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Caros Munícipes,

As autoridades chinesas identificaram, em dezembro de 2019, um novo coro-
navírus, cujo epicentro foi registado naquele país (China). Nesta edição do 
Boletim Municipal preparámos um dossier “COVID-19”, para que possa ficar 
com mais informação sobre o assunto e ficar a conhecer melhor algumas das 
medidas preventivas tomadas pelo município.

Como se sabe, a nível europeu, países como Itália e Espanha têm sido grave-
mente assolados, registando números bastante elevados de infetados e, a 
lamentar, muitas mortes.

Em Portugal, e em particular na região do Alentejo, a prevenção e o combate 
têm sido exemplares. Foram, desde logo, tomadas medidas preventivas, tanto 
pelo Governo, como pela população, de forma proactiva, o que decerto terá 
ajudado a mitigar uma “explosão” de casos.

No concelho de Viana do Alentejo, para que continuemos a manter uma boa 
situação, todos temos de ser exigentes com os nossos comportamentos e 
continuar a seguir as recomendações das organizações de saúde. Deixo uma 
palavra de apreço a toda a população pela sua postura e  conduta respon-
sável, bem como a todas as entidades e a todos aqueles que NÃO PODEM 
FICAR EM CASA porque têm de trabalhar.

O Executivo Municipal tem acompanhado a situação, em articulação com as 
diversas entidades locais, regionais e nacionais, de forma a respondermos o 
melhor possível aos problemas que vão surgindo no nosso território, quer 
para os trabalhadores da autarquia, quer para toda a população. Para além 
das medidas já aprovadas, nomeadamente através da criação do Fundo de 
Emergência Municipal (ver página 13), o Município continuará a acompanhar 
a evolução da situação e a tomar outras medidas que considere necessárias, 
sempre no interesse da nossa população.

Com a colaboração de todos, ultrapassaremos este momento difícil tão breve 
quanto possível. Por isso, importa manter todas as precauções tidas até aqui.

Citando Sua Excelência, o Presidente da República: “Se queremos liberdade 
em maio, temos de a ganhar em abril”.

Este ano, como constataram, a democracia e a liberdade de abril foram ce-
lebradas de outra forma, ou seja, através dos canais digitais. Seguimos as 
recomendações da DGS-Direção-Geral da Saúde, e não celebrámos junto da 
população, como gostaríamos, mas não deixámos de assinalar esta data tão 
importante, inclusivé entoando a mítica “Grândola, Vila Morena” pelas ruas 
das três freguesias na manhã do dia 25 de abril. 

Neste período exigente e em que vivemos confinados, deixo-vos uma palavra 
de alento, agradecimento e esperança, para que juntos, consigamos ultrapas-
sar este momento difícil!

O Presidente da Câmara Municipal
Bernardino Bengalinha Pinto

EDITORIAL

Bernardino Bengalinha Pinto
presidente@cm-vianadoalentejo.pt
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COVID-19: Mais vale prevenir…
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Foi assinado nos Paços do Concelho, no passado dia 13 
de março, com a empresa Protecnil – Sociedade Técnica 
de Construções, SA, o contrato relativo à “Empreitada de 
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de 
Viana do Alentejo” e que corresponde à 3ª fase da Requa-
lificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana 
do Alentejo, no âmbito do Alentejo 2020. A obra, efetuada 
no âmbito do PARU – Plano de Ação de Regeneração Ur-
bana, orçada em mais de 600.000,00 € é comparticipada 
pelo FEDER, num montante de cerca de 400.000,00€.
A intervenção visa a continuação da reabilitação do espa-
ço público, nomeadamente a conclusão da renovação do 

pavimento com vista a aumentar o conforto dos residen-
tes e visitantes. Pretende-se ainda com esta intervenção 
valorizar o enquadramento urbano dos elementos patri-
moniais e eliminar os elementos dissonantes do sistema 
de iluminação pública.
A obra vai incidir nas infraestruturas, principalmente es-
gotos pluviais e domésticos e estruturas elétricas e de 
telecomunicações, nos pavimentos e na melhoria da rede 
de iluminação pública. 

Assinatura do contrato da 3ª fase da Requalificação do Centro Histórico de Viana 

Assinatura do contrato da empreitada do Centro Social de Aguiar
Realizou-se no passado dia 17 de fevereiro a celebração do 
contrato de empreitada de “Construção do Centro Social 
de Aguiar”, entre o Município de Viana do Alentejo e a 
empresa Ecimop – Construção Civil, Obras Públicas e Par-
ticulares, Arquitetura e Engenharia, S.A.
Recorde-se que esta candidatura já se encontra aprovada, 
no âmbito do Alentejo 2020, com um investimento total 
de cerca de 1.100.000,00€, com vista à criação de um equi-
pamento social, cultural e desportivo.

Esta nova resposta social, a construir de raiz, irá ter uma 
área de mais de 1000m2 dividida em três zonas: espaço 
polivalente (para a prática de desportos e realização de 
eventos), biblioteca e uma área dedicada ao voluntariado.
O montante da comparticipação comunitária FEDER é de 
cerca de 800.000,00€.
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O Município de Viana do Alentejo mantém a taxa mínima do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 2020, fixada em 
0,3% (a taxa pode variar entre 0,3% e 0,45%). 
Por outro lado, o Município manterá os descontos no impos-
to a pagar para os agregados familiares com filhos. A redução 
é de 20€ para famílias com um filho; 40€ para as que têm 
dois e 70€ para as que têm três ou mais filhos. De salientar 
que o desconto do IMI será efetuado automaticamente e cal-
culado de acordo com o número de dependentes.
No que diz respeito à derrama, o Município mantém, igual-
mente, a isenção para as microempresas com um volume de 
negócios inferior a 150.000€/ano.
O Município de Viana pretende, desta forma, beneficiar os or-
çamentos familiares dos munícipes, bem como atrair novos 
residentes e empresas tendo em conta as potencialidades do 
concelho.

Município mantém IMI no mínimo

A iluminação pública na Quinta da Joana vai ser alvo de 
intervenção, resultante de uma outra candidatura sobre 
eficiência energética.

O projeto prevê a aquisição e instalação de equipamen-
tos com maior eficiência energética para substituição da 
iluminação pública existente. Pretende-se com esta inter-
venção a diminuição das emissões de gases com efeito 
de estufa, bem como a redução dos custos de exploração 
aliada à promoção de boas práticas energético-ambien-
tais.
O investimento ascende a cerca de 30.000,00€, financiado 
pelo FEDER em 95%.

Iluminação pública na Quinta da Joana vai ser substituída

O Município de Viana viu aprovada a sua candidatura a 
fundos comunitários para a melhoria do comportamento 
térmico e eficiência energética do edifício dos Paços do 
Concelho.
A operação tem como finalidade a implementação de um 
conjunto de medidas de eficiência energética com vista 
à redução do consumo de energia e dos custos de explo-
ração da infraestrutura e a promoção de boas práticas 
energético-ambientais. 

Para tal, a intervenção vai incidir na substituição de caixi-
lharia e de lâmpadas, instalação de sistema solar fotovol-
taico, bem como a instalação de um sistema de monitori-
zação dos consumos energéticos. 
O financiamento ascende a cerca de 50.000,00, financiado 
pelo FEDER em 45%.

Município vê candidatura aprovada sobre eficiência energética



Teve início no passado dia 4 de abril, a obra do Circuito Hi-
dráulico de Viana do Alentejo e o respetivo Bloco de Rega, 
com a instalação do estaleiro.
Entretanto, já teve início a decapagem na zona de conduta 
da rede primária e da rede secundária de rega, seguindo-se 
a escavação para a montagem da tubagem. A obra, a cargo 
da empresa DST Group, está orçada em cerca de 11 milhões 
de euros e tem um prazo de execução de 13 meses. 
Da responsabilidade da EDIA – Empresa de Desenvolvimen-
to e Infraestruturas do Alqueva, SA., o projeto irá abranger 
uma área de 4800 hectares e 38 quilómetros de condutas, 
beneficiando a agricultura no concelho, nomeadamente a 
transformação de sequeiro em regadio.
O Município de Viana considera que este é um projeto 
muito importante para o desenvolvimento do concelho 
e da região, em particular para a atividade agrícola, que 
em muito beneficiará com a disponibilidade da água do 
Alqueva, para o desenvolvimento de novos projetos e de 
atividades ligadas à agricultura.
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No âmbito da semana da Proteção Civil, que decorreu de 
2 e 6 de março, o CDOS - Comando Distrital de Operações 
de Socorro de Évora agendou ações de sensibilização/in-
formação destinadas à população, em especial a grupos 
mais vulneráveis, nomeadamente idosos e crianças. 
A iniciativa contou com o apoio do Município de Viana 
do Alentejo, em particular das áreas de Proteção Civil e 
de Ação Social. Deste modo, o Pólo de Viana do Alentejo 
da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de 
Évora associou-se a esta iniciativa e prestou apoio na re-
alização de duas ações sobre “A Proteção Civil começa na 

minha casa”, o tema escolhido para 2020, que pretende 
destacar o papel fundamental dos cidadãos em caso de 
emergência ou catástrofe, contribuindo para a sua prote-
ção e segurança coletiva.
Beneficiando da existência do Curso de “Conversas sobre 
Saúde” em Alcáçovas, no dia 2 de março, teve lugar a pri-
meira ação, na Biblioteca de Alcáçovas. Já no dia 6 de 
março, considerando o curso de “Saúde e Socorrismo” em 
Viana do Alentejo, teve lugar outra ação de sensibilização/
informação, no Centro do Cante e do Saber.

Município junta-se às comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil

Já começaram as obras
do Bloco de Rega
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Continua a empreitada de substituição da iluminação pú-
blica por tecnologia LED mais eficiente. O projeto que jun-
ta os 14 municípios do Alentejo Central, visa a melhoria 
da gestão e eficiência energética que potencie poupanças 
económicas e uma sustentabilidade ambiental acrescida. 
De salientar que, no concelho, serão substituídas cerca 
de 2800 luminárias o que vai permitir uma redução no 
consumo de energia superior a 50%.

Iluminação pública substituída

O Município está a criar uma bolsa de estacionamento 
junto à Rua da Belavista, em Alcáçovas. 

Criação de estacionamento em 
Alcáçovas

O Município está a proceder à construção de “gigantes” 
para suportar ou conter o muro do Cemitério de Viana 
do Alentejo. 

Cemitério de Viana

No âmbito do projeto da mobilidade elétrica (MOBI.E) foi 
implantado no passado mês de fevereiro um posto de car-
regamento de veículos elétricos, na rua Comandante Faria 
e Melo, em Viana do Alentejo.
O posto de carregamento é do tipo semi-rápido e está equ-
ipado com duas tomadas para veículos elétricos.
Nesta altura, aguarda-se a sua ligação à rede por parte da 
empresa concessionária para entrada em funcionamento.

Projeto MOBI.E

Na freguesia de Aguiar, o Município está atualmente a 
desenvolver os trabalhos de preparação do terreno para 

proceder posteriormente a pavimentações na Azinhaga 
do Sexto Palheiro.

Asfaltamentos no concelho
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Unidade de Cuidados na Comunidade | Centro de Saúde de Viana do Alentejo
Tel.: 266 930 050 | Tm: 969 352 804 |  e-mail: marilia.rasquinho@alentejocentral2.min-saude.pt

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

O vírus que causa pneumonias virais foi detetado na Chi-
na no final de 2019, agora denominado cientificamente de 
Covid-19, já infetou quase 2,5 milhões de pessoas, em todo 
o mundo, fez mais de 166 mil vítimas mortais e recupe-
raram 636 mil! Segundo dados da Direção Geral da Saúde, 
referentes ao dia 20 de Abril, em Portugal registaram-se 
20.863 doentes infetados, dos quais se encontram 1208 in-
ternados e 215 em unidades de cuidados intensivos, 735 
mortes, e 610 tiveram alta do hospital. No Alentejo te-
mos 161 casos e no concelho de Viana do Alentejo não há 
qualquer registo. 

Trata-se de um novo tipo de coronavírus, que é transmiti-
do entre animais e que passou para os seres humanos, 
havendo já registos de transmissão pessoa a pessoa, mas 
ainda em circunstâncias não totalmente fundamentadas.
Os primeiros casos do vírus Covid-19 apareceram em mea-
dos de dezembro na cidade chinesa de Whuan, quando 
começaram a chegar aos hospitais pessoas com uma 
pneumonia viral. Percebeu-se que todas as pessoas tra-
balhavam ou visitavam com frequência o mercado de 
marisco e carnes de Huanan, nessa mesma cidade. Ainda 
se desconhece a origem exata da infeção, mas terão sido 
animais infetados, que são comercializados vivos, a trans-
miti-la aos seres humanos.

