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Gestão Autárquica

Plano de Promoção de Acessibilidades

O Programa Municipal de Promoção de Acessibilidades do Concelho de Vi-
ana do Alentejo tem como finalidade o melhoramento da via pública das 
três vilas e dos edifícios municipais, no sentido de os tornar acessíveis a 
todos, do ponto de vista da mobilidade. Para tal, numa primeira fase será 
feito um diagnóstico, por um lado, ao estado das ruas das vilas de Aguiar, 
Alcáçovas e Viana, sendo analisado o tipo de pavimentos, o seu estado de 
conservação, as dimensões das ruas, a existência de passeios, a sinalização 
e mobiliário urbano e, por outro lado, aos acessos aos diversos edifícios 
municipais, incluindo os equipamentos desportivos e culturais das três 
freguesias. O diagnóstico servirá essencialmente de base de trabalho para a 
apresentação de projectos com soluções arquitectónicas. 
Numa segunda fase, e com base no diagnóstico, serão apresentadas soluções 
de arranjo das ruas, sobretudo arquitectónicas, para resolver os problemas 
detectados, e também dos edifícios municipais, bem como as normas a 
seguir com vista ao correcto ordenamento urbano e à melhoria das aces-
sibilidades e mobilidade para todos.
A acompanhar este processo, serão ministradas acções de formação aos 
técnicos municipais directamente ligados ao urbanismo, ao licenciamento 
e obras municipais, e serão desenvolvidos programas de intervenção nas 
escolas, no sentido de formar educadores e sensibilizar alunos e pais para a 
questão das acessibilidades, pretendendo-se que a nossa comunidade esteja 
atenta a estas questões.
Este trabalho espera-se concluído até ao final do ano de 2012, sendo, natu-
ralmente, a fase de intervenção na via pública um projecto de longo prazo 
que perspectiva a introdução de melhorias significativas na qualidade de 
vida da nossa população. Para além da grande importância dessas melho-
rias, acreditamos que alcançar as metas do “concelho acessível” e do “tu-
rismo inclusivo”, será uma grande mais-valia para o concelho, no futuro, na 
atracção de pessoas e geração de riqueza, uma vez que este tema tem vindo 
a crescer de importância e tem registado uma grande procura.
O Programa foi candidatado com sucesso aos fundos comunitários, ao “Pro-
grama RAMPA” do QREN, sendo o custo total de cerca de € 117.500, finan-
ciado a cerca de 95%.

Aguiar

Viana do Alentejo

Alcáçovas

Áreas de análise (delimitadas a azul, grosso 
modo correspondentes ao perímetro ur-
bano das vilas)

Projecto co-financiado por:

Vivia no monte um homem muito 
velho que tinha na sua companhia 
um neto. 
Certo dia o velho resolveu descer ao 
povoado com o seu burro fazendo-se 
acompanhar do neto. Seguiam a pé, 
o velho à frente seguido do burro e 
atrás o neto. 
Ao passarem por uma povoação 
logo foram criticados pelos que ob-
servavam a sua passagem:
- Olhem aqueles patetas, ali com um 
burro e vão a pé.
O velho disse ao neto que se mon-
tasse no burro e este assim fez. 
Um pouco mais adiante passaram 
junto de outras pessoas que logo 
opinaram:
- O garoto que é forte montado no 
burro e o velho, coitado, é que vai 
a pé .
Então o velho mandou apear o neto 
e montou ele no burro. 
Andaram um pouco mais até que 
encontraram novo grupo de pessoas 
e mais uma vez foram censurados:
- Olhem para isto. A pobre criança a 
pé e ele repimpado no burro.
Ordenou então o velho ao neto:
- Sobe rapaz, seguimos os dois mon-
tados no burro.
O rapaz obedeceu de imediato e 
continuaram a viagem mas um pou-
co mais adiante um grupo de pes-
soas enfrentou-os com indignação:
- Apeiem-se homens cruéis, querem 
matar o burrinho?
Descendo do burro, disse o velho ao 
rapaz:
- Desce, continuamos a viagem 
como começamos.
Está visto que não podemos calar a 
boca ao mundo. 

Cada cabeça, 
sua sentença…
Há dias, alguém dizia que “o tem-
po não passa, dispara…”. Muitos 
de nós sentem que o seu dia-a-dia 
é muito acelerado, com inúmeras 
solicitações, compromissos e ho-
rários à risca… Cabe, por isso, a 
cada um de nós arranjar mecanis-
mos mais calmos que contrariem 
esta tendência da vida moderna.   
É neste sentido que vos deixo hoje 
com uma velha fábula, que não 
encontramos nos “facebooks” ac-
tuais, representada na exposição 
que poderão visitar no Café Cen-
tral de  Viana, da autoria do artis-
ta José Manuel Água Morna.  Pela 
reprodução fiel, pelas imagens e  
materiais usados, sugiro-vos que 
a visitem.
Sobre a moral da história, cada um 
que pense aquilo que entender…

Bernardino Bengalinha Pinto
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Acções 
de participação 
da Agenda 21 Local

2o Fórum para o Desenvolvimento 
e Sustentabilidade do Concelho 
de Viana do Alentejo
No passado dia 19 de Março, 
decorreu na EBI/JI de Alcáçovas 
o 2o Fórum para o Desenvolvi-
mento e Sustentabilidade do Con-
celho, uma vez mais com vista à 
definição de uma visão estratégica 
de desenvolvimento e dos pro-
jectos que poderão potenciar as 
qualidades do concelho. Presentes 
estiveram “actores locais de desen-
volvimento” – entidades públicas, 
empresários e movimento associa-
tivo, aos quais foram colocadas 4 
questões: quais os principais pro-
blemas do Concelho; quais a estra-
tégias/projectos para os problemas 
que sente; de que forma, pessoal-
mente, poderia contribuir para 
resolver os problemas anotados e, 
por último, aponte uma visão para 
o Concelho.
À semelhança do 1o Fórum, real-
izado em Fevereiro, desta acção 
retiraram-se bons contributos, 

estando as pessoas envolvidas sa-
tisfeitas com os resultados das ses-
sões de trabalho, as quais preten-
dem, acima de tudo, que no final 
a população se reveja nas opções 
tomadas.

Dinâmica de Grupo com a Assem-
bleia Municipal
O processo de auscultação da po-
pulação, no âmbito deste projecto, 
inclui também sessões de trabalho 
com os eleitos locais, represen-
tantes da população na Assembleia 
Municipal. Nesse sentido, realizou-
se no passado dia 9 de Abril, no 
salão nobre da Junta de Freguesia 
de Viana do Alentejo a Dinâmica 
de Grupo com a Assembleia Mu-
nicipal para o Desenvolvimento e 
Sustentabilidade do Concelho de 
Viana do Alentejo.
Os eleitos locais tiveram a opor-
tunidade de ficar a conhecer a 
metodologia de trabalho levada a 
cabo neste processo e, em sessões 
de pequenos grupos de trabalho, 

de debater questões semelhantes 
às colocadas nos 1o e 2o Fóruns, so-
bre o desenvolvimento e estraté-
gia para o concelho. Os resultados 
foram apresentados oralmente 
por cada grupo, tendo-se registado 
diferentes perspectivas, impor-
tantes contributos e boas ideias 
para o futuro do concelho.

Sessões de Trabalho com os Presi-
dentes de Junta de Freguesia
A metodologia da elaboração da 
Agenda 21 prevê a discussão dos 
problemas do concelho também 
ao nível da freguesia, realizando-se 
para tal sessões de trabalho com 
os executivos das juntas de fre-
guesia e, posteriormente, acções 
de participação da população por 
freguesia (Fóruns de Freguesia).
A sessão de trabalho com cada 
um dos executivos de junta de 
freguesia consistiu no debate das 
questões que se prendem com o 
desenvolvimento de cada uma 
das freguesias, os problemas que 
existem, os aspectos a melhorar 
e quais os aspectos mais positivos 
a destacar. Conjuntamente às ses-
sões, cada presidente de junta re-
alizou uma visita guiada pela sua 
freguesia com a equipa da RTGEO, 
com o objectivo de localizar os 
problemas e os aspectos a melho-
rar e de auscultar as aspirações e 
sensibilidades de cada freguesia.

Resultados das acções de partici-
pação
Nas várias sessões de trabalho 
foram colocadas questões ligadas 
com o que mais e menos gostam 
no Concelho, como gostariam 
que fosse o Concelho em 2025 e 
também o que fariam para que 
o nosso Concelho fosse o melhor 
do Alentejo. Têm sido apontados 
como pontos fortes a ter em conta 
a qualidade de vida, o ambiente, 
o posicionamento geográfico, o 
património e os equipamentos e 
como pontos delicados, o fraco 
desenvolvimento económico, a 
falta de capacidade de gerar em-
prego, o fraco apoio às actividades 

económicas, o abandono da agri-
cultura e a degradação do edifi-
cado das vilas, sobretudo nos cen-
tros históricos.
Dos dois primeiros Fóruns des-
tinados aos “actores locais de 
desenvolvimento” resultaram já 
algumas conclusões importantes 
que apontam como factores para 
um Concelho melhor e mais es-
tável, o desenvolvimento social, 
o potencial agrícola, a economia, 
o ambiente e o emprego. Como 
estratégias para que o Concelho 
seja melhor a aposta passa pela 
educação, energias renováveis, 
marketing territorial, agricultura 
e voluntariado. 
As opiniões têm sido convergen-
tes quanto aos problemas e po-
tencialidades do concelho, o que 
permite começar a definir a visão 

Projecto co-financiado por:

Toda a informação relativa ao pro-
cesso de elaboração da Agenda 21 
Local e aos resultados das acções 
decorridas podem ser acompa-
nhados e consultados na página 
de internet da Câmara Municipal: 
www.cm-vianadoalentejo.pt.

Próximas acções e como partici-
par
Decorrerão no mês de Julho os 
Fóruns de Freguesia, destinados a 
toda a população, limitados apenas 
à capacidade das salas disponibili-
zadas pelas Juntas de Freguesia.
Terá lugar também o 3o Fórum 
para o Desenvolvimento e Sus-
tentabilidade do Concelho, onde 
irão ser colocados a votos um con-
junto de projectos, resultado dos 
primeiros fóruns. 
A metodologia inclui ainda in-

e a estratégia do município. Os 
resultados serão apresentados e 
discutidos em maior detalhe no 3o 
Fórum a realizar no mês de Julho 
deste ano.
Este é um projecto que tem vindo 
a mostrar bons resultados, sobre-
tudo pela boa adesão dos actores 
envolvidos, que, garante o Dr. Ri-
cardo Tomé, Director da RTGEO, 
estão “a demonstrar grande in-
teresse e a contribuir com boas 
ideias”. Este responsável diz mes-
mo que as “pessoas vão rever-se 
nas respostas que deram e nas 
sensibilidades que mostraram ao 
longo do processo”.

quéritos de rua a 3% da popula-
ção, a distribuição de um folheto 
informativo por cada residência, 
no qual consta um pequeno ques-
tionário onde poderá apresentar 
as suas ideias e sugestões, e o en-
vio de sugestões através do e-mail 
agenda21local@cm-vianadoalente-
jo.pt.
Os resultados finais deverão ser 
apresentados em Novembro do 
presente ano.
“Estamos a trabalhar o presente e 
a projectar o futuro”, é este o lema 
que conta com a sua participação 
e o seu contributo! Colabore no 
desenvolvimento do seu concelho!

No âmbito do projecto da Agenda 
21 Local e do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Sustentável do 
Concelho de Viana do Alentejo, já 
abordado em anteriores boletins 
municipais, o Município de Viana 
do Alentejo tem vindo a promover 
acções de participação da popu-
lação, as quais pretendemos aqui 
divulgar, bem como alguns dos 
seus resultados. Pretendemos tam-
bém informar sobre a forma como 
cada um pode participar e sobre as 
próximas acções que irão decorrer.
A calendarização respeita a met-
odologia utilizada pela empresa 
responsável pela condução do pro-
cesso, a RTGEO – Planeamento e 
Ordenamento do Território.
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Obras Municipais

o parque infantil em segurança, 
conforme solicitação dos pais, 
educadoras e pessoal auxiliar.

Cooperativa de Aguiar de “cara 
lavada”

Estão concluídas as obras efec-
tuadas pela Câmara de Viana do 
Alentejo na antiga Cooperativa 
de Aguiar. A intervenção incluiu 
para além da reparação de infil-
trações, a pintura de todo o edi-
fício.

Pavimentações por administra-
ção directa

A Câmara Municipal adquiriu 
cerca de 2000 toneladas de mas-
sas asfálticas, que foram utiliza-
das para a pavimentação do Lote-
amento Chão do Mocho e Bairro 
dos Barrancões, em Alcáçovas. 
Em Viana do Alentejo foram 
pavimentadas ruas na Quinta do 
Marco e parte da Zona Industrial 
(ZIVA). Tendo em conta as res-
trições orçamentais, estes traba-
lhos foram divididos pelo ano de 
2011 e seguintes.

Piscinas Municipais de Viana so-
frem intervenção

Antes do início da época balnear, 
o Município Vianense efectuou 
um conjunto de intervenções nas 
Piscinas Municipais, em Viana do 
Alentejo. 
Para além da pintura da caleira 
finlandesa, onde sai a água das 
piscinas, foi ainda anulada a ca-
leira do chamado “lava-pés”. A 
obra implicou refazer o sistema 
de águas e esgotos, bem como o 
enchimento da caleira com tout-
venant e o revestimento do pavi-
mento idêntico ao existente. Com 
esta intervenção o Município 
pretende poupar água e garantir 
uma maior higiene.

Construção de passeios à entra-
da de Viana

A entrada de Viana, junto ao es-
taleiro sofreu obras de requali-
ficação. A obra, executada pela 
empresa Charneca Pinto e Fi-
lhos, Lda, incluiu a construção 
de passeios (lancis e guias), o 
tratamento de zona verde junto 
ao estaleiro, a rede subterrânea 
da Telecom e a colocação de lu-
minárias.
A intervenção viu o prazo ser 
prorrogado por mais um mês, 
tendo ficado concluída em mea-
dos de Junho.
A obra permite melhorar as 
condições de circulação e o as-
pecto urbanístico desta zona da 
vila.

