização dos Recursos  

Nações Unidas Diagnóstico da situação ambiental mundial 

1968 

Conferência 
Intergovernamental 

sobre o Uso e a 
Conservação da 

Biosfera 

UNESCO Início da discussão sobre o conceito de sustentabilidade 

1972 Conferência de 
Estocolmo 

Programa das 
Nações Unidas para 

o Ambiente 

Declaração de princípios. Deliberação sobre o direito soberano dos Estados para 
explorar os seus recursos de acordo com sua política ambiental, bem como a 
responsabilidade de garantir que sua ação não venha a prejudicar áreas além dos 
limites de sua jurisdição 

1973 1.º Programa de Ação 
em matéria de Ambiente 

Comunidade 
Económica 

Europeia (CEE) 
 

1977 Ato Único Europeu CEE Introduz capítulo sobre ambiente na 1ª revisão ao Tratado de Roma (1957), omisso 
nesta matéria 

1987 
Relatório de Brundtland: 

“O Nosso Futuro 
Comum” 

Comissão Mundial 
sobre o Ambiente e 
Desenvolvimento 
(Nações Unidas) 

Introduz o conceito de desenvolvimento sustentável. Analisa conjuntamente as 
questões sociais, económicas, culturais e ambientais a nível mundial e formula 
soluções globais. 

1988 
Constituição do Painel 

Intergovernamental para 
as Alterações Climáticas 

(IPCC) 

Programa das 
Nações Unidas para 

o Ambiente 
Painel constituído para avaliar o estado da investigação científica, técnica e 
socioeconómica das alterações climáticas. 

1992 Cimeira do Rio (Cimeira 
da Terra) Nações Unidas 

Declaração de Princípios do Rio. Agenda 21. Convenção sobre Diversidade 
Biológica. Convenção Quadro sobre Alterações Climáticas. Declaração de 
Princípios sobre Florestas. Criação da Comissão para o Desenvolvimento 
Sustentável. Convenção da ONU de Combate à Desertificação 

1992 Tratado de Maastricht União Europeia 
Acrescentou o conceito de desenvolvimento sustentável na missão da União 
Europeia, introduziu o princípio da precaução e elevou a temática do ambiente a 
política de pleno direito 

1994 
Conferência Europeia 

sobre Cidades 
Sustentáveis 

União Europeia Criação da Carta de Aalborg ou Carta das Cidades Europeias para a 
Sustentabilidade 

1997 Protocolo de Quioto Nações Unidas Discussão e abertura para assinaturas 

1997 Tratado de Amesterdão União Europeia 
Transformou o desenvolvimento sustentável num dos objetivos da União Europeia, 
e determinou que exigências de proteção do ambiente devem ser integradas na 
definição e execução de outras políticas económicas e sociais da União, incluindo o 
comércio, indústria, energia, agricultura, transportes e o turismo 

2000 Convenção Europeia da 
Paisagem União Europeia 

Trata‐se do primeiro acordo internacional que tem como foco específico a paisagem, 
dedicando‐se exclusivamente à proteção, gestão e ordenamento de todas as 
paisagens europeias e à organização da cooperação europeia neste domínio 

2002 Cimeira de Joanesburgo 
(Rio+10) 

Nações Unidas Adotada a Declaração de Joanesburgo, o Plano de Implementação e 
reconhecimento do papel das parcerias entre Governos, empresas e sociedade civil.  
Alargamento e reforço do conceito de desenvolvimento sustentável, em particular, 
nas ligações estabelecidas entre pobreza, ambiente e utilização dos recursos 
naturais; 

2009 Cimeira de Copenhaga Nações Unidas Declaração de Copenhaga sobre o desenvolvimento social, e Programa de Ação da 
Cimeira Mundial para o desenvolvimento social. Pouco profícua na componente das 
alterações climáticas 

2010 Conferência sobre 
Alterações Climáticas ou 

Cimeira de Cancun 

Nações Unidas Pouco profícua na componente das alterações climáticas  

2012 Conferência Rio+20 
(Desenvolvimento 

Sustentável) 

Nações Unidas Documento “O Futuro que queremos” 
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Destaca-se deste quadro internacional a Carta de Bruxelas (2009) sobre o papel do património 
cultural na economia e estimuladora da criação de uma rede europeia para o seu reconhecimento e 
difusão e ainda as Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial 
(vd. figura VI.1.3). 
 
A nível nacional, a Lei de Bases do Património Cultural (LBPC)1 constitui a referência legal no 
domínio do património cultural assumindo, no n.º 1 do artigo 2.º, que o património cultural integra 
“todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse 
cultural relevante, devam ser objeto de especial proteção e valorização”. Estão assim presentes “os 
valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 
exemplaridade” (n.º 3 do artigo 2.º). 
 

                                                             
1 Lei 107/2001, de 8 de setembro que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. 

Figura VI.1.3 
Cartas e convenções internacionais sobre património (2000 a 2012) 

 

 
Fonte: Adaptado de www.igespar.pt 
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Neste sentido “constituem objetivos primários da política de património cultural, o conhecimento, 
proteção, valorização e o crescimento dos bens materiais e imateriais de interesse cultural relevante, 
bem como dos respetivos contextos”, segundo o n.º 2 do artigo 12.º (idem). 
 

DO PATRIMÓNIO NATURAL 
 
Os recursos naturais são bens suscetíveis de aproveitamento económico ou de utilização pela 
Humanidade e que, por princípio, não são produzíveis pela ação humana. A sua importância só 
recentemente tem vindo a ser assumida, dado o seu papel reciclador, decompositor e de filtro da água 
e do ar, num quadro em que o seu uso nem sempre tem sido feito de forma sustentável (PEREIRA et 

al., 2005).  
 

A inclusão das questões ambientais nos modelos de desenvolvimento dos países remonta à segunda 
metade do século XX, período no qual tiveram lugar diversas conferências de âmbito mundial, onde 
os conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e ambiente foram ganhando 
expressão, como se pode constatar atentando para o quadro VI.1.1.  
 
De entre estas, destacam-se a Conferência Intergovernamental sobre o Uso e a Conservação da 
Biosfera da Unesco (1968), em que se inicia a discussão sobre o conceito de sustentabilidade, a 
Conferência de Estocolmo (1972), as Cimeiras do Rio (1992), de Joanesburgo (2002) e do Rio+20 
(2012), com enfoque na necessidade de proteção e valorização do ambiente como componente 
essencial do desenvolvimento sustentável. A este respeito destaca-se o Programa de Ambiente das 
Nações Unidas (UNEP, 2002) que considerou a conservação dos recursos naturais como um dos três 
principais desafios com que a Humanidade se confronta (PEREIRA et al., 2005). 
 
Em Portugal, apesar das tentativas do Prof. Doutor Ribeiro Telles no início da década de oitenta, 
através, nomeadamente, da criação das figuras legislativas da REN e da RAN, a adesão à União 
Europeia (1986) constitui efetivamente o marco na política ambiental do país (SCHIMDT, 2008). 
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Em 1987 é publicada a Lei de Bases do Ambiente (LBA, Lei n.º11/87, de 7 de abril), que adotou um 
conceito de ambiente vasto e estabeleceu princípios, definições e instrumentos básicos (SCHIMDT, 
2008), incluindo o património natural e construído nos componentes ambientais humanos, os quais 
definem o quadro específico de vida onde se insere e depende a atividade do homem, a par da 
paisagem e da poluição1. 
 
Cerca de 10 anos após a LBA é aprovada a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território 
e do Urbanismo (Lei n.º 48/98, de 11 de agosto)2, igualmente com enfoque ambiental, definindo 
como fins ambientais a alcançar3: 
 
a. o aproveitamento racional dos recursos naturais, a preservação do equilíbrio ambiental, a 

humanização das cidades e a funcionalidade dos espaços edificados; 
b. a defesa e valorização do património cultural e natural. 
 
Estabelece, para o efeito, os seguintes objetivos4: 
 
1. a melhoria das condições de vida e de trabalho das populações, no respeito pelos valores 

culturais, ambientais e paisagísticos; 
2. a preservação e defesa dos solos com aptidão natural; 
3. a salvaguarda dos valores naturais – paisagem, recursos hídricos, zonas ribeirinhas, orla costeira, 

florestas e outros locais com interesse para a conservação da natureza, paisagens resultantes 
da atuação humana e os solos. 

 

Por conseguinte, o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) 5 , que 
regulamenta a LBPOTU, no seu artigo 12.º, consagra a necessidade de serem identificados nos 

                                                             
1 Artigo 17.º da LBA 
2 Alterada através da Lei n.º 54/2007, de 31 de agosto 
3 Artigo 3.º, alíneas c) e d) 
4 Artigo 6.º, alíneas a) e d) do n.º1 e alíneas b) a d) do n.º 3 
5 DL 380/99, de 22 de setembro, na redação atual conferida pelo DL 46/2009, de 20 de fevereiro 
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IGT os recursos e valores naturais, os sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território, 
e destes estabelecerem as medidas básicas e os limiares de utilização que garantam a renovação e 
valorização do património natural. São assim identificados como recursos e valores naturais com 
relevância estratégica para a sustentabilidade ambiental e a solidariedade intergeracional: 
 
a. a orla costeira e zonas ribeirinhas; 
b. as albufeiras de águas públicas; 
c. as áreas protegidas; 
d. a rede hidrográfica; 
e. outros recursos territoriais relevantes para a conservação da natureza e da biodiversidade. 

 
Por sua vez, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNOPT)1 constitui 
um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica e articula-se com outros 
documentos estratégicos com enfoque nas componentes de ambiente e desenvolvimento 
sustentável. Considera a conservação e valorização da biodiversidade, dos recursos e do património 
natural, paisagístico e cultural como um dos objetivos estratégicos para o país. 
 
 

VI.1.3. DO CONHECIMENTO À VALORIZAÇÃO 
 

DO PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL 
 
A produção de conhecimento em todos os domínios, mas particularmente no que concerne aos bens 
patrimoniais, constitui condição para a sua salvaguarda uma vez que o seu registo e inventariação 
garantem a visibilidade e notoriedade desses elementos e assim uma maior consciência da sua 
importância, riqueza e potencial cultural. 
 

                                                             
1 Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro 
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É neste sentido que o PDMVA de 2.ª geração não se limita a identificar os imóveis classificados 
e/ou em vias de classificação, promovendo antes um trabalho sistémico de recolha de bens 
patrimoniais de referência identitária que permitirá alargar a base do seu conhecimento e a sua 
salvaguarda e valorização. Integra-se neste caso os bens de natureza material (edificado, artesanato, 
gastronomia, paisagem, entre outros) e elementos imateriais como sejam as práticas culturais, 
festividades, oralidades ou o conhecimento em domínios tão distintos quanto ricos (e.g., lendas, 
rituais, musicalidade, etc.). Nesta linha o PDM harmoniza-se com PROT Alentejo1  quando este 
estabelece como dever da administração (central e local) “incentivar a preservação dos valores 
patrimoniais da região, promovendo a definição e implementação de medidas de salvaguarda e 
proteção dos mesmos, com particular atenção para o património arqueológico”. 
 
Contudo o PDMVA não pretende ficar apenas pela identificação e salvaguarda dos bens patrimoniais, 
procurando ainda identificar medidas para a sua valorização no respeito pela sua resiliência. Na 
prática este princípio traduzir-se-á na atribuição de usos e funções compatíveis com as caraterísticas 
do bem cultural, promovendo a sua vivificação, promoção, divulgação e até mesmo, quando possível, 
a sua rentabilização. Desta forma é garantido um uso e funcionalidades sustentáveis de todos os 
elementos patrimoniais na ótica da sua valorização. É nesta linha que o PROT Alentejo determina 
que a administração (central e local) deverá “promover a valorização sustentada dos recursos 
naturais, paisagísticos e patrimoniais”. Acrescenta ainda o PROT Alentejo neste domínio que compete 
à administração (central e local): 
 
a. reforçar as parcerias culturais em torno de monumentos de referência do Alentejo de forma a 
estabelecer uma oferta sustentável e contemporânea que possa permitir a reutilização das 
infraestruturas existentes e constituir uma referência em matéria de reabilitação patrimonial, de auto 
sustentabilidade financeira e de fruição pública; 
b. desenvolver uma estratégia para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do Alentejo 
(identificação, inventário/documentação, sustentabilidade e transmissão), com recurso a parcerias e 
em concordância com a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (UNESCO, 

                                                             
1 Aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto 
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2003) e as Diretrizes para a criação de sistemas nacionais de “Tesouros Humanos Vivos” (UNESCO, 
1994); 
c. melhorar a gestão, o conhecimento (inventariação, classificação e investigação) e a divulgação 
cultural programando uma rede cultural regional, nomeadamente através da criação e ou revitalização 
de rotas e roteiros, apostando nos núcleos de património e nos serviços culturais e de lazer existentes, 
reforçando especificidades instaladas e rentabilizando recursos existentes, de forma a melhorar a 
qualidade de vida dos residentes e reforçar o turismo cultural regional; 
d. criar redes de espaços culturais, reutilizando o património arquitetónico e as infraestruturas 
existentes (por exemplo, das escolas), de forma a desenvolver uma maior polivalência funcional e 
garantir a sustentabilidade na gestão destes recursos; 
e. impulsionar programas de atividades culturais favorecendo a participação e a iniciativa de todos e 
das entidades privadas; 
f. proteger e divulgar o património histórico e artístico e fomentar a sua conservação e restauro. 
 
É ainda neste sentido que a LBPC estabelece na alínea b) do artigo 71.º que os IGT são instrumentos 
do regime de valorização dos bens culturais, enquadrando e legitimando esta abordagem 
metodológica que o PDMVA adota. 
 

DO PATRIMÓNIO NATURAL 
 
O património natural e paisagístico é uma dimensão que marca, de forma vincada e distinta, a região 
Alentejo num âmbito que ultrapassa a escala regional, constituindo a conservação e a valorização 
do ambiente e do património natural, uma das quatro grandes opções estratégicas do PROT 
Alentejo, indispensável à concretização do modelo de ordenamento e desenvolvimento territorial 
adotado. 
 
A inventariação e avaliação da distribuição geográfica dos recursos naturais é fundamental na 
definição de políticas de gestão sustentáveis dos mesmos, as quais são essenciais na transposição 
do conceito de desenvolvimento sustentável para o ordenamento do território. Aliás, o RJIGT, na 
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alínea b) do art.º 4.º e alínea c) do n.º 1 do art.º 85.º, prevê que o PDM, enquanto instrumento que 
define um modelo de organização municipal do território, estabeleça os sistemas de proteção dos 
valores e recursos naturais, com base no conhecimento sistematicamente adquirido, 
compatibilizando-os com os parâmetros de ocupação e de utilização do solo adotados. 
 
 

VI.1.4. O PATRIMÓNIO MATERIAL 
 
 
O património material é aqui assumido como o testemunho e o registo concreto que a ocupação 
humana deixou no território, no decurso da história e que representa os seus modos de vida, hábitos 
e tradições, ou seja, a sua forma de adaptação às especificidades do território. Trata-se assim de um 
elemento de importante relevo para a memória e identidade local e assim potenciador de uma coesão 
territorial. É precisamente nesta linha que o RJIGT determina1  que os “instrumentos de gestão 
territorial (…) estabelecem as medidas indispensáveis à proteção e valorização daquele património, 
acautelando o uso dos espaços envolventes” (n.º 2) e que os PMOT concretizam os “parâmetros 
urbanísticos aplicáveis e a delimitação de zonas de proteção” (n.º 3). 
 
É precisamente neste contexto que agora se procede à identificação e caraterização dos bens 
materiais de interesse cultural relevante, bem como dos respetivos contextos do concelho de Viana 
do Alentejo, tendo como objetivo o seu conhecimento, proteção e valorização. 
 
A LBPC estabelece2 duas formas de proteção dos bens culturais: a classificação e a inventariação. É 
neste sentido que, metodologicamente se optou por fazer uma análise diferenciada entre o património 
material classificado e em vias de classificação e o património de interesse3, incluindo neste último o 
património material passível de vir a ser classificado. 

                                                             
1 No artigo 15.º o RJIGT refere-se a património arquitetónico e arqueológico, aqui assumidos como sinónimo de património material. 
2 Artigos 16.º, 18.º e 19.º. 
3 Este conceito não é coincidente com o conceito de património inventariado nos termos definido no n.º 1 do artigo 19.º da LBPC, 
contudo, atendendo ao âmbito e alcance do PDM, constitui uma primeira abordagem nesse sentido. 
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A proteção do património através da sua classificação1, nos termos do DL 309/2009, de 23 de outubro2 
é efetuada em categorias3 e atendendo ao seu grau de interesse4 (vd. figura VI.1.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com a figura VI.1.5, encontram-se identificados no concelho de Viana do Alentejo 57 bens 
culturais, dos quais 8 (14%) são classificados e 49 (86%) de interesse patrimonial. 

                                                             
1 Na linha do definido na LBPC. 
2 Alterado pelo DL 265/2012, de 28 de dezembro. 
3 Nos termos do artigo 2.º do DL 309/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual. 
4 Nos termos do artigo 3.º do DL 309/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual. 

Figura VI.1.4 
Classificação dos bens culturais 

 
Fonte: Adaptado de LBPC e de DL 309/2009, de 23 de outubro na sua redação atual. 
Nota: * Corresponde a categorias dos bens culturais imóveis 

Figura VI.1.5 
Bens culturais no concelho de Viana do Alentejo 
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Esta análise permite, a priori, constatar que, não obstante a riqueza patrimonial, o número de imóveis 
classificados é ainda incipiente. Contudo, se atendermos à classificação existente denota-se que 
esses são imóveis classificados com graus de interesse cultural mais relevante. Acresce ainda que, 
em alguns casos o procedimento de classificação integra, para além do bem cultural objeto de 
classificação, imóveis/estruturas que com ele constituem um todo, pela contiguidade, funcionalidade 
e articulação que possuem com o mesmo. Assim, e.g., na classificação do Paço dos Henriques está 
incluído o jardim e capela de Nossa Senhora da Conceição localizados na envolvente do imóvel. Do 
mesmo modo a classificação da Igreja Matriz do Salvador integra o adro e o cruzeiro localizados na 
sua imediação e, por fim, o Santuário de Nossa Senhora de Aires inclui toda a cerca do Santuário, 
abrangendo o templo e dependências anexas, a antiga hospedaria e a fonte e tanque de Nossa 
Senhora de Aires, no Terreiro dos Peregrinos (vd. quadro VI.1.2). 

 
Espacialmente o património material de Viana do Alentejo encontra-se disperso um pouco por todo o 
território municipal com particular concentração na sede de concelho (vd. figuras VI.1.6, VI.1.7 e 
VI.1.8), enquadrando a evolução urbana e histórica do concelho (vd. capítulos II.2 e V.2). 
 

Quadro VI.1.2 
Bens culturais imóveis classificados 

 
Classificação Designação Diploma Legal 

Monumento Nacional 

Castelo de Viana do Alentejo Decreto de 16 de junho de 1910 
Igreja Matriz de Viana do Alentejo Decreto de 16 de junho de 1910 
Santuário de N.ª Sr.ª de Aires1 Decreto 31-J/2012, de 31 de dezembro 
Capela do Cruzeiro Decreto 31-J/2012, de 31 de dezembro 

Monumento de Interesse Público Fonte dos Escudeiros Portaria 504/2011, de 18 de abril 

Interesse Público 
Igreja Matriz do Salvador2 Decreto 45/93, de 30 de novembro. 
Paço dos Henriques3 Decreto 45/93, de 30 de novembro 
Pelourinho de Viana do Alentejo Decreto 23122, de 11 de outubro de 1933 

Fonte: Adaptado de IGESPAR 
Notas: 1. O que inclui ainda a classificação de toda a cerca do Santuário, abrangendo o templo e dependências anexas, a antiga hospedaria e a fonte e 
tanque de Nossa Senhora de Aires, no Terreiro dos Peregrinos. 2. Inclui o adro e o cruzeiro. 3. O que inclui o jardim e capela de Nossa Senhora da 
Conceição. 
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Atendendo à especificidade dos elementos patrimoniais, abordar-se-á cada um dos elementos do 
património classificado em pormenor, identificando as suas especificidades, enquadramento, 
necessidades e propostas de intervenção a integrar na definição da política municipal de ordenamento 
e desenvolvimento do território. Segue-se, na mesma linha uma análise ao património de interesse, 
não obstante com uma abordagem de conjunto1 e não de pormenor como acontece com o património 
classificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Para uma abordagem de pormenor a estes imóveis, consultar o anexo 1 do relatório. 
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VI.1.4.1. PATRIMÓNIO CLASSIFICADO 
 
O património classificado, ou bens culturais imóveis classificados, nos termos da LBPC, no concelho 
de Viana do Alentejo (quadro VI.1.2) constituem um referencial de interesse nacional, atendendo ao 
grau de interesse e um elemento central da identidade e memória coletiva concelhia, atendendo às 
referências que a população possui1. 
 

CASTELO DE VIANA DO ALENTEJO 
 
O Castelo de Viana do Alentejo (vd. figuras. VI.1.8 e VI.1.9), datado do século XIV constitui um 
elemento de arquitetura militar, de estilo gótico da fase alentejana da reconquista e repovoamento 
(www.cmva.pt). Foi classificado como Monumento Nacional pelo Decreto de 16 de Junho de 1910, 
publicado no Diário do Governo n.º136, de 23 de junho de 1910 e foi-lhe definida uma ZEP publicada 
no Diário do Governo, II série, n.º150, de 30 de junho de 1948. Constitui um elemento central de toda 
a malha urbana do aglomerado de Viana do Alentejo que cresceu em seu redor. Atualmente constitui 
um referencial arquitetónico encontrando-se aberto ao público. É ainda palco de alguns eventos 
culturais que promovem a sua divulgação e valorização no contexto local e regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1  Note-se os contributos dos atores locais no âmbito da “A21L de Viana do Alentejo. Uma Estratégia para o Desenvolvimento 
Sustentável do Concelho” (CMVA, 2012). 

Figura VI.1.9 
Castelo de Viana do Alentejo 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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O seu potencial de aproveitamento não se esgota porem nesta utilização, devendo mesmo ser 
integrado em circuitos turísticos e assim valorizado e divulgado. De entre outros eventos este imóvel, 
pelas caraterísticas que apresenta poderia ser palco para a realização de reconstituições históricas e 
de eventos de natureza cultural.  
 
Atualmente é o cenário para algumas atividades culturais e ainda o posto de turismo do município, 
encontrando-se toda a sua área envolvente a ser alvo de uma intervenção de requalificação urbana 
o que certamente contribuirá para a sua qualificação e atratividade. Contudo isto não exclui a 
necessidade de reforçar a notoriedade e acessibilidade deste equipamento seja por ações de 
campanha, integração em roteiros e até mesmo intervenções no domínio das acessibilidades. 
 

IGREJA MATRIZ DE VIANA DO ALENTEJO 
 
A Igreja Matriz de Viana do Alentejo (vd. figuras VI.1.8 e VI.1.10), também conhecida como Igreja 
Matriz de Nossa Sr.ª da Anunciação de Viana do Alentejo localiza-se no interior do castelo de Viana 
do Alentejo, constituindo um elemento de arquitetura religiosa classificado como Monumento 
Nacional pelo Decreto de 16 de Junho de 1910, publicado no Diário do Governo n.º136, de 23 de 
junho de 1910 e foi-lhe definida uma ZEP publicada no Diário do Governo, II série, n.º150, de 30 de 
junho de 1948. Datada do século XV, foi objeto de muitas intervenções que a transformaram num 
“dos mais belos templos manuelinos do Sul do país” (www.igespar.pt). 
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Atualmente a igreja é um equipamento de culto e simultaneamente um local de visita turística. O seu 
potencial patrimonial permite ainda que a mesma, em articulação com os restantes elementos que 
com ela integram um conjunto histórico de referência, seja valorizada do ponto de vista da sua 
divulgação e interpretação, no respeito pela salvaguarda das suas especificidades., designadamente 
através da sua integração em roteiros, a par com a sua divulgação junto dos operadores turísticos, 
entre outros atores. 

SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE AIRES 
 
O Santuário de Nossa Senhora de Aires (vd. figuras VI.1.8 e VI.1.11), localizado nos arredores de 
Viana do Alentejo, constitui um elemento de arquitetura religiosa do estilo barroco, datado do século 
XVIII. Este imóvel que inclui o Santuário de Nossa Senhora de Aires, a sua cerca, as casas de 
romeiros, um chafariz e um tanque foi classificado como Monumento Nacional pelo Decreto n.º 31-
J/2012, publicado no Diário da Republica, 1.ª série, n.º 252 (suplemento), de 31 de dezembro de 2012. 
A peregrinação a este santuário1 constitui uma das festividades com maior significado cultural nesta 
área (vd. capítulo VI.1.4.2) atraindo peregrinos de todo o Alentejo. Neste sentido, a melhoria das 
condições de acolhimento dos peregrinos deverá ser uma prioridade, designadamente ao nível do 
alojamento e da infraestruturação do espaço de feira. 

                                                             
1 Realizada no 4.º domingo de setembro. 

Figura VI.1.10 
Igreja Matriz de Viana do Alentejo 

 

              
Fonte: CMVA, 2008           Fonte: RTGeo (2011) 
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Nas suas imediações existem registos de inúmeros vestígios arqueológicos (romanos e visigóticos) 
que demonstram a riqueza patrimonial desta área, pelo que o seu conhecimento e posterior 
salvaguarda, valorização e divulgação deverão constituir prioridades de atuação. 
 
O santuário integra ainda a Rota do Fresco, concretamente a rota terras do fresco do sul, um roteiro 
de promoção turística a nível regional que, deste modo divulga o património local. Este é certamente 
um exemplo de iniciativas dinamizadoras do potencial turístico deste imóvel. 
 

CAPELA DO CRUZEIRO 
A Capela do Cruzeiro (vd. figuras VI.1.8 e VI.1.12), também conhecida como Ermida do Senhor Jesus 
do Cruzeiro localiza-se próximo do Santuário de Nossa Senhora de Aires, em Viana do Alentejo e 
constitui um elemento de importante valor arquitetónico. Data do séc. XVIII e representa um imóvel 
de arquitetura religiosa românica/barroca. Encontra-se classificado como monumento nacional pelo 
Decreto 31-J/2012, publicado no Diário da República, n.º 252, 1.ª série, de 31 de dezembro que 
também define a sua zona especial de proteção 

Figura VI.1.11 
Santuário de N.ª Sr.ª de Aires 

 
Fonte: RTGeo, 2011 
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O seu avançado estado de degradação e abandono, a par com a riqueza patrimonial1 determinam a 
necessidade de se proceder a uma intervenção urgente de reabilitação a par com iniciativas de 
promoção e divulgação da sua riqueza patrimonial, idealmente integrado e em articulação com o 
restante património cultural, designadamente o Santuário de Nossa Senhora de Aires. 
 

FONTE DOS ESCUDEIROS (ou Fonte da Praça ou Fonte da Renascença) 
 
Esta estrutura de arquitetura civil, também conhecida como Fonte da Praça ou Fonte da Renascença, 
localiza-se na Praça da Republica (vd. figuras VI.1.8 e VI.1.13), integrada no edifício dos Paços do 
Concelho. Trata-se de uma estrutura renascentista, datada da última metade do século XVI. Foi 
classificada como Monumento de Interesse Público pela Portaria n.º 504/2011, publicada no Diário 
da Republica, 2.ª Série, n.º 76, de 18 de abril de 2011 onde se estabelece que “tendo em conta a 
necessidade de assegurar medidas especiais sobre o património cultural nacional, no quadro da 
obrigação do Estado de proteger e valorizar esse mesmo património cultural, o Governo entende que 
os bens a classificar através desta portaria devem ser objeto de especial proteção”. Neste sentido, a 

                                                             
1 “Embora parcialmente arruinado e despojado da maioria dos elementos originais, incluindo o retábulo-mor, o interior da ermida ainda 
exibe alguns vestígios de pinturas murais” (D31-J/2012, de 31 de dezembro). 

Figura VI.1.12 
Capela do Cruzeiro 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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alínea a) do artigo 2.º fixa a zona especial de proteção (ZEP) da Fonte dos Escudeiros, que é 
coincidente com a ZEP do Castelo e Igreja de Viana do Alentejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A centralidade urbana e funcional deste elemento patrimonial associada à dinâmica económica e 
social da Praça da Republica garante-lhe uma visibilidade e notoriedade que reforçam a sua 
importância na identidade cultural do território. Esta centralidade constitui precisamente um dos 
fundamentos para a intervenção de requalificação urbana atualmente em curso, visando qualificar o 
espaço envolvente da fonte, dignificando-a e promovendo-a. 
 

IGREJA MATRIZ DO SALVADOR (ou Igreja Matriz de Alcáçovas) 
 
A igreja matriz do Salvador (vd. figuras VI.1.7 e VI.1.14), também conhecida por Igreja Matriz de 
Alcáçovas localiza-se no extremo N do aglomerado, estabelecendo com este uma relação muito 
próxima. Trata-se de um elemento de arquitetura religiosa renascentista / maneirista do século XVI 
correspondente a uma reconstrução de um templo gótico do século XII/XIV dedicado a Santa Maria 
(www.igespar.pt). 
 
 

Figura VI.1.13 
Fonte dos Escudeiros 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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Este imóvel, assim como o adro e o cruzeiro, foram classificados como imóveis de interesse público 
pelo Decreto n.º 45/93, publicado no Diário da República n.º 280, de 30 de novembro de 1993. 
 
Apresenta atualmente funções de culto, não obstante o potencial turístico e patrimonial que assume. 
Neste sentido poderia ser integrada em rotas temáticas integradas e assim divulgada e promovida. 
Constitui ainda um palco privilegiado para a realização de eventos culturais no respeito pelas suas 
especificidades. 
Como equipamento de culto constitui ainda um polo de atração e agregador da fé, pelo que poderia 
ser integrado numa oferta articulada, atendendo à diversidade e riqueza do património religioso do 
concelho, no domínio do turismo religioso. 
 

PAÇO DOS HENRIQUES (ou Paço Real da Vila) 
 
O Paço dos Henriques (vd. figuras VI.1.7 e VI.1.15) constitui um elemento da arquitetura militar datado 
do século XIV, de estrutura eclética onde os estilos góticos e manuelinos se fundem na arquitetura 
maneirista. Notabilizou-se sobretudo1 por ter sido o local onde D. Afonso V recebeu a embaixada dos 

                                                             
1 Terá ainda sido palco de casamentos Reais e da elaboração de testamentos régios que ditaram a sucessão da coroa portuguesa. 

Figura VI.1.14 
Igreja Matriz do Salvador 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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Reis Católicos para a assinatura do Tratado de Alcáçovas, em 1479, que pôs termo à guerra 
sucessória de Castela (www.igespar.pt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi classificado como imóvel de interesse público pelo Decreto n.º 45/93, publicado no Diário da 

República n.º 280, de 30 de novembro de 1993 e integra o Jardim e Capela de Nossa Senhora da 
Conceição, na Rua do Paço e na Praça da Republica. 
 
Atualmente este imóvel encontra-se degradado e carece de intervenções de recuperação. Neste 
sentido encontra-se já elaborado um projeto de arquitetura de forma a transforma-lo num equipamento 
cultural (posto de turismo, biblioteca, espaço museológico e núcleo documental), e a otimizar a 
utilização do seu pátio interior para a realização de atividades ao ar livre. 
 

IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ou Capela das Conchas) 
 
A Igreja de Nossa Senhora da Conceição (vd. figuras VI.1.7 e VI.1.16), anexa aos jardins do Paço 
dos Henriques e com este classificada como imóvel de interesse público pelo Decreto n.º 45/93, 
publicado no Diário da República n.º 280, de 30 de novembro de 1993, foi fundada em 1622 por D. 
Henrique Henriques. 
 
 

Figura VI.1.15 
Paço dos Henriques 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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Encontra na sua decoração, à base de elementos conchóides, calcários e ceramógrafos, um dos seus 
elementos mais marcantes, ricos e definidores da sua identidade na medida em que se assemelham 
aos encontrados no jardim do Paço dos Henriques, constituindo com este um todo. O seu potencial 
patrimonial advém-lhe assim das suas caraterísticas arquitetónicas (designadamente dos elementos 
decorativos) assim como do contexto histórico e espacial em que se insere. É precisamente a relação 
que estabelece com o Paços dos Henriques que determina funcionalmente a sua articulação com a 
intervenção que o mesmo venha a sofrer. 
 
Por outro lado, a sua centralidade na malha urbana, correspondendo ao espaço central do 
aglomerado de Alcáçovas, determina que a requalificação do edificado se apresente como um 
prolongamento natural do espaço público e este um reflexo do primeiro. 
 

PELOURINHO DE VIANA DO ALENTEJO 
 
O Pelourinho de Viana do Alentejo (vd. figura VI.1.17), recentemente intervencionado e relocalizado, 
encontra-se na biblioteca municipal, em Viana do Alentejo. 
 
Este elemento de arquitetura civil manuelina data do século XVI, período em que Viana do Alentejo 
terá recebido um novo foral de D. Manuel. Foi classificado como Imóvel de Interesse Público pelo 
Decreto n.º 23 122, publicado no Diário do Governo n.º 231, de 11 de outubro de 1933. 

Figura VI.1.16 
Igreja N.ª Sr.ª da Conceição 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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Tudo o que resta deste pelourinho quinhentista é a base e fuste, sendo a base composta por um cubo 
com uma singela moldura reta incisa nas faces laterais, e o fuste constituído por dois troços, o primeiro 
liso e o segundo helicoidal, de caneluras torcidas, sendo a ligação entre ambos feita através de um 
anel de torcidos. Estas peças estiveram, durante vários anos, a servir de pilar de sustentação de um 
alpendre do Matadouro Municipal. 
 
 

VI.1.4.2. PATRIMÓNIO DE INTERESSE 
 
O património de interesse constitui, para o PDMVA, um conjunto de elementos que pelas suas 
caraterísticas arquitetónicas, de referencial histórico e identitário, deverão ser objeto de intervenções 
de proteção e salvaguarda, articuladas com iniciativas de promoção e divulgação e eventualmente, 
em alguns casos, classificação. Não se trata de um inventário de património na medida em que essa 
abordagem sai fora do âmbito do PDM, contudo poderá ser um primeiro esboço desse inventário 
municipal. 

Figura VI.1.17 
Pelourinho de Viana do Alentejo 

 
 

Fonte: www.wikipedia, 2012 

http://www.wikipedia/
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Pela informação recolhida (vd. quadro VI.1.3) foi possível identificar 50 elementos patrimoniais de 
interesse desagregado em património arquitetónico religioso (igrejas, ermidas, conventos) património 
arquitetónico associado ao recurso hídrico (fontes, fontanários, chafariz) e a estruturas civis (quinta, 
palácio, paço) e o património arqueológico (antas, menires, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estes elementos demonstram parte da riqueza e diversidade cultural do concelho de Viana do 
Alentejo e encontram-se individualmente analisados no anexo I deste relatório. Do ponto de vista do 
desenvolvimento do território, estes elementos assumem um papel determinante na definição da 
identidade local e das suas especificidades pelo que contribuem para a diferenciação posicionamento 
estratégico do concelho. Assim, deverão ser tomadas medidas que visem a salvaguarda destes 
elementos, com particular atenção para a sua conservação e promoção. 
 
 
 
 

Quadro VI.1.3 
Bens culturais imóveis de interesse 

 
Tipologia N.º % 
Arqueologia 15 30,0 
Arquitetura Civil / Chafariz 4 8,0 
Arquitetura Civil / Fonte 7 14,0 
Arquitetura Civil / Paço 1 2,0 
Arquitetura Civil / Palácio 1 2,0 
Arquitetura Civil / Quinta 1 2,0 
Arquitetura Civil / Apiário 1 2,0 
Arquitetura Religiosa / Convento 3 6,0 
Arquitetura Religiosa / Ermida 13 26,0 
Arquitetura Religiosa / Igreja 3 6,0 
Arquitetura Religiosa / Oratório 1 2,0 
Total 50 - 
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VI.1.5. O PATRIMÓNIO IMATERIAL 
 
 
O património cultural imaterial1 desempenha um papel fundamental na consolidação da identidade 
cultural e da memória de um povo, constituindo assim elemento diferenciador das especificidades 
locais. É esta dimensão simbólica da identidade local que garante ao património imaterial um 
destaque muito significativo nas políticas de desenvolvimento do território, designadamente nas 
políticas sociais e culturais. 
 
De acordo com o DL 139/09, de 15 de junho2, integram o património cultural imaterial as seguintes 
manifestações: 

DL139/09 PDMVA3 
Tradições e expressões orais ……………………………………………………..… Expressões Orais 
Expressões artísticas e manifestações de caráter performativo ………………… Artes e Performances 
Práticas sociais, rituais e eventos festivos …………………………………….…… Rituais e festas 
Conhecimentos e práticas relacionados com a natureza e o universo …….…… Saberes naturalistas 
Competências no âmbito de processos e técnicas tradicionais ……………….… Técnicas tradicionais 

 
Ora, atendendo à importância que estas manifestações apresentam, importa promover a sua 
salvaguarda4 e é neste sentido que o DL 139/09 alerta para a necessidade de definir um conjunto de 

                                                             
1 “Entende-se por “património cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões – bem como os 
instrumentos, objectos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, 
os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante do seu património cultural. Esse património cultural imaterial, transmitido de 
geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interacção com a 
natureza e da sua história, incutindo-lhes um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo, desse modo, para a promoção 
do respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana. Para os efeitos da presente Convenção, tomar-se-á em consideração 
apenas o património cultural imaterial que seja compatível com os instrumentos internacionais existentes em matéria de direitos do 
homem, bem como com as exigências de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos e de desenvolvimento sustentável” 
(n.º1 do artigo 2.º da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, UNESCO, 2003). 
2  Estabelece o regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial, compreendendo as medidas de salvaguarda, o 
procedimento de inventariação e a criação da Comissão para o Património Cultural Imaterial. 
3 As manifestações identificadas a cinza não serão abordadas nesta fase do plano, por indisponibilidade de informação. 
4 “Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visem assegurar a viabilidade do património cultural imaterial, incluindo a identificação, 
documentação, pesquisa, preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão, essencialmente através da educação formal e 
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medidas de salvaguarda que “promovam o conhecimento, a representação e a transmissão dos 
modos de produção ou reprodução associados às manifestações do património cultural imaterial” (n.º 
2 do artigo 20.º) e que foi criado, no âmbito do Instituto dos Museus e da Conservação, I.P., o 
Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (Matriz PCI)1. 
 
No que concerne ao contributo do PDMVA para a salvaguarda do património cultural imaterial, este 
reside na promoção do seu conhecimento e sistematização e ainda na definição de algumas medidas 
de promoção a implementar. Com este objetivo, procede-se de seguida à análise das manifestações 
culturais identificadas. 
 

VI.1.5.1. ARTES E PERFORMANCES 
 
No domínio das artes e performances destaca-se, no concelho de Viana do Alentejo, de forma notória, 
o Cante Alentejano, não apenas pela sua importância na definição da identidade e memória regional, 
mas pelo dinamismo cultural que o mesmo determina para o concelho atendendo ao número de 
grupos organizados e dos seus membros. 
 
A importância do Cante Alentejano na definição da identidade regional, como pertença coletiva e da 
necessidade da sua salvaguarda está bem patente na recente candidatura do Cante Alentejano a 
Património Cultural Imaterial da Humanidade UNESCO, de onde consta que “se muitos já 
reconheceram a importância do Cante Alentejano, pela sua riqueza musical, poética e identitária, 
também os riscos que esta tradição corre de desaparecer ou desintegrar-se não são ignorados” 
(www.candidaturadocante.com). Assim, assumir o Cante Alentejano como uma manifestação 
cultural e deste modo um elemento de património cultural imaterial é o primeiro passo no processo 
da sua salvaguarda. Foi precisamente neste sentido que o Município de Viana do Alentejo deliberou, 
no dia 16 de setembro de 2013 classificar o Cante Alentejano como património de interesse municipal. 
 

                                                             
não formal, bem como a revitalização dos diferentes aspetos desse património” (n.º3 do artigo 2.º da Convenção para a Salvaguarda 
do Património Cultural Imaterial, UNESCO, 2003). 
1 http://www.matrizpci.dgpc.pt/MatrizPCI.Web/Inventario/InventarioFiltrar.aspx 
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Na perspetiva da prática cultural existente, associada ao Cante Alentejano, destacam-se como 
agentes culturais os grupos coral de Cante Alentejano (vd. quadro VI.1.4) assim como os eventos que 
os mesmos promovem e/ou onde participam. Destacam-se, e.g., os encontros de grupos corais, os 
aniversários de cada grupo e ainda as diferentes festividades locais (vd. capítulo VI.1.5.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A importância destes agentes culturais no contexto municipal assume particular relevo na identidade 
local ao que não será indiferente a data de fundação de alguns destes grupos (o mais antigo data de 
1947) e o número de pessoas diretamente1 envolvidas (num total de 115 indivíduos). Regista-se ainda 
que, no ano de 2000 foram oficialmente fundados três dos 6 grupos de cantares atualmente existente 
o que indicia, de entre outros fatores: 
 
a. perceção coletiva da importância da manifestação simbólica que é o cante alentejano e da 

necessidade da sua salvaguarda; 
b. surgimento de condições de viabilidade para a criação dos grupos, designadamente ao nível do 

conhecimento musical e das vantagens na constituição desta forma de “associativismo”; 
c. uma politica cultural assente na promoção do cante alentejano e da sua riqueza patrimonial. 
 

                                                             
1 Na medida em que indiretamente o número é bastante mais significativo. 

Quadro VI.1.4 
Grupos de cantares do concelho de Viana do Alentejo 

Designação Fundação N.º elementos 
Coral Feminino Paz e Unidade de Alcáçovas 2000 22 

Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas 1947 20 

Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas” 2000 15 

Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana do Alentejo s/d 18 
Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo 1978 25 

Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo 2000 15 

Total - 115 
Fonte: Adaptado de RFBC, 2010 
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Acresce ainda que os grupos de cantares surgidos em 2000 eram todos grupos femininos o que não 
deixa de ser um fator interessante na medida em que posiciona a mulher como produtor e agente 
cultural, num contexto tradicionalmente masculino. 
 
Ainda no que concerne às manifestações artísticas no domínio da música, Viana do Alentejo possui 
dois grupos de cantares populares (Seara Nova e Alencanto), com aproximadamente 20 elementos, 
com uma musicalidade poética de cariz popular e uma banda filarmónica da Sociedade União 
Alcaçovense fundada em 1850 e que conta com cerca de 45 elementos. No total, estarão envolvidos 
diretamente na produção cultural musical do concelho de Viana do Alentejo aproximadamente 180 
indivíduos o que corresponde a 3% da população residente. 
 
Perante estes dados é possível concluir que as manifestações artísticas, designadamente no domínio 
da música, têm uma presença muito significativa no concelho de Viana do Alentejo e que incidem 
essencialmente na divulgação da identidade e memória coletivas. Neste sentido será importante 
promover o associativismo e a sua iniciativa cultural por forma a melhorar as suas condições de 
funcionamento como atores de promoção cultural do concelho, de ocupação e encontro da população 
e ainda como condição para a transmissão intergeracional do conhecimento agora presente. De entre 
outras ações deverá ser promovido o ensino musical, apoiada a sua divulgação (incluindo a sua 
internacionalização) e promovido o seu conhecimento e registo. 
 

VI.1.5.2. RITUAIS E FESTAS 
 
As comunidades tendem a expressar-se coletivamente de diferentes formas, sendo que as 
festividades correspondem a mais uma dessas formas de expressão que celebra momentos 
históricos, recursos patrimoniais, entre outros. Neste sentido, assumem-se as “festas cíclicas” como 
aquelas que se realizam todos os anos, sempre nas mesmas datas ou nos mesmos períodos (MC e 
IMC, 2011). No concelho de Viana do Alentejo, de acordo com a figura VI.1.18, constata-se desde 
logo a proximidade das festividades aos ciclos da natureza, designadamente ao solstício de verão e 
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ao equinócio do outono1. Este calendário mostra ainda que estas cinco festividades distam, entre 
elas, um período com uma duração muito semelhante. 

 
Para além destas festividades destacam-se ainda a romaria do Espírito Santo realizada dez dias 
depois da quinta-feira de Ascenção no convento de Nossa Senhora da Esperança em Alcáçovas; a 
festa de São Geraldo realizada a 15 de agosto na Ermida de São Geraldo e a procissão Senhor dos 
Passos realizada 15 dias antes do domingo de páscoa na igreja Matriz do Salvador de Alcáçovas, 
para referir apenas algumas. 
 
Embora com temáticas distintas, todas estas festividades constituem um ponto de encontro da 
população e motivo de celebração e convívio, pelo que a sua manutenção, divulgação e dinamização 
deverão ser uma prioridade nas políticas de desenvolvimento. Do mesmo modo, a sua integração 

                                                             
1 O que encontra um fundamento antropológico. 

Figura VI.1.18 
Calendário festivo 

 

 
Fonte: Adaptado de MC e IMC, 2011 
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num calendário comum poderia permitir ganhar escala e garantir maior notoriedade e singularidade a 
todo o calendário festivo municipal. Apresenta-se de seguida algumas das especificidades de cada 
uma das festas aqui identificadas que importa salvaguardar. 
 

FEIRA DE AIRES 
 
A feira de Aires, realizada junto ao Santuário de Nossa Senhora de Aires, em Viana do Alentejo, no 
quarto domingo de Setembro tem a duração de três dias. A sua origem remonta a uma promessa feita 
pelos comerciantes de Évora a Nossa Senhora de Aires pelo fim da peste que se abateu nessa cidade 
no ano de 1748. Com o desaparecimento da epidemia, os comerciantes organizaram uma festa em 
honra de Nossa Senhora de Aires. Desde então os festejos foram chamando cada vez mais pessoas, 
incluindo mercadores o que acabou por culminar com a classificação destas festividades como Feira 
Franca, por alvará régio de 1754. 
 
A feira continuou a crescer passando a integrar uma componente religiosa, com os rituais e as 
manifestações de fé a Nossa Senhora de Aires, de entre as quais se destacam os ex-votos guardados 
na Casa dos Milagres e uma componente profana onde o comércio, o artesanato e as demais 
atividades económicas assumem um papel de destaque. 
 
Atualmente a festa conta com a presença de milhares de pessoas que, vindos de todo o Alentejo ali 
vêm prestar homenagem a Nossa Senhora. Este facto, de entre outros, determinou a nomeação da 
festa de Nossa Senhora D’Aires para a categoria “Mais Tradição” dos Prémios Mais Alentejo 20131. 
 

ROMARIA A CAVALO 
 
Uma festividade com uma enraizada tradição no município é a romaria a cavalo (vd. figura VI.1.19) 
que une a vila da Moita do Ribatejo a Viana do Alentejo. Esta romaria de peregrinos montados a 

                                                             
1 Os Prémios Mais Alentejo visam premiar um conjunto de personalidades e instituições, nomeadamente nos setores da cultura, 
comunicação, desporto, lazer, turismo, empresas e sociedade em geral da revista “Mais Alentejo”. 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
46 46 

cavalo é realizada no 4.º domingo de abril e reúne em seu redor um enorme consenso e centenas de 
cavaleiros. A estes juntam-se os crentes e ainda a população que vem apenas assistir e festejar esta 
manifestação de fé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O seu reconhecimento, como romaria e festividade popular ditou que em 2011 fosse distinguida com 
o Prémio Mais Alentejo, na categoria “Mais Tradição”. Esta notoriedade significa a consolidação e 
reconhecimento, pela região, do sue contributo para a cultura e identidade regional. É neste contexto 
que a romaria a cavalo deverá continuar a ser apoiada e divulgada, na senda do reforço da identidade 
e memória coletiva. Assim intervenções como a sua inclusão em agendas culturais regionais (e até 
mesmo nacionais e internacionais) ou a sua articulação com outras festividades poderão ser 
iniciativas que promovam e dinamizem este evento. 
 