O período de incubação poderá ter até 24 dias e os sin-
tomas destes coronavírus são mais intensos do que uma 
gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades 
respiratórias, incluindo falta de ar. A gravidade deste vírus 
deve-se também ao facto de existirem muitos doentes 
assintomáticos que não estando doentes podem trans-
mitir o vírus a outros. 

Como prevenção, Portugal já fez acionar os dispositivos 
de saúde pública e tem em alerta o Hospital de São João, 
no Porto, o Curry Cabral e a Estefânia, em Lisboa. Refor-
çou o Serviço Nacional de Saúde, o Centro de Contacto do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS 24), através do número 
808 24 24 24, e a linha de apoio médico para triagem; e 
evitar que em caso de eventual contágio as pessoas não 
venham a encher os centros de saúde e as urgências dos 
hospitais. O confinamento social e o estado de emergência 

têm como objetivos controlar a doença, reduzir o número 
de pessoas contaminadas e de doentes a necessitarem de 
ventiladores. Um dado positivo é que atualmente estão a 
ser utilizados 54% dos ventiladores previstos.

Individualmente todas as pessoas se podem precaver, la-
vando muito bem as mãos, usar máscara e seguir as reco-
mendações da Direção Geral da Saúde.

Elaborado por: 
Enfª Celeste Gomes

UCC de Viana do Alentejo

O NOVO VÍRUS - CORONAVÍRUS
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Como medida preventiva e de reforço ao plano de con-
tenção da COVID’19, o Município de Viana do Alentejo, em 
articulação com todas as Juntas de Freguesia do Concelho, 
e no âmbito do protocolo de limpeza urbana em vigor, tem 
vindo a reforçar as ações de higienização e desinfeção do 
espaço público, nas três freguesias do concelho.

Estas ações periódicas e regulares continuam a incidir, 
nomeadamente, em espaços de maior frequência e per-
manência de pessoas, como zonas de comércio, zonas ATM 
(caixas multibanco) farmácias e Centros de Saúde.

Os equipamentos urbanos como contentores de resíduos 
indiferenciados, ecopontos e paragens de autocarro estão 
a ser, igualmente, objeto desta ação de higienização e des-
infeção efetuada através de equipamentos de pulverização 
com uma solução que segue as recomendações da Direção-
Geral da Saúde.

Para além destas ações, o Município tem realizado outras, 
em articulação com entidades locais e regionais, nomeada-
mente o encerramento temporário das áreas de serviço de 
autocaravanas, os sanitários públicos, e colocação de mate-
rial desinfetante junto das caixas multibanco.

Município de Viana reforça medidas preventivas COVID’19

Por forma a prevenir o contágio e a propagação do novo co-
ronavírus, o Município de Viana do Alentejo decidiu, no pas-
sado dia 16 de março, encerrar os serviços de atendimento ao 
público, recomendando a todos que privilegiem o contacto 
telefónico e /ou digital. 

Para além do edifício dos Paços do Concelho, encerraram 
também o edifício da Delegação de Alcáçovas, bem como o 
Parque Municipal da Quinta da Joana, evitando desta, forma, 
o contacto presencial.

Esta medida veio no seguimento de uma outra tomada por 
esta Autarquia que levou ao encerramento ao público de um 
conjunto de equipamentos, nomeadamente piscinas muni-
cipais, Cineteatro, Biblioteca de Viana e respetivos polos e 
postos de turismo, desde o dia 12 de março, até dia 5 de abril, 
previsivelmente.

Nesta altura foram também canceladas ou adiadas todas as 
iniciativas municipais em recintos fechados, as atividades da 
Universidade Popular, bem como as atividades municipais 
associadas aos pavilhões municipais, mercados e feiras. 

O Município determinou, ainda, não efetuar deslocações em 
transporte coletivo de passageiros municipal para fora do 
concelho.

Para além destas medidas, o Município efetuou sessões de 
informação destinadas aos trabalhadores e ativou o Plano 
de Contingência nos serviços municipais, que estabelece um 
conjunto de procedimentos a adotar com vista à redução dos 
riscos para a saúde dos trabalhadores. 

Município encerra serviços de atendimento ao público
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Plataforma “Na Minha Comunidade”
“Na Minha Comunidade” é um projeto de um portal web 
(http://naminhacomunidade.pt)
que visa divulgar comerciantes, produtores, restaurantes, 
farmácias, mercearias, e outros serviços em funcionamen-
to, com entregas ao domicílio ou take-away e que sejam 
uma mais-valia neste estado de emergência devido à pan-
demia COVID-19.
Neste sentido, encontram-se abertas as inscrições gratui-
tas para os comerciantes/empresários que se enquadrem 

nesta temática. Para tal, basta preencher o formulário dis-
ponibilizado pela organização para que o seu negócio seja 
inserido na Plataforma “Na Minha Comunidade”, em 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfcvzaKVJzVzmyTJC…/
viewform
Em caso de dúvida na inscrição, poderá contactar a organ-
ização através do email inscrever@naminhacomunidade.
pt.

Gestão Autárquica - Covid - 19 - 

O Município de Viana do Alentejo juntou-se aos restantes 
municípios do Alentejo Central, na compra de materiais 
para o Hospital do Espírito Santo de Évora.
A medida surge para fazer face às necessidades mais ur-
gentes, decorrentes do surto de coronavírus, e contempla 
nesta primeira fase seis ventiladores, no valor de 150 mil 
euros. 
A entrega dos 3 primeiros ventiladores foi efetuada no 
passado dia 3 de abril, pelo Presidente do Conselho Inter-
municipal da CIMAC, José Calixto, e pelos vice-presidentes 
Carlos Pinto de Sá e António Recto.
Este é o contributo do Município de Viana às necessida-
des sentidas pelo Hospital do Espírito Santo de Évora e 
que irá, certamente, melhorar a capacidade de resposta 
desta unidade de saúde face ao crescente número de ca-
sos de coronavírus.
A este esforço não ficaram alheias 12 empresas do conce-

lho que também contribuíram, até à data, com donativos.
Numa segunda fase, os Municípios que integram a Co-
munidade Intermunicipal do Alentejo Central – CIMAC, 
pretendem ainda adquirir máscaras, luvas, zaragatoas, fa-
tos de proteção, kits de testes COVID’19, equipamentos e 
monitores multiparâmetros de cuidados intensivos.

Município junta-se à CIMAC na compra de ventiladores

#PortugalContraaViolência
Em tempos difíceis e extraordinários, de isolamento das 
famílias, para contenção da COVID-19, o Município de Vi-
ana do Alentejo e a Rede de Intervenção Local de Combate 
à Violência Doméstica do Concelho de Viana do Alentejo 
alertam para a importância de um estado de alerta re-
dobrado, à Violência Doméstica e às vítimas de violência 
doméstica.
O isolamento das famílias é essencial para a contenção da 
COVID-19, mas pode aumentar e agravar o risco de Violên-
cia Doméstica e limita ainda mais, as vítimas de violência 
doméstica em «pedir ajuda».
Mais do que nunca, é fundamental a comunidade estar 
atenta, construindo vizinhanças vigilantes e activas con-
tra a violência, para que as vitimas possam ter o apoio e 
o suporte de que tanto necessitam. Mais ainda, quando 
sabemos que a Violência Doméstica é um crime público e 
denunciar é uma responsabilidade de toda a comunidade.
A Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Domé-
stica continua a funcionar. Se precisar de ajuda ou tiver 
conhecimento de alguma situação de violência domés-
tica, envie uma mensagem para a Linha SMS 3060 ou 
ligue 800 202 148. São linhas gratuitas, funcionam 7 dias 
por semana, 24 horas por dia. 
Se viver uma relação violenta e abusiva, tenha à mão, os 
números de telefone já identificados, ou se não for seg-
uro, tente ainda decorar: 144 (Linha de Emergência Social) 
ou 112 (Número Nacional de Emergência, se sentir que a 
sua vida está em risco).
Dispõe ainda de recursos locais, como o Serviço de Infor-

mação Serviço de Informação, Atendimento e Apoio a 
Vitimas de Violência Doméstica do Concelho de Viana 
do Alentejo, disponível no 966 026 774 (Tlm.), 266 739 890 
(Tlf. Fixo) e em nav@caritasevora.pt (Email e Skype).
No ano de 2019, este Serviço Local registou 15 casos de 
Violência Doméstica em Atendimento e Acompanhamen-
to, traduzindo-se em 15 Vitimas de Violência Doméstica 
(Adultas), 22 Crianças e Jovens, num total de 37 elementos, 
a viver em contexto de Violência Doméstica, registando-
se um aumento de 36% comparativamente ao número de 
casos registados no ano de 2018.
De acordo com a mesma fonte, as Vitimas foram na sua 
totalidade, Mulheres, com idades compreendidas entre 
os 25-34 anos de idade, residentes no Concelho de Viana 
do Alentejo e cuja violência sofrida foi, na sua maioria 
Violência Física e Psicológica, exercida por ex-cônjuges 
ou ex-companheiros com quem viveram, continuando a 
manter-se a tendência já observada em anos anteriores e 
sobressaindo o contexto das relações de conjugalidade e 
intimidade, nos casos de Violência Doméstica registados. 
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Município criou Fundo de Emergência Municipal
A Câmara Municipal aprovou um pacote de medidas soci-
ais de apoio à população, no âmbito da pandemia do Co-
vid-19. Através da constituição de um Fundo de Emergên-
cia Social, as 20 medidas apresentadas têm como objetivo 
apoiar as famílias, as empresas, as IPSS e o movimento 
associativo.

Bengalinha Pinto, presidente do Município afirmou que “o 
Fundo de Emergência Municipal no valor de 150.000€ e 
este conjunto de medidas têm como objetivo minimizar 
os efeitos desta pandemia”. O autarca revelou ainda que 
”pretendem ser abrangentes de forma a apoiar famílias, 
particularmente os extratos mais desfavorecidos, como 
os idosos, os desempregados e as crianças, reforçando e 
apoiando a rede social que já existe no terreno, através 
da articulação e apoio às IPSS. Apoia ainda as empresas e 
o movimento associativo”. Bengalinha Pinto referiu ainda 
que “estes apoios da Autarquia deverão ser vistos como 
um complemento a outras medidas mais robustas do 
Governo.”

O documento inclui a suspensão do pagamento, até final 
do corrente ano de taxas referentes à ocupação de espaço 
público e publicidade de estabelecimentos comerciais; de 
rendas referentes aos espaços municipais arrendados ou 
concessionados para fins comerciais; das tarifas fixas dos 
serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos 
a todos os consumidores não domésticos nos meses de 
abril e maio.

As medidas estendem-se para todas as IPSS (Instituições 
Particulares de Solidariedade Social), nomeadamente à As-
sociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana 
do Alentejo e à Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha 
com a atribuição de apoios financeiros. No plano social 

decidiu ainda manter o pagamento mensal das bolsas de 
estudo, apesar da suspensão das aulas e comparticipar fi-
nanceiramente na realização de testes dos funcionários e 
utentes de lares do concelho.

A Câmara Municipal determinou, ainda, a suspensão tem-
porária de cortes de água e prorrogação dos planos de pa-
gamento de faturas para famílias com carência económica.
No que toca às empresas, o Município determinou o pa-
gamento de faturas de empresas locais num curo espaço 
de tempo, reforçando as orientações para aquisição de 
serviços/bens a empresas locais. Suspendeu ainda o paga-
mento da derrama de 2020 de todas as empresas locais.

As medidas previstas, algumas já a serem desenvolvidas 
no terreno, estabelecem um plano de desinfeção e higieni-
zação do espaço público em todo o Município, em articu-
lação com as Juntas de Freguesia.

O Município de Viana apoiou ainda a aquisição de venti-
ladores para o Hospital do Espírito Santo de Évora, através 
da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Cen-
tral.

O Município determinou ainda que se mantenham os 
apoios previstos em protocolos estabelecidos com o Movi-
mento Associativo, mesmo durante a paragem nas ativi-
dades. 

viana do alentejo | boletim municipal | 105
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Gestão Autárquica - Covid - 19 - 

Estabelecimentos abertos e entregas de bens essenciais no concelho
Devido à situação que o País atravessa, decorrente do sur-
to da Pandemia COVID’19, que obriga os cidadãos a ficar 
em casa, alguns estabelecimentos e entidades do conce-
lho mantém-se abertos e outros disponibilizam entregas 
ao domicílio de bens alimentares, medicamentos e ou-
tros, em particular, a pessoas mais vulneráveis, doentes 
de risco e idosos (mais de 65 anos), que não tenham qual-
quer suporte familiar.
O folheto, distribuído em todo o concelho, contempla 
informação sobre farmácias, mercearias, minimercados, 
supermercados e padarias, restaurantes (take-away), bem 
como distribuição de gás.
A informação estende-se ao apoio em entregas ao domicí-
lio que instituições/entidades do concelho estão a prestar, 
nomeadamente a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Viana do Alentejo, Delegação de Alcáçovas 

da Cruz Vermelha Portuguesa e Junta de Freguesia de Al-
cáçovas.
Disponíveis estão, também, os contactos de instituições 
de cariz social que dispõem de atendimento com marca-
ção prévia. São os casos da Associação Terra Mãe, Cáritas 
Paroquial de Viana do Alentejo, Loja Social do Concelho 
de Viana do Alentejo, Núcleo de Apoio à Vítima (NAV), 
Segurança Social e Terras Dentro – Associação para o De-
senvolvimento Integrado.
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Campanha “Cuida de Todos”
O Governo lançou a campanha “Cuida de Todos” com vista 
a angariar voluntários que queiram prestar serviço em la-
res e instituições de apoio a idosos.