Exterior do Jardim-de-infância 
de Aguiar alvo de recuperação

O espaço exterior do jardim-de-
infância de Aguiar foi alvo de 
intervenção por parte da Au-
tarquia de Viana do Alentejo. 
Através de administração directa, 
o Município colocou mosaicos 
no pavimento do jardim e ainda 
um multiusos com pavimento de 
borracha, na zona destinada ao 
parque infantil.
Esta última intervenção permite 
que as crianças possam utilizar 



 À nossa caixa de correio eletrónico nos.sabemos.ler@gmail.com (escrevam-nos; como o nome indica, nós sabemos 
ler…) chegaram alguns desabafos de leitores do nosso artigo anterior, que tomámos em devida consideração e muito apre-
ciámos. Não me surpreendeu que em todas as mensagens recebidas constassem referências a falhas que se verificam no 
atendimento dos utentes que procuram o serviço de saúde e que gostariam de ver o seu problema resolvido na hora mas que 
aguardam meses por uma consulta de especialidade, ou por uma cirurgia que nunca mais vem… 
 De facto, Portugal apresenta um desempenho fraco no Acesso e nos Tempos de Espera, fenómeno evidenciado em vários 
estudos, nomeadamente as investigações desenvolvidas pela organização Health Consumer Powerhouse que estuda o desempenho 
dos serviços de saúde dos países da União Europeia, na ótica do consumidor, e que classifica  “(…) os sistemas nacionais de 
saúde, através de 38 indicadores, que abrangem seis áreas consideradas chave para os consumidores de saúde: direitos 
dos doentes e informação; e-saúde; tempos de espera para tratamento; resultados, variedade e alcance dos serviços 
prestados e acesso aos medicamentos. (…)”. Sem dúvida um trabalho essencial, para os utentes aferirem os seus direitos e para 
os decisores definirem as suas orientações, que pode ser consultado em http://www.healthpowerhouse.com/.
 Desde 2006 que o sistema de saúde português tem sido apreciado por esta organização e no relatório publicado em 
26 de Junho desse ano podemos ler “(…) os cidadãos portugueses são servidos por um sistema de saúde de qualidade na 
área dos direitos do consumidor e opções de comunicação mas com listas de espera demasiado longas (…)”.
 Se consultarmos os relatórios seguintes o quadro agrava-se. E no último relatório, publicado em 29 de Setembro de 
2009, consta: “(…)Em termos gerais, Portugal apresenta um desempenho fraco no Acesso e nos Tempos de Espera, mas 
um desempenho muito bom quanto à introdução de ferramentas de suporte electrónico, como sejam a marcação de 
consultas online e a informação clínica aos doentes, em que Portugal, de facto, atinge a pontuação mais elevada da 
Europa.(…)” E, apesar da pílula dourada da e-saúde, Portugal é empurrado para o 21o lugar entre 33 países…
 Como chegámos a este estado de coisas?
 Os analistas concordam num ponto: o número de médicos formados anualmente está muito aquém das necessidades 
do país. Penso que a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) resume muito bem as causas do progressivo deteriorar destes in-
dicadores na área da Medicina Familiar quando diz, num documento publicado em Maio de 2011 a propósito da contratação de 
médicos não especialistas: “(…)má gestão e políticas erradas dos consecutivos ministérios  da  Saúde e dos Governos que 
limitaram a formação e alteraram, de forma danosa para os interessados, as condições de aposentação, levando muitos 
médicos a reformarem-se antecipadamente e outros a sair para o exercício da medicina privada. A solução do problema 
passa pela contratação dos médicos especialistas em medicina geral e familiar que se aposentaram, pela colocação cé-
lere dos jovens especialistas, pelo pagamento do aumento voluntário das listas de utentes e, em termos estruturais, por 
um maior investimento na formação de jovens médicos de família(…)”
 E diz mais esse documento: “(…)A Federação Nacional dos Médicos alerta para o facto de 100 médicos de família 
que terminaram a sua especialização em 2008, estarem a trabalhar em instituições privadas ou em empresas de tra-
balho temporário(…)”. Neste ponto, contrariamente ao que parece ser a convicção da FNAM, tenho dúvidas se estes colegas 
estarão interessados em integrar o Sistema Nacional de Saúde, pois já em 2007 um estudo sobre a satisfação dos médicos de 
MGF portugueses mostra que “(…)44,3% dos inquiridos estão insatisfeitos/muito insatisfeitos com as hipóteses de pro-
gressão na carreira e 60,2% estão insatisfeitos/muito insatisfeitos com a  adequação do vencimento ao trabalho que 
executam(…)”. Factos que dificilmente admitem argumentos.
 Temos o caldo entornado… E agora?
 O documento da FNAM acima transcrito aponta alguns passos para a solução deste problema, a curto e médio prazo: 
formar mais médicos, adequar vencimentos, reformular estatutos.
 Eu junto um outro passo que me parece essencial para a resposta a longo prazo: investir a sério na prevenção da 
doença. A grande maioria das queixas que enchem os consultórios têm a ver com doenças – hipertensão, diabetes, cancro, são 
algumas – cuja ocorrência ou impacto pode ser evitada ou minorizado se forem prevenidas ou atempadamente diagnosticadas. 
 Como? Criando condições para uma participação efectiva dos técnicos de saúde nas acções intersectoriais que pro-
curam aumentar a capacidade de intervenção da comunidade na criação das suas condições de Saúde. Destas acções a que dá 
melhores resultados é a que promove o trabalho de articulação entre da saúde e a educação. Teremos ocasião de falar mais 
sobre este assunto.

Augusto Santana Brito

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

nos.sabemos.ler@gmail.com
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Dois meses de vida onde participaram avós, pais e ne-
tos. VI Semana de Prevenção dos 
Maus Tratos Infantis, acções com 
mães de crianças dos 0-6 anos, 
sobre “Alimentação no 1o Ano de 
Vida e Hábitos de Vida Saudáveis”, 
em Aguiar e Viana do Alentejo.
Colaboramos com a CMVA, no 
apoio à Caminhada de Abril, uma 
Enfermeira por Freguesia.
Orientámos o estágio clínico de 
cinco estudantes do Curso de En-
fermagem da Escola Superior de 
Enfermagem S. João de Deus de 
Évora, formação a que estamos a 
dar continuidade com outros alu-
nos.
Por fim, mas não menos impor-
tante, tem sido o Apoio Domi-
ciliário às famílias. Estão a ser 
acompanhadas no seu domicílio, 
19 famílias. Todas com apoio de 
Enfermagem, Médico e da Assis-
tente Social, outras, têm ainda 
acompanhamento por parte da 
Psicóloga.      

Maria Gertrudes Garcia
Enfermeira Chefe/ Coordenadora da UCC  

Unidade de Cuidados na Comunidade
Centro de Saúde de Viana do Alentejo
Telf.: 266 930 050
E-mail:
gertrudes.garcia@alentejocentral2.min-saude.pt
Horário de funcionamento:
2a a 6a

8h00 às 20h00
Sábados, Domingos e feriados
9h00 às 13h00

Saúde

Após o entusiasmo e a azáfama 
inerentes à inauguração, a Equipa 
da UCC do Centro de Saúde de 
Viana do Alentejo, arregaçou as 
mangas e o resultado aí está. Pas-
sados estes dois meses, a maioria 
dos projectos do Plano de Acção 
estão já em execução. Em todo 
o Concelho foram desenvolvidas 
actividades em áreas como: Pre-
venção do Tabagismo, realizadas 
várias sessões com alunos do 5o, 
6o e 9o ano nas Escolas de Alcáço-
vas e Viana do Alentejo; Preven-
ção das Doenças Cardiovascula-
res, inseridas no mês do coração 
(Maio). Nesta área foram feitos 
rastreios de Hipertensão, Diabetes 
e Obesidade. Avaliámos a tensão 
arterial, a glicemia, o colesterol, 
o índice de massa corporal e o 
perímetro abdominal a todos os 
habitantes do Concelho que com-
pareceram, nas três Freguesias. 
Estas actividades incluíram ainda 
exercício físico orientado por um 

técnico de desporto, caminhadas, 
Pedypapper com alunos da Escola 
EB/JI de Alcáçovas e, foram rea-
lizadas em parceria com a Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo 
(CMVA), a Delegação da Cruz Ver-
melha em Alcáçovas, as Juntas de 
Freguesia de Aguiar, Alcáçovas e 
Viana do Alentejo e os Agrupa-
mentos de Escolas do Concelho; 
Cuidados com o Sol - Prevenção 
do Cancro da Pele, com as crianças 
dos Jardins de Infância de Aguiar, 
Alcáçovas e Viana do Alentejo; 
Alimentação Saudável, sessões 
com beneficiárias do Rendimento 
Social de Inserção que são mães. 
Realizadas em Alcáçovas e Viana 
do Alentejo.
Foram assinalados: Dia Mundial 
da Saúde (7 de Abril) com um 
Pedypapper sobre o tema “con-
sequências do uso incorrecto dos 
antibióticos”, com alunos da Es-
cola Dr. Isidoro de Sousa; Dia do 
Enfermeiro (12 de Maio), sessões 
com pais/familiares e alunos do 
1o ciclo das Escolas de Alcáçovas e 
Viana do Alentejo e uma Gincana 

A Saúde não é uma coisa que os enfermeiros ou os médicos dêem às pessoas. Tam-
bém não se compra na farmácia ou no hospital. A Saúde é sim o resultado de um 
trabalho continuado que tem que nos envolver a todos. 
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Alegria e brincadeiras marcam 
comemorações do Dia da Criança

Educação
Risos, alegria, brincadeira e muita cor marcaram as comemorações do Dia 
da Criança 2011 que decorreram entre os dias 26 de Maio e 1 de Junho, no 
Concelho. Entre as actividades programadas destinadas a alunos do pré-
escolar e 1o ciclo do Concelho destacam-se a Oficina de Dança “Zampadan-
ças”, Atelier de Ciências Experimentais, Insuflável, “Ser GNR por um dia” e, 
ainda, a peça de teatro “Partida, Lagarta, Fugida!” pela Companhia Lêndias 
d’Encantar.
Muito do agrado dos alunos do 1o ciclo, a Oficina de Dança “Zampadanças”, 
dinamizada pela PédeXumbo, teve por base o livro “Zampadanças” editado 
este ano pela associação. Em sessões de 45 minutos cada, os mais pequenos 
puderam colocar à prova a sua criatividade e imaginação, bem como desen-
volver a sua expressão corporal.
Já as crianças do pré-escolar foram “cientistas” por um dia ao participarem 
num ateliê de Ciências Experimentais, onde ficaram a saber como é que um 
cravo muda de cor e como as substâncias se dissolvem e flutuam na água. 
Através da iniciativa “Ser GNR por um dia”, os mais pequenos contactaram 
de perto com esta profissão através da sua participação num circuito de 
trânsito.
As Comemorações do Dia Mundial da Criança terminaram no dia 1 de Junho 
com a peça “Partida, Lagarta, Fugida!”, no Cine-teatro Vianense. A peça da 
Companhia Lêndias d’Encantar contou a história da hora de dormir, de tudo 
o que fazemos para não adormecer. “Só mais um bocadinho?” E para que 
servia esse bocadinho senão para contar mais uma história, inventar novos 
mundos, fazer mais uma viagem de ida e volta ao espaço montado num 
tapete? É precisamente esse “bocadinho” onde monstros verdes se cruzam, 
“chimpazilas” e “elefões” jogam às escondidas que “Partida, Lagarta, Fugi-
da!” mostrou. Neste bocadinho houve tempo para rir, ter medo e sonhar. A 
peça teve duas sessões, uma delas, patrocinada pelo Ministério da Cultura, 
no âmbito da 2a edição da Temporada de Arte e Cultura.
Entre risos, gargalhadas e muita agitação foi visível a alegria das crianças 
que, no final, receberam uma lembrança alusiva à data. 
A iniciativa foi da responsabilidade do Município de Viana do Alentejo e Ofi-
cina da Criança, em parceria com a Associação Cultural Colecção B e Junta 
de Freguesia de Viana do Alentejo.

Seniores de 
Alcáçovas à 
descoberta das 
novas tecnologias

“Estudantes” 
participam 
no Dia da Escola 
Popular

Lá diz o ditado que o saber não 
ocupa lugar. Que o digam os 10 se-
niores de Alcáçovas, na sua maio-
ria mulheres, que estão desde 18 
de Maio a frequentar a iniciativa 
“Informática Sénior”, no Espaço 
Internet, quartas e sextas-feiras, 
entre as 10h00 e as 12h00.
Para alguns esta é a primeira 
vez que se sentam frente a um 
computador. A iniciativa, da res-
ponsabilidade da Universidade 
Sénior Túlio Espanca/Escola Po-
pular da Universidade de Évora 

- Pólo de Viana do Alentejo e do 
Município, pretende que os mais 
velhos criem novos hábitos e a-
larguem os horizontes, ao mesmo 
tempo que, pretende desfazer o 
receio face ao contacto com as 
novas tecnologias. A actividade 
pretende dotar os idosos de co-
nhecimentos, ainda que num nível 
básico do uso do computador, e 
também a utilizar a internet que 
lhes permita, quem sabe, encurtar 
a distância dos familiares. 
Durante a iniciativa têm a opor-
tunidade de utilizar o processador 
de texto, efectuar pesquisas na 
internet, criar um e-mail, utilizar 
o Messenger, bem como as redes 
sociais, neste caso o facebook. O 
curso, que termina dia 13 de Julho, 
é assegurado pela estagiária PE-
PAL, Mónica Laidy.

No próximo dia 11 de Julho, assi-
nala-se o Dia da Escola Popular da 
Universidade de Évora/Universi-
dade Sénior Túlio Espanca.
“Estudantes” dos 4 pólos da USTE/ 
EPUE – Alandroal, Évora, Portel 
e Viana do Alentejo – reúnem-se 
no auditório da Universidade de 
Évora, entre as 10h00 e as 18h00, 
onde irão desenvolver algumas 
actividades dirigidas a toda a po-
pulação.
No que toca aos “estudantes” do 
Pólo de Viana do Alentejo vão 
efectuar uma apresentação das 
actividades do Clube de Saúde 
Sénior, ou seja, efectuar uma 
demonstração de uma aula de ex-
pressão corporal.