MOSTRA DE DOÇARIA 
 
Considerando o potencial do património gastronómico, concretamente da doçaria, e visando a sua 
valorização e promoção realiza-se, em dezembro, em Alcáçovas, a Mostra de Doçaria. A riqueza e 
diversidade da doçaria local têm origem nos conventos e palácios reais (vd. capítulo VI.3) que 
deixaram no concelho um testemunho e tradição seculares no que concerne à doçaria conventual e 

Figura VI.1.19 
Romaria a cavalo 

 
Fonte: www.cm-vianadoalentejo.pt 
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palaciana (vd. figura VI.1.20). Refere a CM Viana do Alentejo que “o Rei D. Dinis pedia às freiras do 
Convento de Jesus para que, cada vez que se deslocava à região, lhe preparassem “Sardinhas 
Albardadas”, o seu doce preferido. Hoje um doceiro recuperou a receita e continua a prepará-la para 
todos quantos a queiram provar”. De entre as várias receitas destacam-se o Bolo Real e o Conde de 
Alcáçovas, o Bolo de Torresmos, os Amores de Viana e o Bolo de Mel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta feira assume assim um duplo papel cultural na medida em que além de constituir um momento 
de festividade e encontro da população, homenageia e divulga o património gastronómico. Importa 
por isso garantir a continuidade desta festividade à qual se poderiam ainda associar ações de 
transmissão do saber gastronómico ou a edição (em livro, CD ou outro suporte) das receitas e dos 
saberes tradicionais. 

FEIRA DE ALCÁÇOVAS 
 
O artesanato é um dos elementos patrimoniais do concelho de Viana do Alentejo, como se verá em 
pormenor no capítulo VI.1.5.3. Particularmente em Alcáçovas destaca-se, com muita tradição, a arte 
de produzir os chocalhos. Neste contexto realiza-se anualmente, no 4.º fim-de-semana de julho, 
próximo do solstício de verão, a feira de Alcáçovas onde se celebra este tipo de artesanato e toda a 
atividade da freguesia, envolvendo toda a comunidade. Esta festividade constitui, juntamente com a 
mostra de doçaria, o principal momento de festividade cultural na freguesia de Alcáçovas, celebrando 

Figura VI.1.20 
Mostra de doçaria 

 
Fonte: www.cm-vianadoalentejo.pt 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 

48 48 

assim a sua riqueza e diversidade cultural. Deverá portanto continuar a ser desenvolvida com 
aposta na sua integração (com outras manifestações culturais) e divulgação. 
 

FESTA DA PRIMAVERA 
 
A festa da primavera realiza-se em Aguiar desde 2002 e integra atividades tão diversas como a 
música, o desporto ou exposições. O seu cariz popular faz com que toda a população se envolva e 
participe nesta festividade. Considerando que se trata do único evento festivo na freguesia e que 
constitui por isso um espaço de manifestação da identidade local, a sua realização deverá ser uma 
constante, apostando na sua divulgação e dinamização municipal e regional1. 
 

VI.1.5.3. TÉCNICAS TRADICIONAIS 
 
As competências no âmbito de processos e técnicas tradicionais correspondem, na análise que aqui 
se efetua, à atividade de artesanato contínua e ao seu respetivo contexto. Neste sentido o artesanato 
implica, o saber fazer, a disponibilidade de matéria-prima e os meios de produção, num contexto em 
que funcionalmente, o produto resultado deste trabalho tem enquadramento. Desta forma sistémica 
de entender o artesanato resulta a sua componente cultural de natureza popular. 
 
Contudo, o artesanato tem vindo, progressivamente, a inovar, adaptando-se aos novos contextos 
económicos e sociais, sem nunca desvirtuar a sua essência. Aliás é efetivamente esta capacidade de 
inovação que reforça o seu papel cultural e, de alguma forma, a sua “sobrevivência” e sucesso. 
 
No concelho de Viana do Alentejo, não obstante outras formas de artesanato, merecem particular 
destaque a olaria e o chocalho. Particularmente na freguesia de Viana do Alentejo a olaria é a principal 
atividade de artesanato com um conjunto de artesãos com provas dadas e muito trabalho 
desenvolvido2 (vd. figura VI.1.21). 

                                                             
1 Lembrar que muitos dos residentes em Aguiar deslocam-se diariamente para Évora pelo que as suas referências identitárias carecem 
de reforço com vista à promoção da unidade e coesão social e territorial. 
2 De referir que estas atividades constituem também importantes atividades económicas no concelho (vd. capítulo IV.1). 
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A promoção da olaria de Viana do Alentejo, a par com a transmissão e continuidade do saber fazer, 
num contexto de inovação e competitividade são determinantes para o sucesso e manutenção desta 
atividade. A título de exemplo refira-se o “circuito da olaria1” e todas as ações de promoção a ele 
associadas como um caso de sucesso na divulgação e valorização da olaria de Viana do Alentejo. 
 
Em Alcáçovas o artesanato com maior expressão e provas dadas (vd. figura VI.1.22) é o dos 
chocalhos que ali existe desde há mais de 200 anos. O seu processo de fabrico tem sido objeto de 
estudo, sendo de destacar o efetuado por José Augusto do Rosário (1928) onde se refere que: 
“A fabricação dos chocalhos, embora primitiva, não deixa de ser interessante, sofrendo uma serie de operações curiosas. Nas grandes 
chapas de folha de Flandres se talham os chocalhos, conforme o tamanho ou a qualidade que se deseja. Ainda hoje industrias fazem 
uso de uma palhinha para medir a folha, em logar de uma fita métrica ou de um metro articulado! A força do habito!... 
Cortadas essa folhas, por enorme tesoura fixa no banco de trabalho, à direita do artista, logo lhes são dados quatro golpes em sentido 
inverso. As partes separadas encaixam umas nas outras, na operação de enrolamento do chocalho. Depois édebruado com pequenas 
tiras de folha. A seguir, ao alto, é aberto um furo, onde se coloca o céu, ou gancho, que há de mais tarde segurar o badalo. Procede-
se à colocação da asa. Todas estas partes do chocalho são distintas, como se está verificando. Pode parecer que o chocalho está 
completo, mas, não. Não está pronto. 
Numa lagem, ou pedra grande, se amassa uma porção de barro misturado com cisco e moinha, que vae servir para embarrar o chocalho 
em bruto, sobre o qual e dentro se colocaram previamente uns tantos pedaços de metal. 

                                                             
1 Projeto criado pela Fundação Alentejo – Terra Mãe. 

Figura VI.1.21 
Exemplos de olaria 

 

 

 

 
Fonte: CMVA, 2013 
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Tambem tem o seu quê de curioso o acto de embarrar. Espalma-se o barro de modo a cobrir por completo o chocalho.Com um ferro 
se abre nesse barro um furo ou respiradouro. Colocam-se uns tantos chocalhos numa forja, até atingirem a incandescência, depois do 
que se retiram e são rebolados no chão liso, por um certo tempo, em seguida ao que se fazem imergir na água de um tino, para 
esfriarem por completo e para que o chocalho tome a cor acobreada que deve ter. Mais tarde, esse barro cozido é partido e os seus 
resíduos, o coscumalho, são aproveitados para terraplanar as azinhagas publicas. Está quasi pronto o chocalho, que vae sofrer as 
ultimas operações, uma das quais é a afinação. Isto é, por uma serie de marteladas macias no interior do debrum, vae-se procurando 
o som mais agradável e límpido, claro e ressoante. É a mais delicada operação do oficial, que ali tem a parte artística da sua obra! 
Por ultimo, coloca-se o badalo, que é uma pequena parte da folha cortada em triangulo, que numa anfractuosidade do banco de madeira 
se vae enrolando à martelada, ficando com a cabeça própria, devido a uma ou duas dobras na parte mais larga. Finalmente, está 
concluído o chocalho, que dentro de grandes e velhos caixões de madeira vae aguardar a sua hora de partida, para desempenhar a 
sua missão – sabe-se lá por onde!...”. 
 

 
Atualmente esta industria artesanal conta com aproximadamente 5 artesãos cujo conhecimento e 
experiência em muito orgulham toda a comunidade. A preservação1 desta arte é um exemplo da sua 

                                                             
1 Refira-se por exemplo a coleção particular de chocalhos de uma das famílias de Alcáçovas, considerada uma das maiores coleções 
do mundo e a festa dos chocalhos realizada anualmente em final de julho. Veja-se capítulo VI.1.5.2. 

Figura VI.1.22 
Exemplos de chocalhos 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fonte: CMVA, 2013 
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importância para a memória e identidade coletiva. Neste sentido a sua valorização e promoção 
deverão ser uma prioridade nas políticas de desenvolvimento divulgando e incentivando esta prática. 
A musealização de todo o processo de fabrico, a sua adaptação, por inovação a outras 
funcionalidades, o ensino e transmissão do saber fazer, a sua divulgação nos diferentes meios 
disponíveis (livro, vídeo promocional, ou outros) e a certificação do produto no sentido de reforço da 
sua origem, originalidade e especificidade poderão constituir algumas medidas de inventivo à 
manutenção, divulgação e promoção desta prática artesanal. 
 
 

VI.1.6. O PATRIMÓNIO NATURAL 
 
 
O património natural engloba as formações com características físicas, biológicas e geológicas com 
grande valor do ponto de vista científico e estético ou da conservação, designadamente por 
constituírem habitats de espécies animais ou vegetais em risco e providencia um conjunto de serviços 
fundamentais para o desenvolvimento de qualquer território, desde a alimentação, o controlo da 

Figura VI.1.23 
 O Património Natural do concelho de Viana do Alentejo 
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erosão, a manutenção e regulação do ciclo hidrológico até aos serviços culturais (turismo). Nestes 
termos, no concelho de Viana do Alentejo merecem destaque seis (6) elementos do património, 
integrados em quatro (4) tipologias, como se pode verificar na figura VI.1.23: 
 
Abordar-se-á cada um particular para melhor perceção do mesmo. 

 
VI.1.6.1. RIBEIRA DAS ALCÁÇOVAS E RIO XARRAMA 

 
Do conjunto da rede hidrográfica do concelho, a qual constitui um importante recurso natural, 
salientam-se a Ribeira das Alcáçovas e o Rio Xarrama, não só pela função hidrológica e hidráulica 
que desempenham, constituindo dois relevantes afluentes da margem direita do Rio Sado, mas 
também pelos valores naturais e paisagísticos que encerram.  
A Ribeira das Alcáçovas, com uma extensão total de 66 km, nasce a oeste de Évora e desagua no 
Rio Sado, constituindo um dos mais importantes afluentes da margem direita deste rio1. Já no 
concelho de Viana, esta ribeira estende-se apenas numa extensão de 23 km, ao que corresponde 
uma bacia hidrográfica de 140,4 Km2. 
 
O leito desta ribeira desenvolve-se sobre um vale relativamente aberto até grosso modo às 
imediações da ponte rodoviária da ER2. Daqui para jusante, o encaixe deste curso de água traduz-
se em formas mais retilíneas ou menos meandrizadas, onde se destaca a presença de blocos no seu 
leito (vd. figura VI.1.24) e num vale com vertentes de declives superiores aos observados a montante 
(vd. figura VI.1.25). Estas distintas caraterísticas geomorfológicas das margens do curso de água 
manifestam-se em contextos paisagísticos diferenciados, marcados, a jusante, por uma ocupação 
menos intensa, reduzida praticamente ao uso florestal, uma vez que são áreas de difícil acesso, e por 
um grau de intervenção antrópica mais elevado, a montante (figura VI.1.26). 
 

                                                             
1 A Ribeira das Alcáçovas drena uma área de cerca de 519 km2. 
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A vegetação ou a sua ausência constitui um elemento fundamental das paisagens seminaturais. A 
densidade da vegetação existente no leito e nas margens deste curso de água é inversamente 
proporcional ao grau de acessibilidade que possuem. Deste modo, os locais de maior declive e 
portanto menos acessíveis e com menor grau de intervenção exibem a presença notável de um 
conjunto diverso de espécies autóctones que exercem funções de proteção do solo, abrigo e alimento 
para a fauna e de enquadramento cénico. De salientar, no entanto, o facto da ocupação do leito 
constituir um obstáculo importante ao escoamento em situações de maiores cheias, bem como um 
fator que incrementa a suscetibilidade aos incêndios. Desta forma, torna-se necessário encontrar 
medidas que minimizem esta suscetibilidade, mas que atentem para a importância das galerias 
ripícolas enquanto componente essencial dos habitats de diversas espécies faunísticas e como 
elemento potenciador da beleza cénica das paisagens. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura VI.1.24 
 Caos de blocos no leito da Ribeira das Alcáçovas 

 

    
Fonte: RT Geo (2013) 
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Figura VI.1.25 
Hipsometria da envolvente às Ribeiras das Alcáçovas e Rio Xarrama 

 

 

 

Fonte: IGP, 1998/2005; CAOP, 2014. 
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Destaca-se a presença de infraestruturas hidráulicas de interesse ao longo desta ribeira como as 
ruínas de antigos moinhos de água e os açudes (vd. figura VI.1.27). Os primeiros, da época medieval, 
constituem um legado cultural a preservar e a promover, enquanto os segundos detêm um papel de 
relevo no contexto da conservação do património natural, designadamente ao nível da avifauna, bem 
como uma importância estratégica, sobretudo em recursos hídricos de regime sazonal, enquanto 
reservas de água fundamentais para uso no combate a incêndios. Não obstante a presença de uma 
maior intervenção nas margens no troço montante desta ribeira verifica-se que, ainda assim, constitui 
um recurso natural de extrema importância no contexto concelhio, que deve ser promovido e 
valorizado. 
 
 
 

Figura VI.1.26 
 Imagem aérea do troço menos intervencionado da Ribeira das Alcáçovas 

 

Fonte: Google earth (2013) 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
56 56 

 
O Rio Xarrama nasce a noroeste de Évora e corre, grosso modo, numa extensão de 84 Km, no 
sentido nordeste-sudoeste até encontrar o Rio Sado, drenando uma área de 529 Km2, constituindo 
também um importante afluente da margem direita deste rio. No entanto, o troço deste rio no concelho 
de Viana corresponde a apenas 23 Km, o que equivale a uma bacia hidrográfica de 235 Km2. Em 
quase toda a sua extensão, no concelho de Viana, o Rio Xarrama apresenta um vale bastante aberto, 
com uma ocupação agrícola significativa. Esta diminui sobretudo nas áreas de maior declive, onde 
domina o uso florestal. O encaixe deste rio, visível já perto da fronteira com o concelho de Alcácer do 
Sal e que se estende quase até ao Rio Sado, traduz-se num traçado mais sinuoso, resultado da 
presença de litologias mais resistentes, que “forçaram” o rio a procurar o seu caminho ao longo das 
fraturas existentes nas rochas, num processo geomorfológico característico, como se enuncia no 
capítulo III.2 (vd. figuras VI.1.25 e VI.1.28). 

Figura VI.1.27 
 Ruínas do moinho do Diegues na Ribeira das Alcáçovas 

 

 

Fonte: Alcáçovas Outdoor Trails, 2013 (http://pt.wikiloc.com) 
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Ao longo do seu percurso, designadamente no concelho de Viana, este rio possui alguns açudes, que 
para além do papel de relevo que desempenham no contexto da conservação do património natural 
e no combate a incêndios, parecem deter também alguma importância para a atividade agrícola que 
se desenvolve ao longo das suas margens, concretamente ao nível das áreas ocupadas por regadios 
(vd. figura VI.1.29). 
 
 
 

Figura VI.1.28 
Imagem aérea de parte do percurso do Rio Xarrama 

 

 
Fonte: Google Earth, 2013 
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VI.1.6.2. PLANOS DE ÁGUA 

 
As barragens são necessárias para uma adequada gestão das águas, nomeadamente para o 
abastecimento de água às populações, a rega, o controlo de cheias, a produção de energia, atividades 
turísticas e industriais e navegação. 
 
No concelho de Viana do Alentejo existe um número razoável de planos de água. A sua maioria, 
propriedade privada e de dimensão reduzida, desempenha essencialmente uma função de 
armazenamento de água para utilização na agricultura. Apenas as do Pêgo do Altar e do Alvito são 
consideradas como albufeiras de águas públicas e simultaneamente como grandes barragens1, muito 

                                                             
1 São classificadas como grandes barragens as de altura igual ou superior a 15 m, ou barragens de altura igual ou superior a 10 m 
cuja albufeira tenha capacidade superior a 1 milhão de metros cúbicos (DL n.º 344/2007, de 15 de outubro). 

Figura VI.1.29 
Ruínas do moinho do Diegues na Ribeira das Alcáçovas 

 

 
Fonte: Alcáçovas Outdoor Trails, 2013 (http://pt.wikiloc.com) 
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embora a maior parte destas infraestruturas se localize nos concelhos contíguos de Alcácer do Sal e 
Cuba, respetivamente (vd. figura VI.1.30).  
 

 
A barragem do Pêgo do Altar localiza-se na bacia hidrográfica da Ribeira das Alcáçovas, integrada 
na bacia do Rio Sado. A construção desta infraestrutura hidráulica, que entrou em funcionamento em 
1949, teve como principal objetivo a rega e também o aproveitamento hidroelétrico. Atualmente 
explorada pela Associação de Beneficiários do Vale do Sado tem na rega a sua finalidade principal. 
Com uma extensão máxima de 15 km e uma superfície inundável (ao nível do Nível de Pleno 
Armazenamento) de 655 ha, a sua albufeira apresenta uma capacidade de armazenamento total de 
94000 dam3 (SNIRH) (vd. figura VI.1.31).  
 
 

Figura VI.1.30 
Albufeiras do concelho de Viana 

 

 
Fonte: ARH, 2015; CAOP, 2014. 
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Está classificada como albufeira de águas públicas de utilização protegida, ao abrigo do disposto no 
Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de março e tem Plano de Ordenamento eficaz1, o qual tem por 
objetivo a definição de um modelo de ocupação da sua área de intervenção de forma a disciplinar, 
proteger, desenvolver e compatibilizar um conjunto de atividades, incluindo as de lazer, recreio e 
turismo, evitando a degradação do equilíbrio ambiental e salvaguardando a sua finalidade principal 
(art.º 2.º). 

 
A entrada em funcionamento da barragem do Alvito é mais recente (1977), tendo sido construída 
por ordem do ex-INAG (Instituto da Água). Com uma superfície inundável ao NPA de 1480 ha, 
apresenta uma capacidade de armazenamento de 132500 dam3 e destina-se ao abastecimento 
público, sendo atualmente explorada, através da Estação de Tratamento de Águas que lhe está 
associada, pela Associação de Municípios do Alentejo Central (AMCAL) (vd. figura VI.1.32). 

                                                             
1 RCM n.º 35/2005, de 24 de fevereiro. 

Figura VI.1.31 
Barragem do Pêgo do Altar 

 

 
Fonte: Google Earth, 2013 
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Igualmente classificada como albufeira de águas públicas de utilização protegida1, dispõe também de 
Plano de Ordenamento eficaz2, o qual destaca a elevada sensibilidade ecológica a que se encontra 
sujeita, decorrente das pressões dos múltiplos usos que admite. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de março. 
2 Resolução do Conselho de Ministros n.º 151/98, de 26 de dezembro. 

Figura VI.1.32 
Barragem do Alvito 

 

 
Fonte: Google earth (2013) 
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VI.1.6.3. AQUÍFERO VIANA-ALVITO 

 
A integração do sistema aquífero de Viana do Alentejo – Alvito no capítulo do património natural 
prende-se essencialmente com a sua importância em termos de reserva estratégica local de água 
subterrânea, particularmente importante em períodos de seca, numa região pobre em recursos 
hídricos subterrâneos devido aos aspetos gerais do clima e da geologia que a caracterizam. 
 
A este respeito é referido no ponto 2 dos considerandos da Diretiva 2006/118/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho que “as águas subterrâneas representam as massas de água doce mais 
sensíveis e importantes da União Europeia e, sobretudo, também uma fonte importante de 
abastecimento público de água potável em muitas regiões”. 
 

Este sistema aquífero desenvolve-se entre as vilas de Viana do Alentejo e do Alvito, abrange uma 
área de 18,4 Km2, dos quais cerca de 34% pertencem ao concelho de Viana. Integra-se na unidade 
hidrogeológica do Maciço Antigo, sendo formado maioritariamente por calcários e dolomitos 
carsificados e rochas calcossilicatadas, muito fraturados, de idade câmbrica, cobertos nalguns locais 
por depósitos de terra rossa. A formação que constitui o suporte essencial do sistema designa-se por 
Mármores Impuros de Alvito-Viana do Alentejo (ALMEIDA, 2000), embora também ocorram 
intercalações de rochas menos permeáveis, decorrente da complexidade estrutural da região (vd. 

figura VI.1.33). 
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Constitui uma importante reserva de água subterrânea, com produtividades entre os 15,6 e 30,3 l/s, 
explorada para abastecimento público e para rega (ALMEIDA, 2000).  
 
A recarga faz-se por infiltração direta onde as formações carbonatadas afloram, sendo a área 
preferencial de recarga a zona envolvente ao monte de S. Vicente, próximo de Viana do Alentejo 
(CANDEIAS, 1997). 
 
A exploração dos recursos hídricos em aquíferos cársicos apresenta numerosos problemas, devido, 
entre outros fatores, à pequena capacidade de regulação dos reservatórios cársicos, irregularidade 
do padrão de circulação subterrânea e elevada vulnerabilidade à poluição. No que respeita a este 

Figura VI.1.33 
Limites do aquífero Viana – Alvito e enquadramento geológico 

 

 
Fonte: SNIRH e SGP (1972); CAOP, 2014. 
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último aspeto, julga-se fundamental a implementação de um conjunto de medidas de prevenção e 
mitigação, das quais se destacam: 
 
1. a necessidade de divulgação da importância dos recursos hídricos subterrâneos, como forma de 
consciencialização para práticas menos poluentes, designadamente na atividade agrícola; 
2. a definição de perímetros de proteção às captações públicas existentes, com a consequente 
regulamentação das atividades. 
 

VI.1.6.4 MÁRMORES DE VIANA 

 
Os recursos geológicos constituem recursos naturais com um potencial económico significativo. No 
concelho de Viana destacam-se os mármores, que em conjunto com as áreas de Estremoz-Borba-
Vila Viçosa, Serpa-Ficalho e Trigaches, constituem as únicas áreas do país onde ocorrem este tipo 
de rochas ornamentais. Não obstante esta especificidade geográfica regional, o concelho de Viana 
ainda regista a existência de um tipo único de mármore, com aceitação comercial, designado de 
mármore verde ou mármore de Viana. 
 
Este tipo de mármores caracterizam-se por serem bandados, esverdeados e apresentarem 
tonalidades, embora também possam ser brancos, cremes e mesmo cinzentos. Mineralogicamente 

Figura VI.1.34 
Mármore verde 

 

       
 
Fonte: www.marmorescentral.com.pt  
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são muito distintos dos da região, sendo frequente a presença de dolomite, quartzo, óxidos, granada, 
actinolite, diópsido, fosterite e volastonite (LOPES, 2003). Estas características originam efeitos 
ornamentais muito peculiares (vd. figura VI.1.34) e, apesar de requererem cuidados específicos na 
sua transformação, os mármores verdes de Viana são muito valorizados comercialmente.  
 
Com efeito, de um total de 12 pedreiras em laboração no concelho (vd. figura VI.1.35), em sete (7) 
era extraído mármore de Viana (DGEG). Não obstante, em 1960 Martins da Silva (in: CARVALHOSA, 
1972) ter efetuado uma avaliação de reservas deste recurso que apontava para 250 milhões de 
toneladas, em 2005 já não havia qualquer pedreira em atividade neste concelho. 

 

Figura VI.1.35 
Pedreiras de Viana do Alentejo       

 
Fonte: AMDE, 2009; CAOP, 2014. 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 

66 66 

A circunscrição geográfica deste recurso geológico, aliada a alterações legislativas1 que introduziram 
no procedimento de licenciamento e fiscalização das pedreiras normas gerais de difícil aplicação a 
um conjunto vasto de classes de pedreiras, as quais se traduziram numa carga administrativa 
desajustada para as unidades de pequena e média dimensão, como é o caso das que operavam no 
concelho de Viana, contribuíram para a suspensão da atividade neste concelho. 
 