As inscrições podem ser efetuadas através do portal:
https://www.cuidadetodos.com/

Apoio Maior – Voluntariado Jovem
A Direção Regional do Alentejo do IPDJ (Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude) lançou um projeto piloto 
de voluntariado jovem para apoiar as comunidades des-
favorecidas neste período de isolamento, nomeadamente 
na distribuição de bens alimentares e medicamentos, bem 
como no esclarecimento de dúvidas à comunidade. 

Este projeto, lançado em parceria com a Associação Na-
cional de Freguesias (ANAFRE), e que decorre até ao final 
de maio em Portalegre, Évora e Beja, destina-se a jovens 
entre os 18 e os 30 anos que irão beneficiar de formação, 
seguro e uma bolsa de apoio diária.

As candidaturas podem ser efetuadas através do portal 
https://programas.juventude.gov.pt/.

Para mais informações contactar os canais de comuni-
cação do IPDJ e das Juntas de Freguesia.

Município lança campanha para 
produção de máscaras
O Município lançou a Campanha “Rede Solidária de 
Produção de Máscaras”, com o objetivo de dar resposta às 
necessidades decorrentes da pandemia COVID’19.

Tendo em conta as recomendações da DGS – Direção-Geral 
da Saúde para o uso generalizado de máscaras, e dado que 
o mercado não consegue dar resposta às necessidades, o 
Município de Viana vai fornecer a matéria prima para con-
feção, de acordo com as normas hospitalares.

Esta campanha solidária e conjunta, na qual todos podem 
participar, insere-se na estratégia adotada pelo Município 
e vem de encontro às medidas que tem vindo a adotar, 
de forma a prevenir o contágio e a propagação do novo 
coronavírus no concelho.

Para esclarecimentos adicionais poderá contactar o Mu-
nicípio através do email voluntariado@cm-vianadoalente-
jo.pt ou pelo telefone 967 979 943.
Seja solidário e junte-se ao Município nesta campanha!

Gestão Autárquica - Covid - 19 - viana do alentejo | boletim municipal | 105
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Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso

No âmbito do Cartão Social do Reformado, Pensionista e 
Idoso, durante o ano de 2019, chegaram ao Município 53 
pedidos para atribuição do cartão, dos quais foram deferi-
dos 46. 

No total, no final do ano de 2019, existiam 581 cartões 
atribuídos e ativos, destacando-se a freguesia de Viana do 
Alentejo, com o maior número de beneficiários (318), se-
guida de Alcáçovas (169) e Aguiar (94) conforme o gráfico 
seguinte:

Em termos de benefícios, estes munícipes beneficiam não 
só de uma redução de 50% no pagamento de taxas e licen-
ças municipais e outros serviços, como também usufruem 
dos serviços da “Oficina Domiciliária” e de descontos em 
empresas/comerciantes do Concelho.

Fonte: CMVA

Beneficiários por freguesia

Ação Social

A Loja Social do concelho de Viana do Alentejo (uma par-
ceria do Município com as Associações Terra Mãe e Terras 
Dentro) continua a apoiar famílias em carência económica. 
Num momento de grave crise económica e de incerteza re-
lativamente ao futuro, decorrentes da pandemia COVID-19, 
a Loja Social de Viana pretende dar respostas de interven-
ção e emergência com o objetivo de suprir as necessidades 
imediatas de pessoas ou famílias carenciadas, através da 
cedência gratuita de bens, tais como: vestuário, calçado, 
têxteis, brinquedos, material didático e mobiliário.
A Loja Social está agora localizada na antiga Oficina da 
Criança, no edifício do Cineteatro Vianense, prevendo-se 
retomar os atendimentos presenciais (segundas-feiras: das 
14h às 17h) no próximo mês de maio, em data a anunciar, 
e salvaguardando sempre sempre eventuais restrições que 
resultem da atual conjuntura de saúde pública.

Contactos: 266 930 011 | 967 979 943 | acaosocial@cm-vianadoalentejo.pt

Loja Social em maio na antiga Oficina da Criança
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Em tempos de Mudança…

O dia - a – dia na Santa Casa da Misericórdia é agora bem 
diferente. 
A Pandemia COVID-19 trouxe-nos a exigência do cumpri-
mento rigoroso de medidas que afetaram não só os uten-
tes e as suas famílias, mas também os colaboradores. 
Os utentes passaram a permanecer em Isolamento. Sa-
bendo que esta medida acarreta alterações que podem 
ter um impacto significativo na vida dos utentes, pensá-
mos em algumas estratégias de intervenção delineadas 
de acordo com o estado emocional, cognitivo e compor-
tamental de cada um:
• Enquadrar e explicar a pandemia e a situação de isola-
mento de modo ajustado e reforçar a informação todas 
as vezes necessárias, mostrando que estamos disponí-
veis para esclarecer dúvidas e ajudar a compreender. 
• Validar os afetos, isto é, incentivar a que expressem os 
seus sentimentos e informar que é normal estar triste, 
aborrecido, zangado, sem esperança, sentir medo e an-
siedade.  
• Estar atentos aos utentes que exibem sinais de ansie-
dade mais pronunciados. Caso necessário, realizamos 
sessões individuais para que possam expressar as suas 
preocupações.
• Continuar a desenvolver as atividades lúdicas, procu-
rando envolver um maior número de utentes.
• Facilitar e promover oportunidades de contacto, in-
formando os utentes que podem e devem contactar os 
familiares, agora com maior frequência. 

Junto das famílias...
• Sendo a informação necessária, tivemos o cuidado de 
contactar todos os familiares, dando-lhes a conhecer as 

medidas de contingência 
adotadas pela Instituição, 
nomeadamente: a suspen-
são das visitas, o paga-
mento de mensalidade e 
outros que passam a ser 
realizados por Transfe-
rência Bancária. Os utentes na resposta social - Centro 
de Dia, passam a ficar nos seus domicílios, embora com 
o serviço de refeições e medicação assegurados diaria-
mente. O serviço de tratamento de roupa também fica 
assegurado.
• Para promover a redução dos níveis de ansiedade dos 
familiares e minimizar a distância, disponibilizamos 
para além do contacto telefónico, o serviço de Video-
chamadas, e incentivamos os familiares a contactarem 
os utentes. Sempre que é necessário e de acordo com 
a Avaliação, é a Equipa Técnica que contacta o familiar 
para incentivar este contacto. 
•Enviamos fotografias, sempre que nos é solicitado, no 
caso de utentes com perturbações cognitivas em que 
não é plausível o contacto telefónico ou por Videocha-
madas.

As medidas de contingência, também afetaram os colabo-
radores da Instituição. Os turnos foram organizados com 
maior número de horas, para que depois possam passar 
mais tempo no seu domicílio.
Em suma, todas as medidas impostas têm como objetivo 
geral, a salvaguarda do bem-estar de utentes, familiares, 
colaboradores e demais. 
Na esperança que vamos ultrapassar este tempo de crise, 
estamos mais unidos do que nunca. VAI TUDO CORRER 
BEM!

Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo

Oficina Domiciliária
A “Oficina Domiciliária” tem como princípio a execução de 
pequenas obras de reparação e conservação na habitação 
dos beneficiários do Cartão Social do Reformado, Pensioni-
sta e Idoso, até ao valor global de 400€ de dois em dois 
anos, por habitação permanente dos requerentes. Desde 
2009, data da sua criação, até 2019, a Câmara recebeu um 
total de 512 pedidos e concretizou 394.
No decorrer do ano de 2019 deram entrada nos serviços 
do Município, 42 pedidos de intervenção no âmbito deste 

programa, tendo sido concluídos 19. 
Foram ainda concluídos, em 2019, um total de 12 pedidos 
referentes ao ano de 2018, tendo assim sido concluídas em 
2019 um total de 31 intervenções no âmbito deste pro-
grama.
Relativamente ao tipo de pedidos, destacam-se as substi-
tuições de banheiras por poliban e colocação de corrimão 
em escadas, entre outros.

Antes Depois

Ação Social
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No ano de 2019, através do serviço de atendimento e acom-
panhamento social - SAAS, apoiamos 135 agregados familiares, 
perfazendo um total de 350 pessoas. 76 destas famílias exi-
gem um acompanhamento continuado e sistemático. Con-
sideramos ainda importante referir que a 13 indivíduos, é ou 
foi realizado um acompanhamento mais específico na área 
da psicologia. Através da nossa outra equipa de intervenção 
precoce - ELI acompanhamos 42 crianças, estando outras 10 
em avaliação, durante o ano nas mais variadas problemáti-
cas. A maioria das crianças acompanhadas estão na faixa dos 
36 aos 71 meses.

PROJETO “DESPERTAR DOS SENTIDOS”
É a integração de todas as sen-
sações recebidas que possibilita o 
processo de aprendizagem e o de-
senvolvimento de competências 
necessárias para interagirmos com 
o mundo. Estas contribuem para a 
aquisição de competências moto-
ras, cognitivas, o estado de alerta/
atenção, a interação social, a comu-
nicação, a regulação emocional e a 
organização do comportamento 
no tempo e no espaço (Serrano, 
2016).

Despertar dos sentidos é um Projeto 
desenvolvido com crianças dos 12 aos 
36 meses que frequentam o CATL em 
Alcáçovas, onde se realizam sessões 
de grupo uma vez por semana com o 
objetivo de promover a estimulação 
sensorial contribuindo positivamente 
para um desenvolvimento harmonio-
so e equilibrado.

A Equipa Local de Intervenção Precoce participou no passado 
dia 17 e 18 de janeiro no 2º Congresso Transdisciplinar Por-
tugal-Brasil-Marrocos-França sobre a Psicopatologia do bebé, 
que decorreu na Universidade de Évora. A Equipa apresentou 
uma comunicação sobre o projeto desenvolvido em contexto 
de creche “O despertar dos sentidos - aspetos percetivos e 
sensoriais do bebé”, assim como um poster com o desen-
volvimento e fundamento teórico do projeto.

A infeção pelo Covid-19 parece ser mais ligeira nas crian-
ças do que nos adultos. Estudos sobre o comportamento 
do novo coronavírus na camada mais jovem da população 
demonstram que as crianças são igualmente vulneráveis e 
podem transmitir a doença aos adultos, mas apresentam 
sintomas mais ligeiros, dificultando o seu diagnóstico.
Apesar de ainda existirem poucos dados sobre o com-
portamento do novo coronavírus nas crianças, todas as 
investigações concluem que a camada mais jovem da po-
pulação infetada pelo Covid-19 apresenta sintomas mais 
leves. 
Estudos demonstram que as crianças são igualmente 
vulneráveis ao novo coronavírus, mas a doença Covid-19 
parece ser menos grave do que nos adultos. Para esta 
observação, os cientistas ainda não encontraram uma jus-
tificação.
Um estudo realizado por investigadores chineses publi-
cado na revista Nature, investigou dez crianças infetadas 
entre os dois e os quinze anos. Concluiu que uma das 
crianças infetadas não apresentou nenhum sintoma e as 
restantes nove tiveram apenas sintomas leves. 
Cinco das crianças apresentavam alguma tosse, quatro 
dor de garganta, três inflamação intestinal e duas con-
gestão nasal, sintomas que os investigadores explicam 
que podem ser confundidos com outras doenças e, por 
isso, dificultar o diagnóstico.
“Apresentações leves e atípicas da infeção em crianças, 
podem dificultar a deteção”, lê-se no estudo conduzido 
pelo Dr Yi Xu, do Centro Médicos da Mulher e da Criança 
de Guangzhou. 
O relatório de fevereiro da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) também chegou à conclusão de que a manifestação 
do Covid-19 nas crianças “parece ser relativamente rara e 
ligeira”. O relatório demonstra que apenas 2,4 por cento 
dos infetados na China tinham idade igual ou inferior a 
dezanove anos. Desses, uma percentagem muito baixa de-

senvolveu doença grave (2,5 
por cento) ou crítica (0,2 por 
cento).
Um outro estudo publicado na Revista Pedriatics de 16 de 
março concluiu, igualmente, que as crianças apresentam 
sintomas mais leves ou mesmo nenhuns. “Mais de 90 por 
cento dos pacientes eram assintomáticos ou casos leves e 
moderados”, pode ler-se no estudo. 
No entanto, a investigação acrescentou um outro dado 
relevante: os bebés são os mais vulneráveis neste grupo 
etário, expondo sintomas mais preocupantes e graves em 
comparação com crianças mais velhas.
“Os resultados sugerem que as crianças mais jovens, par-
ticularmente bebés, são vulneráveis à infeção por Co-
vid-19”, conclui o estudo. 
Apesar de apresentarem sintomas mais leves, as crianças 
estão igualmente vulneráveis à infeção pelo novo coro-
navírus e têm a mesma capacidade de transmissão. Por 
esta razão, a OMS alertou que apesar de a taxa de mor-
talidade afetar, maioritariamente, a faixa etária acima dos 
60 anos, as medidas de prevenção devem ser seguidas por 
toda a população.
“Sabemos que as crianças tendem a ter uma infeção mais 
ligeira, mas vimos pelo menos uma criança a morrer dessa 
infeção”, asseverou Maria Van Kerkhove, responsável téc-
nica do Covid-19 na OMS, numa entrevista. “Não podemos 
dizer de uma forma generalizada que é uma doença leve 
nas crianças, por isso é importante que as protejamos 
como uma população vulnerável”, sublinhou.
“Não é uma doença só dos idosos. Pessoas mais jovens 
apresentam uma doença menos severa, mas temos que 
estar atentos a todos, até os casos mais ligeiros. Todo o 
caso suspeito deve ser testado. Se mostrar sintomas, deve 
ser testado”, acrescentou o diretor executivo da OMS, Mi-
chael Ryan.