Marchas Infantis 
do Concelho 
saíram à rua
Em época de Santos Populares, as cri-
anças do 1o ciclo de Aguiar e Viana do 
Alentejo juntaram-se e constituíram 
duas marchas infantis. A iniciativa 
integrada no projecto “Leituras à 
Lareira” contou com o apoio do 
Município de Viana do Alentejo e 
Oficina da Criança.
Em Aguiar, 29 crianças da EB1 par-
ticiparam na Marcha que desfilou 
na Festa da Primavera no passado 
dia 10 de Junho, proporcionando 
um dos momentos mais bonitos e 
encantadores. Vestidos a rigor, os 
mais pequenos espalharam pelas 
ruas da vila alegria, cor e muita 

fantasia. A canção entoada teve 
letra de Rosália Dias e música do 
professor Carlos Meneses.
Também em Viana do Alentejo, os 
alunos das Escolas das Escadinhas 
e S. João não deixaram os seus 
créditos por mãos alheias e fize-
ram a festa no passado dia 22 de 
Junho, à noite, que serviu também 
para comemorar o final de ano. A 
marcha infantil de Viana do Alen-
tejo cantou e desfilou por algumas 
artérias da vila, terminando em 
festa o seu percurso na sede do 
Agrupamento de Escolas de Viana.
A letra que teve como tema Vi-
ana do Alentejo foi da autoria dos 
alunos do 3o e 4o anos e a música 
de Carlos Meneses. A confecção 
dos fatos esteve a cargo dos pais 
e a coreografia foi da responsabi-
lidade da professora Paula Bento. 
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CPCJ - Grupo 
de competências 
sociais
Crescer Juntos

O saudável desenvolvimento sócio 
afectivo das nossas crianças e jo-
vens é imprescindível para o seu 
saudável desenvolvimento global, 
no entanto, e pelos mais diversos 
motivos, algumas crianças/jovens 
revelam dificuldades na sua capa-
cidade de integração social e afec-
tiva com os demais, o que leva 
a maus resultados escolares e a 
uma desmotivação crescente face 
à integração escolar no seu todo. 
No sentido de quebrar este ciclo, 
tem-se assistido ultimamente a 
intervenções, o mais precoces 
possíveis, tendo por finalidade o 
desenvolvimento/sócio-afectivo, 

Prevenção dos Maus 
Tratos Infantis
Comunicação 
Positiva

posição itinerante - Crianças do 
Mundo – Com direitos - proprie-
dade do IAC (Instituto de Apoio 
à Criança), para estar patente na 
Junta de Freguesia Viana do Alen-
tejo de 23 a 27 de Maio passado. 
A exposição pretendeu informar e 
consciencializar jovens, professo-
res e pais de que a concretização 
de uma “nova cultura” da criança 
deve ser um objectivo e respon-
sabilidade de todos, alertando so-
bre o muito que ainda falta fazer 
em torno dos Direitos da Criança 
e qual o contributo que cada um 
pode dar. Desta forma, esta ex-
posição foi construída pelos jo-
vens e para os jovens. Com certe-
za que os “frutos” se irão reflectir 
positivamente no bom trato às 
nossas crianças e jovens.

bem como o auto-conhecimento, 
as capacidades relacionais, o en-
volvimento parental e a capaci-
dade de vinculações seguras con-
tribuindo assim gradualmente 
para o desenvolvimento saudável 
da criança/ jovem e uma maior 
implicação da família no processo 
de mudança e crescimento dos 
filhos enquanto alunos e pessoas. 
É, neste sentido, que a CPCJ de Vi-
ana do Alentejo tem dinamizado 
um grupo de competências soci-
ais denominado “Crescer Juntos” 
de forma a promover o saudável 
desenvolvimento social e emo-
cional de 7 Jovens na EBI/JI de Al-
cáçovas, integrados no 6o ano de 
escolaridade. 
Não obstante o facto de a CPCJ 
funcionar através de parcerias 
com as entidades locais, este tipo 
de projecto torna-se concretizável 
devido a um protocolo estabeleci-
do entre o Ministério da Educa-
ção e o Ministério do Trabalho e 
da Solidariedade Social existente 

desde 2006, que permite que o 
representante da educação afecto 
a esta comissão disponha de 17 
horas e meia semanais para o e-
xercício das suas funções.
O objectivo geral desta actividade 
tem sido a promoção do desen-
volvimento sócio – afectivo, o 
auto – conhecimento e as capa-
cidades relacionais bem como a 
criação de uma dinâmica positiva 
entre as crianças e os técnicos/
comunidade escolar e desenvol-
ver nos jovens atitudes de auto-
estima, respeito mútuo e regras 
de convivência que conduzam à 
formação de cidadãos tolerantes, 
autónomos, participativos e civi-
camente responsáveis. De uma 
forma geral, a actividade tem 
decorrido dentro do esperado, 
sendo que temos conseguido al-
guns dos nossos objectivos que, 
por consequência, trouxeram a 
alguns jovens evoluções positivas 
nas suas capacidades de integra-
ção social e emocional.

A Comissão de Protecção de Cri-
anças e Jovens de Viana do Alen-
tejo (CPCJVA), pelo 4o ano con-
secutivo, participou de 23 a 30 de 
Maio, na 6a Semana da Prevenção 
dos Maus Tratos Infantis dina-
mizada pela Associação Chão dos 
Meninos, sob o mote “Cidadão 
que cuida, Comunidade que faz 
crescer”.
Esta semana pretendeu ter um 
efeito multiplicador, isto é, mo-
bilizar toda a comunidade do dis-
trito para a tarefa de bem tratar 
as crianças e jovens, fazendo-os 
crescer no respeito e na plena 
satisfação dos seus direitos e para 
uma cidadania plena.
Este projecto é promovido desde 
há 6 anos pela Associação Chão 
dos Meninos, com sede em Évora, 
associação que trabalha no âmbi-
to da protecção das crianças. Este 
ano, todas as acções incidiram 
sobre a temática – “Comunica-

ção Positiva” na família. A forma 
e o conteúdo da comunicação 
são a essência das relações entre 
crianças, famílias, instituições e 
sociedade em geral. Comunicar 
positivamente, “pôr em comum”, 
abre espaço para o desenvolvi-
mento pleno e permite que se 
continue um percurso partilhado, 
não abrindo espaço a significados 
menos claros e, muitas vezes, po-
tenciadores de dissonâncias e até 
de violência.
Esta iniciativa pretendeu ainda 
mostrar a importância da comu-
nidade como base de apoio à In-
fância e Juventude, na promoção 
de vínculos seguros e saudáveis, 
pelo que esta Comissão, apos-
tou na sensibilização/prevenção 
secundária através de uma ex-

Festival “Abana Viana” de 8 a 10 de Julho

A 1a edição do Abana Viana –Festival Jovem 2011 vai realizar-se dias 8, 9 e 10 
de Julho, na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo. Desporto, artes e muita 
música prometem aquecer ainda mais os dias e as noites quentes de Verão.
O destaque vai para o Festival de Música, no palco Pop & Rock, com diver-
sos concertos de bandas locais e regionais e o 1o Concurso de Bandas Abana 
Viana. Pela noite dentro, o After Hours com Dj’s da freguesia promete ani-
mar e “abanar” até de manhã quem ainda tiver andamento.
Para além da componente musical, o Abana Viana está recheado de activi-
dades desportivas – fase final do torneio futsal Bairros do Concelho, Mega 
Aula de Step, workshop de defesa pessoal e actividades aquáticas. Destaque 
ainda para a 2a edição do Viana Challenge e a iniciativa “Vi…ana Roll 2011” – 
Concurso e Corrida de Carrinhos de Rolamentos.
Durante os três dias de Festival haverá ainda Tasquinhas e churrasco, cam-
po de voleibol na areia, workshop e exposição de graffiti. Para quem quiser 
passar os 3 dias na Quinta da Joana, também poderá acampar.
A iniciativa é da responsabilidade do Município de Viana do Alentejo, da 
Junta de Freguesia local e conta com a colaboração de várias associações 
do concelho.
Ver programa próprio em www.cm-vianadoalentejo.pt na área eventos e 
em www.facebook.com/municipiovianadoalentejo.pt.

“Viana Summer” 
aposta 
nas actividades  
desportivas

De 4 de Julho a 12 de Agosto, o 
Município de Viana do Alentejo 
vai proporcionar aos mais novos 
o “Viana Summer”, um programa 
de férias com actividades des-
portivas.
A iniciativa destina-se a crianças 
dos 6 aos 12 anos existindo tam-
bém algumas vagas para jovens 
dos 13 aos 16.
As actividades incluem futebol, 
andebol, voleibol, basquetebol, 
ginástica, passeios pedestres, na-
tação, hóquei em campo, ténis 
de mesa e decorrem no pavilhão 
municipal, piscinas e Quinta da 
Joana.
O “Viana Summer” decorre entre 
as 9h00 e as 13h00, por períodos 
quinzenais.
A iniciativa, da responsabilidade 
do Município de Viana do Alente-
jo, pretende fomentar a aquisição 
de hábitos e comportamentos 
de estilos de vida saudáveis que 
se mantenham na idade adulta; 
melhorar a qualidade de vida, a 
saúde e o bem-estar dos jovens; 
incrementar o desenvolvimento 
cognitivo das crianças e jovens 
com actividades ludicas e, ainda 
preencher o tempo livre das cri-
anças de uma forma educativa.
Mais informações junto do sector 
de desporto da Câmara Municipal 
de Viana do Alentejo e em www.
cm-vianadoalentejo.pt.

Juventude
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Desporto

“Bairros do 
Concelho” 
apura 8 equipas

Festival de Natação 
reúne 40 crianças 
em Alcáçovas

A iniciativa foi promovida pelo 
Município de Viana do Alentejo 
com o apoio da Junta de Freguesia 
de Alcáçovas, Câmaras de Cuba e 
Portel e Kainágua – Clube de Na-
tação e Triatlo do Alentejo.

Ju-Jitsu dá ouro 
ao Concelho

Boccia dá medalha 
ao Concelho

O atleta José Filipe Grilo, residente 
em Viana do Alentejo, alcançou 
uma medalha, na modalidade de 
boccia, nos XXVII JEDES – Juegos 
Extremenos del Deporte Especial, 
que decorreram em Almendralejo, 
de 3 a 6 de Maio.
Neste campeonato anual desti-
nado a pessoas portadoras de defi-
ciência, participaram 60 entidades 
e perto de mil desportistas. Para 
além do convívio foram disputa-
das as finais de 10 modalidades que 
resultam de competições ao longo 
do ano. São elas a natação, bas-
quetebol, boccia, futsal, ginástica 
rítmica, entre outras. 
A equipa de José Filipe Grilo ga-
nhou na classe de BC1, BC2 e BC3. 
Uma experiência enriquecedora 
que a equipa gostava de poder 
repetir. 
O Município de Viana do Alentejo 
felicita José Filipe Grilo e a sua e-
quipa pelas medalhas alcançadas. 
O José Filipe Grilo colabora actu-
almente com a Câmara Municipal 
de Viana do Alentejo no âmbito de 
um estágio do curso de Assistente 
Administrativo da APCE. 

Época brilhante 
para equipas 
do Concelho

para a prática de uma actividade 
desportiva.
Para além do convívio entre os 
vários alunos, o evento serviu 
para mostrar o que aprenderam 
ao longo do ano.

Terminou dia 22 de Maio a 1a fase 
do Torneio “Bairros do Concelho” 
em futsal, organizado pelo Mu-
nicípio de Viana do Alentejo.
Em Aguiar participaram no tor-
neio 4 equipas – Fazenda da Anta, 
Poceirão, Romeirinha e Forno do 
Tijolo. Chegam à final que se re-
aliza em Julho a Fazenda da Anta 
que ganhou os 3 jogos e somou 9 
pontos, seguida do Poceirão, com 
6 pontos e, ainda, a Romeririnha, 
com uma vitória e 3 pontos.
Em Viana do Alentejo participa-
ram 6 equipas, tendo chegado à 
final a equipa da Praça/Mauforo e 
da Serra que, sem derrotas, alcan-
çaram 13 pontos e, ainda a equipa 
Sem Bairro que terminou a 1a fase 
com 9 pontos.
Já em Alcáçovas, apenas 3 equi-
pas se associaram a esta iniciativa 
“Bairros do Concelho”. Na fase fi-
nal vão estar o Chão do Mocho e 
Praça. Esta fase final irá decorrer 
nos dias 8, 9 e 10 de Julho, inte-
grada no “Abana Viana” – Festival 
Jovem 2011.

Caminhada de 
Abril termina no 
Monte do Sobral

que não precisa de muitos recur-
sos. É comum ver pelas estradas 
do nosso Concelho ou mesmo no 
Circuito de Manutenção, na Quin-
ta da Joana, em Viana do Alentejo, 
novos e menos novos, a caminhar 
preservando a sua saúde e o seu 
bem-estar.
E os benefícios das caminhadas 
são muitos desde a nivel cardio-
vascular, o dispendio calórico que, 
por sua vez, combate a obesidade, 
combate ainda a osteoporose, a 
diabetes e melhora a auto-estima.
A caminhada ligou as três fre-
guesias, com percursos distintos, 
ao Monte do Sobral, um local 
histórico, onde em 1973 se rea-
lizou uma reunião clandestina de 
capitães que deu origem ao Movi-
mento das Forças Armadas (MFA).
Chegados ao Monte do Sobral, 
participaram numa mega sessão 
de alongamentos. E, para repor 
energias, o Município de Viana do 
Alentejo ofereceu um lanche an-
tes do regresso a casa.

Apesar do tempo chuvoso, per-
to de 200 pessoas  do Concelho 
participaram na “Caminhada de 
Abril” no passado dia 23 de Abril, 
uma iniciativa do Município no 
âmbito das Comemorações do 37o 
aniversário da Revolução de Abril.
Como vem sendo hábito, a ini-
ciativa despertou grande inte-
resse por parte da população, já 
habituada a participar em acti-
vidades do género. Trata-se da 
forma básica da actividade física 

Perto de 40 crianças entre os 7 e 
os 16 anos, participaram no Festi-
val de Natação que decorreu na 
Piscina Municipal, em Alcáçovas, 
dia 14 de Maio.
A iniciativa reuniu alunos de es-
colas de natação de Cuba, Portel 
e Alcáçovas. O Festival de Natação 
teve como objectivo incentivar 
a prática da natação, bem como 
avaliar os alunos em formação. E, 
ainda, sensibilizar os mais jovens 

A época desportiva 2010/2011 foi 
brilhante para os clubes do Conce-
lho. Depois de se sagrar pela 1a vez 
na sua história campeã distrital de 
futsal, a equipa sénior do Sport-
ing de Viana fez a “dobradinha”, 
ao conquistar a Taça do Distrito 
de Évora. Na final, venceu por 12-2 
a Associação Juvenil de Estremoz, 
conquistando tudo o que havia 
para ganhar. No passado dia 22 
de Maio, os atletas receberam as 
faixas de campeão distrital.
Também a equipa de iniciados de 
futsal do Sporting de Viana fez a 
“dobradinha” ao ganhar o Campe-
onato Distrital e a Taça de Évora, 
onde venceu na final o Sport Club 
Alcaçovense por 3-1. O mesmo 
acontecendo com os benjamins 
que ganharam o Campeonato e a 
Taça.