As pedreiras com lavra suspensa 2  do concelho apresentam, contudo, algum potencial de 
aproveitamento, designadamente no que se refere à sua exploração artesanal para alimentar nichos 
de mercado de valor acrescentado. Esta alternativa decorre do facto de se tratar de um recurso 
relativamente escasso, mas de reconhecida qualidade e de características singulares no mundo 
(LOPES, s/d). Podem também ser palco de iniciativas culturais invulgares, como é o caso de festivais 
de música, dança, teatro, cinema ao ar livre, entre outros eventos (vd. figura VI.1.36). 
 
 

 
 

                                                             
1 A atividade de exploração de pedreiras foi regulamentada inicialmente pelo Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de março. Este diploma foi 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, que introduziu no regime jurídico da pesquisa e exploração de pedreiras a 
componente ambiental. O Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, alterou o diploma de 2001, na tentativa de o adequar à realidade 
do setor. 
2 Expressão sugerida pela Direção de Regional de Economia do Alentejo, no parecer emitido no âmbito da 1.ª CA do PDMVA, através 
de e-mail dirigido à CCDR Alentejo, em 17 de julho de 2014. 

Figura VI.1.36 
Pedreira dos sons, Viana do Alentejo 

       

 
Fonte: CMVA, 2013  
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VI.1.6.5 SERRA DE VIANA 

 
O concelho de Viana caracteriza-se pelo seu relevo pouco acidentado e de altitudes relativamente 
baixas, que se traduz numa certa monotonia da paisagem. Neste sentido, é natural que o conjunto 
morfológico de maior altitude se destaque e deva ser considerado como componente do património 
natural a preservar e promover, nomeadamente no que se refere à bacia de visão que oferece sobre 
o território envolvente. Este elemento é a Serra de São Vicente ou Serra de Viana, como localmente 
é conhecida, a qual se localiza a sul da vila que lhe dá o nome e se desenvolve, grosso modo, entre 
a estrada de Viana – Vila Nova de Baronia, a poente, e a EN 257, a nascente (vd. figuras VI.1.37 e 
VI.1.38), atingindo o ponto mais alto no Pincarinho de São Vicente, a 374 m de altitude.  
 

 
Com efeito, o alcance da bacia visual obtida do topo deste monte é singular e até curiosa atendendo 
à relativa dimensão. Mesmo assim proporciona vistas desde as serras da Arrábida a oeste-noroeste, 

Figura VI.1.37 
Serra de Viana, localização e hipsometria 

 

 
Fonte: IGP, 1998/2005; CAOP, 2014. 
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Montejunto a nor-noroeste, Ossa e Marvão a nordeste, Monfurado a norte, Portel a nascente, até às 
serras do Caldeirão e Monchique a sul. 
 

 
A intervenção antrópica na Serra de Viana resume-se praticamente às práticas agrícolas e florestais, 
patentes no extenso olival (que ocupa 2/3 da área) e nos montados de sobro e azinho, e a algumas 
pedreiras com a lavra suspensa.  
 
Sugere-se como forma de aproveitamento do potencial que encerra, sobretudo no domínio das vistas, 
a criação de um centro interpretativo da paisagem, integrado numa rota de percursos pedestres. 
 

VI.1.6.6 REDE NATURA 
 
A Rede Natura 2000 (RN2000) é uma rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia 
resultante da aplicação das Diretivas n.º 79/409/CEE (Diretiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Diretiva 

Figura VI.1.38 
Serra de Viana 

 

 
Fonte: Google earth (2013) 
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Habitats) que têm a finalidade de assegurar a conservação das espécies e dos habitats mais 
ameaçados da Europa, contribuindo para combater a biodiversidade. Constitui o principal instrumento 
para a conservação da natureza na União Europeia e é composta por (ICNF, 2013): 
 
1. Zonas de Proteção Especial (ZPE), estabelecidas ao abrigo da Diretiva Aves; 
2. Zonas Especiais de Conservação (ZEC), criadas ao abrigo da Diretiva Habitats.  
 
Nestas áreas o objetivo expresso é "contribuir para assegurar a Biodiversidade, através da 
conservação dos habitats naturais (Anexo I) e dos habitats de espécies da flora e da fauna selvagens 
(Anexo II), considerados ameaçados no espaço da União Europeia" (ICNF, 2013). 
 
O concelho de Viana, conforme se pode ver na figura VI.1.39, é abrangido por dois sítios de 
interesse para a conservação (SIC): o SIC do Alvito/Cuba e o SIC de Cabrela - cada um abordado 
per se a fim de se perceber dos fundamentos da sua classificação (habitats e espécies da flora e da 
fauna), os objetivos a alcançar, fatores de ameaça e as principais orientações de gestão decorrentes 
do Plano Setorial da RN20001. 

                                                             
1 Aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/13901/0000200451.pdf
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SIC DO ALVITO/CUBA 

 
O SIC do Alvito/Cuba foi criada com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
76/2000, de 5 de julho, tendo-lhe sido atribuído o código PTCON0035. Do total de 922 ha, apenas 
15% pertencem ao concelho de Viana (vd. figura VI.1.39). 
 

Figura VI.1.39 
SIC do Alvito/Cuba e de Cabrela 

 

 
Fonte: ICNF, 2013; CAOP, 2014. 
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A justificação essencial para a criação deste SIC prende-se com a presença de uma espécie prioritária 
da flora constante do anexo II da Diretiva Habitats1: a Linaria ricardoi, muito embora também ocorram 
outras espécies da fauna listadas na referida diretiva: a Lutra lutra e a Discoglossus galganoi. 
A Linaria ricardoi é uma planta anual, com floração em março e abril, ocorrendo em searas de trigo 
e de aveia com baixa intervenção antrópica, em sob-coberto de olival ou de montado e bermas dos 
caminhos circundantes, preferindo solos ácidos, de textura média ou argilosa. A distribuição desta 
herbácea endémica circunscreve-se ao sudeste alentejano (ICN, 2006) (figura VI.1.40).  

 
A utilização de herbicidas na década de 50 e a sua intensificação a partir dos anos 70 parece ter 
constituído a principal causa para a regressão das suas populações (ICN, 2007). Deste modo, as 

                                                             
1 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva 97/62/CE, do 
Conselho, de 27 de outubro, transposta para o direito nacional pelo DL 140/99, de 24 de abril, alterado pelo DL 49/2005, de 24 de 
fevereiro. 

Figura VI.1.40 
Linaria ricardoi 

 

 
Fonte: Sergio Chozas in ICN (2007) 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/docs/diret-habit
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orientações de gestão específicas para este sítio prendem-se com medidas que condicionem, ao nível 
da agricultura e pastorícia, o uso de herbicidas, quer pela promoção de oliviculturas e cerealiculturas 
extensivas que integrem os conceitos de agricultura biológica, quer pela restrição ao regadio nas 
áreas com ocorrência da espécie, ou quer ainda pelo condicionamento ao uso de agroquímicos. 
 
 

SIC DA CABRELA 
 
O SIC da Cabrela foi criada com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 
28 de agosto (1ª fase da lista nacional de sítios), tendo-lhe sido atribuído o código PTCON0033. 
Ocupa o setor noroeste do concelho de Viana, ao que corresponde 22% da área total do SIC (56555 
ha) (vd. figura VI.1.39). 
 
Não obstante a diversidade de habitats, espécies da fauna e da flora constantes nos anexos da 
Diretiva Habitats responsáveis pela criação deste SIC destacam-se pelo facto de serem prioritários 
os seguintes (ICN, 2006): 
 
1. Habitats naturais e semi-naturais 

a. 3170 - charcos temporários mediterrânicos 
b. 6220 - subestepes de gramíneas e anuais da Thero Brachypodietea   
c. 910E - florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 
2. Espécies da flora 

a. 1644 - Armeria rouyana    
3. Espécies da fauna 

a. 1362 – Linx pardinus (com objetivos de conservação orientados para a recuperação da 
espécie) 
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Na área do concelho de Viana integrada neste SIC predomina o montado de Quercus spp. de folha 
perene com destaque também para a faixa de floresta de Quercus ilex Quercus rotundifolia. Não se 
regista, contudo, a presença de habitats ou espécies da flora e da fauna considerados como 
prioritários (ICN, 2006). 
 
O montado de sobro corresponde a uma zona de charneca onde se praticam sistemas culturais de 
cereais e pastagens naturais e semeadas, integradas com sistemas pecuários extensivos de bovinos 
de carne ou pequenos ruminantes. 
 
De entre os vários fatores de ameaça descritos no PSRN 2000, salientam-se os que se relacionam 
com a florestação em encostas mais declivosas das principais ribeiras, a intensificação agrícola e a 
expansão urbano-turística. 
 
Como orientações de gestão a atentar, sobretudo relacionadas com os habitats e espécies da flora e 
da fauna existentes na área do SIC localizada no concelho de Viana, evidenciam-se as seguintes: 
 
1. Na agricultura e pecuária 

a. manutenção do uso ganadeiro nas áreas de montado, sem intensificação da pecuária nem a 
utilização de espécies forrageiras de prolongada persistência; 

2. Nas áreas de floresta de Quercus 
a. Salvaguarda de pastoreio 
b. Condicionar operações de desmatação e florestação com espécies não autóctones 
c. Promover a regeneração natural 

3. Nas margens dos cursos de água 
a. Promover a manutenção/criação de sebes, bosquetes e arbustos, favorecendo assim o habitat 

preferencial da Lutra lutra, que ocorre na Ribeira das Alcáçovas e afluentes principais. 
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Nestas áreas de importância comunitária para a conservação de determinados habitats e espécies, 
as atividades humanas deverão ser compatíveis com a preservação destes valores, visando uma 
gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e social. 
 
A garantia da prossecução destes objetivos passa necessariamente por uma articulação da política 
de conservação da natureza com as restantes políticas setoriais, nomeadamente, agrossilvopastoril, 
turística ou de obras públicas, de modo a encontrar os mecanismos para que os espaços incluídos 
na Rede Natura 2000 sejam espaços vividos e geridos de uma forma sustentável. 
 
 

VI.1.7. ASPETOS A RETER PARA O DESENVOLVIMENTO E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
Esta análise ao património (material, imaterial e natural) do concelho de Viana do Alentejo demonstrou 
claramente a diversidade e riqueza que o concelho encerra. Neste sentido, atendendo ao papel do 
património no desenvolvimento do território, designadamente na promoção da identidade local e da 
coesão social e territorial, em cada um dos domínios de atuação, a política publica de ordenamento 
do território e de desenvolvimento deverá ter em consideração as linhas de intervenção que agora se 
sistematizam. 
 

 DO PATRIMÓNIO MATERIAL 
 
No que concerne ao património material (classificado e de interesse), as intervenções deverão 
passar sempre, numa perspetiva integrada de promoção de sinergias (não apenas entre todo o 
património, mas também com as atividades económicas e sociais) por ações de: 
 

1. dinamização, incluindo aqui a realização de eventos de diferentes naturezas, no respeito 
pelas especificidades do elemento patrimonial e assim vivificando-o. Neste sentido os imóveis 
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classificados poderão ser um palco privilegiado para a realização de reconstituições 
históricas, de atividades protocolares ou de eventos festivos e ainda de cenário para 
atividades artísticas (concertos de musica, exposições, entre outros); 

2. promoção e divulgação com vista a reforçar a sua notoriedade e visibilidade por via de 
diferentes meios como por exemplo a sua integração em roteiros turísticos, a criação e 
divulgação de vídeos promocionais, a formação junto de operadores turísticos, a articulação 
e parceria com outras ofertas turísticas locais como seja o alojamento turístico; 

3. melhoria das condições de acessibilidade, no seu conceito mais abrangente integrando 
assim intervenções no domínio da sinalética, do acesso e circulação interna (eliminando 
barreiras à circulação, por exemplo), da informação disponibilizada (introdução de áudio-
guias ou de documentação em braille); 

4. conservação e recuperação do edificado garantindo assim a sua perpetuação e manutenção 
dos elementos que lhe garantem a unicidade e especificidade. Neste domínio assume 
particular relevo o Paço dos Henriques e a Capela do Cruzeiro pelo estado de conservação 
e potencial patrimonial que apresentam assim como alguns dos imóveis de interesse; 

5. promoção do seu conhecimento com particular destaque para o património arqueológico, 
em colaboração com entidades académicas, envolvendo, sempre que possível, a população 
local e assim potenciando o seu envolvimento, coresponsabilização e identidade local. A 
realização de estudos e a respetiva divulgação (seminários, publicações, entre outras) 
contribuiriam assim para o conhecimento, valorização e divulgação do património material. 

 
DO PATRIMÓNIO IMATERIAL 

 
Por seu turno o património imaterial, como testemunho da identidade local, constitui uma vertente 
do património com especificidades próprias que, na perspetiva da politica publica de ordenamento e 
desenvolvimento do território, devem ser objeto de intervenções de: 
 
1. promoção e divulgação com vista a reforçar a sua notoriedade e visibilidade por via de diferentes 

meios como por exemplo a sua integração em roteiros turísticos, a criação e divulgação de vídeos 
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promocionais, a formação junto de operadores turísticos, a articulação e parceria com outras 
ofertas turísticas locais como seja o alojamento turístico, a participação em feiras promocionais, 
a criação de um calendário comum que permita ganhar escala e garantir maior notoriedade e 
singularidade a todo o calendário festivo municipal e demais património imaterial ou ainda a 
criação/apoio a publicações temáticas; 

2. dinamização através da aposta na sua continuidade com um pendor de inovação e assim 
perdurar no tempo, adaptando ao ritmo e exigências da modernidade, as suas especificidades. 
Cabem ainda neste domínio intervenções de apoio ao associativismo e à dinâmica e iniciativa 
social, particularmente dos produtores culturais. Assim, iniciativas como um espaço dedicado ao 
ensino da musica, promoção de formação para o associativismo (cultural) ou apoio ao nível do 
seu funcionamento (nas deslocações ou atividades, por exemplo) constituem mais-valia para a 
dinamização destas manifestações; 

3. transmissão, registo e conhecimento do saber fazer na medida em que a manutenção deste 
património se encontra invariavelmente associada à capacidade em fazer chegar a informação 
às novas gerações. Neste domínio cabem ações de ensino (da gastronomia, artesanato e 
festividades) assim como de estudo e registo associado necessariamente à sua divulgação. 
Noutra perspetiva cabem ainda intervenções de musealização com vista à disponibilização, 
interpretação e perpetuação da manifestação em si e do seu conhecimento; 

4. manutenção da sua pratica visando o aumento da sua notoriedade apostando, quando aplicável 
na sua certificação no sentido de reforço da sua origem, originalidade e especificidade. 

 
DO PATRIMÓNIO NATURAL 

 
Ao nível do património natural as intervenções devem ter como objetivos fundamentais contrariar e 
prevenir a fragmentação de habitats, assegurando a estrutura e dinâmica dos ecossistemas, a 
preservação da paisagem e da identidade regional, e poderão passar pela: 
 
1. integração dos recursos patrimoniais identificados na estrutura ecológica municipal; 
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2. promoção de ações de informação, de sensibilização e de formação em matéria de ambiente, 
de forma a mobilizar a participação pública na sua gestão; 

3. recuperação e valorização das áreas de extração de inertes (pedreiras), com atividade 
suspensa, localizadas na Serra de Viana; 

4. promoção do enquadramento ambiental das pedreiras existentes em atividade; 
5. reabilitação ecológica da rede hidrográfica (ecossistemas e habitats aquáticos e ribeirinhos 

associados), em particular dos troços de maior importância ambiental, que inclui o valor natural, 
hidráulico e paisagístico, mitigando os efeitos de processos erosivos e de cheias; 

6. gestão integrada das origens de água, promovendo a complementaridade da utilização de 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos em função das disponibilidades e da maior 
adequação técnica, ambiental e económica; 

7. definição de perímetros de proteção para as captações públicas de água subterrânea, como 
forma de proteger a garantir a qualidade deste recurso a longo prazo; 

8. promoção do património natural identificado, através da criação de percursos pedestres 
interpretativos ou da divulgação dos existentes; 

9. integração, em sede de regulamento, das orientações de gestão definidas para os SIC 
existentes no concelho, concretamente para os habitats e valores da flora e da fauna que nele 
ocorrem.  
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ANEXO I 
INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO DE INTERESSE 

 
Inventário do património material de interesse do concelho de Viana do Alentejo, sistematizado por 
freguesia, de acordo com o quadro 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1 
Património material de interesse 

Freguesia Designação Tipologia 

Viana do 
Alentejo 

Ermida de S. Vicente Arquitetura religiosa / Ermida 

Ermida de S. Sebastião Arquitetura religiosa / Ermida 

Ermida S. Pedro Arquitetura religiosa / Ermida 
Ermida Nossa Senhora da Graça Arquitetura religiosa / Ermida 

Ermida do Espírito Santo Arquitetura religiosa / Ermida 

Ermida de Santo André Arquitetura religiosa / Ermida 

Convento de S. Francisco1 Arquitetura religiosa / Convento 

Quinta do Duque Arquitetura civil / Quinta 
Antigos Paços do Concelho Arquitetura civil / Paço 

Chafariz da Cruz Arquitetura civil / Chafariz 

Chafariz do Rossio das Hortas Arquitetura civil / Chafariz 

Chafariz da Praça da Palha Arquitetura civil / Chafariz 

Fonte das Freiras Arquitetura civil / Fonte 
Oratório do Calvário Arquitetura religiosa / Oratório 

Convento do Bom Jesus Arquitetura religiosa / Convento 

Cruzeiro do Castelo de Viana Arquitetura civil / Cruzeiro 

Alcáçovas 

Igreja da Misericórdia Arquitetura religiosa / Igreja 

Ermida de S. Teotónio Arquitetura religiosa / Ermida 
Ermida de S. Francisco2 Arquitetura religiosa / Ermida 

Ermida de S. Geraldo Arquitetura religiosa / Ermida 

Ermida de S. Pedro dos Sequeiras Arquitetura religiosa / Ermida 

Ermida do Senhor da Pedra Arquitetura religiosa / Ermida 

Convento N. Sr.ª da Esperança Arquitetura religiosa / Convento 
Fonte: CMVA, 2008 
Notas: 1. Também conhecido por Convento de N. Sr.ª da Piedade; 2. Antiga ermida de S. Sebastião. 
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Quadro 1 
Património material de interesse (cont.) 

Freguesia Designação Tipologia 

Alcáçovas 

Palácio Fragoso - Barahona Arquitetura civil / Palácio 
Poço Novo Arquitetura civil / Fonte 

Fonte do Concelho Arquitetura civil / Fonte 

Fonte da Rocha ou Fonte Santa Arquitetura civil / Fonte 

Fonte de S. Gonçalo Arquitetura civil / Fonte 

Fontinha Arquitetura civil / Fonte 
Chafariz dos Cavalos Arquitetura civil / Chafariz 

Aguiar 

Igreja Matriz Arquitetura religiosa / Igreja 

Ermida de N. Sr.ª da Piedade1 Arquitetura religiosa / Ermida 

Anta de Aguiar2 Arqueologia / Anta 

Fonte do Paço Arquitetura civil / Fonte 
Ermida de S. Barnabé (ruínas) Arquitetura religiosa / Ermida 

Fonte: CMVA, 2008 
Notas: 1. Também conhecida por Ermida do Senhor Jesus das Chagas ou dos Passos; 2. também conhecida como Anta do Zambujeiro 
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FREGUESIA DE VIANA DO ALENTEJO 
 
ERMIDA DE S. VICENTE 
 
Construção roqueira fundada em data desconhecida do 
século XVII, no ponto dominante da Serra de Viana e 
desde então designada de Alto de S. Vicente. Em 1851 
foi instalado, no coroamento da fachada, um marco de 
triângulo do país pelos Serviços Geodésicos e 
Cadastrais, obra esta que foi valorizada nos anos de 
1944-62. 
Atualmente apresenta-se em avançado estado de ruína 
carecendo por isso de intervenções urgentes de 
requalificação. 
 
ERMIDA S. SEBASTIÃO 
 

Bem típica da arquitetura religiosa do tempo dos 
Filipes, é a Capela-mor, de planta quadrangular 
suportada por cúpula de meia laranja, com telhado 
de linhas radiadas, de cujo eixo rompe uma 
lanterneta cilíndrica, moldurada e cega. O corpo 
interior, de boas proporções e de notória sobriedade 
construtiva, divide-se na nave retangular, com quatro 
arcadas falsas por banda, de pilastras, teto de meio 
ponto e presbitérios antecedido por arco redondo, 
recoberto de ornatos losângicos ou de ponta de 

diamante, relevados, com vestígios estilísticos da baixa Renascença popularizada. Atualmente esta 
ermida foi renovada, tendo em vista acolher uma das casas mortuárias de Viana. 

Figura 1 
Ermida de S. Vicente 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 2 
Ermida de S. Sebastião 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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ERMIDA S.PEDRO 

 
Situado num contraforte pouco pronunciado da Serra 
de Viana, do nome de São Pedro, desconhece-se as 
origens da sua fundação, que parece datar do período 
manuelino, segundo o exame do edifício subsistente. 
Era obra de certa importância arquitetónica, que ainda 
nos alvores do século atual - embora profanada - 
mantinha as coberturas de pé. O primeiro corpo, 
iluminado por frestas quinhentistas, é da época 
manuelina e da arte mudejar. Subsiste a base do 
púlpito. O nártex, que desmoronou recentemente, era excrescência seiscentista, no aspeto atual, com 
teto de penetrações. Hoje ainda subsistem vestígios de pinturas a Fresco, o que justificou a sua 
integração na rota do fresco. Apresenta-se atualmente em avançado estado de ruina pelo que a sua 
conservação se apresenta como prioridade. 
 
ERMIDA Nª SRA. DA GRAÇA 

 
Fundada em 1357 foi depois, em data desconhecida 
do século XVI, incorporada na administração da 
Santa Casa da Misericórdia, da qual depende 
atualmente. É uma obra manuelina. O portal, de 
calcário do sítio, é um interessante elemento da arte 
quinhentista. Possui a escultura da Nossa Senhora 

da Graça, da época de D. João III, e a moderna 
imagem de Nossa Senhora de Fátima. Tem ainda 
seis painéis de pintura sobre tábua, que oferecem 

certo interesse artístico; peças sacras de prata, de arte antiga, como a Custódia, de prata dourada, o 
Cálice, de prata branca e dourada, e a Cruz Processional, de prata branca. 

Figura 3 
Ermida de S. Pedro 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 4 
Ermida de N.ª Sr.ª da Graça 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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ERMIDA DO ESPÍRITO SANTO 

 
Está situada na Rua Padre Luís António da Cruz e 
encontrava-se profanada, servindo de armazém 
comercial. 
Desconhece-se a data da sua fundação, que pode 
recuar ao século XVI pois já se encontrava em ruínas na 
judicatura do Dr. Bento Barradas Lobo, em 1700. 
Este magistrado determinou recuperar o edifício e as 
antigas dependências anexas da extinta confraria, em 
concordância com a Câmara e povo da vila, o que se levou a efeito no ano seguinte, fechando-se a 
abóbada na manhã de Páscoa, em cerimónia exaltada com repiques de sinos de todos os 
departamentos religiosos da vila. A sua primeira missa celebrou-se no dia de S. Silvestre, dita por 
Frei Manuel de Santo António, 1º ministro do convento de S. Francisco. Atualmente esta Ermida foi 
renovada e funciona como uma das Casas Mortuárias de Viana. 
 
ERMIDA DE SANTO ANDRÉ 

 
Situada no couto deste nome, a cerca de 1500 metros 
ao nascente da vila e relativamente perto do Santuário 
de Nª Sra. de Aires, desconhecem-se os trâmites 
históricos da sua fundação, revelando todavia, pelo 
exame arquitetónico exterior, caraterísticas de meados 
do século XVII. Sabe-se contudo, documentalmente, 
que já existia no ano de 1707. Serve desde 1871, de 
capela do Cemitério Público e julga-se que nessa 
altura se encontrava ao abandono e desafetada do 
culto, devendo-se a sua reparação à instância do 
benemérito Dr. António José de Sousa. 