Fonte: Mariana Ribeiro Soares / RTP

A Terra Mãe em números

Como se comporta o vírus da Covid-19 em crianças?
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Educação

Tendo em conta o atual contexto de saúde pública, vimos 
por este meio voltar a reforçar que a Plataforma Cinco Es-
trelas é um espaço seguro de aprendizagem, colaboração 
e partilha, destinada ao Pré-escolar e ao 1.º Ciclo!

Na Plataforma, estão disponíveis jogos, atividades e desa-
fios, dinâmicos e lúdicos, relacionados com as temáticas 
de Currículo Local, Educação para a Cidadania e Conteú-
dos Curriculares, específicos para o 1.º Ciclo.

Para o Pré-escolar, a plataforma inclui a Coleção e Bia e 
Kiko (português, matemática, mundo e inglês) e a Bibli-
oteca do Gigante, onde é possível partilhar histórias, son-
hos e fantasias. Sem parar de brincar, eles começam a 
aprender!

A comunidade educativa deve aceder ao link https://cin-
coestrelas.cm-vianadoalentejo.pt/, através dos seus dados 
de acesso.

Vimos, também, comunicar que a Lusoinfo disponibiliza 
gratuitamente, durante as próximas semanas, alguns 
conteúdos para a Educação Pré-escolar, através do link 

ficaemcasa.lusoinfo.com. Porque aprender é divertido... 
através dos diferentes conteúdos aqui disponíveis, será 
possível partilhar o prazer de conhecer histórias, sonhos e 
fantasias. Sem parar de brincar, eles começam a aprender!

Para o esclarecimento de qualquer dúvida referente à 
plataforma, podem entrar em contacto com:
-  Maria Roberto: maria.roberto@cm-vianadoalentejo.pt
- Prof.ª Rita Duarte: rita.lusoinfo@gmail.com
telm.: 938 111 887 (de segunda a sexta, no período das 
09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30).  

Fica em casa com a plataforma “5 Estrelas”

46 alunos recebem Bolsa de Estudo 
O Município de Viana atribuiu 46 Bolsas de Estudo a alu-
nos do concelho que frequentam o ensino superior, num 
investimento de 36.800,00€.

No presente ano letivo candidataram-se 56 alunos, tendo 
sido excluídos 10, de acordo com os critérios que constam 
do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Es-
tudo por Carência Económica.

Das 46 bolsas atribuídas, 38 dizem respeito a licenciaturas, 
5 a mestrado e 3 a mestrado integrado.
De salientar que as bolsas destinam-se a apoiar alunos ma-
triculados em cursos que confiram grau de licenciatura, 

mestrado integrado e mestrado, que tenham aproveita-
mento escolar e comprovem dificuldades económicas.

A bolsa é suportada pelo Município durante 10 meses, 
num total de 800,00€ (80,00€ por mês), pagos em duas 
prestações, uma em dezembro, outra na pausa letiva da 
Páscoa.

Ciente do importante papel da educação, o Município pre-
tende, para além de reconhecer o desempenho dos alunos, 
promover a formação académica e esbater as desigual-
dades que possam existir no acesso ao ensino superior.
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Estão a decorrer na plataforma “5 Estrelas”, dois novos 
concursos/desafios, nos quais poderão participar todas as 
crianças que tem acesso à plataforma e, desta forma, ga-
nhar prémios.

No concurso “Mais tempo em família”, poderão partilhar 
momentos únicos, divertidos que têm vivido em família. 
No desafio “Da minha janela vejo…”, poderão partilhar 
através de texto ou imagens, o que veem da vossa janela. 
Neste tempo tão diferente, esta poderá ser uma forma 
de partilhar um pouco dos momentos que vivenciam em 
casa e, dessa forma, registarem o que de mais significa-
tivo têm vivenciado.

Com a plataforma “5 Estrelas”, aprender é mais divertido, 
participa!
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Lusoinfo disponibiliza plataforma de apoio
Foi recentemente criada e disponibilizada pela LUSOINFO 
MULTIMÉDIA, de uma forma gratuita, um Contact Center 
de apoio aos encarregados de educação, alunos, profes-
sores e educadores de infância, com atendimento assegu-
rado por cerca de 100 professores e algumas equipas mul-
tidisciplinares que, via e-mail, telefone e/ou call usando 
o Microsoft Teams, darão suporte a toda a comunidade 
educativa sobre o acesso e a utilização da Plataforma  “5 
Estrelas”, +Sucesso Escolar, os conteúdos que são disponi-
bilizados e principalmente auxílio no esclarecimento de 
dúvidas. Ressalva-se que, caso contacte o Contact Center 
para o número de telefone disponibilizado, a chamada 
terá um custo equivalente ao de uma chamada para rede 
fixa.
O objetivo deste novo serviço é garantir a igualdade no 
acesso a uma educação de qualidade. Por um lado, per-
mitindo aos alunos continuar o seu percurso educativo, 

por outro, auxiliando os professores a ministrar as suas 
aulas e, por fim, ajudando os encarregados de educação 
com atividades que possam ser feitas a partir de casa.
Para beneficiar deste serviço, os professores e educadores 
de infância, encarregados de educação e alunos deverão 
aceder a https://juntospelaeducacao.lusoinfo.com/. 

“5 Estrelas” lança concursos

Caros Pais e Encarregados de Educação,

A pandemia da COVID’19 trouxe um sem número de mu-
danças, desafios e incertezas para pais, alunos e profes-
sores, nomeadamente com a implementação do ensino à 
distância. O que para muitos pais não é uma novidade visto 
que na década de 70, 80 e até 90, o ensino era através da 
chamada “telescola”, para os filhos, pode ser motivo de al-
guma ansiedade, apreensão e até curiosidade.
Com o arranque do 3º período a 14 de abril, os alunos do 
ensino básico (do 1º ao 9º ano), tem a possibilidade de as-
sistir a aulas à distância, através da RTP Memória, com 
aulas diárias de segunda a sexta-feira, como na escola, com 
o acompanhamento dos respetivos professores. Esta inicia-
tiva funcionará como um suplemento ao trabalho desen-
volvido pelos docentes do AEVA com os seus alunos.
Esta medida estende-se também aos alunos do 10º ano. Já 
os alunos do 11º e 12ºanos poderão ainda voltar à escola, 
dependendo da evolução da pandemia no nosso país.
Deste modo, os exames nacionais de acesso ao ensino su-

perior vão ser adiados podendo o ano 
letivo estender-se até dia 26 de junho.
No entanto, não nos podemos esquecer 
que nem todos os alunos têm acesso 
às novas tecnologias - computador e 
internet - em casa e que, tal situação, 
não poderá acentuar as desigualdades, 
pelo que urge que o Município, a Escola 
e as associações de pais unam esforços 
para a superar.
Aproveitamos este espaço para infor-
mar que a Associação de Pais de Vi-
ana e Aguiar está disponível para apoiar pais e alunos em 
qualquer necessidade que possa surgir uma vez que as nos-
sas reuniões mensais, face à situação que vivemos estão 
suspensas. 

Até breve!
A Associação de Pais

e-mail: associacaopaisvianaeaguiar@gmail.com

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

Associação de Pais e Encarregados de Educação Viana do Alentejo e Aguiar
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Viana do Alentejo entrega medalhas de honra do Município
No passado dia 13 de janeiro, o Município de Viana do 
Alentejo assinalou o 122º aniversário sobre a restauração 
do Concelho, numa cerimónia que teve lugar no Cinete-
atro Vianense, e ficou marcada pela entrega de Medalhas 
de Honra do Município ao Grupo Coral “Tertúlia dos Ami-
gos do Cante” de Alcáçovas, ao Grupo Coral Juvenil dos 
Trabalhadores de Alcáçovas, ao Núcleo “ Os Leões” de Via-
na do Alentejo e ao artesão José Manuel Água Morna, que 
se distinguiram pelo seu trabalho em prol da vida social, 
cultural e desportiva do concelho.

Presidida pelo vice-presidente da Câmara, João Pereira, a 
cerimónia contou com a presença do presidente da As-
sembleia Municipal de Viana do Alentejo, António Sousa, 
e dos presidentes das Juntas de Freguesia de Aguiar, An-
tónio Lopes, de Alcáçovas, Manuel Calado, e de Viana do 
Alentejo, Joaquim Viegas.

Durante a cerimónia, o vice-presidente da Câmara realçou 
que, apesar das dificuldades, o executivo continua deter-
minado em trabalhar em prol “de uma qualidade de vida 
cada vez melhor para todos os munícipes”. João Pereira 
aproveitou a ocasião para enumerar alguns projetos que 
o Município está a desenvolver, casos da requalificação da 
Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana 
do Alentejo, da construção do Centro Social de Aguiar e 
da terceira fase da reabilitação urbana de Viana do Alen-
tejo que, à semelhança do projeto anterior, se prevê ar-
rancar no primeiro semestre de 2020.

O Centro de Acolhimento Turístico da EN2, o projeto de 
Requalificação Paisagística e Ambiental da Envolvente ao 
Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires  e o projeto de Sinalização 
Turística, bem como a Recolha Seletiva de Resíduos Urba-
nos porta-a-porta são também projetos que o Município 
espera implementar ainda no decorrer de 2020. 

O autarca relembrou ainda uma série de medidas do Mu-
nicípio com vista à melhoria da qualidade de vida das 
populações como a manutenção do IMI na taxa mínima 
(0,3%), descontos para agregados familiares com filhos, 
isenção da derrama para as microempresas com um vo-
lume de negócios inferior a 150.000€/ano, apoio em mate-
rial escolar aos alunos que se estende também às bolsas 
de estudo, apoio ao movimento associativo, descontos 
para a população sénior, famílias numerosas e para os 
jovens, entre outras.
João Pereira garantiu que o trabalho que o Município 



tem vindo a desenvolver em prol da população, tem sido 
reconhecido também a nível nacional, com a atribuição 
do Galardão “Município Amigo do Desporto”, pelo quar-
to ano consecutivo, a atribuição pela ERSAR – Entidade 
Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos do “Selo de 
Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano” e 
ainda o Prémio Alentejo 2019 atribuído à Feira D’Aires, na 
categoria “Mais Tradição”. 

O Vice-presidente felicitou ainda todos os agraciados com 
a medalha de honra do Município pelo papel que têm tido 
na divulgação e promoção do cante alentejano, do des-
porto e ao nível social, fazendo votos para que continuem 
a trabalhar em prol da comunidade.

Depois do sucesso alcançado no ano passado, o Município 
voltou a publicar o Calendário para a Igualdade de Géne-
ro, apresentado durante a cerimónia. Participam nesta 2ª 
edição munícipes das três freguesias do Concelho, cujas 
profissões são, nos nossos dias, desempenhadas quer por 
homens, quer por mulheres, sem qualquer tipo de descri-
minação.