Já a equipa sénior de futebol do 
Sporting de Viana chegou à final 
da Taça do Distrito de Évora, de-
pois de vencer o Calipolense por 
2-1. Na final, disputada na Herdade 
da Silveirinha, o Sporting de Viana 
não conseguiu levar de vencida a 
equipa do Redondense, tendo per-
dido por 2-0.
Também o Sport Club Alcaçovense 
está de parabéns. A equipa de fut-
sal, escalão de infantis, conquistou 
a Taça do Distrito de Évora, no pas-
sado dia 10 de Abril, uma semana 
depois de se ter sagrado campeã 
distrital. Esta equipa repetiu, as-
sim, os feitos alcançados na época 
passada revalidando o título de 
campeã e conquistando a Taça. 
Nas últimas duas épocas venceu 
ainda os “Torneios de Abertura”.
A equipa de iniciados do Alcáçovas 
Atlético Clube disputou dia 10 de 
Abril a final da Taça do Distrito de 
Évora em futsal, que acabou por 
perder para o Mourão, por 7-3.
Estão de parabéns as equipas do 
Concelho pelos resultados alcan-
çados numa época que ficará para 
a história.

O Pavilhão Municipal de Viana do 
Alentejo acolheu no passado dia 3 
de Abril, o Campeonato Nacional 
de Ju-Jitsu 2011, nas categorias de 
esperanças e seniores.
Sete clubes com perto de 50 atle-
tas participaram no campeonato, 
tendo o CAEMMO – Clube Alente-
jano de Estudos Marciais e Medici-
nas Orientais, sedeado em Aguiar, 
alcançado uma medalha de ouro.
O Jovem Rustam Kerimov na 
categoria de esperanças, - 60kg, 
voltou a subir ao pódio nacional, 
desta feita, na disciplina marcial 
de Ju-Jitsu.
Recorde-se que o Ju-Jitsu é uma 
arte marcial japonesa e significa 
“arte da flexibilidade, adaptabili-
dade”. 
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Cultura

Cultura 
e Desporto 
nas comemorações 
do 25 de Abril 
no Concelho

Entre os dias 22 e 25 de Abril, o 
Concelho de Viana do Alentejo as-
sinalou as Comemorações do 37o 
Aniversário da Revolução dos Cra-
vos. Durante 4 dias o Município 
promoveu um conjunto de inicia-
tivas, com destaque para os sons 
de Abril que se fizeram ouvir nas 
três freguesias, o cante da terra, 
as manhãs desportivas para os 
mais novos e o torneio “Bairros do 
Concelho”, a caminhada de Abril, 
o visionamento do filme “A Fuga” 
de Luís Filipe Rocha alusivo à data 
e um baile. 
Dia 25 de Abril, o Cine-teatro foi 
palco da sessão protocolar das 
comemorações da Revolução de 
Abril. A cerimónia contou com 
a presença da Governadora Civil 
do Distrito de Évora, Fernanda 
Ramos, do Presidente da Assem-
bleia Municipal, António Sousa, 
do Presidente do Município, Ber-
nardino Bengalinha Pinto e de 
representantes das diversas forças 
políticas no Concelho. 
Bernardino Bengalinha Pinto con-
sidera que “se há acontecimen-
tos que marcam para sempre a 
memória do seu povo, o 25 de 
Abril de 1974, foi um deles.” Ape-
sar da desmotivação de alguns, 
o autarca é de opinião que “o 
interesse pelas questões de na-
tureza política deve manter-se, 
porque são essenciais para que 

os cidadãos possam escolher de 
maneira fundamentada as dife-
rentes opções e projectos apre-
sentados tanto nos actos eleito-
rais como na gestão da coisa 
pública.” O Presidente diz que o 
Município tem vindo a promover 
a participação cívica “pretenden-
do incrementá-la, cada vez mais, 
sabendo que essa atitude consti-
tui um auxílio precioso para go-
vernar melhor e com qualidade.”
Por seu lado, António Sousa, pre-
sidente da Assembleia Municipal 
acentuou a tónica do seu discurso 
na crise que o País atravessa, “a 
mais profunda pós 25 de Abril.” O 
responsável pela Assembleia Mu-

Mais de 400 
romeiros 
cumprem tradição

Apesar da chuva que se fez sentir 
durante a tarde de sábado, 30 de 
Abril, foi com emoção e sensação 
de dever cumprido que os cerca 
de 400 romeiros chegaram a Vi-
ana do Alentejo, cumprindo mais 
uma vez uma tradição que liga 
o concelho da Moita a Viana do 
Alentejo.
Pouco passava das 18 horas quan-
do os romeiros deram entrada 
na vila, acompanhados pelo Es-
quadrão a Cavalo da GNR. À sua 
espera estavam milhares de pes-
soas espalhadas pelas ruas da 
vila que não quiseram deixar de 
dar as boas vindas e saudar os ro-
meiros. No Largo de S. Luís, deu-
se o ponto alto com o encontro 
das imagens de N.a Sr.a da Boa 
Viagem, padroeira da Moita e de 
N.a Sr.a D’Aires. Após 4 dias pelos 
campos, os romeiros tiveram, pela 
primeira vez, um percurso, “mol-
hado que castigou os animais.”. 
Quem o diz é António Luís Falé, 
membro da Associação Equestre 
de Viana do Alentejo que integra 
com as Câmaras de Viana do Alen-
tejo e da Moita, e a Associação dos 
Romeiros da Tradição Moitense a 
comissão que organiza a Romaria. 
“O gosto pelos cavalos e o con-
vívio entre amigos” levaram-no a 
participar pelo segundo ano. De 
Viana o grupo levou 35 inscritos, 
mais 10 para tratar da logística 
para os 4 dias de percurso.
A chegada a Viana do Alentejo é 
uma emoção que António Luís 
Falé não consegue explicar. “Só 
mesmo quem vive a romaria é 

que consegue perceber o que 
sentimos”, refere com a emoção 
estampada no rosto. E, para justi-
ficar o gosto pela iniciativa, con-
fessa que terminada uma edição 
costumam dizer entre eles “volta-
mos para trás?”.
Quem participa na romaria há 
6 anos é António Costa, de Vila 
das Aves, Santo Tirso. Tal como 
António Luís Falé, também par-
tilha da mesma opinião. A chuva 
e os relâmpagos “atrapalharam 
os cavalos”, diz. Apesar de ter 
perdido dois cavalos há dois anos, 
um na romaria, outro no regresso 
a casa, António Costa não desistiu 
e gosta de participar pelo convívio 
e camaradagem entre todos.
Da Sonega, Porto Covo /Sines veio 
Luís Campos com mais 3 amigos. 
Já chegaram a ser 10, 12, mas, o 
facto “de não puderem ter férias 
nesta altura e a crise que o País 
atravessa”, não possibilitou a par-
ticipação de mais romeiros da 
zona. Para assegurar a alimenta-
ção e as pernoitas, o grupo trouxe 
a sua própria logística - uma auto 
caravana, 3 carrinhas, 1 cozinheira 
e mais 4 ajudantes.

Bruno Palaio, membro da Asso-
ciação de Romeiros da Tradição 
Moitense faz um balanço positivo 
da iniciativa. “Estava dentro das 
expectativas por causa do tempo 
e da alteração da data”, garante. 
Terminada uma romaria é tempo 
de pensar na próxima “porque há 
sempre pequenos detalhes que 
podem ser limados e melhorados 
para se conseguir que no outro 
ano seja melhor”, diz Bruno 
Palaio.
Antes da chegada da XI Romaria 
a Cavalo, pelas ruas da vila houve 
animação que deu um colorido 
diferente à tarde invernosa. Já à 
noite, a Autarquia ofereceu aos 
romeiros um jantar na Alameda, 
onde entregou ainda algumas 
lembranças, seguido de baile aber-
to à população. Em termos religio-
sos, no sábado, houve procissão 
em honra de N.a Sr.a D’Aires. No 
domingo, houve novamente pro-
cissão até ao Santuário onde o 
Arcebispo de Évora, D. José Alves, 
celebrou uma missa campal trans-
mitida em directo pela Antena Sul 
e na qual participaram alguns ro-
meiros.

nicipal preferiu realçar os bons 
exemplos vindos de vários secto-
res de actividade. 
Os representantes das forças 
políticas – PSD, PCP e PS – lem-
braram a importância da data que 
trouxe liberdade, democracia e 
direitos sociais aos portugueses 
e apelaram ainda à participação 
cívica e ao uso do direito de voto 
nas próximas eleições legislativas.
Nas comemorações do 25 de Abril 
destaque ainda para os sons de 
Abril, pelos grupos “Os Notas”, 
“Coincidências” e “Mar de Fora”, 
bem como a participação da Or-
questra Ligeira de Ponte de Sor, 
no Cine-teatro Vianense.



Entre os dias 22 e 24 de Julho, Alcáçovas recebe a Feira 
do Chocalho, assim denominada na última edição, de-
vido à forte tradição do fabrico do chocalho existente 
na vila.
É altura de encontros e reencontros entre as gentes da 
terra que aproveitam a ocasião para visitarem a família 
e amigos.
Para além dos vendedores que apregoam este ou aquele 
produto e entre o corrupio dos mais novos, o certame 
pretende, ser um espaço de lazer e convívio, apostando 
o Município na divulgação de produtos locais e activi-
dades que, de alguma forma, estejam relacionadas com 
o chocalho. Exemplo disso é o fabrico de chocalhos ao 
vivo. Haverá ainda um campo de futebol na areia que, 
na última edição, alcançou grande sucesso junto dos jo-
vens, assim como actividades tauromaquicas e equestres 
da responsabilidade da Associação Tauromaquica Alca-
çovense. O certame dispõe ainda de uma zona de stands 
destinados à exposição e venda de produtos locais.
A abertura oficial da feira está marcada para as 20h30 e 
vai contar com a presença da Banda da Sociedade União 
Alcaçovense.
A novidade neste primeiro dia de Feira (22) é o Folk/
Rock que inclui um workshop de dança seguido de um 
concerto com o grupo de música trad-folk-rock “Uxu 
Kalhus”. Malhão, viras, corridinho e muito mais promete 
este grupo de influências afro-jazz-rock-ska que se jun-
tam para um resultado explosivo. Mas as novidades não 
se ficam por aqui. Para depois da meia-noite o Programa 
“Altas Horas” promete diversão até de manhã com uma 
demonstração de BTT, organizada pela AJAL, e a actua-
ção dos Dj’s do Concelho, na Praça do Chocalho.
Sábado, 23 de Julho, a partir das 8h00, os amantes das 
caminhadas podem participar nas “Canadas da Pastorí-
cia”. Os sons voltam a fazer ouvir-se ao final da tarde 
com a Hora do Cante, dedicada ao cante da terra e cante 
vizinho. Pelo palco das tradições vão passar o Grupo 
Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas e o Grupo de 
Música Popular Flores do Campo.
À noite, Nuno Norte, ex-vocalista da Filarmónica Gil e 
vencedor da 1a edição do Ídolos, sobe ao palco para mais 
um concerto. No “Altas Horas” continua a demonstra-
ção de BTT, seguida de baile.
Domingo, último dia do certame, a Ajal promove a par-
tir das 9h00, o I XCO BTT Ajal – Prova de Cross Country. 
À noite regressa a Hora do Cante, no palco das tradições, 
com o Grupo Coral Feminino Paz e Unidade e o Grupo 
Coral Feminino Cantares de Alcáçovas.
A encerrar mais uma edição da Feira do Chocalho vai 
estar Jorge Fernando, que lançou o seu último álbum 
“Vida”, em 2009. O cantor, compositor, produtor e ins-
trumentista conta no seu mais recente trabalho com as 
participações de Sam The Kid e Ana Moura. 
Motivos mais que suficientes para uma paragem em Al-
cáçovas de 22 a 24 de Julho, visitar a feira e, quem sabe, 
o património da vila e deliciar-se com a nossa gastrono-
mia e doçaria. Visite-nos!
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Aguiar em Festa

De 10 a 12 de Junho a freguesia de 
Aguiar esteve em festa. O jardim 
junto ao salão de festas vestiu-se 
a rigor para receber mais uma 
edição da Festa da Primavera. O 
local foi ornamentado com cen-
tenas de flores de papel e bandei-
rolas de todas as cores efectuadas 
por senhoras de Aguiar, Alcáço-
vas e Viana do Alentejo. Também 
as utentes da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Alcáçovas e Viana 
do Alentejo e 2 estagiários da 
DDSH se envolveram neste pro-
jecto.
Desporto, marchas populares, 
concertos, dança, BTT e garraiada 
foram alguns dos ingredientes da 
festa.
Mais uma vez, a Caminhada da 
Primavera foi muito participada, 
com cerca de 100 pessoas a fazer-
em o percurso entre Viana e Agui-
ar, num total de 8,4 quilómetros. 
Ao final da tarde de sexta-feira, 10, 
o desporto voltou a marcar pre-
sença com uma demonstração de 
fitness – step, organizada pela So-
ciedade Vianense, seguida de uma 
sessão de mini-trampolim “Saltos 
da Primavera” e uma demonstra-
ção do Clube de Saúde Sénior.
À noite, as marchas populares 
saíram à rua com o habitual col-
orido e alegria com que nos têm 

brindado nas últimas edições. 
Este ano, à Marcha Popular do 
Concelho de Viana do Alentejo 
juntou-se também a Marcha Po-
pular da EB1 de Aguiar. 
Os VNT que regressaram aos pal-
cos 20 anos depois para um con-
certo no início do ano, voltaram 
a juntar-se na Festa da Primavera, 
às 22h30. A noite terminou ao 
som dos Dj’s da Freguesia.
No sábado, 11, os mais novos pu-
deram contar logo pela manhã 
com algumas actividades que in-
cluíram insufláveis e jogos tradi-
cionais. Ao final da tarde, o Ga-
lopar & Pedalar – Clube juntou 
veteranos para um jogo de futsal. 
A noite de sábado foi dedicada 
à dança. No palco 2, passaram a 
Classe de Dança da Associação 
Equestre de Viana do Alentejo, 
as Sevilhanas da Escola de Dança 
Prof. Amélia Mendonza do IPJ de 
Évora e, ainda, a Secção de Dança 
da Casa do Benfica em Viana do 
Alentejo. Os sons voltaram a fa-
zer ouvir-se, desta feita, com João 
Paulo Cavaco e a sua Banda. Os 
Dj’s da Freguesia colocaram músi-
ca até altas horas.
No terceiro e último dia da Festa 
da Primavera, dia 12, o Galopar 
& Pedalar – Clube promoveu 
durante a manhã a III Maratona 

Feira do Chocalho 
em Julho

BTT Aguiar que contou com cerca 
de 263 participantes e uma Gin-
cana de Bicicletas. Às 13h00, o 
Município ofereceu à população 
a tradicional sardinhada. À tarde 
houve Torneio de Malha e uma 
garraiada onde os mais afoitos 
mostraram o que valem.
 A encerrar a Festa da Prima-
vera, às 21h30, subiram ao palco 
os NEFTA, com o vocalista Jorge 
Roque vencedor da Operação Tri-
unfo 2010, da RTP.
Para o Presidente do Município 
de Viana do Alentejo a Festa da 
Primavera “foi ao encontro das 
expectativas da população de 
Aguiar e certamente de todos 
os visitantes”. Bernardino Ben-
galinha Pinto garante que a pro-
gramação foi feita tendo em con-
ta “os gostos e áreas de interesse 
da população e contou com a co-
laboração da Junta de Freguesia e 
das várias associações locais que 
organizaram também algumas 
actividades que enriqueceram 
o programa”. O autarca deixa 
uma palavra de apreço também 
aos “participantes das Marchas” 
e “para as senhoras que, desde 
Março, despenderam o seu tem-
po na confecção das flores e ban-
deirolas de papel que enfeitaram 
a festa”.  