Figura 5 
Ermida do Espírito Santo 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 6 
Ermida de Santo André 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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CONVENTO DE S. FRANCISCO (OU DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE) 

 
Este convento feminino da regra Franciscana, 
provavelmente foi instituído no século XVI. Após 
1843, este convento acolheu o Asilo de Infância 
Desvalida e a primeira creche criada em Portugal, 
destinada aos filhos dos trabalhadores rurais. 
 
 
 

 
QUINTA DO DUQUE 

 
Localizada a cerca de 7 km de Viana do Alentejo é 
uma propriedade muito antiga. A quinta, além do 
paço, da capela e do conjunto habitacional a que não 
falta a tradicional “venda”, possui diversas 
dependências de trabalho: oficinas, casões, 
tentadoras, “casa da malta”, lagares de azeite, nora e 
azenha. 
 
ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO 
 

Figura 7 
Convento de S. Francisco 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 8 
Quinta do Duque 

 
Fonte: Google images, 2013 
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Edifício da antiga cadeia da Comarca e Câmara da 
Audiência Judicial e Vereação. O edifício data de 
1683, data visível no brasão do alçado principal, e 
atribui-se ao juiz Bento Barradas Lobo a autoria da 
traça subsequente que data do século XVIII. Neste 
edifício salienta-se ainda a fonte renascentista que aí 
existe incorporada. 

CHAFARIZ DA CRUZ 

 
Data de 1898 e foi construído por subscrição popular. Do arranjo 
da inauguração pouco subsiste, além da taça com três gárgulas 
de bronze fundido e da empena de embrechados, onde se afixou 
a lápide marmórea. 
 
 
 
 
 
CHAFARIZ DO ROSSIO DAS HORTAS 

 
Localizada junto à antiga Estrada Real de Alcáçovas, 
já era citado no reinado de D. Afonso V. Sofreu 
reparações no reinado de D. Manuel I, época em que 
foi ali colocado o escudo de armas. 
 
 
 
CHAFARIZ DA PRAÇA DA PALHA 

Figura 11 
Chafariz do Rossio das Hortas 

 
Fonte: Google images, 2013 

Figura 9 
Antigos Paços do Concelho 

 
Fonte: Google images, 2013 

Figura 10 
Chafariz da Cruz 

 
Fonte: Google images, 2013 
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Também serviu nas primeiras décadas da centúria 
de lavadouro municipal, foi edificado no ano de 1904. 
Formado por dois extensos e geminados tanques de 
grossa alvenaria, capeada de lajedo, está abraçado 
por 16 metros de pedra que servem de amarração 
do gado e de poleiro para a cavalaria. 
 
 

FONTE DAS FREIRAS 

 
Construída nos terrenos da Carreira, frente à igreja de Jesus 
e a pedido das freiras Jerónimas para terem um anel de 
água para abastecimento regular do convento, foi 
parcialmente demolida em 1820. 
 
 
 
 
 
ORATÓRIO DO CALVÁRIO 

 

Figura 12 
Chafariz da Praça da Palha 

 
Fonte: Google images, 2013 

Figura 14 
Fonte das Freiras 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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Junto da ermida de São Sebastião e na berma da 
estrada pública, ergue-se um singelo oratório de 
alvenaria faiscante de cal, evocando, 
simbolicamente, o caminho pedregoso do calvário, 
obra de fundação também ignorada, mas posterior a 
1758. Recorda de certo, piedoso voto popular. 
Suportado por cúpula radiante e de remate cónico, 
tem um portal muito simples, que se alcança através 
de seis toscos degraus. 
O interior, completamente caiado de branco, apenas 

mantém, no altar, um crucifixo, de madeira, da arte ingénua dos imaginários regionais do oitocentos, 
repousando em curioso capitel de mármore branco, do estilo mudejar, aproveitado de qualquer 
monumento desconhecido da época manuelina. 
 
 
 
 
CONVENTO DO BOM JESUS 

 
A comunidade era da regra de Santo Agostinho e 
integrava-se na Ordem Hieronimita da qual em 
Portugal foi a única casa do sexo feminino. Obteve 
grandes esmolas, tinha várias rendas e tenças. Os 
grandes doadores foram o Arcebispo de Évora, D. 
Isabel de Bragança, mulher do Infante D. Duarte, 
Duque de Guimarães. O convento tinha várias 
propriedades, entre herdades e casas, não só no 
termo de Viana como nas terras vizinhas. Tinha capacidade para mais de 60 monjas. O convento foi 
fechado em 1901, quando só tinha uma freira viva. Nos seus derradeiros anos de existência claustral, 

Figura 15 
Oratório do Calvário 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 16 
Convento do Bom Jesus 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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atravessou as dificuldades inerentes a todas as congregações semelhantes e, para sua sustentação 
- atendendo a que as rendas imobiliárias se iam minguando como consequência das leis de 
desamortização do Estado -, foram-se recebendo, no seu seio, sem votos, algumas senhoras 
pensionistas, meninas do couro e pupilas, por vezes mais como prova de caridade, porquanto muitas 
das recolhidas não possuíam quaisquer meios de subsistência. 
 
FREGUESIA DE ALCÁÇOVAS 
 

IGREJA DA MISERICÓRDIA 
 

Esta igreja sofreu, ao longo dos anos diversas alterações, 
sendo que a sua atual arquitetura nos revela traços 
setecentistas. 
De realçar, no interior o retábulo de talha dourada e 
policromada de estilo barroco. 
 
 
 

ERMIDA DE S. TEOTÓNIO 

 
Anexa ao palácio Fragoso – Barahona, esta ermida, obra de 
arquitetura popular, foi fundada pelo Deão de Évora, D. Teotónio 
Manuel, no século XVII. De realçar a torre sineira, acrescentada 
em 1832, e a frontaria antiga formada por nártex de um só arco 
pleno protegido por gradeamento em ferro. 
 
 
 

Figura 19 
Ermida de S. Teotónio 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 17 
Igreja da Misericórdia 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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ERMIDA DE S. FRANCISCO  
(ANTIGA ERMIDA DE S. SEBASTIÃO) 

 
Data do século XVI e anteriormente conhecida por 
Ermida de S. Sebastião, foi edificada no antigo Rossio de 
El-Rei. Foi alvo de importantes remodelações no século 
XVIII para fazer a adaptação a sede da irmandade da 
Ordem Terceira de S. Francisco. Conserva ainda a pia de 
água benta, obra do período tardo – Manuelino. 
 
ERMIDA DE S. GERALDO 

 
Localizada num amplo terreiro a oriente, a sua 
fundação remonta a 1599 e foi levada a cabo por 
uma comissão de moradores constituída em 
irmandade. No seu interior podemos encontrar bons 
exemplares de pintura mural, embora não os 
possamos encaixar na oficina tradicional alentejana. 
Integra, por esse motivo a rota do fresco o que 
contribui significativamente para a sua notoriedade. 

ERMIDA DE S. PEDRO DOS SEQUEIRAS 

 

Figura 20 
Ermida de S. Francisco 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 21 
Ermida de S. Geraldo 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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Não se pode datar com certezas esta ermida, no 
entanto os documentos mais antigos a que tivemos 
acesso, dão-nos conta que já existiria no ano de 1536, 
no antigo rossio das Hortas. 
Este templo, de arquitetura popular, foi remodelado 
nos séculos XVII – XVIII, o que lhe conferiu o aspeto 
atual, filipino com alguns apontamentos barrocos. 
É rematado por um amplo alpendre de três arcadas 
plenas, de época mais tardia.  
 
 
 
ERMIDA DO SENHOR DA PEDRA 
 

 
Pequeno templete datado do século XVIII está 
situado dentro da cerca religiosa defrontando um 
velho arco de tijolo, redondo, a sul do Convento da N. 
Sr.ª da Esperança. Esta Ermida está já muito 
degradada e o seu interior encontra-se esvaziado do 
seu espólio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 
Ermida de S. Pedro dos Sequeiras 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 23 
Ermida do Senhor da Pedra 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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CONVENTO NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA  

 
Fundado sobre uma primitiva ermida do século XV, 
dedicada a N. Sr.ª da Graça, o atual convento foi 
integrado, em 1541, na ordem de S. Domingos. Este 
monumento, exemplar máximo da arquitetura 
monástica rural, fica situado a cerca de três 
quilómetros da vila de Alcáçovas. O convento 
apresenta ainda excelentes pormenores de 
construção manuelina, assim como uma das mais 
belas coleções de azulejos do século XVII – XVIII. 

Importante local de culto e de romaria, ainda hoje, dedicado á padroeira N. Sr.ª da Esperança. Fazem 
parte, ainda desta construção, a sacristia e a casa dos milagres, dependências do século XVII, onde 
podemos encontrar inúmeros ex-votos dedicados à padroeira. 
 
 
PALÁCIO FRAGOSO - BARAHONA 

 
Casa senhorial do século XVIII, foi sede do antigo 
Morgadio instituído por Martim Afonso de Melo, Bispo 
da Guarda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 
Palácio Fragoso - Barahona 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 24 
Convento N.ª Sr.ª da Esperança 

 
Fonte: CMVA, 2008 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
97 97 

 
POÇO NOVO 

 
Teve, a designação de Fonte Coberta e já é 
mencionado no ano de 1525. Ladrilhado em 1681, 
parece deste período o seu atual aspeto. Assente em 
pavimento murado, de forma octogonal, ergue-se em 
blocos calcários trabalhados na mesma configuração 
e com gargalo assaz desgastado pela ação dos 
cântaros, protegido por velha armação de ferro 
forjado, na qual se armou, substituindo a anterior, por 
uma cúpula de chapa cúprica, piramidal. Uma postura 
municipal de 1627 defendia a sua preservação de 
utilidade pública. 
 
FONTE DO CONCELHO  

 
Está situada a cerca de 1 Km de distância da vila e 
alcança-se pelo caminho vicinal das hortas, ao 
poente da estrada para Montemor-o-Novo. Embora 
a tradição locativa afirme que vem do tempo de D. 
Dinis, a sua existência só é conhecida a partir de 
1627, e a estrutura presente foi-lhe dada pela 
Câmara de 1725. Conserva o frontão de grossa 
alvenaria caiado de branco, de forma triangular e 
remate pinacular na cimafronte. Com taça singela, 

de pedra, está ladeada por bancos de repouso, de tijolo, para viandantes, e marcos graníticos. 
 
 
 

Figura 27 
Poço Novo 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 28 
Fonte do Concelho 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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FONTE DA ROCHA OU FONTE SANTA 

 
 
 
Situa-se aproximadamente a 1,5 km do mosteiro, na 
margem direita da ribeira de Alcáçovas na herdade 
da Pedragosa. Na frontaria da fonte existe um painel 
de azulejos policromos, feito em olaria lisbonense da 
década de 1930. 
 
 
 
 

 
FONTE DE S. GONÇALO 

 
Na encosta projetada a oriente, obra discreta de 
alvenaria, com prospeto rematado por coruchéu 
piramidal e frontão triangular, cronofrado de 1718: 
sotoposto, em escudete de dossel, lê-se o emblema 
estilizado da Ordem de S. Domingos. Taça de mármore 
regional, vulgar. O conjunto sofreu beneficiações 
assinaladas no ano de 1743. 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 
Fonte da Rocha ou Fonte Santa 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 30 
Fonte de S. Gonçalo 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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FONTINHA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAFARIZ DOS CAVALOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 32 
Chafariz dos Cavalos 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 31 
Fontinha 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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FREGUESIA DE AGUIAR 
 
IGREJA MATRIZ 

 
Sendo impossível datar com exatidão a construção 
desta Igreja, sabemos no entanto, que no ano de 
1320, já era citada, sofrendo melhoramentos no ano 
de 1534. 
 
Do conjunto edificado, salienta-se a abóbada 
manuelina da capela-mor e alguns pormenores 
escultóricos nos fechos da abóbada e nos capitéis. 
 

 
 
ERMIDA DE N.ª SR.ª DA PIEDADE (OU SENHOR JESUS DAS CHAGAS OU DOS PASSOS) 

 
Não existem dados concretos sobre a data de 
construção desta ermida, contudo as referencias que 
existem datam de 1733. 
Do seu interior há a salientar os frescos de fins do 
século XVIII, inícios do século XIX na abóbada da 
capela-mor. 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 
Igreja Matriz 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 34 
Ermida de N.ª Sr.ª da Piedade 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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ANTA DE AGUIAR (OU ANTA DO ZAMBUJEIRO) 

Localizada a algumas centenas de metros a poente 
de Aguiar, é um dos monumentos megalíticos mais 
importantes do concelho de Viana do Alentejo. 
Conserva o corredor, câmara funerária e a laje de 
cobertura ainda que tombada. 
 
 
 

 
FONTE DO PAÇO 

 
Localizada na azinhaga da fonte, sofreu sucessivas 
melhorias ao longo do tempo. A atual cobertura de 
alvenaria foi construída em 1936. 
 
 
 
 
ERMIDA DE S. BARNABÉ (RUÍNAS) 

 
Situada na herdade dos casões, encontra-se a cerca 
de 1,5 Km de distância da vila de Aguiar. 
Edificada em cabeço dominador da paisagem adusta 
regional, teve irmandade composta por camponeses, 
que promovia, anualmente, no seu dia próprio, 
festividades e procissão solene do santo, realizada 
desde a capela à igreja matriz. 
 

Figura 35 
Anta de Aguiar 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 36 
Fonte do Paço 

 
Fonte: CMVA, 2008 

Figura 37 
Ermida de S. Barnabé 

 
Fonte: CMVA, 2008 
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PARTE VII. FENÓMENOS PERIGOSOS E SAÚDE E 
SEGURANÇA PÚBLICA 
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VII.1. PERIGOSIDADE E RISCOS TECNOLÓGICOS E 
NATURAIS. DAS PREOCUPAÇÕES GLOBAIS AO CONCELHO 

DE VIANA DO ALENTEJO 
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VII.1.1. CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS FENÓMENOS 
PERIGOSOS. DA ESCALA LOCAL À GLOBAL 

 
 
Os riscos naturais e tecnológicos têm tido nas últimas décadas uma crescente atenção por parte de 
governos, de populações e de indivíduos, fundamentalmente porque as consequências dos 
respetivos fenómenos perigosos têm, também, sido crescentes. A recorrência de fenómenos 
(principalmente naturais) tem levado a que cada vez mais pessoas consigam agir ou reagir perante o 
perigo, embora a maioria das populações ameaçadas e atingidas muitas vezes não saiba ainda como 
se pode proteger.  
 
Nos países desenvolvidos a preparação é crescente. No entanto, verifica-se que muitas vezes os 
exercícios e simulacros se revelam infrutíferos perante as catástrofes, face ao potencial destrutivo 
que muitos fenómenos revelam1. Ainda assim, os “riscos naturais e tecnológicos” têm uma escala 
global, como revela o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, 2004) que 
constata que entre 1984 e 2000 cerca de 75% da população mundial foi afetada pelo menos uma vez 
por fenómenos naturais como sismos, cheias, secas ou ciclones tropicais. 
 
Assim, a década de 90 do século XX foi declarada pelas Nações Unidas como a “década internacional 
para a redução de desastres naturais” (IDNDR), através do Mandato de Genebra (UNEP, 2003). Deu-
se deste modo uma alteração na perceção de “risco”, sendo que a sua redução e principalmente a 
sua gestão passaram a fazer parte das agendas políticas internacionais, enquanto prioridade de ação, 
considerando as questões globais (UNEP, 2003). 

                                                             
1 Dá-se o exemplo do sismo e do tsunami que atingiram o Japão em março de 2011 e das suas consequências catastróficas ao nível 
social e económico. 
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Os primeiros resultados da declaração das Nações Unidas começaram por ser visíveis na 
Conferência do Rio, em 1992, o primeiro grande fórum de discussão relativamente às alterações 
climáticas. Desde esta conferência à atualidade muitos outros eventos tiveram lugar, sendo 
recorrentes a associação entre as alterações climáticas e o aumento da frequência e magnitude de 
fenómenos naturais potencialmente perigosos (SANTOS, et al., 2001; IPCC, 2007). 
 
Surgiu assim a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (ISDR), implementada pelas 
Nações Unidas, e que tem dados frutos fundamentalmente ao nível da legislação internacional para 
a prevenção de “riscos” (e.g. Diretiva 2007/60/CE, relativa aos riscos de inundações). Em Portugal 
alguma dessa legislação foi transposta para o direito interno, como é o caso do DL 115/2010, que 
transpôs a Diretiva 2007/60/CE. Outros diplomas internos procuram acompanhar esta preocupação 
global, sensivelmente desde a constituição da Reserva Ecológica Nacional, pelo DL 93/90, de 19 de 
março1. Destaca-se ainda o DL 264/982, de 21 de novembro, ou mais recentemente a Lei da Água3. 
A legislação relativa aos Instrumentos de Gestão Territorial4 também prevê medidas para a redução 
e gestão do risco, nomeadamente nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). 
 
Relativamente aos “riscos” tecnológicos, verifica-se uma tendência para o seu aumento, dadas as 
crescentes necessidades de uma população mundial também crescente. Para além da sua 
recorrência a magnitude tem vindo a aumentarem consequência do entrosamento cada vez mais 
comum entre áreas industriais e residenciais. A população exposta é cada vez mais significativa, 
aumentando a sua vulnerabilidade e risco potencial. A legislação disponível no que se refere aos 
acidentes tecnológicos começa também a ser mais completa, principalmente no âmbito da proteção 
civil 5  onde as soluções de engenharia, através do Regulamento de Segurança e Ações para 

                                                             
1 Revogado pelo DL 166/2008, de 22 de agosto, na atual redação dada pelo DL 239/2012, de 2 de novembro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Reserva Ecológica Nacional 
2 Que estabelece a obrigatoriedade de elaboração de cartas de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos sujeitos a 
cheias. 
3 L 58/2008, de 29 de dezembro, alterada pelo DL 245/2009, de 22 de setembro e pelo DL 130/2012, de 22 de junho e que transpôs 
para o direito interno a Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro. 
4 Lei 58/2007, de 4 de setembro, que aprova o PNPOT. 
5e.g., Lei 65/2007, de 12 de novembro ou a Resolução 25/2008, de 18 de julho. 
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Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA)1, embora este tenha sido substituído durante o ano de 2013 
pelo Eurocódigo 82. Mais recentemente é possível recorrer a documentos de apoio à elaboração de 
planos de emergência e de cartografia de risco (ANPC, 2009a e ANPC, 2009b).  
 
Verifica-se, deste modo, que a preocupação com os fenómenos naturais e tecnológicos é uma 
realidade global, como é global a incidência destes fenómenos, do que resulta a necessidade de 
educar para o risco, considerando que cada vez mais se verifica um êxodo da população para áreas 
muitas vezes sujeitas a fenómenos perigosos. O desconhecimento da população pode levar a 
consequências catastróficas. 
 
Assim, antes de se avançar para a análise dos fenómenos naturais e tecnológicos no concelho de 
Viana do Alentejo, comete-se de fundamental clarificar conceitos, nomeadamente, perigosidade3 
(onde podem ocorrer), vulnerabilidade4 (quem ou quais os elementos expostos) e risco5 (quais as 
consequências), face à ocorrência de fenómenos naturais, de acidentes tecnológicos6 ou de 
“riscos” mistos7. 
 

                                                             
1 DL 235/83, de 31 de maio. Este regulamento apoiou durante duas décadas a análise das consequências da sismicidade em estruturas. 
2 O Eurocódigo 8 consiste num regulamento europeu, elaborado pelo Comité Europeu de Normalização que procura normalizar 
orientações relativamente a Estruturas sismo-resistentes. 
3 Perigosidade natural (natural hazard), consiste na probabilidade de ocorrência de fenómenos potencialmente destruidores, num 
determinado período de tempo e numa dada área. Pode-se definir através da frequência de ocorrência ou da recorrência, bem como 
da magnitude (VARNES, 1984); Suscetibilidade (susceptibility): consiste na incidência espacial de perigo. Representa a propensão 
para uma área ser afetada por um determinado perigo, em tempo indeterminado, sendo avaliada através dos fatores de predisposição 
para a ocorrência dos processos ou ações, não contemplando o seu período de retorno ou a probabilidade de ocorrência (ANPC, 
2009a). 
4 Vulnerabilidade (vulnerability): grau de perda de um dado elemento ou conjunto de elementos em risco (população, propriedades, 
atividades económicas, etc.), em resultado da ocorrência de um fenómeno instabilizador de determinada magnitude. A definição de 
vulnerabilidade implica o conhecimento e a dinâmica destas variáveis no território (VARNES, 1984). 
5 Risco (risk): consequência gravosa em pessoas e bens, resultante de fenómenos naturais ou induzidos pela ação antrópica. Resulta 
do produto da perigosidade pela vulnerabilidade, i.e., o risco só se manifesta quando numa área suscetível a um fenómeno exista perda 
potencial de elementos (VARNES, 1984). 
6 Acidente tecnológico (Grave): “acidente grave é um acontecimento tal como uma emissão de substâncias, um incêndio ou uma 
explosão de proporções graves, resultante de desenvolvimentos incontrolados ocorridos durante o funcionamento de um 
estabelecimento, que constitua perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde humana e/ou para o ambiente e que envolva uma 
ou mais substâncias perigosas (DL 254/2007, de 12 de julho). 
7 Os riscos mistos são os que resultam das atividades humanas em contacto com sistemas naturais, de acordo com ANPC (2009a), 
considerando-se como tal os incêndios florestais, a erosão hídrica do solo ou a contaminação de aquíferos. No caso da análise ao 
concelho de Viana do Alentejo considerou-se a erosão hídrica do solo como um fenómeno natural hidro-geomorfológico. 
 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
107 107 

Para a maior parte das categorias de fenómenos naturais e acidentes tecnológicos é apenas 
apresentada a suscetibilidade, dadas as caraterísticas do concelho de Viana do Alentejo, com 
aglomerados urbanos bem definidos, muito fraca dispersão urbana, e fenómenos com localização 
excêntrica aos aglomerados, o que minimiza logo à partida o “risco”. Apenas para os incêndios 
florestais (a única categoria de riscos mistos) foi elaborada cartografia de risco, nos termos 
metodologia utilizada é a do PMDFCI (DL 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações introduzidas 
pelo DL 17/2009, de 14 de janeiro). 
 
As metodologias que estiveram na base das várias categorias de fenómenos e acidentes basearam-
se em modelos numéricos, em análise de dados e em trabalho de campo complementar, além de 
pesquisa bibliográfica especializada, sempre fundamental para sustentar a análise. A cartografia foi 
elaborada recorrendo para o efeito aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), quer na preparação 
de layouts, quer na elaboração de modelos numéricos de base (e.g. a metodologia para a 
determinação de áreas de erosão hídrica do solo), com informação de base à escala 1: 10 000, em 
layout A3 ou A5 para o caso dos “Acidentes rodoviários”.  
 
O capítulo encontra-se dividido em cinco (5) (sub)capítulos, iniciando-se pelo quadro global e local da 
problemática dos “riscos”, e uma breve nota metodológica, no capítulo VII.1. Perigosidade e riscos 
tecnológicos e naturais. Das preocupações globais ao concelho de Viana do Alentejo. A análise 
aos fenómenos perigosos inicia-se no capítulo VII.1.1. Acidentes tecnológicos. Tipos e 
caraterísticas. No capítulo VII.1.2. analisam-se os Riscos naturais. Tipos e caraterísticas, 
divididos em riscos meteorológicos, hidro-geomorfológicos e sísmicos. A análise aos “riscos mistos” 
tem lugar no capítulo VII.1.3. Risco de Incêndio. Um risco misto no concelho. No capítulo VII.2. 
Principais Conclusões, elabora-se um remate sobre o assunto e no capítulo VII.3. apresenta-se a 
Bibliografia de referência. 
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VII.1.2. ACIDENTES TECNOLÓGICOS. TIPOS E CARATERÍSTICAS 
 
 
Os acidentes tecnológicos são provocados pelas atividades humanas (antrópicas) e estão 
frequentemente relacionados com armazenamento e/ou transporte de mercadorias perigosas. A sua 
gravidade é tanto maior, quanto maior for a população e atividades expostas, podendo levar a perdas 
de vidas e danos materiais muito consideráveis. Outras atividades potencialmente perigosas 
decorrem, e.g., da rutura de barragens, acidentes rodoviários ou ferroviários.  
 