De salientar que as comemorações da restauração do 
concelho tiveram início logo na sexta-feira, dia 10, com 
a inauguração no Castelo de Viana do Alentejo, da Ex-
posição “Viana, Alentej(u)s – ALENTEJO de desenho em 
desenho”, de Gabriel Lagarto, que está patente ao público 
até 29 de março. No sábado, no Paço dos Henriques, foi 
inaugurada a exposição coletiva itinerante “Descante – A 
desconstrução do Cante Alentejano”, promovida pela Fora 
da Gaveta – Associação de Promoção e Educação pelas 

Artes, que pode ser visitada até dia 9 de fevereiro. A apre-
sentação do Livro “O Resgate do Obsoleto nas Práticas 
Artísticas Contemporâneas”, de Margarida de Lopes Grilo, 
a Caminhada “Pelos Caminhos de Santiago” e o espetá-
culo “De Corpo e Alma no Fado”, apresentado pela Classe 
de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo 
foram também atividades que se realizaram no âmbito 
das comemorações do 122º aniversário da Restauração do 
Concelho de Viana do Alentejo que terminou no dia 19 de 
janeiro com a terceira edição da Corrida Viana – A – Par 
– de – Alvito, que ligou Alvito e Viana do Alentejo, numa 
extensão de cerca de 13 quilómetros. 
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Dia da Mulher
No âmbito do Dia Internacional da Mulher, a Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo, assinalou o dia, a 09 de 

março, com a distribuição de lembranças às munícipes 
do Concelho.
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Carnaval com muita animação no Concelho de Viana 
O Carnaval das Escolas que se realizou no passado dia 21 
de fevereiro, marcou o início dos festejos no concelho de 
Viana.
Alunos do pré-escolar e 1º ciclo saíram às ruas em Aguiar, 
Alcáçovas e Viana do Alentejo, durante a manhã, para dar 
azo à imaginação e brincar ao Carnaval trajados sob o 
tema da preservação dos oceanos.
O colorido, as fantasias e a folia voltaram a sair à rua em 
Viana do Alentejo, no dia 23 de fevereiro, durante a tarde, 
no cortejo organizado pelo Restolho, Sons e Sabores do 
Alentejo Associação Sócio Cultural.
Já no dia 25, Dia de Carnaval, e cumprindo mais uma vez 
a tradição, Alcáçovas foi palco, durante a tarde, do XXVI 
Corso Carnavalesco organizado pela AJAL – Associação de 
Jovens de Alcáçovas.
Os desfiles de Carnaval contaram com o apoio do Municí-

pio de Viana, das Juntas de Freguesia do concelho, dos 
Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo e a partici-
pação do movimento associativo e outras entidades do 
concelho.

Município de Viana celebrou abril nas redes socais
Devido à atual situação de contingência, o Município de 
Viana do Alentejo celebrou o 46º aniversário do 25 de 
abril, através dos seus canais digitais, nomeadamente o 
facebook.
Seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde, 
o Município não celebrou abril junto da população como 
faz habitualmente, no entanto, não deixou de assinalar a 
data, festejando de uma forma diferente a liberdade e a 
democracia.
A sessão solene que teve lugar no Cineteatro Vianense 
apenas com a presença dos representantes dos partidos 
políticos, foi transmitida em direto na página de facebook 
do Município.
Mas antes, na manhã do dia 25 de abril, foram distribuídos 
cravos nos estabelecimentos abertos nas três freguesias. 
Num período exigente e em que vivemos confinados, é 

imperativo deixar uma palavra de alento, conforto e es-
perança que, juntos, vamos ultrapassar este momento e 
voltar a celebrar abril.
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O principal objetivo das bibliotecas de qualquer tipo é a pres-
tação de serviços de acesso, não apenas à informação, mas, 
mais exatamente, ao conhecimento. No caso das bibliotecas 
públicas, este objetivo geral insere-se no contexto de alguns 
princípios básicos que determinam uma forma específica de 
atuar e se relacionam com as suas características de serviço 
público: a Biblioteca de Viana ao longo do primeiro trimes-
tre, para além dos empréstimos domiciliários, facilitou o 
acesso à internet, à leitura presencial e desenvolveu algumas 
atividades.

Foram desenvolvidas sessões de promoção de leitura para 
pais e filhos, que decorreram aos sábados, a partir das 16h30 
e que contaram com a presença de cerca de 15 crianças com 
os seus respetivos familiares.

Também, dia 18 de janeiro, foi realizada uma palestra pro-
movida pela Associação PAS – Associação Ana Sanona, e que 
contou com a presença de 19 pessoas.

Mais do que uma palestra sobre perda, foi uma palestra so-
bre o saber viver, viver plenamente, só possível através da 
arte do bem perder. Contudo, saber perder não é algo int-
rínseco ao ser humano, embora as perdas sejam uma reali-
dade da condição humana. É preciso aprender a lidar com 
as perdas, é preciso saber perder para assim se conseguir 
ganhar, ganhar uma vida com sentido e significado, um viver 
com entusiasmo.

Durante a palestra foram abordadas as emoções que ficam 
após uma perda, quer seja de uma pessoa significativa, de 
um animal de estimação, de um emprego, de uma situação 
confortável… Não numa perspetiva fatalista ou dramática, 
mas sim numa perspetiva de superação e crescimento pes-
soal.
Foi uma tarde de grande aprendizagem e de muitas emoções.

Dia 22 de fevereiro, pelas 15h00, a Biblioteca de Viana de-
senvolveu uma atividade denominada “Jogos de tabuleiro”, 
destinada a famílias e a público de todas as idades. Foi uma 
tarde onde estiveram presentes 19 participantes de difer-
entes idades e que tiveram a oportunidade de utilizar difer-
entes jogos. 

Esta foi a primeira atividade, de muitas que irão acontecer ao 
longo deste ano, e que fazem parte integrante de um projeto 
conjunto da RIBAC – Rede Intermunicipal de Bibliotecas do 
Alentejo Central, denominado “Ler e crescer em família”.

Atividades Biblioteca



Município de Viana nomeado para as 7 Maravilhas da Cultural Popular
O Município de Viana viu serem nomeadas quatro candi-
daturas às 7 Maravilhas da Cultura Popular a decorrer este 
ano com o objetivo de homenagear o património cultural 
material e imaterial, com destaque para a cultura popu-
lar, elegendo o que de melhor o país tem, enfatizando as 
tradições associadas a uma determinada região.

 Foram elas o fabrico de chocalhos e a Olaria de Viana, na 
categoria artesanato, a Feira D’Aires e a Romaria a Cavalo, 
na categoria de festas e feiras, que viram o conselho cientí-
fico atribuir-lhes o selo de nomeados.

Recorde-se que o fabrico de chocalhos foi classificado pela 
Unesco, em 2015, como Património Cultural e Imaterial 
com Necessidade de Salvaguarda Urgente. Já a olaria de 
Viana é uma das mais antigas e tradicionais atividades da 
vila, distinguindo-se dos centros vizinhos pelas caraterísti-
cas muito próprias.

A centenária Feira D’Aires realiza-se em Viana do Alentejo, 
em setembro. O certame, onde o profano e o sagrado an-
dam de mãos dadas, inclui manifestações religiosas que 
estão na sua génese, para além da mostra de atividades 
económicas, comércio tradicional e espetáculos. 

Por fim, a Romaria a Cavalo que liga os concelho da Moita 
e de Viana do Alentejo em abril, foi retomada em 2001, 
após um interregno de mais de 70 anos, recuperando uma 
tradição em que os lavradores da Moita se deslocavam 
com os seus animais ao Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires para 
pedir proteção e boas colheitas.

Depois da seleção de 21 patrimónios candidatos por distrito 
ou região autónoma, segue-se a terceira fase, na qual serão 
selecionados 7 candidatos por distrito ou região autónoma 
que serão, posteriormente, votados pelo público.
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“Descante” prestou homenagem ao cante alentejano em Alcáçovas
Esteve patente ao público entre 11 de janeiro e 9 de feve-
reiro, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, a exposição 
coletiva itinerante “Descante – A desconstrução do Cante 
Alentejano”, promovida pela Fora da Gaveta – Associação 
de Promoção e Educação pelas Artes. 
A exposição, que contemplou 34 obras, visou promover 
e celebrar o cante alentejano, Património Imaterial da 
Humanidade desde 2014, através da participação de 10 
artistas convidados que foram desafiados a desconstruir 
o cante, cada um com uma expressão artística diferente 
que engloba o cinema, a música, a fotografia, a pintura, a 
escultura, a serigrafia, a gravura, a ilustração e o cartoon. 
Organizada pela Fora da Gaveta, a exposição “Descante – A 
Desconstrução do Cante Alentejano” contou com o apoio 
à produção da Direção Regional de Cultura do Alentejo e 

Somincor e coprodução da Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo.

Gabriel Lagarto expôs no Castelo de Viana do Alentejo
Entre 10 de janeiro e 29 de março esteve patente ao 
público, na Igreja da Misericórdia, no Castelo de Viana 
do Alentejo, a Exposição “Viana, Alentej(u)s: ALENTEJO de 
desenho em desenho”, de Gabriel Lagarto.
Inserida nas comemorações do 122º aniversário da Res-
tauração do Concelho que se assinalou a 13 de janeiro, a 
exposição “Viana, Alentej(u)s: ALENTEJO de desenho em 
desenho” apresentou as perspetivas de Gabriel Lagarto, 
natural de Viana do Alentejo, a partir dos seus trabalhos 
sobre a terra e a região que o viu nascer, realizados com 
recurso a técnicas e materiais diversificados. Após mais de 
20 anos, esta foi a segunda exposição individual que fez 
na sua terra natal.
Esta foi a primeira exposição do ciclo de exposições tem-
porárias da Igreja da Misericórdia de Viana do Alentejo 
para o ano de 2020, numa organização da Câmara Mu-

nicipal de Viana do Alentejo, com o apoio da Direção Re-
gional de Cultura do Alentejo e das Juntas de Freguesia de 
Aguiar, de Alcáçovas e de Viana do Alentejo.
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Cláudio Rodrigues foi o grande vencedor da terceira edição 
da Corrida Viana - a - Par - de -Alvito, com o tempo de 
43m,44s, que teve lugar no passado dia 19 de janeiro, e ligou 
as vilas de Alvito e de Viana do Alentejo, passando por Vila 
Nova da Baronia. 
O atleta da Associação Cultural Sambrasense foi o mais 
rápido a percorrer os mais de 13.000 metros da prova prin-
cipal, deixando João Ferreira, do MF Grupo, na segunda 
posição, e José Gaspar, do CF Os Belenenses, no 3º lugar 
do pódio.
Na geral feminina, Ana Lourenço, do NDC Odemira, alcan-
çou o 1º lugar com 53m, à frente de Margarida Dionísio (AC 
Sr.ª do Desterro) e de Sara Inácio (ADRAP).
Por equipas, o Beja Atlético Clube alcançou o 1º lugar, se-
guido do Grupo Desportivo de Pavia e do ETST António. O 
Clube de Atletismo de Viana do Alentejo ficou em 36º lugar.

Destaque para o elevado número de participantes na Cor-
rida Viana - a - Par - de –Alvito – 103 nas corridas jovens e 
212 na corrida principal - em representação de 42 equipas 
divididas entre a corrida principal e os escalões de benja-
mins, infantis, iniciados, juvenis e juniores.
A Corrida foi promovida pelos Municípios de Alvito e de Vi-
ana do Alentejo, com o apoio das Associações de Atletismo 
de Beja e de Évora, Bombeiros Voluntários de Alvito e de 
Viana do Alentejo, GNR de Alvito e de Viana do Alentejo, 
Juntas de Freguesia de Alvito, Viana do Alentejo e Vila Nova 
da Baronia, Clube da Natureza de Alvito e Clube de Atletis-
mo de Viana do Alentejo.
Empresas dos concelhos de Alvito e de Viana do Alentejo 
juntaram-se também a esta edição da prova com a oferta 
de produtos e serviços aos participantes que concluíram a 
prova.

212 atletas ligaram as vilas de Alvito e de Viana do Alentejo

Desporto | Juventude

Os idosos, inscritos nos programas desportivos municipais, rece-
beram um plano de treino para que pudessem manter-se ativos 
durante este período de pandemia. Foi também elaborado um 
vídeo para ajudar os participantes que têm acesso à internet.  

O contacto com os vários participantes tem sido mantido por 
telefone e pelas redes sociais.
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156 atletas em representação de 27 clubes participaram 
nos dias 1 e 2 de fevereiro, em Viana do Alentejo, no 3º 
Troféu de Orientação “Sr.ª D’Aires”.

Sob a égide da Federação Portuguesa de Orientação, a pro-
va foi organizada em parceria com o Clube da Natureza 
de Alvito e o Município de Viana do Alentejo, com o apoio 

e colaboração da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, 
Bombeiros de Viana do Alentejo, Restaurante Sporting 
Clube de Viana do Alentejo e Judo Clube de Alvito.
A prova incluiu a realização de uma prova do Circuito Re-
gional Sul, no sábado à tarde, e de uma prova da Taça de 
Portugal de Sprint, no domingo de manhã, com a “arena” 
e a meta instaladas na Quinta da Joana. 