Terminou com êxito mais uma edição da Quinzena Cul-
tural que decorreu em Alcáçovas, de 10 a 19 de Junho, 
organizada pela Junta de Freguesia de Alcáçovas e pelo 
Município de Viana do Alentejo em parceria com as as-
sociações locais.
Com um programa ambicioso e que abrangeu, mais uma 
vez, todos os tipos de público “a XIV Quinzena Cultural 
superou todas as expectativas quer pela programação, 
quer pela participação em massa da população que 
aderiu às actividades”. Quem o diz é a presidente da 

Quinzena Cultural
anima Alcáçovas

Junta de Freguesia de Alcáçovas, Sara Pajote. “Como 
a fasquia ficou elevada o ano passado, nesta edição, 
quisemos manter a qualidade, sabendo de antemão as 
dificuldades orçamentais que iríamos ter”, refere.
Grupos Corais, artesanato, palestras, música popular, 
tasquinhas, bailes, exposições, desporto, feira do livro 
e muito mais foram alguns dos destaques de mais uma 
edição do certame, com a cultura a marcar pontos. A 
Junta de Freguesia voltou a apostar nos espectáculos 
ao final da tarde e à noite e numa grande variedade 
de sonoridades, muito do agrado da população. São 
exemplo o Coro Misto da Universidade de Coimbra, o 
Coral Évora, Chave d’Ouro, Banda Impulso, Orquestra 
Ligeira do Exército e Orquestra Ligeira de Ponte de Sor, 
entre outros. Destaque também para o II Encontro de 
Automóveis e Motas, Clássicos e Antigos que durante 
a manhã de dia 19, trouxe até ao Concelho algumas 
relíquias.
Mais uma vez, as associações da freguesia participaram 
na Quinzena Cultural, com a realização de diversas ini-
ciativas, “uma mais-valia”, na opinião da autarca, que 
destaca a dinâmica e o entusiasmo que colocaram em 
todas as actividades.
Para o ano fica a promessa de mais uma edição da 
Quinzena Cultural recheada de actividades e muita ani-
mação.

Durante três dias, Aguiar foi pal-
co de mais uma edição da Festa 
da Primavera. Pela primeira vez, 
o recinto da festa foi ornamen-
tado com flores de papel feitas 
por senhoras das três freguesias.
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Candidatura 
ao projecto “Teias”

Bibliotecas do Concelho

Cine-teatro acolhe concertos clássicos

“Tempos Modernos” 
no Cine-teatro Vianense

Para mais informações contacte: Biblioteca de Viana do Alentejo
Rua Cândido dos Reis, 13 - 7090-238 Viana do Alentejo
Tel. 266 930 011
http://biblioteca.cm-viandoalentejo.pt
Email: bibliotecaviana@cm-vianadoalentejo.pt
Horário: Viana do Alentejo - 9h30 às 12h30 - 14h30 às 18h30
Alcáçovas - 9h00 às 12h30 - 14h00 às 17h30
Aguiar - 13h00 às 19h00

Algumas Novidades nas Bibliotecas
Livros e DVD’s 

Janeiro a Junho
- Sementes de País Novo/João Gomes (Aguiar)
- Col. Campeonato do Mundo Fifa “DVD” (Aguiar)
- Amar Não é Pecado/Grace Metalious (Alcáçovas)
- Senhor dos Aneis: Regresso do Rei (DVD) 
  (Alcáçovas)
- Debaixo do Sol/ Carlos Pilo (Viana)
- Verdade Escondida “DVD” (Viana)
- Um Lugar Mágico/Susana Tamaro (Aguiar)
- Antigas Civilizações “DVD” (Aguiar)
- A Instante Nudez/José Augusto de Carvalho 
  (Alcáçovas)
- Tempo para Amar “DVD” (Alcáçovas)
- Vida em Mim/João Lobo Antunes (Viana)
- 5 minutos de Paz “DVD” (Viana)
- Colecção de Pintores Portugueses (Aguiar)
- O Código DaVinci/Dan Brown (Aguiar)
- Três Pequenas Histórias/ Umberto Eco (Alcáçovas)
- Nascido a 4 de Julho “DVD” (Alcáçovas)
- Anjo Branco/José Rodrigo dos Santos (Viana)
- Em Busca da Cidade Perdida “DVD” (Viana)
- Casada à Força /Sameen Ali (Aguiar)
- O Rapaz do Pijama às Riscas/John Boyne (Aguiar)
- Sexta-Feira ou a Vida Selvagem/Michel Tournier 
  (Alcáçovas)
- Entre a Vida e a Morte “DVD” (Alcáçovas)
- O Espantalho Enamorado/ Guido Visconti, (Viana)
- Nove Meses “DVD” (Viana)
- A Fórmula de Deus/José Rodrigues dos Santos 
  (Aguiar)
- O Dia em Que te Esqueci/Margarida Rebelo Pinto 
  (Aguiar)
- As 7 Cores de Oníris/Rita Vilela (alcáçovas)
- Oníris a Dádiva de Deus/Rita Vilela (Alcáçovas)
- 1822/ Laurentino Gomes (Viana)
- A Luz de um Novo Dia/ Torey Hayden (Viana)
- Ronin “DVD” (Viana)
- Coração Fantasma/Cecilia Samartin (Aguiar)
- A Prisão do Silêncio/Torey Hayden (Aguiar)
- Tony Carreira: A Vida que eu Escolhi/Rui Pedro 
  Brás (Alcáçovas)
- + 365 Piadas Para Crianças a Partir dos 7 anos/
  [s.et.] (Alcáçovas)
- A Ilha Debaixo do Mar/Isabel Allende (Viana)
- Marcada/P.C. Cast e Kristin Cast (Viana)
- Jumper “DVD” (Alcáçovas e Viana)

Iniciativas/Actividades realizadas

Leituras à Lareira
24 de Fevereiro | 22 de Março | 25 de Maio
Viana do Alentejo
Leituras ao Luar
21 de Junho - Viana do Alentejo
1,2,3,4,5 Minutos de Leitura
21 a 25 de Março - Viana do Alentejo e Aguiar
Histórias contadas aos alunos das Primárias e Pré-
Primárias durante a Feira do Livro
5, 6 e 7 de Abril - Viana

O Município de Viana do Alentejo dispõe de Bibliotecas 
nas três Freguesias do Concelho – Aguiar, Alcáçovas e 
Viana do Alentejo. 
As Bibliotecas disponibilizam os seguintes serviços:
- Leitura local
- Empréstimo de livros, jornais, revistas, DVD e VHS
- Fotocópias (Viana)
- Impressões
- Digitalizações
- Acesso à internet
- Catálogo online 
  (http://biblioteca.cm-viandoalentejo.pt)
- Apoio aos utilizadores na realização das suas tarefas

A partir deste número do Boletim Municipal damos iní-
cio à publicação de informações sobre as Bibliotecas do 
Município. Neste boletim, particularmente, as informa-
ções são relativas ao primeiro semestre de 2011.
Contamos consigo para melhorar os serviços. Envie 
sugestões para bibliotecaviana@cm-vianadoalentejo.pt

O Município de Viana do Alentejo 
viu aprovada uma candidatura 
conjunta de municípios alenteja-
nos ao INALENTEJO - Programa 
Operacional da Região Alentejo/
QREN no ambito do Eixo 3 - Co-
nectividade e Articulação Territo-
rial, Regulamento Especifico Rede 
de Equipamentos Culturais - Pro-
gramação Cultural em Rede.
Este projecto, designado “Teias - 
Rede Cultural do Alentejo”, prevê 
um financiamento elegível de 
60%, a executar nos anos de 2011 
e 2012.
Com esta candidatura pretende-
se contribuir para a melhoria das 
condições de acesso à cultura e 
fomentar ainda a participação ac-
tiva dos cidadãos.
 No que diz respeito ao Município 
de Viana do Alentejo a candida-
tura abrange a área educativa e 
itinerância de agentes culturais, 
englobando áreas como: artes 
plásticas/marionetas, teatro, ani-
mação, música, cinema e dança. O 
equipamento cultural que está na 
base desta candidatura é o Cine-
teatro Vianense.
Esta candidatura permitirá tam-
bém ao Município enriquecer a 
programação cultural de alguns 
eventos regulares do Concelho.

O Ensemble Vocal Manuel Mendes e o guitarrista João Diogo Leitão actu-
aram, recentemente, no Cine-teatro Vianense no âmbito do projecto “Saber 
dos Sons”, promovido pelo Município de Viana do Alentejo em colaboração 
com o maestro Christopher Bochmann.
Dia 16 de Abril foi a vez do Ensemble Vocal Manuel Mendes sob a direcção 
do maestro Christopher Bochmann, apresentar-se no Cine-teatro. Composto 
por alunos do Curso de Música da Universidade de Évora, o seu repertório 
centra-se em temas franco-flamengos e madrigais italianos e ingleses dos 
sécs. XV e XVI.
A 14 de Maio foi a vez de João Diogo Leitão apresentar-se para um recital 
de guitarra clássica. O guitarrista, natural de Gondomar, é aluno do 3o ano 
de Música da Universidade de Évora e alcançou recentemente o 1o lugar na 
categoria de Guitarra do Concurso Santa Cecília, do Curso de Música Silva 
Monteiro da Escola de Ensino Especializado da Música do Porto. 
O terceiro e último concerto desta temporada decorreu no passado dia 23, 
e teve como convidada a Orquestra da Universidade de Évora e o Coro do 
Departamento de Música.

Foi perante uma sala composta que o Grupo Cénico da Sociedade Recreativa 
e Dramática Eborense levou à cena dia 10 de Maio, no Cine-teatro Vianense, 
a partir das 21h00, a peça de teatro “Tempos Modernos”. 
Da autoria da escritora açoreana Olga Alves Guerra, a peça proporcionou 
aos espectadores uma reflexão sobre uma sociedade frívola e egoísta onde 
os caprichos e os interesses substituem os sentimentos e as ideias, e onde a 
mulher é  vista  como um objecto de luxo e prazer.
A adaptação e encenação da peça esteve a cargo de José Sa-
loio e a interpretação de Maria João Saloio, Gertrudes Varge, 
Maria do Céu Bolêto e José Manuel Varge, entre outros 
A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo.

TOTAL DE UTILIZADORES 

EMPRÉSTIMOS 
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As “Corografias” foram um género 
literário muito em voga nos sécu-
los XVIII e XIX. No essencial eram 
estudos geográficos e históricos 
sobre um determinado país ou 
região, redigidos ao jeito de en-
ciclopédia, individualmente, por 
sábios e eruditos, muitas vezes 
homens da Igreja. Havia então a 
prática aceite de os seus autores 
copiarem os que os antecediam, 
repetindo, em muitos casos pala-
vra a palavra, o que outros já ti-
nham escrito. Com efeito e no que 
diz respeito a Viana do Alentejo, 
desde a Chorographia Portugueza 
do Padre António Carvalho da 
Costa (que se começou a publicar 
em 1706), até ao mais recente Por-
tugal Antigo e Moderno, de Augus-
to Pinho Leal (12 volumes publica-
dos entre 1873 e 1890), quase todos 
os autores insistiram na ideia de 
uma vila de fundação “galo-celta”; 
outras vezes, à falta de melhor 

Da Villa de Viana 
apar de Évora

explicação, resolviam a questão 
com um lacónico “perdem-se nas 
brumas do tempo as origens da 
povoação de Viana do Alentejo”...