Da análise aos potenciais acidentes tecnológicos no concelho verifica-se que estes têm fraca 
expressão devido aos reduzidos fatores desencadeantes. Contudo faz-se uma breve análise aos 
potenciais, nomeadamente, os acidentes industriais e rodoviários. 
 
De referir que a avaliação do risco de incêndio urbano implica um levantamento do estado de 
conservação dos edifícios e dos locais e armazenamento de combustíveis que deve ser promovido 
em sede de projeto próprio, com a escala adequada, a qual não apresenta leitura no âmbito da escala 
adotada na revisão do PDMVA. 
 

DOS ACIDENTES INDUSTRIAIS 
 
A perigosidade relativa decorrente de atividades industriais no concelho está relacionada com a Zona 
Industrial (ZI) da vila de Viana do Alentejo, localizada no setor Este. Não sendo uma ZI com grande 
desenvolvimento, alberga algumas atividades metalúrgicas de pequena dimensão, sem capacidade 
para gerar acidentes graves (na definição do DL 254/2007, de 12 de julho). No entanto, a coexistência 
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de atividades industriais e áreas residenciais, num local tão próximo deve constituir um motivo de 
alerta e de especial cuidado para os agentes de proteção civil, em caso de acidente.  
 

ACIDENTES RODOVIÁRIOS 
 
Os acidentes rodoviários são considerados acidentes tecnológicos, por força das consequências 
que podem gerar. Embora o concelho de Viana do Alentejo não seja atravessado por autoestradas 
ou itinerários principais, foi elaborado um cartograma representativo dos principais pontos críticos, ou 
seja, dos locais onde nos últimos anos ocorreram acidentes rodoviários, de acordo com a Autoridade 
Nacional para a Prevenção Rodoviária (www.ansr.pt) (vd. figura VII.1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura VII.1.1 
Acidentes rodoviários 

Fonte: ANSR, Sinistralidade no Distrito de Évora entre 2004 e 2012; CAOP, 2014. 
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E, do que decorre da sua análise verifica-se ao longo da EN 257 sobretudo à entrada e saída de 
Viana do Alentejo, mas também próximo de Alcáçovas onde ocorreram mais acidades. Com efeito, 
sobretudo dentro das localidades do concelho, a perigosidade a acidentes rodoviários é 
substantivamente superior atendendo que são ultrapassadas por Estadas Nacionais, com a função 
simultaneamente de vias de atravessamento e de distribuição de tráfego local (vd. a propósito capítulo 
V.4.2.1) normalmente coabitando (perigosamente) com pessoas a pé. São pois os interiores das 
localidades que maior suscetibilidade e “risco” apresentam a acidentes rodoviários, para o que se 
requer uma particular atenção e mecanismos que minimizem o risco (vd. a propósito o capítulo V.5). 
 
Verifica-se assim que a incidência de acidentes tecnológicos no concelho é muito reduzida, não 
devendo, no entanto, ser descurada. A tomada de conhecimento dos perigos existentes e 
principalmente dos locais ondes estes podem ocorrer são os métodos de prevenção adequados. 
 
 

 VII.1.3. FENÓMENOS NATURAIS. TIPOS E CARACTERÍSTICAS 
 
 
Os fenómenos naturais são cada vez mais uma realidade compreendida e muitas vezes sentida de 
perto, com consequências mias ou menos gravosas. Neste capítulo os fenómenos naturais foram 
agrupados em três (3) categorias, nomeadamente.  
 
1. meteorológicos, que decorrem da dinâmica da atmosfera, e são provocados pelo seu ritmo normal 
ou por alterações que nela ocorram (vd. quadro VII.1.1); 
 
2. hidro-geomorfológicos, que se prendem sobretudo com fatores geomorfológicos, cujo fator 
desencadeante principal é a precipitação (vd. quadro VII.1.1); 
 
3. sísmicos, que são os que decorrem da atividade sísmica registada (vd. quadro VII.1.1).  
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Relativamente aos fenómenos meteorológicos foi realizada uma análise simplificada, com base em 
dados do clima. No caso dos fenómenos hidro-geomorfológicos e sísmicos foi elaborada cartografia 
de perigosidade, também utilizada no caso da análise às secas.  
 

VII.1.3.1. FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 
 

ONDAS DE CALOR 
 
De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM/WMO), uma onda de calor ocorre 
quando num intervalo de 6 ou mais dias consecutivos a temperatura máxima diária é superior em pelo 
menos 5 °C ao valor médio diário para o período de referência.  
 
As ondas de calor são responsáveis pelo aumento da mortalidade em todo o mundo, e Portugal não 
é exceção, atendendo ao tipo de clima existente, sobretudo no Alentejo, onde a incidência de ondas 
de calor pode ser frequente e com consequências danosas. A mortalidade associada a este fenómeno 
é particularmente incidente na população mais suscetível, como são as pessoas com doenças 
crónicas, respiratórias e cardiovasculares, os idosos e as crianças (www.insa.pt). 

Quadro VII.1.1 

Categorias de fenómenos naturais no concelho de Viana do Alentejo 

METEOROLÓGICOS HIDROGEOMORFOLÓGICOS SÍSMICOS 

Ondas de calor  Cheias e inundações Sismicidade 
Ondas de frio Erosão hídrica do solo  
Secas   
Geada   
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Para a análise da ocorrência de ondas de calor foram verificados os dados de temperatura do ar 
máxima diária para cinco estações fora do concelho, embora abrangendo o território mais próximo 
(vd. quadro VII.1.2). Os dados analisados reportam-se ao período entre 01-01-1980 e 31-12-1999 e 
revelam um elevado número de ondas de calor em todas as estações, mas mais que o número de 
ondas, impressiona a sua duração, por vezes superior a 40 dias. Os valores apresentados 
representam os valores para uma área relativamente vasta, até ao Rio Guadiana (estação do Foro 
Espanhol). Deste modo, as estações que melhor podem ilustrar a realidade do concelho de Viana do 
Alentejo são Barragem do Pego do Altar, a oeste e Barragem de Vale do Gaio, a Sul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estação com maior número de ondas de calor foi a Barragem de Pego do Altar, com 113 ondas de 
calor em 20 anos, embora não detenha o maior número de dias, o que significa que nesta estação as 
ondas de calor foram mais breves que noutras estações (vd. quadro VII.1.2).  
 
As estações de Amieira e de Barragem do Divor apresentam o maior número de dias com ondas de 
calor, 1609 (vd. quadro VII.1.2). No caso concreto da Barragem do Divor é de notar o menor registo 
de ondas de calor (89), revelando assim a maior duração do fenómeno em termos diários (vd. quadro 
VII.1.2). Os valores mais elevados correspondem a cerca de 20% de dias no ano, um valor muito 
significativo, considerando os efeitos negativos associados a este fenómeno. 
 

Quadro VII.1.2 
Número de ondas de calor e número de dias com ondas de calor, por estação 

Estações Número de ondas  
de calor 

Número de dias com 
onda de calor 

Amieira 103 1609 
Barragem de Odivelas 111 1588 
Barragem do Pego do Altar 113 1339 
Barragem do Vale do Gaio 107 1414 
Barragem do Divor 89 1609 
Foro Espanhol 61 938 

       Fonte: www.ipma.pt 
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ONDAS DE FRIO 
 
No que respeita às ondas de frio, estas ocorrem sempre que durante 6 ou mais dias consecutivos a 
temperatura mínima diária é inferior em 5 °C ao valor médio diário para o período de referência 
(www.meteo.pt). O frio tem consequências mais graves que o calor, e, de acordo com o Instituto de 
Saúde Dr. Ricardo Jorge, (www.insa.pt), é mesmo mais letal. Os grupos de risco indicados no caso 
das ondas de calor são igualmente muito afetados pelo frio.  
 
Os registos de ondas de frio foram obtidos a partir dos dados de temperaturas mínimas diárias para 
apenas 4 estações (não há registos para a estação de Foro Espanhol) (vd. quadro VII.1.3), e na 
mesma medida, as estações de Barragem do Pego do Altar e de Vale do Gaio são as que melhor 
representam a realidade no concelho de Viana do Alentejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estação de Barragem de Vale do Gaio é a que apresenta o maior número de ondas de frio para o 
período indicado, 76, num total de 840 dias com este fenómeno (vd. quadro VII.1.3). O valor diário 
representa ondas de frio com menor duração, no entanto a estação registou ondas de frio de 25 ou 
38 dias consecutivos. A posição geográfica da Barragem, no Rio Xarrama, já na Bacia Terciária do 
Sado, numa posição deprimida face à peneplanície imediatamente a montante e inserida no vale 

Quadro VII.1.3 
Número de ondas de frio e número de dias com ondas de frio, por estação 

Estações Número de ondas  
de frio 

Número de dias com 
onda de frio 

Amieira 75 887 
Barragem de Odivelas 75 782 
Barragem do Pego do Altar 72 759 
Barragem do Vale do Gaio 76 840 
Barragem do Divor 63 852 

Fonte: www.meteo.pt 
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inferior do Sado, condicionam estes valores, sendo uma área onde se verifica acumulação de ar frio 
das áreas circundantes mais elevadas.  
 
As estações de Amieira e Barragem de Odivelas registaram o mesmo número de ondas de frio, 75, 
sendo que a Amieira registou o maior número de dias com ondas de frio no conjunto das estações, 
887 (vd. quadro VII.1.3), possivelmente em resultado da sua posição geográfica, muito interior e na 
bacia do Rio Guadiana, um local onde as temperaturas registam grandes amplitudes (o que de resto 
se verificou na análise às ondas de calor). 
 
A estação da Barragem de Pego do Altar, também próxima do concelho de Viana registou 72 ondas 
de frio, com um total de 759 dias, valores aproximados dos da estação de barragem do Vale do Gaio 
(vd. quadro VII.1.3).  
 
Por último a estação de Barragem do Divor registou o menor número de ondas de frio, i.e., 63, 
distribuídas por 852 dias, um valor elevado, que revela a maior duração média de cada onda de frio 
(vd. quadro VII.1.3). A posição geográfica desta estação, a mais a Norte do conjunto em análise, 
numa área aplanada e mais interior que as estações das Barragens de Pego do Altar, Vale do Gaio 
e Odivelas, poderá ser responsável pelo maior número de dias com ondas de frio. 
 

SECAS 
 
As secas constituem um dos fenómenos mais frequentes nas últimas décadas, sendo também um 
dos que mais preocupações gera, dadas as suas consequências, fundamentalmente para a 
agricultura e a extensão territorial, que agrava ainda mais os seus efeitos. De acordo com RAMOS 
(2005), as secas são comuns em alguns tipos de climas, pelo que a sua excecionalidade e perigos 
advém da sua magnitude, i.e., da sua duração. O nosso tipo de clima apresenta a estação quente em 
simultâneo com a estação da escassez de precipitação (vd. capítulo III.1), pelo que a probabilidade 
de ocorrência de secas é elevada, no entanto, esta caraterística não é suficiente para determinar a 
ocorrência de seca meteorológica durante o verão. 
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As secas podem ocorrer por situações diversas, sendo que as secas meteorológicas são as mais 
frequentes (ocorrem em consequência da ausência prolongada de precipitação) e levam à ocorrência 
de secas hidrológicas (que resultam da escassez de recursos hídricos). Em consequência da 
ocorrência destes tipos de secas podem ocorrer secas agrícolas, que afetam muito significativamente 
pessoas, animais e atividades económicas. A perda de produtividade agrícola condiciona a 
distribuição alimentar humana e animal, podendo levar à degradação dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos (por ausência de recarga) e eventualmente colocar em perigo a saúde 
pública. 
 
A perigosidade de secas para o concelho de Viana do Alentejo foi calculada com base no Standard 

Precipitation Index (SPI), um índice utilizado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
(www.ipma.pt) para determinar as secas em Portugal com base nos desvios à precipitação média 
mensal ou anual. Quanto maior a variação negativa em relação à média, maior o índice de seca. 
Foram utilizados registos de 11 estações do concelho e da sua envolvência para a aplicação do Índice, 
com registos de precipitação entre 1980 e 2008 (www.snirh.pt) (vd. quadro VII.1.4). Em termos 
regionais destacam-se os anos de 1980, 1982, 1991, 1992, 1998 e 2004 como os que registaram 
maior variação negativa, logo os mais secos (em termos meteorológicos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro VII.1.4 

Estações com dados para a aplicação do SPI e anos mais secos, por estação 
(1980-2008) 

 Ano com a menor maior 
variação negativa 

Alcáçovas 1980 
Alvito 2004 
Barragem do Pego do Altar 1994 
Barragem do Divor 1994 
Cuba 2004 
Portel 1994 
Santiago do Escoural 2004 
São Manços 2008 
Torrão 1982 
Viana do Alentejo 1982 
Vidigueira 2004 

                         Fonte: www.snirh.pt 
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As áreas de perigosidade baixa localizam-se sobretudo a Este e Sudeste do Eixo Viana do Alentejo-
Aguiar, onde se inclui a sede de concelho e na área de Alcáçovas, fundamentalmente associadas aos 
relevos de Sr.ª da Esperança, Outeiro da Cruz, Cabeça Gorda e Vale de Nogueira (vd. figura VII.1.2). 
Correspondem assim a áreas mais elevadas, onde a altitude condiciona a probabilidade de ocorrência 
de secas.  

 
As áreas de perigosidade média a secas distribuem-se pelo restante território concelhio, 
correspondendo às áreas mais deprimidas, fundamentalmente associadas às bacias do Xarrama e 
da Ribeira de Alcáçovas, separadas pelos relevos de Alcáçovas, e ao setor montante da bacia de 
Odivelas (a este) (vd. figura VII.1.2). Estas áreas correspondem de um modo geral a altitudes 
inferiores a 200m. Verifica-se pois, que grande parte do concelho de Viana do Alentejo apresenta 
perigosidade média à ocorrência de secas, como se pode observar na figura VII.1.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura VII.1.2 
Perigosidade de secas

 
   Fonte: www.snirh.pt; CAOP, 2014. 

http://www.snirh.pt/
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GEADA 
 
A geada é um hidrometeoro com aspeto cristalino, que se forma quando ocorre deposição de gelo 
sobre objetos a partir da sublimação de vapor de água existente no ar (SEARN, 1986), formando-se 
em condições particulares, como: “advecção de massas de ar frio, seco e isento de poeiras, céu limpo 
ou quase limpo e vento fraco ou mesmo calma” (SEARN, 1986). Tem uma incidência generalizada 
no território continental, embora seja mais intensa nas áreas do interior onde o efeito amenizador do 
oceano não se faz sentir, em áreas de abrigo meteorológico (como bases de vertentes com fraca 
exposição solar, áreas deprimidas ou áreas junto de cursos de água) devido à acumulação de ar frio. 
As consequências da geada prendem-se sobretudo com a perda de colheitas e áreas cultivadas. 

 
Na análise a este fenómeno no concelho de Viana do Alentejo, foram utilizados dados de 11 estações 
do Alentejo Central, litoral e interior, como se pode observar no quadro VII.5. No conjunto da área de 
estudo verificam-se grandes discrepâncias de valores, com as estações de Évora e Alvalade a 
registarem os valores mais baixo e mais elevado, respetivamente (vd. quadro VII.5). Destaca-se o 
registo de Évora, considerando o conjunto das estações em análise, com apenas 232 dias com 

Quadro VII.1.5 

Número de dias com geada por mês, por estação (1951-1979) 

 JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ ANO 
Águas de Moura 290 193 69 8 - - 13 157 309 1039 
Alcácer do Sal (51-88) 324 191 85 23 - - 14 106 325 1068 
Alvalade 327 244 139 37 6 - 28 241 332 1354 
Beja 140 83 41 16 1 - 1 30 136 410 
Elvas(58-88) 260 131 59 11 - - 1 128 275 865 
Évora(56-88) 73 27 16 3 - - 4 18 91 232 
Mértola(40-69) 255 175 74 30 8 2 15 80 244 856 
Mora 266 186 66 15 - - 7 117 263 920 
Pegões 298 190 110 35 - - 7 114 331 1085 
Viana do Alentejo (56-
85) 

302 209 161 40 6 - 16 143 311 1188 

Zambujeira (67-85) 113 57 25 2 - - 1 32 95 325 
        Fonte:  
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geada em 33 anos de série de dados (vd. quadro VII.5). Os meses com maior incidência de geadas 
são dezembro e janeiro, embora ainda seja um fenómeno com expressão em abril e outubro, 
claramente meses de transição (vd. capítulo III.1). 
 
Verifica-se também que a estação de Viana do Alentejo registou o segundo valor mais elevado, 
no conjunto das estações em análise, 1188 dias (vd. quadro VII.1.5). Os meses de janeiro e dezembro 
são os que apresentaram maior número de dias com geada, acima de 300, nos 30 anos em análise 
(vd. quadro VII.5). É também uma das poucas estações que registaram geada em maio, embora 
apenas 6 dias em 30 anos (vd. quadro VII.1.5).  
Os baixos valores estão relacionados com a localização geográfica da estação de Viana do Alentejo, 
dada a proximidade como monte de São Vicente, um relevo positivo isolado, que se destaca da 
paisagem e condiciona de certo modo a exposição solar na sede de concelho, criando uma área de 
abrigo. Também a temperatura média do ar é mais baixa que na restante área do concelho (vd. 
capítulo III.1, figura III.1.8).Estes fatores contribuem para que se desenvolvam mais facilmente 
condições para a deposição de geada.  
 
Nos meses de fevereiro, março e novembro os valores são ainda elevados, sempre superiores a 100 
dias de geada (vd. quadro VII.1.5). Nos meses de abril e setembro a ocorrência deste fenómeno é 
mais esparsa, sendo pouco significativa, dado o período em análise (vd. quadro VII.1.5). 
 
Como referido, as consequências da geada prendem-se sobretudo com as perdas de culturas, sendo 
particularmente sentidas no concelho ao nível das pequenas explorações de subsistência. Importa 
também referir que a ocorrência de geada pode constituir um perigo para a circulação rodoviária, pela 
deposição de gelo em estradas onde se faça sentir o efeito de abrigo. Para essas estradas, em 
particular na EN 257 e na ER 384, onde se faz sentir o efeito de abrigo provocado pelo monte de S. 
Vicente (vd. figura VII.1.1). 
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VII.1.3.2. FENÓMENOS HIDRO-GEOMORFOLÓGICOS.ANÁLISE DA 
PERIGOSIDADE 

 
Os fenómenos hidro-geomorfológicos encontram-se entre os mais estudados no âmbito dos 
fenómenos físicos1, decorrendo das necessidades crescentes de compreender os fenómenos físicos 
perigosos, a forma como se desencadeiam, como evoluem, suas principais consequências e 
incidência espacial. Aprender a identificar os fenómenos, a espacializá-los e a viver com eles é a 
chave para a salvaguarda de pessoas e bens, principalmente ao nível das cheias e inundações2 e 
da instabilidade de vertentes, dois fenómenos com incidência global e elevado número de vítimas. 
 
A análise aos fenómenos hidro-geomorfológicos é apenas desenvolvida relativamente à 
perigosidade de cheias e inundações e à erosão hídrica do solo 3 . No que se refere à 
perigosidade a cheias e inundações estas foram aferidas a partir de um modelo matemático com 
software específico4 para a modelação de cheias. Os resultados da aplicação do modelo foram 
posteriormente validados com recurso a trabalho de campo e reajustados pontualmente onde tido por 
necessário. A erosão hídrica do solo foi determinada com base na metodologia da Equação 
Universal da Perda de Solo (EUPS), já que o seu propósito é também a delimitação da REN5. 

                                                             
1 De entre os principais estudos de referência destacam-se VARNES, 1984, RAMOS, 1993, RODRIGUES, et al., 1993, ZÊZERE, 2002 
ou MMA/E, 2004. 
2 Do ponto de vista geográfico, as cheias ocorrem sempre que ocorre transbordo da água pluvial do leito normal de um curso de água 
(FERREIRA et al.,1993). No sentido hidrológico do termos, a cheia está relacionada com a precipitação e ocorre quando há escoamento 
superficial direto devido à precipitação, traduzindo-se na formação de um hidrograma de cheia (LENCASTRE e FRANCO, 2003). Todas 
as cheias originam inundações (mas nem todas as inundações sejam provocadas por cheias (RAMOS, 2005) e classificam-se de 
acordo com a forma de progressão, podendo ser rápidas ou progressivas. As cheias rápidas ocorrem devido a precipitações intensas 
e concentradas no tempo e no espaço, afetando pequenas bacias hidrográficas, áreas montanhosas e locais sujeitos a torrencialidade. 
Podem ser extremamente perigosas, dada a velocidade de progressão, de escoamento, grande capacidade de transporte de caudal 
sólido e baixo tempo de concentração, o que dificulta a implementação de um sistema de alerta. As cheias progressivas ocorrem em 
grandes rios, com bacias hidrográficas muito extensas e contributos graduais de escoamento dos afluentes ao curso de água principal. 
Assim, a cheia demora dias a atingir o pico de escoamento, transbordando progressivamente para os terrenos adjacentes. As 
inundações são fenómenos associados ou não a cheias, e na sua origem estão cheias, precipitações intensas, subida da toalha 
freática, substratos impermeáveis, áreas impermeabilizadas, deficiências no escoamento da água ou galgamentos oceânicos, 
ocorrendo normalmente em áreas deprimidas (OLIVEIRA, 2003). 
3 A instabilidade de vertentes no concelho é incipiente e sem qualquer expressão atendendo essencialmente á morfologia e hipsometria 
dominante, além dos próprios materiais constituintes. 
4 Complementaridade entre ArcGis e HEC-RAS. 
5 Metodologia decorrente das Orientações Estratégicas para a REN (RCM 82/2012, de 2 de outubro. 
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CHEIAS E INUNDAÇÕES 

 
As cheias e inundações têm expressão no concelho de Viana do Alentejo, particularmente nas 
principais linhas de água, como são o Rio Xarrama e a Ribeira das Alcáçovas, mas não 
exclusivamente, como se pode observar na figura VII.3. Consistem em cheias rápidas, atendendo ao 
clima do concelho e às caraterísticas físicas das bacias hidrográficas. A representação é feita com 
recurso à técnica do semáforo, apresentando-se e cores que representam as três classes de 
perigosidade: vermelho para a perigosidade elevada, amarelo para a perigosidade moderada e verde 
para a perigosidade baixa (vd. figura VII.1.3). 
 
De acordo com a metodologia, e considerando que a perigosidade se reporta à ocorrência de 
fenómenos num dado período de tempo e numa dada área, verifica-se que a perigosidade elevada a 
cheias e inundações no concelho de Viana do Alentejo ocorre nas áreas marginais aos principais 
cursos de água, correspondendo às primeiras áreas sujeitas a transbordo (vd. figura VII.1.3). Por este 
motivo, estas são as áreas onde as cheias e inundações são mais frequentes. São pouco expressivas 
dadas as caraterísticas da rede hidrográfica. Na Ribeira das Alcáçovas, o entalhe profundo é um dos 
locais com perigosidade elevada a cheias e inundações, no entanto verifica-se que apenas ocorre 
perigosidade elevada e moderada, devido a esta caraterística geomorfológica do leito (vd. figura 
VII.1.3). 
O Rio Xarrama apresenta uma planície aluvial já com algum desenvolvimento lateral, pelo que a 
configuração das cheias e inundações é completamente diferente da referida para a Ribeira das 
Alcáçovas. Ainda assim, a perigosidade elevada não é muito expressiva, mantendo-se também 
associada às áreas marginais mais próximas do Rio (vd. figura VII.1.3). 
 