Viana do Alentejo acolheu Troféu de Orientação “Sr.ª D’Aires”

Os atletas do CAP de Viana do Alentejo, Daniel Mendes e 
José Tito, foram distinguidos na Gala da Associação Re-
gional do Baixo Alentejo de Pesca Desportiva que teve 
lugar no passado dia 25 de janeiro, em Abela, Santiago do 
Cacém. No dia em que completou 17 anos, Daniel Mendes 
recebeu o troféu, prémio e faixa de Campeão Regional 
Juniores 2019. Já o atleta José Tito foi reconhecido pela 
obtenção da 6ª posição no Campeonato Regional Seniores 
2019. Terminados os Campeonatos Nacionais, a Federação 
Portuguesa de Pesca Desportiva organizou a Gala de En-
trega de Prémios que se realizou no passado dia 8 de mar-
ço na Mora Pesca. O atleta e Presidente do CAP, João Reis 
recebeu o troféu em virtude de ter ficado na 3.ª posição 
no Campeonato Nacional da 3ª Divisão Individual - Zona 
Sul de Água Doce. O Município de Viana felicita os atletas 
e o clube pelo trabalho desenvolvido em prol do desporto 
no Concelho. 

Atletas do CAP distinguidos em Galas de Pesca Desportiva
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Clube BTT de Aguiar – Galopar & Pedalar
O Clube BTT de Aguiar – Galopar & Pedalar, promoveu no 
passado dia 12 de janeiro, o 7º Raid BTT Aguiar, no âmbito 
das comemorações do 122º Aniversário da Restauração do 
concelho.
A prova contou com a participação de aproximadamente 
150 participantes, 143 inscrições masculinas e 7 femininas, 
atletas de todos os pontos do país, que todos os anos nos 
presenteiam com as suas participações nos eventos de-
sportivos desenvolvidos no concelho.
O pódio da prova de 25 kms teve nos primeiros 3 lugares 
do pódio, Luís Marques (Amiciclo) em 1º lugar, André Al-
mas (BTT C.C. Cumeadense) em 2º lugar e Filipe Venta-
neira (Cágados Rolantes BTT) em 3º lugar.
A prova de 50 km teve no 1º lugar Rui Dolores (Amiciclo 
Grândola), em 2º lugar Carlos Madeira (BTT Trigo) e em 3º 
lugar Nuno Fitas (Restaurante O Forno).



Em Portugal os pelourinhos remontam à Idade Média. 
Ape nas os concelhos podiam erguer o seu pelourinho, 
embora nem todos o tenham feito. A sua construção de-
pendia dos meios financeiros da câmara, dos recursos 
naturais locais e, naturalmente, da habilidade do pedreiro 
contratado. Alguns eram construções rudes, outros de 
elevado esplendor artístico. Podiam ser fabricados em 
diferentes tipos de pedra e os mais antigos terão sido de 
madeira. A sua estrutura era essencialmente constituída 
por uma base, uma coluna e um remate, e conforme as 
características deste podem ser agrupados em diversas 
tipologias. Tinham normalmente uma localização central, 
num largo ou praça, e ficavam nas imediações do poder 
local que representavam: a câmara. 

Os pelourinhos tinham diversas funções, onde se destaca 
a função jurisdicional e a função penal. Relativamente à 
primeira, até ao século XIX, um dos símbolos do poder 
municipal – além dos paços do concelho, da cadeia, do 
brasão municipal, do selo e da bandeira – era o pelou-
rinho. Ele revelava a personalidade jurídica de um con-
celho e a sua independência face a outro povoado. Já 
em termos penais as suas funções eram a exposição dos 
malfeitores à vergonha pública ou a aplicação de castigos 
corporais. Por isso, tinham ferros e argolas onde os crimi-
nosos eram presos, podendo aí ficar patentes ao escárnio 
ou à indignação da população; ou serem chicoteados ou 
amputados, em épocas mais recuadas e no caso de crimes 
mais graves. Em tese não serviam para neles se executar 
a pena de morte, embora isso também tenha acontecido. 
Mais do que a pena corporal era a exposição à vergonha 
pública e a perda da honra que atuava sobre os conde-
nados (ladrões, falsários, contrabandistas, comerciantes 
fraudulentos, homicidas, escravos, etc.). 

Depois da Revolução Liberal de 1820, houve uma mudança 
na sociedade portuguesa que levou à desatualização das 
funções do pelourinho. Tornado numa estrutura obsoleta 
e também um símbolo da opressão do anterior regime ab-
solutista, abriu-se o caminho à sua vandalização. Também 
o reordenamento urbanístico e rodoviário levou a retirar 
vários dos locais originais. Assim, muitos foram apeados 
ou destruídos e as suas pedras utilizadas para outras fun-
ções ou apenas deixadas ao abandono 1. 

1 - António Amaro Rosa, O Pelourinho Português: do vandalismo oitocen-
tista à reabilitação pelo Estado Novo (1820-1974), Casal de Cambra, Calei-
doscópio, 2015.

Possível remate de pelourinho
      Foto de Telmo Ferreirinho Seco
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Pelourinho de Alcáçovas poderá ter sido 
parcialmente identificado

Espaço à Memoria



Estes monumentos têm chamado a atenção de diversos 
investigadores e curiosos, o que levou a que tenham sido 
muito representados em gravura e fotografia, e muito 
também já se escreveu sobre eles. 

Alcáçovas foi sede de concelho até 1836. Como tal tinha 
uma câmara municipal que governava os destinos da 
terra. Por isso, era consentânea a existência de um pe-
lourinho. Todavia, o pelourinho de Alcáçovas nunca foi 
referenciado nos vários inventários, levantamentos e 
biblio grafia sobre o tema. 

Contudo, em 2015, aquando da realização das obras de 
reabilitação da Igreja Matriz de Alcáçovas, foram encon-
tradas enterradas algumas peças de características apre-
ciáveis. Trata-se de 3 pedras trabalhadas (1 em mármore e 
2 em granito), que se encontravam a pouca profundidade 
abaixo do solo, em quintal anexo à Igreja e que pertence 
à Casa Paroquial, onde atualmente funciona o posto da 
GNR. 

As pedras chamaram a atenção e foram limpas e recolhi-
das por Telmo Ferreirinho Seco, que decidiu colocá-las à 
fruição pública na própria Igreja, ao cimo da nave direita. 
Uma vez sujeitas à apreciação coletiva, diversas foram as 
suposições do público sobre a sua antiga utilização. As 
peças também nos chamaram à atenção quando visitá-
mos o local e, devido à feição de 2 delas, por comparação 
com as partes componentes dos pelourinhos, colocámos a 
hipótese de que pudessem ter pertencido ao mesmo tipo 
de monumento que Alcáçovas deveria ter tido. Efetiva-
mente, uma delas poderia ser uma base, onde assentava 
a coluna do pelourinho, e a outra, o remate do mesmo. 
Esta, de maior valor artístico, apresenta o que parece ser 
uma representação rudimentar de uma esfera armilar 
encimada por uma coroa, símbolos régios por excelência 
e que se encontram em outros pelourinhos de diversos 
concelhos, com destaque para o século XVI e posteriores.
Por outro lado, na Junta de Freguesia de Alcáçovas existe 
alguma da documentação da antiga Junta de Paróquia 
(ins tituição de administração local antes da criação das 
juntas de freguesia). E, interessantemente, aí se faz al-
guma luz sobre a existência e os destinos do pelourinho. 
Numa ata da Junta de Paróquia, de 14 de maio de 1865, 
afirma-se que o pelourinho da vila tinha sido “decepa-
do”, ou seja, mutilado, na noite de 27 para 28 de fevereiro 
desse mesmo ano, e que ainda se encontrava no mesmo 
estado de ruína. Por isso, a Junta deliberou que o pelour-
inho fosse totalmente inutilizado, arrancando-se todas as 
suas pedras, e que as mesmas fossem “arrecadadas em 
alguma das cazas da administração da junta, a fim de po-
derem servir para alguma obra publica, pois que são ellas 
de bello marmore”2. Um mês e meio depois ainda nada 
tinha sido feito porque numa outra ata, de 29 de junho, a 
Junta mandava que “fossem tiradas da praça para a casa 
do peiche as pedras do pelourinho”3.

2 - Arquivo da Junta de Freguesia de Alcáçovas, Livro de Atas da Junta da 
Paróquia de Alcáçovas, 1860-1880, fl. 35v.

3 - Arquivo da Junta de Freguesia de Alcáçovas, Livro de Atas da Junta da 
Paróquia de Alcáçovas, 1860-1880, fl. 36v.

Vemos, portanto, que o local original do pelourinho, 
como seria expectável, era a praça, nas imediações da câ-
mara, e que o seu arranque se deu na sequência de uma 
ação deliberada de vandalismo, perpetrada por alguém, à 
qual se seguiu uma ordem formal de demolição. Consta, 
também, que foram as pedras mandadas para uma casa 
da administração da Junta. Ora, a Junta funcionaria, como 
era habitual, em espaço anexo à Igreja, onde se vieram a 
encontrar as pedras em causa. Não é, por isso, descabi-
do considerar que 2 das referidas peças pertenceram ao 
pelourinho. Ainda que, em momento posterior, como 
vemos, se tenha ordenado que as pedras fossem para a 
casa do peixe (cuja localização desconhecemos) é mais 
provável que tenham acabado por ser recolhidas em es-
paço da paróquia, onde ficaram ao abandono e o tempo 
as soterrou, tendo voltado à luz do dia em 2015. Parece, 
portanto, que não serviram para outra obra pública, ou, 
pelo menos, algumas delas não serviram, pois as que se 
localizaram são apenas possíveis fragmentos de uma es-
trutura maior. 

Quem sabe se ainda existem outras partes do que aparen-
ta ser um pelourinho em outros locais desconhecidos de 
Alcáçovas…

Fátima Farrica
Historiadora e Arquivista

Com a colaboração de Telmo Ferreirinho Seco
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Possível base de coluna de pelourinho
   Foto de Telmo Ferreirinho Seco
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No âmbito do protocolo vigente com o Município de Via-
na do Alentejo, a delegação regional de Évora da DECO, 
efetuou no ano de 2019, 106 atendimentos presenciais no 
concelho, para além do tratamento e gestão de processos 
à distância.

A DECO prestou, durante este período, informações e 
apoio em processos de mediação dos conflitos de consu-
mo junto das entidades reclamadas, com vista à resolu-
ção extrajudicial das reclamações e denunciadas práticas 
abusivas junto das entidades reguladoras e de supervisão, 
representando os consumidores. As telecomunicações, os 
serviços públicos essenciais, como a eletricidade, o gás e 
a água, e a compra e venda no geral foram os restantes 
temas mais reclamados em matéria de consumo.

Os serviços da DECO permitiram, no que toca ao Apoio 
ao Sobre-endividado, prestar informação e aconselhamen-
to personalizado aos consumidores, bem como apoio na 
renegociação dos encargos/créditos, para além da orien-
tação para respostas mais adequadas fora da intervenção 
da associação.

Ao abrigo do protocolo com a Câmara Municipal, os mu-
nícipes podem beneficiar de apoio da DECO estabelecen-
do, para tal, contacto prévio com a Autarquia a fim de 
realizarem marcação para o atendimento mensal. No en-
tanto, devido ao cenário que o país atravessa, decorrente 
da pandemia COVID’19, o atendimento presencial está sus-
penso, podendo os munícipes obter auxílio na resolução 
de problemas de consumo através de atendimento por vi-
deochamada, pelo Skype, na data e horário previsto, para 
atendimento mensal, na última sexta-feira de cada mês.
A inscrição deve ser efetuada pelo telefone 266 744 564 ou 
pelo email gadecon@cm- vianadoalentejo.pt .

Desenvolvimento Económico
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GADE - Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
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DECO regista 106 atendimentos em 2019 no concelho de Viana 

Caro (a) Empresário (a),

Caso não se encontre a receber informações do GADE sobre as iniciativas que 
desenvolvemos, bem como informações de caráter empresarial ou caso pretenda 
alterar o meio de receção, por favor entre em contacto connosco, através do te-
lefone (266 930 010 – Vitória Duarte) ou email gadecon@cm-vianadoalentejo.pt e 
identifique qual a forma privilegiada pela qual quer receber as informações.

Ajude-nos a manter a base de contactos atualizada e funcional!



Procedeu-se à higienização de todos os ecopontos do Con-
celho, numa operação, que decorreu de 26 a 29 de novem-
bro de 2019.

Até agosto de 2012 era prática neste concelho o Município 
lavar somente os vidrões e outros que se notassem com 
odores através de meios próprios, sendo estes inadequa-
dos e pouco funcionais.

A partir de agosto de 2012, após a aquisição feita pela AM-
CAL, GESAMB e RESIALENTEJO do carro lava-ecopontos, o 
Município de Viana do Alentejo iniciou a higienização da 
totalidade dos ecopontos existentes no Concelho.
Desde 2018 esta tarefa é efetuada pela AMCAL, entidade 
res ponsável pela recolha de resíduos seletivos e manuten-
ção dos respetivos equipamentos, que procede à lavagem 
dos ecopontos de forma eficiente e cumprindo o n.º mín-

imo de lavagens recomendado pela entidade reguladora, 
ERSAR.