A História, na forma como hoje 
a entendemos, impôs-se ao longo 
do século XX como uma ciência 
cujos paradigmas e leis podem, 
em qualquer momento, ser ques-
tionados e alterados. Os modelos 
de ontem, quando confrontados 
com novas evidências ou novas 
interpretações, acabam frequen-
temente por ser reescritos ou por 
perder a validade. As explanações 
dos velhos e amarelecidos ca-
nhenhos não satisfazem mais o 
moderno leitor, da mesma forma 
que satisfeito não ficaria o doente 
de hoje se soubesse que ia ser 
tratado por um médico que tinha 
aprendido a sua prática num 
compêndio… de há cem anos. À 
“ditadura” dos documentos, fonte 
de informação quase única dos 
antigos historiadores, opõem-se 
no presente o exercício da crítica 
e os testemunhos arqueológicos 
que, quando convenientemente 
interrogados, nos podem con-
tar “histórias” bem diferentes da 
“estória” que sempre estivemos 
habituados a ouvir. Não existe 
mais espaço, nas ciências sociais, 
para o “magister dixit”, para as 
“verdades” inquestionáveis que 
só o são porque foram, por vezes 
durante séculos, afirmadas pelos 
mestres. 
Desta evolução da forma da 
“História fazer história” também 
tem beneficiado o concelho de Vi-
ana do Alentejo e as três velhas 
vilas que o constituem. São hoje 
inúmeros os trabalhos de investi-
gação, produzidos sobretudo nos 
últimos trinta anos, que tratam e 
estudam, por vezes até de forma 
bastante profunda, aspectos im-
portantes da nossa história local, 
alguns deles até agora comple-
tamente desconhecidos. Conti-
nuam, contudo, a faltar trabalhos 
monográficos de síntese, que 
sistematizem e compilem toda 
essa vasta informação, tornando-
a mais acessível ao estudante, ao 
investigador, ao cidadão comum.
Voltemos então à nossa Viana 
“galo-celta”. Ainda no século XIX, 

História

mas já em 1893, notou e escreveu 
o historiador eborense António 
Francisco Barata, na sua obra O 
Alentejo Histórico, Religioso, Civil e 
Industrial...”:

“Pretendem historiadores fáceis 
que a fundação de Vianna se deva 
a povos invasores da Península, e 
fallam nos povos Gallo-celtas. (…) 
Não consta que na Vianna actual 
tenham aparecido vestígios, quer 
de árabes, quer romanos (…)”

Francisco Barata tinha toda a 
razão. De facto, se o leitor pre-
tender encontrar, sob a Viana do 
Alentejo actual, vestígios de um 
passado “galo-celta”, romano ou 
mesmo islâmico, certamente irá 
chegar ao fim dessa demanda sem 
quaisquer resultados. E porquê? 
Porque basta um rápido olhar 
sobre parte do “casco velho” da 
Vila, mais concretamente os seus 
quarteirões mais antigos – defini-
dos a sul pelas ruas da Graça/
Prof. Manuel Prates/Água Abaixo, 
a norte pela rua Dr. António José 
de Almeida, a este pela Estrada 
Nacional/rua 5 de Outubro e a 
oeste pela rua do Adro dos Judeus 
–, para se perceber a sua geome-
tria regular e planeada. Ora esta 
preocupação no alinhamento das 
ruas de uma povoação, como hoje 
fazemos nas modernas urbaniza-
ções, se bem que já utilizada pela 
civilização romana, não o foi pelas 
civilizações islâmica e cristã me-
dieval. Nestas, os núcleos habita-
cionais eram caracterizados por 
ruas de traçado sinuoso, estreitas, 
como se pode observar na parte 
mais antiga de Évora ou, em Lis-
boa, nos bairros de Alfama ou 
Mouraria. Apenas a partir do sé-
culo XIII, já na parte final da Idade 
Média, se introduziu em Portugal 
a grande novidade francesa do 
chamado urbanismo planeado ou 
criado, com artérias largas e direi-
tas, que deu origem às então desi-
gnadas “vilas novas”, das quais 
Viana, Alcáçovas e Vila Nova da 
Baronia, entre muitos outros, são 
exemplos no sul do País.
O facto de Viana e Alcáçovas serem 
“vilas novas”, criadas no quadro 
das acções de repovoamento após 

a reconquista, no século XIII, não 
significa contudo que o actual 
território do concelho de Viana 
do Alentejo não tivesse conhecido 
ocupação humana mais antiga. E 
conheceu-a, desde os tempos mais 
recuados da pré-história, sendo 
abundantes, embora nem sem-
pre estimadas, as evidências ar-
queológicas que o testemunham. 
Podemos hoje falar, com alguma 
segurança, sobre uma “Viana” pré 
e proto-histórica, uma “Viana” ro-

mana, uma “Viana” islâmica e até 
mesmo moçárabe, todas elas ocu-
pando espaços diferentes do espa-
ço da Viana actual. Será pois sobre 
essas outras “Vianas”, perdidas no 
tempo e na memória dos homens, 
que nos propomos, ao longo dos 
próximos números deste Boletim 
Municipal, ir dando breve notícia 
ao leitor interessado.

Texto de Francisco Baião

Página inicial do capítulo dedicado a Viana do Alentejo, no 3O volume da corografia “As Cidades 
e Villas da Monarchia Portugueza que teem Brazão d’ Armas”, de Inácio Vilhena Barbosa, publicado 
em Lisboa entre 1860 e 1862.

“Cinco legoas de Évora para o Sul 
em hum alto recosto cõ bom Cas-
tello está assentada a Villa de Viana, 
cujo terreno abunda de boas aguas, 
& tem muitas hortas, & pomares 
de frutas de toda a casta. He terra 
muy sadia, por estar descuberta ao 
Norte, sobindo atè o pè de huma 
serra, que a ampara do Sul como-
damente. Foy fundada pelos Gallos 
Celtas alguns séculos antes da vinda 
de Christo, quando habitàraõ esta 
terra, como consta do nome, que lhe 
deraõ, como a outras em Espanha, 
que elles fundáraõ em memoria de 
Viana sua pátria (…).”

Padre António Carvalho da Costa, “Choro-
graphia Portugueza e Descripçam Topográ-
fica do Famoso Reyno de Portugal…”, Tomo 
III, Lisboa, 1712.
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Alunos da EB 2,3 
participam 
em projecto 
sobre reciclagem

dos concelhos de Alvito, Cuba, 
Portel, Vidigueira e Viana do Alen-
tejo.
O Agrupamento de Escolas de Vi-
ana do Alentejo também partici-
pou no projecto. Alunos da EB 2,3 
Dr. Isidoro de Sousa colocaram 
mãos à obra e usaram óleos ali-
mentares usados, recolhidos no 
refeitório escolar para o fabrico 
de velas vegetais.
Para fazer as velas recorreram 
a uma máquina que permite a 
conversão de quaisquer óleos ou 
azeite usados, em velas vegetais 
de diferentes cores e aromas. Para 
além do óleo, os alunos utilizaram 
ainda outros materiais que en-
riquecem esteticamente o produ-

Turismo

José Manuel 
Água Morna 
expõe 
no Café Central

José Manuel Água Morna já per-
deu a conta ao número de peças 
que fez ao longo dos últimos 35 
anos. Aos 86 anos, tem patente no 
Café Central, em Viana do Alen-
tejo, uma exposição de figuras 
em madeira alusivas à fábula de 

Município presente 
na Ovibeja

Ambiente

O Município de Viana do Alentejo 
marcou presença de 4 a 8 de Maio, 
com um stand promocional, na 
28a Ovibeja, no Parque de Feiras e 
Exposições, este ano subordinada 
ao tema “Ano Internacional das 
Florestas”.
A presença do Município na 
grande feira do sul do País teve 

to final, neste caso as velas. O óleo 
das velas é neutro no que diz res-
peito ao carbono o que permite 
uma queima mais limpa e dura-
doura que as velas de parafina. 
Também os alunos do Agrupa-
mento de Escolas de Alcáçovas 
participaram no projecto com a 
realização de maquetas de células 
vegetais e uma outra com uma es-
tação de tratamento de lixo. 
Esta exposição itinerante vai 
ainda percorrer os restantes con-
celhos associados da Associação 
de Município do Alentejo Central 
(AMCAL). O projecto tem ainda 
como parceiros a Associação Ter-
ras Dentro e a Sociedade Ponto 
Verde.

Voluntariado Jovem 
para as Florestas

O programa inclui uma bolsa 
diária de voluntariado que se 
destina a ajudar a cobrir as 
despesas de transporte e alimen-
tação. O Instituto Português da 
Juventude garante aos jovens a 
sua formação, um cartão de iden-
tificação, bem como uma t-shirt, 
cabendo à Autarquia o material 

de suporte para a actividade.
Podem inscrever-se jovens entre 
os 18 e aos 30 anos, possuidores 
de bicicleta. As inscrições devem 
ser efectuadas na Divisão de De-
senvolvimento Social e Humano, 
na Câmara Municipal de Viana do 
Alentejo, Biblioteca de Aguiar e 
Biblioteca de Alcáçovas.

A Câmara Municipal de Viana do 
Alentejo aderiu, mais uma vez, 
ao programa Voluntariado Jovem 
para as Florestas. A 2a edição deste 
projecto decorre entre 1 de Julho e 
15 de Setembro.
A iniciativa visa incentivar a par-
ticipação dos jovens na preser-
vação da natureza e da floresta, 
contribuindo para o combate aos 
incêndios através de acções de 
prevenção, nomeadamente a sen-
sibilização da população para o 
risco de incêndio e vigilância em 
pontos estratégicos do Concelho 
como o Pincarinho de S. Vicente, 
assim conhecido em Viana do 
Alentejo (ponto de vigilância fixa), 
e pontos de vigilância móvel em 
Alcáçovas – Cinco Moinhos, Fa-
mais, Pedragosa, Convento N.a Sr.a 
da Esperança e Vale de Tanques.

como objectivo divulgar e pro-
mover as potencialidades do Con-
celho quer em termos turísticos, 
patrimoniais e culturais, quer ao 
nível dos produtos característicos 
como a doçaria e o artesanato.
Dia 7, ao final da tarde, o oleiro 
Feliciano Agostinho efectuou ao 
vivo uma demonstração de como 
se trabalha o barro. O Grupo Coral 
Feminino Paz e Unidade de Alcáço-
vas também marcou presença no 
certame, com a apresentação de 
algumas modas no nosso stand.

No passado dia 3 de Maio foi 
inaugurada na Biblioteca Munici-
pal Luís de Camões, em Alvito, a 
exposição itinerante “Separação e 
Reciclagem de Resíduos” sobre os 
5 r’s – Reciclar, Reduzir, Reutilizar, 
Responsabilizar e Respeitar.
A exposição surge no âmbito do 
projecto “Separar sem Parar” e foi 
concebida por alunos das escolas 

La Fontaine, “O Velho, o Rapaz e 
o Burro”.
Vive em Viana do Alentejo há 
perto de 35 anos e, desde essa al-
tura, começou a fazer artesanato 
em madeira. Começou pelo arte-
sanato agrícola, dedicou-se depois 
a uma colecção de diabos e o seu 
último trabalho foram as figuras 
da fábula “O Velho, o Rapaz e o 
Burro” que terminou em Maio 
passado. E, é essa exposição tem-
porária que está patente no Café 
Central, na Praça da República, em 
Viana do Alentejo, que não deve 
perder. 
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GIP regista 
novos utentes 

Formação e Emprego

tipo de atendimentos que regista 
uma maior procura foi a infor-
mação profissional para jovens e 
adultos desempregados (encami-
nhamento para cursos de forma-
ção). Seguem-se a procura activa 
de emprego (18 casos) e a inscrição 
como desempregados (18).
Ao nível geral é o controlo de apre-
sentações periódicas obrigatórias 
o tipo de atendimento que regista 
maior afluência de utentes por ser 
obrigatório.
No período em análise, apenas 3 
ofertas de emprego por parte de 
entidades empregadoras foram 
registados no GIP.
O Gabinete realizou ainda o en-
caminhamento de utentes (23) 
para as ofertas de emprego divul-
gadas pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional.

Formandos 
recebem diplomas

existem para entrar no mercado 
de trabalho. Já foi a algumas en-
trevistas, no entanto, a falta de 
experiência na área de formação 
tem sido um entrave que não a 
faz desistir de procurar emprego. 
Neste primeiro workshop, os 
participantes “iniciaram um co-
nhecimento sobre si próprios - 
pontos fortes e fracos e pontos 
a melhorar – antes de partirem 
para o currículo”, afirma Luisa 
Mouro, colaboradora da Autar-
quia responsável pelo workshop. 
Só depois aprenderam a orga-
nizar o currículo de forma ade-
quada, juntamente com a carta 
de apresentação. Prepararam en-
trevistas e simularam ainda com-
portamentos.
Dada a vontade manifestada por 
algumas pessoas, Luisa Mouro ga-
rante que irá realizar-se um outro 
workshop entre os dias 29 de Junho 
e 27 de Julho. No entanto, será 
noutros moldes, apenas 1 dia por 
semana, às quartas-feiras, entre 
as 14 e as 18h00, na Biblioteca de 
Alcáçovas. “Estamos numa situa-
ção complicada e quantas mais-
valias e ferramentas tivermos 
no mercado de trabalho, melhor 
será individualmente”, diz. “Não 
oferecemos emprego, apenas os 
preparamos para vencerem essa 
batalha”, conclui Luisa Mouro.

fases do processo de selecção 
através de exemplos e exercícios 
práticos. “Sem este workshop 
talvez não tivéssemos a informa-
ção necessária e a consciência 
da importância de certos porme-
nores”, garante Tânia Milhano.
Também Rui Letras procura o 
primeiro emprego na sua área 
de formação – Marketing e Pu-
blicidade. Com os conhecimen-
tos adquiridos durante a forma-
ção já “alterei o meu currículo 
uma vez que tinha pormenores 
que não eram necessários”. Rui, 
que teve conhecimento do work-
shop também através do site do 
Município, considera “a forma-
ção importante, mesmo para 
aquelas pessoas que acham que 
já sabem muita coisa”.
Elisabete Fadista está, nesta al-
tura, a cumprir um estágio pro-
fissional de 9 meses na área de 
Segurança e Higiene no Trabalho, 
na Autarquia Vianense. Tal como 
os outros formandos, também 
Elisabete ficou surpreendida com 
algumas “dicas” que aprendeu no 
curso. Por exemplo, a roupa ade-
quada para usar numa entrevis-
ta, bem como o calçado. “Achei 
engraçado o facto de numa en-
trevista olharem primeiro para 
os sapatos”, revela. Elisabete tem 
consciência das dificuldades que 

Terminou no passado dia 28 de 
Abril com a entrega de diplo-
mas, o workshop de “Técnicas de 
Procura Activa de Emprego” pro-
movido pela Câmara Municipal 
de Viana do Alentejo. Durante 3 
meses, num total de 25 horas, 13 
formandos aprofundaram as dife-
rentes técnicas de procura activa 
de emprego, nomeadamente o 
desenvolvimento de competên-
cias/atitudes empreendedoras 
face à procura de emprego. 
Dos 13 formandos inicialmente 
inscritos, no decorrer do work-
shop, 4 conseguiram emprego e 
1 iniciou uma acção de forma-
ção. É o caso de Tânia Milhano, 
21 anos, licenciada em Animação 
Sócio Cultural, que está a fre-
quentar um estágio do Programa 
de Estágios na Administração Lo-
cal (PEPAL), em Ferreira do Alen-
tejo. Esta jovem recém-licenciada 
teve conhecimento do workshop 
através do site da Câmara de Vi-
ana do Alentejo. E, foi durante a 
sua frequência que ficou a par 
da oferta de estágios PEPAL. No 
decorrer do workshop os partici-
pantes enfrentaram as diferentes 

Nos primeiros 3 meses do ano 
409 pessoas estavam inscritas no 
Gabinete de Inserção Profissional, 
85 das quais correspondem a no-
vos utentes. Destes, 45 pertencem 
ao sexo feminino. A maior parte 
dos utentes do Gabinete têm en-
tre os 31 e os 54 anos. No que toca 
a habilitações literárias, 28 destes 
novos utentes apresentam habili-
tações iguais ou superiores ao 9o 
ano e inferiores ao 12o ano.
No que toca a atendimentos, 
foram realizados no GIP, no 1o tri-
mestre deste ano, 404 atendimen-
tos. Oitenta e cinco correspondem 
a utentes que visitaram o Gabi-
nete de Inserção Profissional pela 
primeira vez e os restantes foram 
efectuados a utentes já registados.
No que se refere aos primeiros 
atendimentos, no 1o trimestre o 
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CAEMMO – Clube 
Alentejano de 
Estudos Marciais 
e Medicinas 
Orientais

“Próxima safra vai dar os seus 
frutos”

Tem pouco mais de 2 anos e já 
deu alguns títulos ao Concelho, 
o último dos quais uma medalha 
de ouro, alcançada em Abril no 
Campeonato Nacional de Ju-Jitsu.
O CAEMMO – Clube Alentejano 
de Estudos Marciais e Medicinas 
Orientais está sedeado em Aguiar 
e tem 34 atletas. É com orgulho 
que Manuel Lopes Nunes vê os 
resultados obtidos pelos atletas 
do Clube. E, diz mesmo que, a mé-
dio e longo prazo, vão conseguir 
“grandes feitos para o Concelho”.