Também nas Ribeiras de Vale da Ursa e Banhas, no setor sudoeste e Ribeira de Tanques, no setor 
este, é possível observar algumas áreas onde foi considerada perigosidade elevada a cheias e 
inundações. Estas áreas são muito pouco extensas e estão associadas a áreas deprimidas com 
expressão, ao longo dos cursos de água (vd. figura VII.1.3).  
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As áreas de perigosidade moderada consistem nas áreas imediatamente adjacentes às de 
perigosidade elevada, como se pode observar na figura VII.1.3. Destacam-se neste grau de 
perigosidade a Ribeira das Alcáçovas, como referido acima e o Rio Xarrama, com esta classe a 
ocupar uma área mais significativa, principalmente no setor sul do concelho. A perigosidade 
moderada reporta-se a cheias médias, com probabilidade de ocorrência inferior à representada pela 
perigosidade elevada. Embora pouco percetível, junto à localidade de Alcáçovas, na Estrada Regional 
2, encontram-se pequenas manchas com perigosidade moderada. Este é o único local onde as cheias 
e inundações conflituam com áreas urbanas no concelho. 
 
A perigosidade moderada está também representada ao longo de cursos de água de menor 
importância, como são as Ribeiras de Vale da ursa, Naifa, Anel, Faleira, Fragosa, Aguilhão ou 
Cegonha. Consistem nos principais afluentes do Rio Xarrama, Ribeira das Alcáçovas, de Algalé e de 
Odivelas (vd. figura VII.1.3). 
 
A classe com maior representatividade é a de perigosidade baixa, muito expressiva no concelho, no 
setor mais a montante da Ribeira das Alcáçovas dentro do concelho e dos seus principais afluentes, 
a Ribeirinha e as Ribeiras de Morgado, Garção e Naifa (vd. figura VII.1.3). A perigosidade baixa 
representa as áreas aplanadas na proximidade destes cursos de água, onde a ocorrência de cheias 
é pouco frequente ou mesmo excecional, embora as suas caraterísticas morfológicas revelem essa 
possibilidade, já que no estudo das cheias importa sobretudo a componente espacial. 
 
Destaca-se naturalmente a planície aluvial do Rio Xarrama, bastante desenvolvida no centro do 
concelho, onde a morfologia é mais aplanada, com áreas extensas de perigosidade baixa, bem como 
os seus afluentes, sobretudo os da margem esquerda, como são as Ribeiras de Murteira, Fragosa, 
Alcaide e Vaqueira, na proximidade da confluência com o Rio, como se pode observar na figura 
VII.1.3. 
 
No setor sudeste destacamos a confluência da Ribeira de Monteza com a Ribeira da Cegonha e um 
pouco mais a jusante a confluência da Ribeira de Tanques com esta, desenvolvendo-se uma planície 
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aluvial com alguma expressão, neste setor mais aplanado e que corresponde ao regolfo da albufeira 
de Alvito, onde praticamente só se observa perigosidade baixa (vd. figura VII.1.3). 
 
A Sudoeste as Ribeiras das Banhas e de Vale da Ursa apresentam planícies aluviais relativamente 
desenvolvidas, na parte superior dos seus traçados, sendo que o setor montante da Ribeira das 
Banhas está em conflito com o perímetro urbano de Alcáçovas, podendo ser responsável por algumas 
cheias urbanas, embora de baixa frequência (vd. figura VII.3). Mais para jusante estes cursos de água 
encontram um constrangimento natural (um estreitamento do canal fluvial) e que corresponde a uma 
epigenia, à semelhança da que se verifica no Rio Xarrama, no limite sul do concelho (vd. figura VII.1.3 
e capítulo III.2). 
 
Verifica-se assim que todos os cursos de água principais do concelho apresentam perigosidade a 
cheias e inundações, estando sujeitos a este fenómeno natural, embora com frequência diferente de 
caso para caso, o que varia muito considerando as caraterísticas físicas dos cursos de água. Da 
perigosidade afere-se fundamentalmente a incidência espacial, fundamental em ordenamento e 
planeamento do território, e que permitirá assim delimitar com maior rigor as classes do regime de 
uso e acautelar pessoas e bens. 
 

EROSÃO HÍDRICA DO SOLO 
 
A erosão hídrica do solo é um processo de evolução do relevo, que pode ocorrer de modo natural, 
em locais sem a intervenção humana, apenas por ação de agentes naturais, como a água, o vento 
ou o sol, ou pode ser provocada ou acentuada pela ação humana através do modo como se gere e 
ordena o território e se faz uso dos solos. A litologia e estrutura dos materiais, o declive e a 
erodibilidade dos solos, bem como a existência e tipo de coberto vegetal condicionam em grande 
medida a erosão potencial dos solos. Na determinação da erosão do solo no concelho de Viana do 
Alentejo foi aplicada a Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), como referido anteriormente. A 
EUPS baseia-se em 5 fatores de análise que determinam a perda específica de solo, e foi aplicada 
de acordo com o definido na RCM 81/2012, de 3 de outubro: 
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A = 2,24 R K LS C P 
 
2,24 – constante de conversão das unidades anglo-saxónicas para o Sistema Internacional (SI); 
E – fator de erosividade da precipitação; 
K – fator de erodibilidade dos solos; 
L – fator topográfico que exprime a relação entre o comprimento da encosta (L) e o seu declive (S); 
C – fator de culturas 
P – fator antrópico 
 
A aplicação da EUPS ao concelho de Viana do Alentejo encontra-se representada na figura VII.4 e 
expressa as áreas de perigosidade à erosão hídrica do solo, através do mesmo método de 
representação utilizado para as cheias e inundações. 
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De acordo com a metodologia de referência, as áreas com erosão superior a 55 ton/ano consideram-
se de perigosidade elevada1 . A classe de erosão ]25-55 ton/ano[ correspondem às áreas de 
perigosidade moderada, e a classe [0-25 ton/ano[ corresponde às áreas de perigosidade baixa. 
 
Assim, verifica-se que as áreas de perigosidade elevada à erosão hídrica do solo correspondem aos 
principais entalhes dos cursos de água que atravessam o concelho, em particular a Ribeira das 
Alcáçovas a jusante da ponte da ER 2 e o vale do Rio Xarrama no limite Sul do concelho (vd. figura 
VII.1.4). O setor de Alcáçovas é onde esta apresenta uma forte perigosidade o que revela a 
importância do declive para a erosão hídrica do solo, que nesta área é muito acentuado (vd. figura 
III.2.4). O setor do Rio Xarrama é menos expressivo, embora esteja representado fundamentalmente 
pelas mesmas razões, dado o entalhe do curso de água neste setor (a área de epigenia) (vd. figura 
VII.1.4). 
 
A perigosidade elevada encontra-se também associada ao relevo, podendo observar-se algumas 
manchas relacionadas como monte de São Vicente, junto à sede de concelho, com o monte de Aguiar 
e com os relevos que limitam o concelho a Este (vd. figura VII.1.4). Considera-se que a aplicação da 
EUPS foi claramente condicionada pelo fator topográfico. 
 
As áreas de perigosidade moderada à erosão hídrica do solo são áreas marginais da perigosidade 
elevada, pelo que a sua distribuição é muito semelhante àquela (vd. figura VII.1.4). Distribuem-se 
principalmente ao longo da Ribeira das Alcáçovas, do Monte de São Vicente e na área de Aguiar (vd. 
figura VII.1.4). 
 
Para o restante território considera-se perigosidade baixa à erosão hídrica do solo, de acordo com 
os resultados da EUPS (vd. figura VII.1.4). 
 

                                                             
1 E integram o regime jurídico da REN. 
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VII.1.3.3. SISMICIDADE. DE UMA ABORDAGEM GLOBAL AO CONCELHO 
 
A sismicidade decorre dos sismos1 que no território nacional são mais comuns no Arquipélago dos 
Açores, particularmente nos grupos central e orienta) e na região sudoeste de Portugal continental 
(vd. figura VII.1.5). A sismicidade ocorre ao longo de falhas (intra e interplacas) provocando 
deformações na superfície da terra, mas pode também ocorrer associada a erupções vulcânicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No território português distinguem-se três zonas de sismicidade: a zona A sobre os Açores 
corresponde à junção das placas Americana, Euroasiática e Africana. A sismicidade está relacionada 
com a divergência das placas e é muito frequente (vd. figura VII.1.5). A zona B desenvolve-se ao 
longo da falha da Glória e a sismicidade relaciona-se com o desligamento que aqui ocorre, não 

                                                             
1 Os sismos consistem em fenómenos naturais que resultam de uma rotura no interior da crosta terrestre, correspondendo à libertação de 
uma grande quantidade de energia, que provoca vibrações que se transmitem a uma vasta área circundante (ANPC). Na análise da 
sismicidade analisam-se a Intensidade (escala de Mercalli modificada ou escala Macrosísmica europeia) e a Magnitude (escala de 
Richter, a mais utilizada). A intensidade mede a grandeza do sismo relativamente aos efeitos produzidos em pessoas, bens e 
infraestruturas e diminui com a distância ao epicentro, litologia, morfologia e tipo de edificado. Expressa-se em graus qualitativos, 
atribuídos de acordo com os danos produzidos, e varia entre I (impercetível) e XII (danos quase totais). A magnitude mede A 
“POTÊNCIA” de um sismo de acordo com a quantidade de energia libertada, pelo que não varia com a distância ao epicentro e 
expressa-se em escalas logarítmicas abertas. 
 

Figura VII.1.5 

Principais zonas tectónicas e placas que afetam Portugal 

 

Fonte: BORGES, 1977 

C 
B A 
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atingindo magnitudes muito elevadas (vd. figura VII.1.5). A zona C desenvolve-se na área de 
compressão entre a placa africana e a euroasiática (BORGES, 1977) (vd. figura VII.1.5). 
 

SISMOS 
 
Na análise da sismicidade no concelho de Viana do Alentejo, aborda-se em primeiro a intensidade 
sísmica (vd. figura VII.1.6), constatando-se que o concelho de Viana do Alentejo se encontra 
sensivelmente entre as zonas de intensidade VII e VIII, valores relativamente elevados de 
intensidade sísmica, considerando que o máximo em Portugal é X (vd. figura VII.1.6). O setor de 
Alcáçovas encontra-se sujeito a intensidade superior (VIII) que o setor de Viana (VII), no entanto, em 
ambas as situações é necessário informar a população dos cuidados a ter em caso de sismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura VII.1.6 

Isossistas de intensidade sísmica máxima 

 

Fonte: IM, 1997 
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A perigosidade sísmica foi definida com base dados de propagação de ondas sísmicas (ondas S) 
por litologia, de acordo com dados do United States Geological Survey (www.usgs.org). Estes dados 
permitem perceber de que modo as ondas sísmicas se comportam perante a litologia do concelho de 
Viana do Alentejo, revelando assim as áreas de maior perigosidade. 
 
Da observação da figura VII.1.7 constata-se que as áreas com perigosidade moderada estão 
associadas aos gnaisses granitoides e migmatitos, localizados no setor do Rio Xarrama e a norte e 
noroeste do concelho, junto da Ribeira da Silveira, e na área de transição para a bacia terciária do 
Sado, junto à Ribeira do Poceirão, respetivamente. Nestas rochas a aceleração é inferior à das 
restantes rochas presentes no concelho, entre 180 e 360 m/s, o que as torna mais perigosas em caso 
de sismo. A diminuição da velocidade provoca maiores danos, já que a onda demora mais tempo a 
propagar-se. 
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O restante território do concelho apresenta perigosidade baixa a sismos, já que a aceleração dos 
tipos litológicos aí presentes é superior a 360 m/s, como se pode observar na figura VII.1.7. A litologia 
associada a esta perigosidade é constituída por xistos, granitos, quartzo dioritos, pórfiros e gabros e 
dioritos, rochas que permitem uma aceleração sísmica mais elevada, logo menor perigosidade. As 
principais localidades encontram-se nesta área de perigosidade baixa, embora a vila de Aguiar esteja 
relativamente próxima da área de perigosidade moderada (vd. figura VII.1.7). 
 
O território encontra-se pouco povoado, com uma estrutura de povoamento concentrado, o que 
simplifica de modo muito significativo a proteção e organização de meios de prevenção e salvaguarda 
de pessoas e bens. A existência de algumas áreas aluvionares poderia causar uma preocupação 
adicional relacionadas com fenómenos de liquefação 1 , mas a ausência de aglomerados 
populacionais sobre estes e a sua escassa espessura relativiza esta situação.  
 
A análise aos fenómenos naturais revelou que o concelho de Viana do Alentejo apresenta alguma 
incidência de fenómenos naturais com perigosidade espacial associada. Não consistem, na sua 
maioria fenómenos com riscos associados, já que o entrosamento com as áreas urbanas é 
praticamente inexistente, com exceção do núcleo urbano de Alcáçovas, mas onde as cheias não 
colocam em risco pessoas. Ainda assim, esta deve ser uma área a merecer particular atenção nas 
disposições regulamentares. Podem, no entanto considerar-se haver risco de perda de culturas e de 
terras, em face dos fenómenos meteorológicos e dos hidro-geomorfológicos, embora não seja 
significativo face ao valor da vida, que, no concelho, nunca se encontra em causa. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Um “processo pelo qual um tipo de solo arenoso, com elevado nível freático, adquire caraterísticas de um líquido devido ao aumento 
da pressão que a água exerce nos espaços existentes entre as partículas que o constituem” (http://spessismica.pt). 
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 VII.1.4. RISCO DE INCÊNDIO. UM RISCO MISTO NO CONCELHO 
 
 
Os riscos mistos resultam da combinação de ações decorrentes de atividades humanas em 
interferência com sistemas naturais. A análise aos incêndios florestais no concelho de Viana do 
Alentejo passa pela perigosidade e risco, decorrentes na metodologia de base, a do ICNF, 
representados em cinco classes, como se pode observar nas figuras VII.1.8 e VII.1.9. 
 
As áreas que apresentam perigosidade muito alta localizam-se principalmente nas áreas de 
declives mais acentuados, como são o setor da Ribeira das Alcáçovas, onde ocorrem alguns matos, 
o setor sul do concelho, onde se desenvolve uma extensa mancha de eucalipto, entre as Ribeiras do 
Vale da Nogueira e do Anel, o setor do monte de São Vicente e o setor este. Adjacentes a estas 
desenvolvem-se as principais áreas de perigosidade alta a incêndios florestais, em setores um 
pouco menos declivosas dos relevos onde se desenvolvem ou em áreas movimentadas a altitudes 
inferiores, como acontece a Este de Aguiar (vd. figura VII.1.8). 
 
As áreas de perigosidade moderada a incêndios florestais são as mais expressivas, com uma 
distribuição generalizada por todo o concelho, destacando-se sobretudo nas áreas mais aplanadas, 
estando associadas sobretudo a áreas de agricultura ou de pastagem (vd. figura VII.1.8). 
 
Uma parte muito significativa do concelho apresenta perigosidade baixa a incêndios florestais, de 
onde se destacam áreas aplanadas, de que são exemplo as áreas a Sul da Ribeira das Alcáçovas e 
na margem esquerda do Rio Xarrama (vd. figura VII.1.8). 
 
As restantes áreas representam a perigosidade muito baixa e estão associadas a áreas de regadio, 
como se pode observar na margem esquerda do Rio Xarrama e ao longo do seu leito e de modo um 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
133 133 

pouco mais disperso a Norte de Alcáçovas e no setor da Ribeira da Ursa, setores fundamentalmente 
associados a pastagens e áreas agrícolas. 
 
No que respeita ao risco de incêndios florestais, a distribuição das classes é claramente diferente, 
com maiores contrastes, como se pode observar na figura VII.9. A classe de risco muito alto encontra 
agora reflexo nas áreas de vegetação com maior potencial combustível, como são os eucaliptos (na 
mancha entre as Ribeiras do vale da Nogueira e do Anel), os matos e as áreas reflorestadas, 
localizadas ao longo da Ribeira das Alcáçovas e de modo menos evidente no setor Este (vd. figura 
VII.1.9). 
 

As áreas de risco alto de incêndios florestais são muito expressivas (relativamente às áreas de 
perigosidade) e encontram-se associadas fundamentalmente aos montados de sobro e de azinho, 
dado o valor económico e conservacionista destas espécies, mas também a olival. Localizam-se 
principalmente na metade Oeste do concelho, embora também se possam observar a Este do Eixo 
Viana-Aguiar (vd. figura VII.1.9). 
 
Com risco alto a incêndios florestais estão classificadas as áreas mais aplanadas onde se 
desenvolvem pastagens e áreas agrícolas, com expressão fundamentalmente a sul de Alcáçovas e a 
norte de Viana do Alentejo (vd. figura VII.1.9). 
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As áreas de risco baixo a incêndios florestais são praticamente inexistentes, face às restantes, e 
distribuem-se principalmente na margem esquerda da Ribeira das Alcáçovas, embora a sua 
expressividade seja muito reduzida (vd. figura VII.1.9).  
 
Por último, as áreas de risco muito baixo a incêndios florestais estão associadas à maior parte 
das áreas agrícolas e de pastagens, distribuindo-se de forma generalizada por todo o concelho (vd. 
figura VII.9). Destacam-se apenas as manchas de maiores dimensões, junto à Ribeira do Poceirão, 
nas margens da Ribeira das Banhas, junto ao Rio Xarrama e no setor Este, junto a Aguiar e no setor 
do regolfo da albufeira do Alvito (vd. figura VII.1.9). 
 
Verifica-se assim que o concelho apresenta áreas relativamente extensas de risco de incêndio muito 
alto e alto, de um modo genérico por todo o território, e próximo dos aglomerados de Viana do Alentejo 
(monte de S. Vicente) e de Alcáçovas (no relevo Cabeça Gorda) (vd. figura VII.1.9). 
 
 

 VII.1.5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
 
 
A análise dos fenómenos naturais e tecnológicos, com potencial para causar danos em indivíduos ou 
em bens, que agora se encerra, mostrou ser fundamental para aprofundar os conhecimentos sobre o 
território do concelho de Viana do Alentejo, embora se tenha quase sempre mantido ao nível da 
caraterização do fenómeno e da sua perigosidade. Ainda assim é pertinente essa análise, dado que 
apresenta os locais com maior probabilidade espacial de ocorrência dos fenómenos, o que é 
fundamental no processo de ordenamento e planeamento do território. As caraterísticas físicas e 
humanas (sociais e económicas) do concelho de Viana do Alentejo determinam que os fenómenos 
com incidência espacial não sejam muitos, nem com muitas áreas efetivamente perigosas, como foi 
possível constatar ao longo deste capítulo. 
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De entre os três tipos de fenómenos em análise destacamos os acidentes rodoviários, que revelaram 
valores elevados, sendo um dos pontos a reter para o ordenamento e desenvolvimento do concelho. 
Embora as estradas sejam principalmente da tutela do Estado (Estradas de Portugal), o município 
deve procurar minimizar esta realidade. Destacamos ainda a ocorrência de geadas, pelo elevado 
número de dias com ocorrência deste fenómeno no concelho, em virtude dos danos qua pode 
provocar na atividade agrícola e também ao nível da segurança rodoviária. Relativamente aos 
acidentes hidro-geomorfológicos, apenas uma breve nota, referindo que as áreas de maior 
perigosidade à erosão hídrica do solo são também as áreas de maior perigosidade a incêndios 
florestais. Este facto mostra que é fundamental preservar a floresta e reflorestar com espécies 
autóctones as áreas mais sensíveis, de modo a minimizar os efeitos dos incêndios, que, ao nível da 
erosão dos solos, são um dos principais fatores de “risco”. 
 
Apesar de tudo, o concelho de Viana encontra-se de certa forma numa posição favorável face aos 
perigos e riscos, tanto mais que as suas principais áreas povoadas se encontram de uma forma 
genérica a salvo de fenómenos naturais e tecnológicos. 
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VII.2. SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. UMA CONDIÇÃO DE 
UMA SOCIEDADE MODERNA E SUSTENTÁVEL 
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VII.2.1. SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA NO PDM. FUNDAMENTOS 
 
 
A saúde e a segurança públicas constituem uma fonte de indicadores que traduzem o 
desenvolvimento de um dado território, constituindo simultaneamente fatores de atratividade do 
mesmo, já que determinam a qualidade de vida da população e do ambiente em geral. Não podem 
por isso ser descurados num instrumento de planeamento e ordenamento do território tão relevante 
e integrador como o PDM. 
 
Neste capítulo serão abordados alguns dos aspetos essenciais que, a este nível, determinam a 
qualidade de vida da população, como o ruído, a qualidade da água e a segurança rodoviária, e cuja 
caracterização e diagnóstico permitirá informar o capítulo do ordenamento do território.  
 

VII.2.1.1. O RUÍDO NO CONCELHO 
 
O ruído 1  constitui um problema ambiental que afeta especialmente os habitantes das áreas 
urbanas, com consequências ao nível da sua saúde, quer por via da ativação crónica do sistema 
nervoso e endócrino quer pelos fatores de risco que lhe estão associados. No primeiro caso, os efeitos 
negativos do ruído prendem-se com distúrbios do sono e nas atividade diárias e de repouso, e com 
problemas de concentração, enquanto o aumento da hipertensão fisiológica ou dos níveis de lípidos 
no sangue, ao longo do tempo, concorrem para problemas de saúde, como é o caso das doenças 
cardiovasculares, da deficiência auditiva ou do “zumbido” (BELO, 2013). 
 

                                                             
1 Entendido como um estímulo sonoro sem conteúdo informativo para o auditor desagradável ou traumatizante. 
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Em Portugal, esta questão mereceu enquadramento legislativo pela primeira vez em 1987 com a 
publicação do DL 251/871, de 24 de junho, na sequência da Lei de Bases do Ambiente2, que aprovou  
o Regulamento Geral do Ruído. Todavia, só em 2000, com a publicação do DL 292/2000, de 14 de 
novembro (Regime Legal sobre a Poluição Sonora) é feita a articulação com os instrumentos de 
planeamento do território, atribuindo às Câmaras Municipais a competência para a classificação, 
delimitação e regulamentação de zonas sensíveis e mistas em sede de PMOT, bem como a obrigação 
de produção de mapas de ruído. 
 
A transposição da Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, 
relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente3, tornou premente proceder a ajustamentos ao regime 
legal sobre poluição sonora. Foi neste sentido que foi publicado DL 9/2007, de 17 de janeiro, que 
aprovou o Regulamento Geral do Ruído (RGR), do qual se destaca a obrigação de todos os 
municípios (independentemente da sua dimensão) prepararem mapas de ruído e planos de redução 
de ruído para apoio ao planeamento municipal. Na elaboração dos mapas de ruído passam a ser 
utilizados dois indicadores: o Lden e o Ln, que já tinham enquadramento no DL 146/2006, de 31 de 
julho, na elaboração dos mapas estratégicos de ruído. 
 
De acordo com o quadro legal em vigor, os planos municipais de ordenamento do território 
“asseguram a qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do 
território, tendo em consideração as fontes de ruído existentes e previstas”. Com efeito, os mapas de 
ruído constituem instrumentos essenciais de monitorização e diagnóstico para avaliação da 
exposição das populações ao ruído, na medida em que, recorrendo a modelos matemáticos baseados 
em Normas, associados a sistemas de informação geográfica, permitem representar espacialmente 
a distribuição dos níveis de som ambiente exterior. De salientar ainda o seu papel como ferramentas 
de base para a elaboração dos Planos de Redução de Ruído4. 
 

                                                             
1 Alterado pelo DL 292/89, de 2 de setembro. 
2 Lei n.º 11/87, de 7 de abril. 
3 A transposição da Diretiva foi feita através do DL 146/2006, de 31 de julho. 
4 Previstos no artigo 8.º do RGR, os planos de municipais de redução do ruído devem integrar as zonas sensíveis ou mistas, com 
ocupação, que excedam os valores limite de exposição ao ruído fixados no RGR e apresentados no quadro VII.2.1.  
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Refere ainda o n.º 2 do artigo 6.º do RGR que os PMOT devem estabelecer a classificação, a 
delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, na senda da melhoria efetiva da 
qualidade de vida das pessoas. 
 
Nesta fase do trabalho importa pois analisar os resultados dos “Mapas de Ruído do concelho de Viana 
do Alentejo”, avaliando a distribuição dos indicadores nele expressos em termos de cumprimento dos 
valores limite admitidos para zonas sensíveis e mistas, donde resultará a identificação de áreas com 
níveis sonoros não regulamentares em função dos usos existentes e previstos e a preconização de 
algumas medidas de mitigação dos problemas identificados. Esta informação constitui matéria 
essencial a integrar no capítulo do ordenamento do território, designadamente na distribuição de usos. 
 