Até 2009, neste concelho existiam aproximadamente 18 
conjuntos de ecopontos (1 azul+1verde+1amarelo) e 10 vi-
drões isolados. Nos últimos 10 anos, foram adquiridos mais 
12 contentores para papel/cartão, 29 contentores para pi-
lhas, 10 contentores para vidro, 20 conjuntos de ecopon-
tos, 1 contentor de embalagens de plástico e 9 contentores 
para óleos alimentares usados.

Totalizando, atualmente, em todo o concelho 38 conjuntos 
de ecopontos, 29 pilhões, 20 vidrões, 12 papelões, 1 embala-
gens de plástico e 9 oleões de contentores isolados.

Trabalhamos diariamente em prol de um Concelho limpo 
e aprazível para todos.

Ambiente
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Higienização dos ecopontos do Concelho

Edital do 4° Trimestre 2019
Poderá consultar o Edital do Controlo da Qualidade da Água para consumo humano do concelho de Viana do Alentejo referente ao 
4.° Trimestre de 2019 no encarte desta edição do boletim municipal e ainda no site em www.cm-vianadoalentejo.pt. 
De referir que foram realizadas todas as análises previstas no Plano de Controlo da Qualidade de Água para o período em causa e 
que os resultados encontram-se no intervalo de valores legislado, cumprindo o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.

A Câmara Municipal procedeu entre os dias 16 e 18 de 
março, à 1.º campanha anual do processo de desratização e 
desinfestação na rede de drenagem de águas pluviais e na 
rede de drenagem de água residuais no concelho, efetuado 
através da empresa Pestox. Este serviço foi realizado com 
base na pulverização e colocação de iscos na rede pública 
de saneamento, através das caixas de visita da rede, de 
modo a que os munícipes não tenham acesso aos rodenti-
cidas e inseticidas utilizados.
Com estes dois processos pretendeu-se eliminar 2 tipos de 
infestantes: ratos e baratas.
Este serviço será realizado com uma periodicidade de 3 
campanhas anuais. 

Serviço de Desratização e Desinfestação no Concelho
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A Organização das Nações Unidas implementou as come-
morações do Dia Mundial da Água, a 22 de março.

Atualmente os governos e instituições nacionais e inter-
nacionais demonstram uma crescente preocupação com 
o fenómeno das alterações climáticas e o seu impacto na 
qualidade de vida Humana.

Esta efeméride foi criada para promover a reflexão sobre a 
importância da água, este é o momento ideal para incen-
tivar a consciencialização das pessoas para a utilização efi-
ciente deste recurso escasso e essencial à vida, alertando 
os cidadãos para um uso mais eficiente da água e cons-
ciencializando para o seu valor em todas as suas dimen-
sões, seja ao nível social, ambiental e económica.

A relação individual de cada um de nós com a água está 
de tal modo impregnada nos hábitos e comportamentos 
quotidianos que quase não tomamos consciência da sua 
importância, a não ser quando nos deparamos com falta 
de água nas torneiras, nos poços ou nos furos, nas barra-
gens e noutros locais.
Todos sabemos que a água tem muito valor, mas quanto 
“vale a água” ao certo? Uma boa pergunta – com muitas 
respostas…

Segundo as Nações Unidas, um ser humano precisa de:

E quanto vale, em água, a produção das coisas do nosso 
dia-a-dia…?

É certo que não podemos controlar as condições climaté-
ricas, mas sabemos que tendem a ser cada vez mais adver-
sas. Em Portugal, as autoridades estão a tomar medidas 
para que façamos um uso cada vez mais inteligente da 
água. Mas isso não basta. Cada um de nós tem de fazer a 
sua parte.
A sustentabilidade da água não é só uma questão climaté-
rica e uma questão política, é acima de tudo uma questão 
de cidadania.

Conseguimos calcular o “valor” de tudo, exceto o de um 
futuro sem água. Faça chuva ou faça sol, faça um uso 
responsável da água.

Fonte: www.portaldaagua.pt

Dia Mundial da Água, oportunidade para refletir sobre a importância deste recurso!



Boletim Municipal - Há quantos anos é presidente da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Viana do Alentejo?
José Estopa - Sou Presidente da Associação desde 15 de 
abril de 1996, após o falecimento do Sr. Manuel Ramos. Na 
altura, eu era comandante do Posto da GNR aqui em Vi-
ana e tive que abandonar o cargo, uma vez que não podia 
desempenhar os dois cargos em simultâneo.

B. M. – Quantos elementos fazem parte da Associação 
Humanitária e quais os meios disponíveis?
J. E. – Para além dos 6 efetivos e mais duas funcionárias, te-
mos nesta altura uma equipa da EIP – Equipa de Interven-
ção Permanente. Para além disso temos muita dificuldade 
em conseguir voluntários, porque chega a determinada 
hora e vão-se embora. Os Bombeiros não fecham, trabalha-
mos 24 sobre 24 horas. Infelizmente, a Associação vive com 
a infelicidade dos outros, através do transporte de doen-
tes. O Estado e a Câmara não têm bombeiros. A Associação 
é que tem bombeiros. O Estado atribui aos Bombeiros um 
apoio financeiro através do PPC – Programa Permanente 
de Cooperação no valor de 4.600,00€, mais o montante 
correspondente ao ordenado de 2,5 bombeiros, este ultimo 
assegurado pela Câmara Municipal. 
Não estando equipados com tudo o que seria ideal, con-
seguimos, no entando, ir dando resposta às necessidades 
da população. Apesar disso seria importante termos mais 
pessoal disponível. 

B. M. – E de que forma procuram minimizar as dificul-
dades de que fala?
J. E. – Posso dar-lhe um exemplo recente. Temos 8 fun-
cionários que foram para lay-off, tal como um outro que 
está a “recibos verdes”, de forma a conseguirmos liquidez 
para pagar vencimentos, contando também com o apoio 
da câmara municipal e com o recurso a trabalho volun-
tário, o que nos vai permitindo manter o socorro às popu-
lações. 

B. M. – Face à atual situação de Pandemia a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 
Alentejo ativou o seu Plano de Contingência. Como tem 
decorrido este período especial?

J. E. – Temos 2 salas para que os infectados se possam iso-
lar e fazerem a quarentena. O transporte de pessoas que 
possam apresentar suspeitas é feito pelos bombeiros e isso 
pode significar que venhamos a ter bombeiros infetados, 
como aliás já se verifica noutros locais. 

B. M. – Os meios que os Bombeiros de Viana dispõem, 
neste caso, de proteção individual (máscaras, luvas, fatos, 
etc.) são os suficientes?
J. E. – Mesmo havendo dificuldade em adquirir esses ar-
tigos de proteção individual os nossos bombeiros estão 
protegidos, embora não da forma que desejaríamos em 
termos de segurança. Não temos fatos individuais para 
todos ainda, por exemplo para os voluntários que vêm 
fazer noites. A Autoridade Nacional de Proteção Civil vai 
fornecendo estes equipamentos, embora não seja o sufi-
ciente. A nossa associação investiu recentemente também, 
em fardamentos completos. 

B. M. – Houve algum tipo de formação de como agir nest-
es casos?
J. E. – Sim, houve formação.

B. M. –   A sensação que temos é que o país parou por 
causa da pandemia. Mas não é assim, porque continuam 
a fazer o transporte de doentes e o socorro… Quais são os 
procedimentos que têm adotado?
J. E. – Recentemente compilámos dados e verificámos que 
em 10 dias efetuámos 35 serviços, números que normal-
mente podemos registar num único dia. Temos assistido 
ao cancelamento de consultas, exames, sessões de hemo-
dialise, serviços que eram uma importante fonte de recei-
ta para a nossa Associação, porque, como já disse, o fundo 
vivemos da infelicidade dos outros. 

B. M. –   Felizmente, não há até ao momento casos de 
COVID’19 no concelho. Caso seja detetado alguma sus-
peita, qual é o procedimento a ser adotado?
J. E. – Primeiro que tudo terá que ser o delegado de saúde 
a definir para onde envia o doente para que depois os 
bombeiros possam fazer o transporte, porque como disse 
antes, e apesar das dificuldades, estamos preparados e eq-
uipados para isso. 
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GNR de profissão, antigo comandante de posto, José 
Estopa é Presidente da Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Viana do Alentejo desde 1996. 
Fala das dificuldades sentidas no dia-a-dia, “muitas 
delas comuns a todos os bombeiros do nosso país”, 
mas afirma estarem preparados para responder às 
necessidades que a população vai apresentando. 
O contexto de pandemia que se vive atualmente 
trouxe novos desafios a uma associação que quer 
manter os as atuais valências e sempre que que 
possível melhorar os serviços que presta. 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo

Associativismo



B. M. –  Com o objetivo de prestar apoio a quem mais ne-
cessita, neste caso, pessoas com mais de 65 anos, doentes 
crónicos, pessoas em quarentena e pessoas com mais de 
65% de incapacidade, os Bombeiros de Viana fazem a en-
trega ao domicílio de bens e medicamentos. Como tem 
corrido esta acção.
J. E. – Percebemos que as pessoas, preferem, elas próprias, 
continuar a ir onde habitualmente já iam. Às compras, por 
exemplo... Mas têm aderido algumas pessoas. Pensamos 
que a proximidade de familiares, o facto de as pessoas se 
conhecerem todas entre si leva a que não procurem tanto 
esta opção de apoio. 

B. M. –  voltando à questão dos meios humanos e téc-
nicos. Os que têm à disposição são suficientes para dar 
resposta às necessidades da população? 
J. E. – Em situações que requerem mais meios, temos di-
ficuldade em responder, como aconteceu recentemente 

aquando de um grande acidente que houve entre Viana e 
Portel. Gostaríamos de ter meios sempre preparados para 
responder a um azar maior, para sair de imediato, sem 
ser necessário aguardar pelos elementos, por exemplo. Já 
não se usa. O facto de estarmos a funcionar 24 horas cria-
nos dificuldades acrescidas, tal como as várias despesas 
mensais que vão para além do vencimento dos efetivos. 

B. M. – Tem sido fácil recrutar novos elementos para a 
corporação?
J. E. – Já foi mais fácil. Hoje temos menos bombeiros 
enquadrados pelo voluntariado. Os bombeiros, embora 
acarinhados pela população, poderiam ter um reconheci-
mento maior. Os bombeiros muitas vezes só são lembrados 
quando a pessoa sente necessidade da nossa colaboração.  
A própria comunicação social quando fala das forças de 
segurança, e bem, esquece um pouco os bombeiros.  

B. M. – O que é hoje necessário para ser bombeiro?
J. E. – Atualmente é um pouco mais complexo. Já é 
necessário o 9º ano. Depois há a parte operacional, com 
uma entrevista com o comandante, algo mais formal que 
no passado. 

B. M. – E projectos para o futuro?
J. E. – Vamos tentar manter os serviços que temos e se 
possível melhorar a nossa frota para melhorar os serviços 
que prestamos às pessoas. 

Fundação: 24 de junho de 1982
Nº de sócios: cerca de 900
Quotas: 1,00€/mês
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01/01/2020 - 94º Aniversário do Sport Clube Alcaçovense 
18/1/2020 – 73º Aniversário do Grupo Coral dos Trabal-
hadores de Alcáçovas
25/1/2020 – 15º Aniversário do Grupo Motard “ Os Xananas”
25/1/2020 – 135º Aniversário da Sociedade União Alcaçovense
1/2/2020 – 8º Aniversário do Grupo de Cavaquinhos do 
Alentejo (AMART)

16/2/2020 – 15º Aniversário da Associação Equestre de Vi-
ana do Alentejo
16/2/2020 – 18º Aniversário da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo
22/2/2020 – 42º Aniversário do Grupo Coral e Etnográfico 
de Viana do Alentejo.

Estão de parabéns…



Caros Fregueses,

Como é do conhecimento geral, a Freguesia atravessa, 
neste momento, tempos difíceis em termos de recursos 
humanos, uma vez que dois dos colaboradores da Fregue-
sia terminaram o seu contrato, todavia o executivo da 
Junta de Freguesia está a desenvolver todos os esforços 
necessários para solucionar o problema, tendo aberto um 
projeto há cerca de dois meses no IEFP, no sentido de 
recebermos mais dois colaboradores e podermos, assim, 
voltar a ter a nossa vila mais limpa.
Assim, apelamos à compreensão de todos…

Relativamente à atividade da Junta de Freguesia, temos 
tentado sempre manter e criar novas iniciativas no sen-
tido de embelezar e/ou dar “vida” à nossa vila.