B.M. – Há quanto tempo surgiu o 
CAEMMO?
Manuel Lopes Nunes – O CAEM-
MO é um projecto que já vem de 
algum tempo, embora a associa-
ção tenha 2 anos e pouco. E, sur-
giu da ideia de proporcionar aos 
jovens do Concelho algumas ac-
tividades desportivas e marciais, 
de forma a desenvolverem o seu 
crescimento, as suas capacidades 
físicas e psicológicas.

B.M. – Quantas disciplinas lec-
ciona o Clube?
M.L.N. – Falando de disciplinas 
marciais o clube está a leccionar 
4. Uma delas é o Taekwondo, uma 
arte marcial coreana que se dedica 
a um trabalho sem armas, é uma 
disciplina de combate olímpica. 
Para além da vertente desportiva, 
reconhecida internacionalmente, 
tem a vertente marcial. Desen-
volvemos também o Ju-Jitsu que 
é uma disciplina marcial japone-
sa e tem a ver com a defesa sem 
armas, trabalha muito o Taijutso 
que é a defesa, o ataque sem 
qualquer armamento, utilizando 
apenas as mãos e os pés. E, no 
entanto, utiliza projecções, luxa-
ções e controlos no chão. O ju-
jitsu será a disciplina marcial que 

deu origem ao judo e ao karaté.
A terceira disciplina, o Aikido, tra-
balha muito a harmonia e é uma 
disciplina muito filosófica e nada 
desportiva. Os princípios do Ai-
kido passam por ter uma atitude 
de paz e de evitar o combate. A 
quarta disciplina que o Clube lec-
ciona é o Kyusho, conhecido no 
Japão como o desenvolvimento 
das várias artes marciais. O Ky-
usho trabalha pontos de pressão 
da chamada medicina tradicional 
chinesa. Através da manipulação 
consciente destes pontos conse-
gue-se limitar ou obrigar o corpo 
o tomar certas posturas que não 
teria em situações normais.

B.M. – Quantos atletas tem actu-
almente o Clube?
M.L.N. – Neste momento tem ac-
tivos 34 atletas. Tenho atletas a 
treinar comigo desde os 5 anos e 
os mais velhos têm 30 e poucos 
anos. Por vezes, também temos 
senhoras que treinam connosco 
no Kyusho.

B.M. – Quando surgiu o CAEMMO 
como é que foi a receptividade?
M.L.N. – Como em tudo o que é 
novidade e não sabendo o que vão 
encontrar, as pessoas têm medo 
de se aproximar. À medida que 
alguns jovens atletas se foram 
aproximando foi surgindo a cu-
riosidade e alguns acabaram por 
experimentar. Alguns ficaram ou-

tros não. E, assim, se foi criando a 
dinâmica do grupo. Por exemplo, 
o Rustan Kerimov foi dos primei-
ros alunos em Viana.

B.M. – Em cada uma destas disci-
plinas há faixas.
M.L.N. – Há 10 níveis até chegar ao 
cinto negro no Taekwondo. Entre 
cada faixa existe um determinado 
número de técnicas que têm que 
aprender e aplicar em determina-
das situações, sejam de combate, 
sejam de defesa pessoal. Desen-
volvem também a parte desportiva 
ao nível da capacidade física, re-
laxamento e meditação. O primeiro 
cinto é o branco e o último é o pre-
to que concede um grau superior e 
já se pode ser instrutor. 
No Ju-Jitsu temos 7 cintos e o pro-
cesso e progressão são iguais. O 
processo de ascensão e aprendiza-
gem é muito semelhante. O Aikido 
só tem dois cintos, branco e negro, 
porque no Japão se entende que 
todo o processo de conhecimento 
deve ser feito até um nível em que 
se adquire o cinto negro para as 
bases e, a partir daí, desenvolve-
se esse conhecimento. No kyusho, 
por uma questão de estratégia, 
embora a maior parte das pessoas 
que o praticam sejam muito deles 
instrutores, mestre de artes marci-
ais e alguns praticantes, optámos 
por fazê-lo de uma forma mais 
informal em termos de indumen-
tária.

B.M. – Quantas vezes treinam por 
semana e onde?
M.L.N. – Treinamos duas vezes 
em Viana, no pavilhão, às quartas 
e sextas-feiras. Em Aguiar fazemo-
lo no salão de festas, uma vez por 
semana.

B.M. – Os atletas do CAEMMO 
participam em diversas provas e 
campeonatos. A última participa-
ção foi em Abril, no Campeonato 
Nacional de Ju-Jitsu, em Viana 
do Alentejo, e obtiveram uma 
medalha de ouro. Fale-nos deste 
campeonato organizado pelo 
CAEMMO e dos resultados alcan-
çados.
M.L.N. – Os nossos atletas têm, 
desde a criação do CAEMMO, par-
ticipado nos eventos da federação 
de ju-jitsu em todo o País, e ob-
tivemos sempre bons resultados. 
Os atletas dedicam-se bastante e 
tem sido muito gratificante. Soube 
bem organizar o último campe-
onato, na qual participaram atle-
tas de Leiria, Lisboa, Alcácer do 
Sal, Santarém e Vila Real de Santo 
António, e ver que os nossos atle-
tas estão ao mais alto nível. Prova 
disso, foi um 1o lugar nacional 
alcançado pelo Rustan Kerimov. 
Noutras provas em que estivemos 
presentes ao longo deste dois 
anos, já trouxemos medalhas de 
pódio em campeonatos nacionais, 
tanto a nível individual como em 
grupo.

B.M. – O Ju-Jitsu tem sido a dis-
ciplina que deu mais títulos ao 
Clube? Têm mais atletas nesta 
disciplina?
M.L.N. – Sim, o Ju-Jitsu tem sido 
aquela que tem dado mais títulos. 
No Taekwondo temos um pouco 
mais de atletas e também temos 
alcançado alguns títulos. O Clube 
tem apostado muito na formação 
de ambas as disciplinas, no en-
tanto, os atletas mais velhos de 
Ju-Jitsu têm competido e os mais 
novos estão a receber formação. 
65% dos atletas encontram-se na 
faixa etária entre os 5, 6 e os 12 
anos, muitos deles estão ainda na 
fase de iniciação. Não temos leva-
do os mais pequenos a torneios 
de propósito porque o combate 
de Ju-Jitsu é muito duro.

B.M. – O que é preciso para estas 
disciplinas? É um desporto caro?
M.L.N. – Não é um desporto caro. 
Para estas disciplinas é preciso, 
acima de tudo, vontade de apren-
der e haver uma certa entrega. 
Quando se entra no dojo (local 
onde se treinam as artes marci-
ais), para quem nunca fez artes 
marciais é como entrar numa 
igreja, onde nunca foi. Entra e 
pensa: o que estou aqui a fazer? 
E acaba por perceber que as cri-
anças que lá estão são como eles 
e que gostam de brincar. A partir 
daí, com organização, disciplina e 
responsabilidade as crianças cres-
cem por si só. 

B.M. – Quantos instrutores tem o 
CAEMMO?
M.L.N. – Neste momento tem três 
instrutores. Existem mais dois 
que trabalham connosco, de vez 
em quando, para desenvolvermos 
trabalhos mais evoluídos.

B.M. – O Clube tem recebido 
apoios de alguma entidade?
M.L.N. – Basicamente apenas da 
Câmara Municipal de Viana do 
Alentejo a quem eu agradeço os 
apoios prestados que nos per-
mitem estar neste patamar. Toda-
via, os apoios nunca são suficien-
tes quando queremos desenvolver 
certas actividades. Gostaríamos de 
adquirir tapetes para conseguir-
mos efectuar, cada vez melhor, o 
nosso trabalho. Até agora temos 
contado com o apoio do Clube de 
Judo de Évora que nos empresta 
os tapetes.

B.M. – Como é que vê o futuro 
do Clube?
M.L.N. – As pessoas estranham 
a minha atitude nas artes mar-
ciais. Eu não vejo as coisas para 
ontem, trabalho as coisas por 
gosto e prazer. Tudo precisa de 
uma certa planificação e trabalho 
para ser conseguido. Se eu fizesse 
artes marciais com o objectivo de 
ver resultados ontem, já me tinha 
desmotivado. Tenho prazer em 
ver que os alunos aprendem e que 
tanto o estudo como o desporto 
está a ser produtivo ao ponto de 
evitar que entrem ou continuem 
por caminhos errados. E, o alcan-
çar de resultados é, sem dúvida, 

Fundação: 24 de Abril de 2009
No de Sócios: 43
Quotas: 0,50€ por mês
Sede: Rua B, Lt. 24, Loteamento Forno do Ti-
jolo 7090-410 Aguiar
Actividades: Taekwondo, Ju-Jitsu, Aikido, 
Kyusho, Medicinas Alternativas e Medicina 
Tradicional Chinesa

um orgulho e uma motivação 
também para os atletas.

B.M. – Como é que vê o futuro do 
desporto no Concelho?
M.L.N. – Penso que, com os devi-
dos apoios e com objectividade, 
conseguimos ir muito longe. Es-
tou ligado ao desporto em várias 
zonas do País e temos atletas que 
vão conseguir dar grandes pas-
sos. Utilizando uma expressão 
usada na agricultura: “a próxima 
safra vai dar os seus frutos”. Alu-
nos com 5, 6 anos, daqui a alguns 
anos e com muito trabalho, vão 
conseguir grandes feitos para o 
Concelho.

B.M. – O Clube tem sede própria?
M.L.N. – Espaço físico não, mas 
era uma mais-valia e conseguiría-
mos crescer ainda a vários níveis.

B.M. – Quais são os objectivos 
para o futuro?
M.L.N. – Continuar a formação e 
obter cada vez mais resultados. 
Ajudar os jovens do Concelho a 
crescer de uma forma sustentada, 
feliz e saudável. Dar a conhecer 
as medicinas alternativas no mo-
mento certo, em actividades pon-
tuais, abrindo caminho para o fu-
turo. E, a nível marcial chegar o 
mais longe possível.

Associativismo
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Alcáçovas

Aguiar Viana do Alentejo
Juntas de freguesia

verdes foi efectuada a remodela-
ção da zona ajardinada junto da 
Igreja Matriz, uma vez que, neste 
espaço predominavam sebes já en-
velhecidas.
Desde algum tempo que a Junta 
de Freguesia pretendia remodelar 
o vestuário de trabalho dos seus 
funcionários, este objectivo foi re-
centemente concretizado com a 
entrega de novas fardas, permitin-
do promover a imagem institucio-
nal, bem como o bem-estar dos 
seus colaboradores.

No passado dia 15 de Maio, numa 
parceria entre a Delegação de Al-
cáçovas da Cruz Vermelha Portu-
guesa, a Associação de Pais e Encar-
regados de Educação da E.B.I./J.I. de 
Alcáçovas, a Unidade de Cuidados 
na Comunidade (UCC) de Viana do 
Alentejo, Junta de Freguesia de Al-
cáçovas e Câmara Municipal de Vi-
ana do Alentejo assinalou-se o mês 
do Coração nesta freguesia com a 
iniciativa “Coração a bater e você a 
sorrir”. Com esta acção dirigida a 
todas as idades, realizaram-se um 
conjunto de actividades de forma a 
sensibilizar a população para a im-
portância do desenvolvimento de 
uma vida saudável na prevenção 
de doenças cardiovasculares. 

A todos o Munícipes, os nossos 
melhores cumprimentos

A Presidente da Junta de Freguesia,
Sara Grou Pajote

Caros Munícipes

O início deste ano já vai longe!
A Primavera chegou e o tempo ameno convida a sair à rua, ao encontro 
com familiares, amigos e vizinhos, nos eventos que nesta época do ano se 
realizam, um pouco por todo o lado.
Neste contexto, a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo realizou, no pas-
sado dia 10 de Abril, uma caminhada alusiva ao “Dia Mundial da Saúde”, que 
se comemora no dia 7 do mesmo mês. Esta actividade teve a colaboração do 
Centro de Saúde de Viana do Alentejo e da Autarquia local.
A manhã esteve agradável e muitos foram os participantes que aderiram a 
esta iniciativa, concentrando-se junto ao Centro de Saúde para começarem 
a percorrer um longo caminho que terminou na Quinta da Joana. Aqui o 
convívio finalizou com um pequeno lanche, oferecido pela Junta de Fregue-
sia e ficou a promessa de mais um encontro, em breve.
O mês de Junho traz-nos à memória a comemoração dos “Santos Popula-
res” e do “Dia Mundial da Criança”. E foi com este espírito que a Junta de 
Freguesia organizou uma noite de arraial popular, onde não faltaram a 
sardinha assada e um animado “bailarico”. A iniciativa teve lugar no Jardim 
do Rossio.
O “Dia da Criança” foi assinalado em colaboração com a Câmara Municipal 
com uma peça de teatro intitulada “Partida, Lagarta, Fugida!”, da Compa-
nhia Lendias d’Encantar cujo espectáculo integra a temporada de arte e 
cultura - Artes ao Sul.
Para além destas actividades, salientamos ainda, o apoio às associações que 
solicitaram a nossa cooperação e a atribuição do subsídio de apoio à natali-
dade, que temos distribuído pelas famílias da nossa freguesia, desde Janeiro 
de 2010.
As tarefas de limpeza urbana são também um ponto a referir, já que, sendo 
uma das competências deste órgão autárquico, pretendemos que estas se 
executem com cuidado e dedicação, facto que temos constatado nos últi-
mos meses. Deixamos o apelo aos nossos munícipes para que colaborem 
connosco, neste âmbito, de forma a mantermos limpa a nossa vila.