VII.2.1.2. MAPAS DE RUÍDO  
 
Os mapas de ruído do concelho de Viana do Alentejo1 traduzem o estado sonoro (atual) do concelho 
e as influências das fontes de ruído mais relevantes (tráfego rodoviário, ferroviário e indústrias) em 
termos: 
 
1. de dois indicadores que integram o ruído conforme o período de referência (períodos do dia): 

 
a. o indicador Lden (refere-se a um intervalo de 24 horas distribuídas por três períodos: diurno (7h-

20h) / entardecer (20h-23h)/ noturno (23h-7h); 
b. e o indicador Ln (refere-se ao período noturno - 23h-7h). 

 
2. da sensibilidade de diferentes zonas ao ruído, em resultado da ocupação e uso que apresentam 
ou previstos (art.º 3.º, do DL n.º 9/2007): 
 

                                                             
1 Os Mapas de Ruído do concelho de Viana do Alentejo, de 2006, foram adaptados ao novo quadro legal (RGR) pela CIMAC, de acordo 
com as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente. 
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1. “zonas sensíveis” (vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, 
ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e 
de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 
no período noturno); 

2. “zonas mistas” (ocupação afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos 
na definição de zona sensível). 

 
Este zonamento aplica-se às áreas inseridas em perímetros urbanos, embora os restantes 
recetores sensíveis1 isolados localizados fora dos limites daqueles sejam equiparados, em função 
dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas.  
 
Estabelece ainda o RGR (no artigo 11.º) os valores limite de exposição ao ruído ambiente exterior 
para cada uma das referidas zonas, prevendo um enquadramento específico para as zonas sensíveis 
localizadas na proximidade de uma grande infraestrutura de transporte2, existente ou projetada 
(vd. quadro VII.2.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Recetor sensível é o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana, de acordo com a 
alínea q) do artigo 3.º do RGR. 
2 Neste âmbito importa esclarecer os conceitos de grande infraestrutura de transporte rodoviário, uma vez que é a única que 
influencia as áreas integradas em perímetros urbanos e que, deste modo, poderão ser classificadas como zonas sensíveis ou mistas. 
De acordo com a alínea g) do artigo 3.º do RGR, uma grande infraestrutura de transporte rodoviário corresponde ao troço ou conjunto 
de troços de uma estrada municipal, regional, nacional ou internacional identificada como tal pela Estradas de Portugal, E.P.E., onde 
se verifique mais de três milhões de passagens de veículos por ano.     

Quadro VII.2.1 

Valores limite à exposição ao ruído ambiente exterior, por zona 

  Zonas mistas 
Zonas 

sensíveis 

Zonas sensíveis 
na proximidade de uma 
grande infraestrutura 

de transporte existente 
ou de transporte aéreo 

projetada 

Zonas sensíveis na 
proximidade de uma 

grande infraestrutura de 
transporte não aéreo 

projetada 
Lden 65 dB(A) 55 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Ln 55 dB(A) 45 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 
Fonte: DL 9/2007 (RGR) 
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No caso de Viana do Alentejo, a única informação disponível sobre o tráfego diário nas infraestruturas 
de transporte rodoviário são as constantes no Relatório que acompanhou os Mapas de Ruído do 
Concelho de Viana do Alentejo, de 20061, a qual permite concluir que a rodovia com maior volume de 
tráfego é a ER 254, onde se atingem, em média, 2908320 passagens de veículos por ano nos troços 
mais movimentados, valor abaixo do limiar dos três milhões, que permitiria a sua classificação como 
grande infraestrutura de transporte rodoviário. 
 
Na elaboração dos Mapas de Ruído do concelho de Viana do Alentejo foram consideradas como 
fontes de ruído: 
 
1. as principais vias de tráfego rodoviário (ER 254, ER 2, EN 257, R. 5 de Outubro, R. do Lagar 

Novo e R. do Rossio); 
2. o tráfego ferroviário; 
3. a zona industrial de Viana. 
 
Os resultados obtidos mostram que os níveis de ruído no concelho não são, de um modo geral, 
muito elevados, registando-se uma distribuição linear dos níveis de ruído ambiente exterior mais 
elevados nos dois períodos de referência considerados, correspondente aos principais eixos viários 
já mencionados. A intensidade do ruído gerado por estas infraestruturas diminui na razão inversa da 
distância às mesmas. A este respeito assinala-se a existência de uma faixa de ruído Lden > 55 dB(A) 
entre 150 a 200 metros para cada lado da ER 254. Nas restantes vias a largura da referida faixa é 
inferior. No período noturno a distribuição é semelhante, embora com níveis menores, registando-se 
uma diferença de valores máximos na ordem de menos 10 dB(A) entre os dois indicadores de 
referência, o Lden e o Ln  (vd. figuras VII.2.1 e VII.2.2 e Anexo II – peças gráficas). 
 
 

                                                             
1 Elaborados pela empresa dBLab (Laboratório de Acústica e Vibrações, Lda.) e os quais constituem um anexo do PDM. 
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No interior dos aglomerados, o tráfego de atravessamento constitui uma das principais fragilidades 
sonoras em meio urbano, sobretudo devido à quantidade e velocidade dos veículos e aos momentos 
de aceleração e desaceleração, mais frequentes nas áreas urbanas. Esta fragilidade poderá ser 
mitigada com a construção das vias circulares ou com outras medidas de redução de ruído (vd. 
capítulo V.4). 
 

DAS ÁREAS DE CONFLITO 
 
As áreas de conflito correspondem às áreas onde a população se encontra sujeita a níveis de ruído 
superiores aos limites máximos permitidos pela legislação, conforme o exposto no quadro VII.2.1. No 
caso do concelho de Viana do Alentejo, consideram-se os limiares das zonas mistas, dadas as 
características dos usos existentes e previstos. 
 
Com efeito, as áreas de conflito ocorrem sobretudo ao longo das principais vias rodoviárias que 
intersetam as sedes de freguesia e a sede de concelho. Dentro do perímetro urbano de Viana do 
Alentejo, as áreas com maiores níveis de ruído ocorrem (vd. figuras VII.2.3 e VII.2.4): 
 

1. na ER 254 e numa faixa envolvente de cerca de 20 metros para cada lado da via e que se 
estende, para sul, até à interseção com a EN 257; 

2. na EN 257 e na envolvente desta infraestrutura, designadamente ao longo de toda a Rua do 
Rossio e Rua 5 de Outubro; 

3. na ER 384; 
4. na rua que liga a ER 384 à EN 257; 
5. na EM 516 ou Rua de São Pedro. 
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Figura VII.2.3 
Áreas de conflito, indicador Lden, Viana do Alentejo 

 

 
Fonte: dBLab (2006) e CIMAC (2008). Base cartográfica: DGT (2012). 
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As áreas de conflito identificadas nesta vila totalizam1, para o indicador Lden, 922 residentes e, para 
o indicador Ln, 662 residentes, o que corresponde, respetivamente a 36% e 25,8% da população do 
aglomerado (quadro VII.2.2). 
 
 

                                                             
1 Os cálculos apresentados são uma estimativa do número de habitantes expostos a valores superiores aos permitidos. Para obter 
esses dados procedeu-se ao cruzamento das áreas de conflito com a população residente nas respetivas subseções estatísticas da 
BGRI do INE de 2011. Entende-se que estes valores estarão por excesso, uma vez que a faixa de ruído com níveis acima dos permitidos 
não abrange a totalidade da subseção estatística, cingindo-se mesmo a pouco mais que a largura da via.  

Figura VII.2.4 
Áreas de conflito, indicador Ln, Viana do Alentejo 

Fonte: dBLab (2006) e CIMAC (2008). Base cartográfica: DGT (2012). 
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Na vila de Alcáçovas, as áreas de conflito estão essencialmente associadas aos eixos viários (vd. 

figuras VII.2.5 e VII.2.6) definidos pela EN 257 e ER 2.  

Figura VII.2.5 
Áreas de conflito, indicador Lden, Alcáçovas 

 

              Fonte: Adaptado, dBLab (2006) e CIMAC (2008). Base cartográfica: DGT (2012). 

Quadro VII.2.2 
População potencialmente exposta a níveis de ruído acima dos limiares previstos para zonas sensíveis 

 

População residente potencialmente 
exposta9 (limiar das zonas sensíveis) 

% de população potencialmente 
exposta (limiar zonas mistas) 

Lden >65 db(A) Ln >55 db(A) Lden >65 db(A) Ln >55 db(A) 
Viana do Alentejo 922 662 36,0 25,8 

Alcáçovas 676 651 35,7 34,4 
Aguiar 389 174 49,5 22,1 

Total concelho 1987 1487 34,6 25,9 
             Fonte: dBLab (2006) e CIMAC (2008); BGRI INE (2011) 
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Estes eixos viários assumem a dupla função de distribuição e atravessamento no interior deste 
aglomerado, sendo assim responsáveis pela identificação de uma área de conflito que abrange mais 
de 650 residentes, em ambos os indicadores (Lden e Ln), ao que corresponde aproximadamente 35% 
da população residente (vd. quadro VII.2.2). 
 
Em Aguiar, a área de conflito identificada encontra-se associada unicamente à ER 254, a qual 
atravessa o aglomerado, abrangendo, nos indicadores Lden e Ln, respetivamente 389 e 174 residentes. 

Figura VII.2.6 
Áreas de conflito, indicador Ln, Alcáçovas 

 

       Fonte: Adaptado, dBLab (2006) e CIMAC (2008). Base cartográfica: DGT (2012). 
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Estes valores correspondem a 49,5% e 22,1% do total de população do lugar (vd. quadro VII.2.2 e 
figuras VII.2.7 e VII.2.8). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura VII.2.7 
Áreas de conflito, indicador Lden, Aguiar 

 

      Fonte: Adaptado, dBLab (2006) e CIMAC (2008). Base cartográfica: DGT (2012). 
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Constata-se que os aglomerados com menor percentagem de população residente em áreas de 
conflito, no período diurno, são Alcáçovas e Viana do Alentejo, enquanto no período noturno 
Aguiar apresenta a situação mais favorável (vd. quadro VII.2.2). 
 
Para ultrapassar alguns dos conflitos detetados e contribuir para o aumento da qualidade de vida da 
população, não obstante outras medidas que possam resultar de um eventual plano de redução de 
ruído a ser elaborado com âmbito e escala adequados, apontam-se preventiva e preliminarmente 
soluções a concretizar: 

Figura VII.2.8 
Áreas de conflito, indicador Ln, Aguiar 

 

       Fonte: Adaptado, dBLab (2006) e CIMAC (2008); Base cartográfica: DGT (2012). 
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1. colocar barreiras acústicas nas áreas de maior conflito associadas às vias viárias e/ou utilização 
de obstáculos naturais para obter um efeito de barreira desejado, e.g., através da utilização de 
árvores de porte; 

2. construir circulares externas aos principais aglomerados que permitam escoar o trânsito de 
atravessamento, sem que este tenha que circular no interior dos aglomerados (vd. capítulos V.4 
e V.5); 

3. obrigar à redução da velocidade no interior da malha urbana utilizando para o efeito diversas 
técnicas. Sem prejuízo de outras (vd. também capítulo V.5.): 

i. sinalética (horizontal, vertical ou luminosa); 
ii. criação de “zonas 30”; 
iii. reperfilamento funcional de algumas vias; 
iv. criação de obstáculos específicos; 
v. bandas/lombas; 
vi. piso dissuasor da velocidade; 
vii. maior educação/sensibilização junto dos condutores; 

4. promover a segregação do tráfego no interior da malha urbana, do seguinte modo: 
i. por tipo de veículo e suas funções (pesados, comerciais, etc.); 
ii. por vias, em função das suas caraterísticas, hierarquia ou funcionalidade. 

 
 

VII.2.2. A QUALIDADE DA ÁGUA NO CONCELHO 
 
 
A qualidade da água constitui um fator determinante de atratividade e competitividade de um território. 
A sua importância estende-se desde a água que circula no sistema público de distribuição, passando 
pela água que é extraída de captações particulares, pela água que circula nos cursos de água ou que 
é retida nas albufeiras, até às águas usadas para recreio e lazer. 
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No que concerne à água que é distribuída através do sistema público verifica-se que os dados 
provenientes do Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Viana do Alentejo indicam que são assegurados os critérios de qualidade 
decorrentes da legislação em vigor. 
 
A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000 (Diretiva 
Quadro da Água – DQA), transposta para a ordem jurídica nacional pela Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro (Lei da Água), enquadra a questão da classificação das massas de água superficiais1 e 
subterrâneas2. O estado final das massas de água superficiais e subterrâneas encontra-se publicado 
nos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica3. 
 
No caso das massas de água superficiais a classificação final integra a classificação do Estado 
Ecológico e do Estado Químico, sendo que o Estado de uma massa de água de superfície é definido 
em função do pior dos dois Estados, Ecológico ou Químico. 
 
O concelho de Viana do Alentejo integra a bacia hidrográfica do Sado, a qual é abrangida pela região 
hidrográfica 6, e interseta um total de 25 sub-bacias de massas de água definidas no âmbito do 
disposto na DQA. Destas, 20 correspondem a massas de água da categoria Rios e cinco a massas 
de água da categoria Lagos ou Albufeiras.  
 
No que respeita ao estado final das massas de água superficiais integradas no concelho de Viana, 
verifica-se que mais de 70% mereceram a classificação de razoável, cinco possuem bom estado e, 
duas estado medíocre. A três das cinco albufeiras existentes no concelho4 foi atribuída a classificação 
de bom estado (vd. quadro VII.2.3). 

                                                             
1 As massas de água superficiais incluem as albufeiras, ribeiros, rios e canais, ou troços de ribeiros, rios ou canais, águas de transição 
ou uma faixa de águas costeiras (Lei n.º 58/2005, art.º 4.º). 
2 As massas de água subterrâneas correspondem a um meio de águas subterrâneas (que se encontram abaixo da superfície do solo, 
na zona saturada, e em contacto direto com o solo ou com o subsolo) delimitado que faz parte de um ou mais aquíferos (Lei n.º 58/2005, 
art.º 4.º). 
3 No caso de Viana do Alentejo corresponde ao Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica integrada na Região Hidrográfica 6, Volume I, 
Parte 2, Tomo 7. 
4 Foram consideradas as albufeiras que se localizam total ou parcialmente no concelho de Viana do Alentejo. 
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Na categoria rios, apenas o afluente do Rio Xarrama a montante da albufeira de S. Brissos e o troço 
deste rio a jusante da albufeira obtiveram a classificação de bom estado, não apresentando sinais de 
degradação (vd. figura VII.2.9). 
 
O estado medíocre foi atribuído ao afluente da Ribeira do Vale da Ursa, localizado a jusante da 
albufeira da Herdade de Vale da Lameira, e ao troço montante da Ribeira das Alcáçovas fora do 
concelho de Viana, mas cuja bacia ainda é abrangida por este concelho (vd. figura VII.2.9). 
 
No primeiro caso, a classificação deveu-se à degradação da vegetação ripária, degradação 
hidromorfológica, elevada carga de sedimentos, contaminação orgânica e à presença de espécies 
infestantes, cujas principais causas são atribuídas aos impactes da atividade agrícola (hortas) e das 
pastagens. Na Ribeiras das Alcáçovas, as escorrências de terrenos agrícolas serão a principal causa 
para o estado medíocre da massa de água. 
 
Os cursos de água mais importantes deste concelho (Rio Xarrama e Ribeira de Alcáçovas) foram 
classificados com um estado final razoável (vd. figura VII.2.9). As escorrências de terrenos agrícolas 
e as pressões hidromorfológicas são apontadas como causas comuns para o estado destas massas 
de água. No Rio Xarrama acrescem as rejeições pontuais urbanas, o espalhamento de efluentes agro-
pecuários no solo e as rejeições difusas de origem industrial, enquanto na Ribeira de Alcáçovas, 

Quadro VII.2.3 
Estado final das massas de água superficiais, concelho de 

Viana 
Estado final Lagos Rios Total Geral 

Bom 3 2 5 

Medíocre  2 2 

Razoável 2 16 18 

Total Geral 5 20 25 

           Fonte: ARH Alentejo, 2012 
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designadamente na massa de água a montante da albufeira do Pego do Altar, as rejeições pontuais 
(urbanas e suinícolas), o espalhamento de efluentes agropecuários no solo e as rejeições difusas de 
origem industrial concorrem igualmente para a atribuição deste estado. 

 
A classificação final das massas de água subterrâneas integra a classificação do estado 
quantitativo e do estado químico, sendo que o Estado de uma massa de água subterrânea é definido 
em função do pior dos dois estados, quantitativo ou químico. 
 

Figura VII.2.9 
Estado final das massas de água superficiais 

 

Fonte: ARH Alentejo, 2012; CAOP, 2014. 
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As massas de água subterrâneas que intersetam o concelho de Viana do Alentejo são o Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Sado e o sistema aquífero de Viana do Alentejo – Alvito, as quais 
apresentam um bom estado final. 
 
O bom estado final destas massas de água traduz de um bom estado quantitativo e químico. O 
primeiro é alcançado quando: 
 
1. o nível da água na massa de águas subterrânea é tal que os recursos hídricos subterrâneos 

disponíveis não são ultrapassados pela taxa média anual de captação a longo prazo; 
2. os níveis freáticos não estão sujeitos a alterações antropogénicas que possam: 
 
a. impedir alcançar os objetivos ambientais para as água superficiais associadas; 
b. deteriorar significativamente o estado dessas águas; 
c. provocar danos significativos nos ecossistemas terrestres associados; 
d. originar intrusões de água salgada ou outras, associadas a origens antrópicas. 
 
O bom estado químico é atingido quando: 
 
1. a composição química da massa de água subterrânea é tal que as concentrações de poluentes: 
 
a. não apresentam os efeitos de intrusões salinas ou outras; 
b. não ultrapassam as normas de qualidade aplicáveis nos termos de outros instrumentos jurídicos 
comunitários relevantes; 
c. não são de molde a impedir que sejam alcançados os objetivos ambientais para as águas 
superficiais associadas, nem a reduzir significativamente a qualidade química ou ecológica dessas 
massas, nem a provocar danos significativos nos ecossistemas terrestres diretamente dependentes 
da massa de águas subterrâneas; 
2. as modificações da condutividade não revelam a ocorrência de intrusões salinas ou outras na 

massa de água subterrânea. 
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 VII.2.3. A SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO CONCELHO 
 
 
A segurança rodoviária é uma temática transversal a alguns capítulos do PDM, na medida em que se 
relaciona com a questão das infraestruturas viárias, designadamente com o seu estado de 
conservação, sinalização e organização funcional, mas também com a mobilidade e acessibilidade, 
influenciando a qualidade de vida da população em geral. 
 
A sinistralidade rodoviária constitui um problema de saúde pública que neste âmbito não poderia 
deixar de ser abordado, uma vez que o seu diagnóstico em conjunto com o diagnóstico efetuado nos 
capítulos já mencionados permitirá aferir sobre a necessidade de medidas específicas no plano da 
prevenção ou da segurança rodoviária, fornecendo assim indicações importantes para o capítulo do 
ordenamento. 
 
A dimensão deste problema levou à definição de um “Plano Nacional de Prevenção Rodoviária”, 
em 2003, cujo objetivo essencial passava concretamente pela redução de 50% do número de 
mortos e feridos graves até ao ano 2010, com referência à média de sinistralidade dos anos de 
1998 a 2000, sendo ainda mais ambicioso para “peões, utentes de veículos de duas rodas a motor e 
utentes acidentados dentro das localidades”, em que a redução deveria atingir os 60% (MAI, 2003). 
 
Tendo-se constatado que essas metas foram, na generalidade, alcançadas antes do término desse 
período e que, não obstante a melhoria significativa da sinistralidade rodoviária ocorrida desde o final 
da década de noventa até 2006 (redução de 54,5% da mortalidade nos acidentes de viação contra 
23,8% da média da U.E.), o rácio de mortos por milhão de habitantes, em 2006, ainda se situava 
acima da média da U.E. a 27 (91 contra 86), foi publicada, em 2009, a “Estratégia Nacional de 
Segurança Rodoviária” (ENSR) para o período 2008-2015, da responsabilidade da Autoridade 
Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).  
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Este documento estratégico assume como objetivo qualitativo “colocar Portugal entre os 10 países 
da U.E. com mais baixa sinistralidade rodoviária” e como objetivos quantitativos: a redução da 
sinistralidade rodoviária para valores na ordem dos 78 e 62 mortos por milhão de habitantes até 
2011 e 2015, respetivamente (ANSR, 2009). 
 
Os dados da sinistralidade rodoviária mostram que em Portugal, entre 2004 e 2012, se registou 
uma evolução bastante favorável de todos os indicadores, em especial no número de feridos graves 
e de vítimas mortais, com reduções na ordem dos 53,6% e 29,9%, respetivamente (vd. quadro 
VII.2.4).  

 

Quadro VII.2.4 
Evolução do número de acidentes, vítimas mortais e feridos, 2004-2008-2012 

  
Acidentes 
c/ vítimas 

Vítimas 
mortais 

Feridos 
graves 

Feridos 
leves 

Total de 
vítimas 

Portugal 

2004 38930 1024 4190 47819 52009 
2008 33613 776 2606 41327 43933 
2012 29867 718 1941 36164 38823 
Var. abs. 04-08 -5317 -248 -1584 -6492 -8076 
Var. abs. 08-12 -3746 -58 -665 -5163 -5110 
Var. abs. 04-12 -9063 -306 -2249 -11655 -13186 
Tx. Var. 04-08 -13,66 -24,22 -37,80 -13,58 -15,53 
Tx. Var. 08-12 -11,14 -7,47 -25,52 -12,49 -11,63 
Tx. Var. 04-12 -23,28 -29,88 -53,68 -24,37 -25,35 

Viana do 
Alentejo 

2004 13 0 5 13 18 
2008 26 2 4 28 34 
2012 12 0 1 12 13 
Var. abs. 04-08 13 2 -1 15 16 
Var. abs. 08-12 -14 -2 -3 -16 -21 
Var. abs. 04-12 -1 0 -4 -1 -5 
Tx. Var. 04-08 100,00 - -20,00 115,38 88,89 
Tx. Var. 08-12 -53,85 -100,00 -75,00 -57,14 -61,76 
Tx. Var. 04-12 -7,69 - -80,00 -7,69 -27,78 

Fonte: ANSR 
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Atentando para a evolução nos dois subperíodos considerados (2004-2008 e 2008-2012)1 verifica-se 
que as quebras mais significativas nos indicadores da sinistralidade rodoviária dizem respeito aos 
primeiros quatro anos, o que deverá estar associado aos efeitos da implementação do Plano Nacional 
de Prevenção Rodoviária (vd. quadro VII.2.4).  
 
No concelho de Viana do Alentejo destaca-se a melhoria observada no número de feridos graves, 
tendo passado de 5, em 2004, para 1, em 2008, ao que correspondeu um decréscimo de 80%. Em 
igual período é de assinalar a redução no número de vítimas de acidentes de viação (-27,8%). Em 
2004 e 2012 não houve registo de vítimas mortais resultantes de acidentes de viação ocorridos neste 
concelho (vd. quadro VII.2.4). 
 
Não obstante a evolução positiva ocorrida entre 2004 e 2012 em todos os indicadores da sinistralidade 
rodoviária deste concelho, em 2008 o número de acidentes de viação face a 2004 duplicou, embora 
tenha havido uma redução de 20% no número de feridos graves (vd. quadro VII.2.4). 
 
No que concerne à distribuição espacial dos acidentes de viação no concelho de Viana do Alentejo 
assinalam-se a EN 257, a ER 254, a ER 384 e a ER 2, tal como se pode observar na figura VII.1.1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             
1 Considerou-se oportuna a escolha destes dois subperíodos de análise dos indicadores da sinistralidade rodoviária, na medida em que 
2004 é o ano subsequente ao da definição do PNPR, 2008 é o ano anterior ao da definição da ENSR e 2012 é o último ano para o qual 
existem dados. Com a definição destes intervalos pretendem-se avaliar os efeitos dos dois documentos mencionados. 
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