Foi neste contexto que, no final do ano 2019, a Junta de 
Freguesia, solicitou junto das nossas escolas a colaboração, 
das crianças, professores, pais/familiares que quisessem e/
ou pudessem participar, na realização de enfeites de na-
tal, elaborados com materiais recicláveis. A afluência foi 
bastante positiva e no Natal o nosso largo principal, ga-
nhou mais vida e mais cor com os inúmeros enfeites na-
talícios criados pelas nossas crianças, pais, familiares, pro-
fessores, etc. O executivo da Junta de Freguesia deixa um 
enorme agradecimento pelo Vosso desempenho, tempo, 
vontade e dedicação. O nosso muito obrigado.

À semelhança dos anos transatos, a Junta de Freguesia 
ofereceu em parceria com a Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo uma lembrança aos meninos das nossas esco-
las por ocasião do natal e, oferecemos depois na Festa de 
Natal das escolas da Freguesia um saquinho com choco-
lates, oferta exclusiva da Junta.

Ainda em relação ao Natal, a Junta de Freguesia voltou a 
realizar o jantar de natal, para os funcionários e eleitos 
da Freguesia, tradição que se havia perdido por falta de 
recursos financeiros.

Uma vez mais, e pelo segundo ano consecutivo, a Junta 
de Freguesia voltou a organizar a Passagem de Ano, com 
inscrições prévias e limitadas, devido ao espaço ser re-
duzido. Tivemos uma vez mais casa cheia, num ambiente 
de alegria e muita animação. 

Para assinalar o Dia da Mulher, a Junta de Freguesia ofe-
receu, uma vez mais um poema às mulheres da Freguesia.

O executivo da Junta de Freguesia aproveita este espaço 
para parabenizar o grupo de Pais e crianças que parti-
ciparam no corso carnavalesco de Viana do Alentejo e 
conseguiram um brilhante 1º lugar. A todos os nossos 
parabéns. 

Bem Hajam

O Presidente da Freguesia de Aguiar,
António Inácio Torrinha Lopes
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Caros Fregueses,

As tradições são para se cumprir e é este o lema do atual 
Executivo. No passado dia 5 de janeiro, cumpriu se, mais 
uma vez, o “Cantar aos Reis”, onde se reuniu a maio-
ria dos grupos corais e de música tradicional da nossa 
Freguesia à volta da lareira situada na Praça da República. 
Dia 25 de fevereiro, sob organização da AJAL, saiu à rua 
o XXVI Corso Carnavalesco de Alcáçovas que percorreu 
algumas artérias da nossa localidade e terminou na Praça 
da República. Foi uma tarde de muita animação, havendo 
prémios para todos os participantes. No dia 8 de março, 
Dia Internacional da Mulher, o Executivo entregou a to-
das as mulheres da Freguesia uma pequena lembrança, 
bem como  às funcionárias da Junta  e eleitas da Assem-
bleia de Freguesia.

Com a chegada da primavera e a vinda do calor continu-
amos a cuidar dos nossos jardins e espaços verdes que 
muito necessitam da nossa atenção diária e restante 
património da nossa Freguesia que também requer a ma-
nutenção frequente e necessária. Estamos também a dar 
continuidade ao processo de Instalação da Caixa ATM na 

frontaria do nosso Edifício Sede, estando estas termina-
das, aguardando agora a instalação da ATM por parte da 
Instituição Bancária.

Conseguimos reforçar o pessoal operacional com a en-
trada de 1 novo trabalhador para o Quadro de Pessoal da 
Freguesia, o que para nós é muito pouco, mas é o possível.
Continuamos a apelar a todos os fregueses que colaborem 
com a Junta e ajudem a manter a Freguesia limpa, utili-
zando os locais próprios para depositarem os seus lixos 
e, quando saírem à rua com o seu animal de estimação, 
coloquem no sítio certo os seus dejectos.

Um bem-haja a todos.         
O Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas,
Manuel António Calado

Junta de Freguesia de Alcáçovas
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Caros Munícipes,

Chegámos a 2020, reiterando a ideia assumida no início 
do nosso  terceiro  mandato no ano de 2017. Este será um 
ano de continuidade das linhas de compromisso então 
assumidas perante os nossos munícipes, numa estratégia 
consistente com o que consideramos ser importante e 
pertinente para a qualidade de vida de todos os que habi-
tam (ou visitam) a nossa freguesia.

Tenhamos todos consciência de que os tempos que vive-
mos e os que se aproximam exigem de todos nós um 
trabalho redobrado, espírito de entrega e capacidade de 
sacrifício.
Ao longo deste primeiro trimestre, no que respeita às ati-
vidades realizadas, salientamos, a iniciativa  “Cantar dos 
Reis”, que teve lugar na noite do passado dia 5 de janeiro, 
no Largo de S. Luís. A partir das 20 horas, os Grupos Corais 
da nossa terra e o Grupo de cavaquinhos da Associação 
de Cantares Populares Seara Nova  tiveram a seu cargo a 
animação desta noite em que se cumpriu a comemoração 
de mais uma tradição. À volta da fogueira, partilharam-se 
histórias, recordaram-se momentos e ficou a promessa de 
novo encontro.
No dia 8 de março, no âmbito das comemorações do “Dia 
Internacional da Mulher”, a Junta de Freguesia propor-
cionou ao público feminino, uma tarde  e serão de con-
vívio e de lazer. A partir das 18horas, no cineteatro via-

nense  foi exibido um filme, alusivo à data, a que se seguiu 
um jantar, servido na Sociedade Vianense.  A noite contou 
com a participação do Grupo de Cantares Populares Seara 
Nova e da Classe de Dança da Associação Equestre, num 
ambiente de agradável convívio que culminou com um 
animado baile, conduzido por Jorge Nunes.

Para além disto, continuámos a trabalhar, no apoio aos 
idosos, às escolas e ao movimento associativo, não es-
quecendo o apoio à natalidade e aos artesãos e  o  apoio 
domiciliário aos utentes que se encontram dependentes.
Evidenciamos ainda os cuidados com a limpeza urbana, 
procurando conjugar esforços para que a nossa freguesia 
seja um local cada vez mais aprazível.
Juntos vamos continuar a CONSTRUIR O PRESENTE PARA 
UM FUTURO MELHOR da nossa freguesia! Contamos con-
sigo!

O Presidente da Junta de Freguesia
Joaquim Rodolfo Viegas
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Adotar muda vidas!
Nesta edição do Boletim Municipal partilhamos um bom exemplo: a história do Bóris, adotado no nosso 
Abrigo.

O Bóris (antes Zeus) foi encontrado em Viana do Alentejo. Não foi procurado por ninguém, por isso reve-
lou-se mais um triste caso de abandono. Foi recolhido e passou um longo tempo no Abrigo.

Embora sejam tratados condignamente no referido Abrigo, é do senso comum que o conforto de uma casa 
e de uma família faz toda a diferença! 

O Bóris teve a sorte de despertar o interesse de quem não lhe ficou indiferente e foi para Lisboa. Decor-
reu o período de adaptação e, após algumas peripécias engraçadas e interessantes, o Sr. João B. levou-o 
definitivamente para a sua casa, tornando-se parte da sua família. Ganhou até mais amigos de “4 patas”. E 
já passaram quatro anos desde a sua adoção!

Partilhamos uma fotografia do Zeus “atrás das grades” e as fotografias do Bóris em família! 

Um agradecimento especial ao Sr. João pela adoção e pela partilha das fotografias.

Consegue ver a diferença?

Tirar um animal da rua é salvá-lo! Adotar um animal de um Canil é dar-lhe uma vida nova! 

Adote. Mude uma vida!
pelo Serviço Municipal de Veterinária de Viana do Alentejo 

Serviço Municipal de Veterinária

Pode conhecer os cães que estão disponíveis para adoção na página do Facebook “Leva-me contigo”. 
Para mais informações ou para adoções, utilize um dos os seguintes contactos:
Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Tel.: 266 930 010 | 965 486 997 Morada: Rua Brito Camacho, 13 | 7090-237 Viana do Alentejo
emails: camara@cm-vianadoalentejo.pt | pedro.banha@cm-vianadoalentejo.pt | joana.galvao@cm-vianadoalentejo.pt 

No Canil... Em casa...



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

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

informações úteis

Comunique avarias/anomalias EDP (Número Gratuito)

Ligue 800 506 506

Ligue 800 506 506

Avarias no interior da habitação (1)

Avarias na iluminação pública (2)

O valor dos passes dos transportes públicos no distrito de 
Évora voltou a descer, passando o desconto a ser de 60%.
No que toca ao concelho de Viana do Alentejo, a medida 
abrange os passes das carreiras públicas entre Alcáçovas 
e Évora, entre Viana do Alentejo e Évora e entre Aguiar e 
Évora e as reduções são as seguintes:
Aguiar/Évora e Viana/Évora
- Código 7: O valor dos passes passa de 83,00€ para 33,20€ 
(desconto de 60%)
Alcáçovas/Évora
- Código 9: O valor dos passes passa de 101,30€ para 
40,50€ (desconto de 60%).

Esta é uma medida no âmbito do PART (Programa de 
Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos) e 
destina-se aos utilizadores das carreiras públicas dos 14 
Municípios da CIMAC (Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central), até ao dia 31 de dezembro de 2019. 

Recorde-se que já em abril a CIMAC tinha aprovado uma 
redução de 32% nos passes, medida alterada para os 60%.
Para ter acesso ao desconto, deverá solicitar o passe junto 
da Rodoviária do Alentejo e dirigir-se, de seguida, ao Bal-
cão Municipal.

Caso já tenha passe, deve dirigir-se ao Balcão Municipal.

Transportes Públicos com desconto de 60%
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Sendo as Autarquias o poder mais próximo das popu-
lações, torna-se cada vez mais importante assumir um 
papel de destaque na resolução dos problemas das popu-
lações. Neste sentido, o Município de Viana do Alentejo 
continua a prestar particular atenção à área social. 
Para os jovens entre os 12 e os 29 anos, inclusive, foi cria-
do o Cartão Jovem Municipal, que tem como finalidade 
proporcionar um conjunto de vantagens económicas e 
contribuir para a promoção de iniciativas da autarquia e 
conceder um conjunto de descontos.

O Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso foi 
criado com o intuito de minorar as dificuldades sociais 
e económicas com que se deparam os nossos idosos. 

É atribuído a reformados, pensionistas e idosos, com 
residência permanente no concelho há pelo menos um 
ano e com uma reforma ou pensão igual ou inferior 
ao salário mínimo nacional. O cartão concede descon-
tos no pagamento de taxas e licenças municipais, isen-
ção do pagamento na entrada das piscinas municipais e 
acesso à oficina domiciliária para obtenção de pequenas 
reparações nas habitações. 

O Município tem também ao dispor dos seus munícipes 
o Cartão “Viana Social”, destinado a agregados familiares 
cujo rendimento mensal per capita seja igual ou inferior 
a 60% do salário mínimo nacional. Concede um conjun-
to de descontos no pagamento de taxas e licenças mu-
nicipais, e outros serviços e ainda apoio financeiro para 
pequenas obras de conservação ou beneficiação em ha-
bitações permanentes.

Cartões que dão descontos

CARTÃO SÉNIOR

informações úteis

Cartão «VIANA SOCIAL»
Para agregados familiares em

situação de carência económica

Regulamentos disponíveis em www.cm-vianadoalentejo.pt

+
DESCONTOS



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

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

8796
gostos

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

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

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

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

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

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

Delegação da Câmara em Alcáçovas | 266 954 522

Junta de Freguesia de Aguiar | 266 930 863

Junta de Freguesia de Alcáçovas | 266 954 181

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo | 266 953 317

Estaleiro Municipal (Viana) | 266 930 017/8

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

Cineteatro Vianense | 266 791 007

Posto de Turismo de Viana do Alentejo | 266 930 012

Posto de Turismo de Alcáçovas | Paço dos Henriques | 266 930 028
pacohenriques@cm-vianadoalentejo.pt

Biblioteca de Alcáçovas | 266 948 112

Biblioteca de Viana do Alentejo | 266 930 011

Biblioteca de Aguiar | 266 939 106

Piscinas Municipais de Viana do Alentejo | 266 930 014

Piscinas Municipais de Alcáçovas | 961 371 967

Pavilhão Gimnodesportivo de Viana | 266 930 015

Linha de Emergência Médica | 112

Linha de Proteção à Floresta | 117

Linha de Saúde Pública | 808 211 311

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

Delegação Local da Cruz Vermelha Portugesa
- Alcáçovas | 266 949 336 | 968 076 415

Centro de Saúde de Viana do Alentejo | 266 930 050

Extensão de Saúde de Aguiar | 266 791 278

Extensão de Saúde de Alcáçovas | 266 949 045

Guarda Nacional Republicana Alcáçovas | 266 954 118

Guarda Nacional Republicana Viana do Alentejo | 266 953 126

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

Correios de Portugal Viana do Alentejo | 266 939 000

Correios de Portugal Alcáçovas | 910 917 774

Serviço de Finanças de Viana do Alentejo | 266 953 146

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

contactos úteisinformação online

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

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

+
DESCONTOS

+ de 370
vídeos

visualizações

+ de 317500
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