O Presidente da Junta de Freguesia,
Joaquim Rodolfo Viegas

Caros Munícipes,

Mais um período decorrido, onde 
as dificuldades são claras para toda 
a sociedade, no entanto, no nosso 
percurso pelo executivo desta Jun-
ta de Freguesia pretendemos de-
senvolver uma gestão sustentada, 
focados sempre na melhoria das 
várias competências atribuídas. 
Uma dessas atribuições é a lim-
peza urbana. Nesta área para 
tornar mais eficaz a intervenção 
diária foi adquirido um aspirador 
urbano. Pretende-se que este eq-
uipamento seja um complemento 
indispensável para a recolha de 
pequenos detritos em ruas, pas-
seios, parques, jardins, estaciona-
mentos e locais de difícil acesso à 
varredora mecânica já adquirida 
pela Junta de Freguesia, para além 
da economia de custos que isso 
representa e para salvaguardar al-
guns períodos do ano com défice 
de pessoal para a realização desta 
competência protocolada com a 
CMVA.

Na área da manutenção dos espa-
ços verdes, foram instalados siste-
mas de automatização da rega em 
3 locais da Freguesia. Pretende-se 
continuar gradualmente com esta 
operação, uma vez que, consi-
deramos que existe a necessidade 
de estruturação e a implementa-
ção de medidas relacionadas com 
a utilização do recurso água. Por 
um lado, relacionadas com a im-
portância e sua disponibilidade e, 
por outro, o custo associado a este 
bem, tornando-se claro que no fu-
turo não podemos usá-lo, sem o 
respeitar.
Também nesta área dos espaços 

Caros Munícipes, 

Os resultados provisórios dos censos de 2011 vêm, uma vez mais, provar o que 
esta freguesia e a maioria das pessoas da mesma se têm debatido para que a 
Câmara faça aqui investimentos. Aguiar é uma freguesia rural que consegue 
em 10 anos passar de 699 pessoas para 891, das quais 174 são jovens com 
menos de 18 anos e cerca de 50 novos jovens. Penso que será de parar e pen-
sar onde se deve investir, pois não podemos deixar que os nossos jovens se 
mudem para outro lugar, temos que fazer todos os esforços para que fiquem. 
Temos que lhes dar melhores condições para que fiquem cá desde a creche 
até irem para o ciclo, melhores zonas de lazer e de desporto, pois tudo o 
resto temos - uma vila sossegada sem os grandes problemas que existem nos 
grandes centros urbanos. Foi isso que fez com que uma grande parte dos pais 
destas crianças procurasse a nossa terra quando vieram para cá. 
A freguesia tudo vai fazer para que estas pessoas não fiquem desiludidas com 
o que sempre sonharam para os seus filhos.

Dia da Árvore
A freguesia assinalou o Dia da Árvore com a plantação de uma árvore no 
jardim em frente ao salão de festas, que contou com presença dos alunos da 
pré-escola.

Corrida da Liberdade
Nas comemorações do 25 de Abril, a freguesia contribuiu, como já é habitual, 
com a oferta da carne para assar na fogueira que esteve bem animada, pois 
houve pessoas que estiveram até de manhã.
No dia 25 de Abril recuperou-se a Corrida da Liberdade que contou sempre 
com a participação de muitas crianças e que faz com que, nesse dia, os pais 
não fiquem em casa e apoiem os filhos. Comemorem este dia que deve de ser 
sempre lembrado.

1,2,3,4,5 Minutos de leitura
1,2,3,4,5 Minutos de leitura foi uma iniciativa que decorreu na escola primaria 
e jardim-de-infância e que contou com a presença do presidente da freguesia, 
da professora Rosa, da Angélica Baixinho e da Sara. Na iniciativa foram lidas 
pequenas histórias e os alunos estiveram sempre muito atentos.

Coração a bater e você a sorrir 
Tratou-se de uma iniciativa da Cruz Vermelha de Alcáçovas e da Freguesia de 
Aguiar, no mês do coração. Fez-se um pequeno rastreio com vista a prevenir 
as doenças cardiovasculares – rastreio da glicemia, do colesterol, avaliação 
do IMC e ainda a medição da tensão arterial. Pensamos que a iniciativa foi 
bastante positiva e contou com a participação de um número considerável 
de pessoas, apesar de ter decorrido apenas durante a manhã. Um muito obri-
gado a todas as pessoas que colaboraram nesta iniciativa, em especial às 
Enfermeiras que vieram trabalhar em voluntariado.

O Presidente da Junta de Freguesia,
José Francisco Rato
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Actas das reuniões 
de Câmara  
(desde 2001)

Actas das Reuniões 
da Assembleia 
Municipal  
(desde 2002)

Boletim Municipal 
em PDF
(desde 2010)

Documentos 
Previsionais  
(Orçamento, PPI, Gop)

Prestação de Contas

Galeria Multimédia: 
Fotografia e Vídeo

Informações 
Específicas:
Gabinete de Inserção 
Profissional;

Agenda 21 Local

Concursos, PDM

Editais
…

www.cm-vianadoalentejo.pt

site do município

I
Ò linda Vila de Viana
Tens um Sol encantador
Teus habitantes são meigos
Vivem de Paz e Amor

II
Tens um lindo castelo
Estavas um pouco estragado
Agora estás bonito
Porque foste restaurado

III
És um lindo edifício
Tens uma igreja lá dentro
Onde se realizam as missas
E às vezes com sofrimento

IV
Tens uma linda Senhora D’Aires
Como tu não há igual
És das igrejas mais lindas
Deste nosso Portugal

V
Estás cheia de fotografias
Oferecidas com grande emoção
Por pessoas que têm fé
E fica-lhes de recordação

VI
Fazem lá uma grande feira
E uma grande procissão
Vem gente de todo o lado
È uma grande tradição

VII
Tens um lindo Santuário
E um grande largo da feira
Fazem lá coisas que não esquecem
Durante uma vida inteira

VIII
És uma santa muito linda 
E com grande coração
Causas inveja a muita gente
Disso não haja ilusão

IX
A romaria dos cavalos
É a tua jóia da coroa
Se a gente for ver bem
Ainda tens muita coisa boa

X
È sempre com grande prazer
Ver esta grande multidão
Homens, charretes e cavalos
Feita no mês da Revolução

XI
O teu quartel dos bombeiros
Fica logo à entrada
Tens o coreto e o rossio
Que fica na mesma estrada

XII
Tens uma grande discoteca
Junto a um super-mercado
Uma bomba de gasolina no meio
E o campo da bola a seu lado

XIII
Ainda tens outro monumento
Está a cair aos bocados
È o mosteiro do rossio
Dos nossos antepassados

XIV
Tens um lindo cemitério
Estão lá os vossos pais e avós
Dormem o sono profundo
Onde esperam por todos nós

XV
Também tinhas um hospital
E tinhas internamento
Agora fecharam-te as portas
Ficámos num grande sofrimento

XVI
Tens um centro de saúde novo
E até estás perfeito
Se for para não ter urgências
Não devias ter sido feito

XVII
Deixaram a gente sem urgências
Foi este o nosso destino
Se a doença for muito grave
Morremos todos no caminho

XVIII
Tens um grande São Vicente
Lá no cimo do monte
Olhando a sua paisagem
Ao largo no horizonte

XIX
Não me podia esquecer
Do Lar da Terceira Idade
Para todos os que lá trabalham
Vai a minha grande amizade

XX
Para os trabalhadores do lar
Que trabalham com grande amor
Só quem vê o que eles fazem
Lhe pode dar o seu valor

XXI
Eu não nasci nesta terra
Mas tenho uma grande certeza
Para mim este povo
È a minha maior riqueza

XXII
Agora quero agradecer
Com muita paz e harmonia
À ilustre Câmara de Viana
E à nossa freguesia.

Autor: José Jacinto Grilo Martins

Espaço à Palavra
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Publicações Obrigatórias

Concelho de Viana na Internet

Lista de vídeos disponíveis:

- Festa Da Primavera 2011
   – Vídeo Promocional
- Recital De Guitarra Clássica
   – Saber dos Sons
- Espectáculo “Mar de Fora”
   – 25 de Abril
- Espectáculo “Coincidências”
   – 25 de Abril
- Concerto “Orquestra Ligeira
   de Ponte De Sôr” – 25 de Abril
- Comemorações do
   25 de Abril de 2011
- Ensemble Vocal Manuel Mendes
   – Saber dos Sons
- Partida da XI Romaria A Cavalo
- X Romaria A Cavalo
   – Moita / Viana do Alentejo
- Apresentação da XI Romaria
   A Cavalo na Casa do Alentejo
- Hidroginástica Sénior
- Leituras À Lareira Sénior
- 13º Aniversário da
   Oficina da Criança
- XVII Corso Carnavalesco
   de Alcáçovas
- Carnaval em Viana do Alentejo
- Carnaval das Escolas
- Cinema dos Avós
- Clube de Saúde Sénior na Rádio
- Clube de Saúde Sénior
- “Orquestra Paganinus”
   – 13 de Janeiro
- Concerto VNT – 13 de Janeiro
- Comemorações do
   13 Janeiro de 2011
- Cantar as Janeiras

- Informação

- Eventos

- Albúns fotográficos

- Vídeos

- Opiniões...

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

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

4515
visualizações

siga-nos



projecto teias 

Rede de Equipamentos Culturais
Serviço Educativo

JULHO

4 a 8 
Oficinas de Construção 
de Marionetas
Público – alvo: 6 aos 12 anos
Horário: 14h30 às 17h30
Local: Cine-teatro Vianense

11 a 14
Viagem pelo 
Mundo do Teatro
Público – alvo: 6 aos 12 anos
Horário: 14h30 às 17h30
Local: Cine-teatro Vianense

18 e 19
“Pés-de-Lata”
Animação Interactiva
Público-alvo: 6 aos 12 anos
Horário: 15h00 às 17h00
Local: Cine-teatro Vianense

25
Danças Tradicionais do Mundo 
para Crianças
Público-alvo: 6 aos 10 anos
Horário: 15h00 às 17h30
Local: Cine-teatro Vianense

30
“Uma Floresta Animada”
Filme Concerto
Horário: 21h00
Local: Cine-teatro Vianense

filmes
JULHO

1 21h30
The Mechanic – O Profissional
Realização: Simon West
Com: Jason Statham, Ben Foster, 
Donald Sutherland
Género: Acção, Thriller 
Classificação: M/16 
EUA, 2001

15 21h30
Velocidade Furiosa 5
Realização: Justin Lin
Com: Dwayne Johnson, Vin Diesel, 
Paul Walker, Jordana Brewster, 
Joaquim de Almeida 
Género: Acção, Crime 
Classificação: M/12 
EUA, 2011

17 16h00
Winx Club – A Aventura Mágica
Realização: Iginio Straffi
Com as vozes de: Diana Chaves, 
Pedro Teixeira, Patrícia Bull, 
Custódia Gallego
Género: Animação 
Classificação: M/6 
Itália, 2010

29 21h30 
Dos Homens e dos Deuses 
Ciclo Anual de Cinema Europeu
Realização: Xavier Beauvois
Com: Lambert Wilson, Michael 
Lonsdale, Olivier Rabourdin
Género: Drama 
Classificação: M/12
França, 2010

Agenda

Cine-teatro Vianense
Rua Dr. António de Almeida, 27
7090-269 Viana do Alentejo
266 791 007

cine-teatro@cm-vianadoalentejo.pt

Biblioteca de Aguiar
266 939 106

Piscinas Municipais de Viana do Alentejo
266 930 014

Piscinas Municipais de Alcáçovas
913 855 164

Pavilhão Gimnodesportivo de Viana
266 930 015

Oficina da Criança
266 791 007 

Linha de Protecção à Floresta 
117

Linha de Saúde Pública
808 211 311
 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Viana do Alentejo 
266 953 123 
 
Centro de Saúde de Viana do Alentejo 
266 930 060 
 
Extensão de Saúde de Aguiar 
266 791 278 
 
Extensão de Saúde de Alcáçovas 
266 949 045 
 
Guarda Nacional Republicana 
Alcáçovas 
266 954 118
 
Guarda Nacional Republicana
Viana do Alentejo 
266 953 126 
 
Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens de Viana do Alentejo 
266 791 411

Correios de Portugal
Viana do Alentejo
266 939 000
Alcáçovas
266 949 152 

Serviço de Finanças de Viana do Alentejo
266 953 146

Conservatórias e Cartório Notarial 
de Viana do Alentejo
266 953 244

Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Rua Brito Camacho, 13
7090 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
dasedu@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Infra-Estruturas Municipais e 
Serviços Urbanos
dom@cm-vianadoalentejo.pt

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

Delegação da Câmara em Alcáçovas
266 954 522

Junta de Freguesia de Aguiar
266 930 863

Junta de Freguesia de Alcáçovas
266 954 181

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo
266 953 317

Estaleiro
266 930 017/8

Serviço de Águas
932 770 211 (8h/22h) 

Cine-teatro Vianense
266 791 007

Posto de Turismo de Viana do Alentejo
266 930 012

Posto de Turismo e Biblioteca 
de Alcáçovas
266 948 112

Biblioteca de Viana do Alentejo
266 930 011

31 16h00
Zé Colmeia
Realização: Eric Brevig
Com as vozes de: Vozes: António 
Machado, Peter Michael, Tiago 
Retrê 
Género: Animação 
Classificação: M/4 
EUA, 2010

eventos
JULHO  

2
Festa de Fim de Ano da Classe 
de Dança da Associação Equestre 
de Viana do Alentejo
(Cine-Teatro Vianense)

3
Espectáculo de fim de ano 
da Culartes
(Cine-Teatro Vianense)

8 a 10
“Abana Viana”
Festival Jovem 2011
(Quinta da Joana)

16
Encontro de Grupos Corais 
do Grupo Coral e Etnográfico 
de Viana do Alentejo
(Cine-teatro Vianense)

22 a 24
Feira do Chocalho
(Alcáçovas)
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