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Gestão Autárquica

Revisão do Plano 
Director Municipal 
(PDM)

gional do Alentejo, não existindo 
posteriormente sequência nos 
trabalhos.
Com vista ao início efectivo da re-
visão do PDM elaboraram-se no-
vos fundamentos para a revisão, 
actualizando as deliberações e 
documentos anteriormente rea-
lizados, com as linhas orientado-
ras daquilo que se considera mais 
benéfico para o planeamento e 
gestão do concelho, para que se 
possa atribuir o processo a uma 
equipa que conduza os trabalhos 
com eficácia até à sua conclusão. 
Deste modo, deliberou-se em re-
união de câmara de 16 de Feve-
reiro de 2011 incluir o documento 
“Fundamentos da Revisão do Pla-
no Director Municipal de Viana 
do Alentejo” no processo de re-
visão, e reiniciar os procedimen-
tos legais com vista à revisão efec-
tiva do plano. Esta deliberação foi 
publicada em Diário da República, 
sob a forma de aviso, Aviso n.o 

6401/2011, de 8 de Março, cuja re-
dacção se encontra no capítulo 
“Publicações Obrigatórias”, no fi-
nal deste boletim municipal.

O Plano Director Municipal de 
Viana do Alentejo (PDMVA), ratifi-
cado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.o 12/97, de 22 de 
Janeiro, publicada no Diário da 
República, Ia Série-B, encontra-se 
em vigor há cerca de 14 anos, ten-
do como tal ultrapassado o tempo 
máximo de vigência previsto no 
Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial que impõe a 
obrigatoriedade da revisão decor-
ridos 10 anos após a entrada vigor 
de um PDM.
Em resposta a esta imposição le-
gal, a Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo determinou iniciar os 
procedimentos com vista a uma 
revisão do Plano Director Munici-
pal em 2005, através da delibera-
ção de Câmara de 2 de Março. Os 
procedimentos, contudo, não se 
concretizaram e o processo só 
mostra avanços na sequência da 
reunião de Câmara ordinária de 
27 de Julho de 2007, com a deli-
beração de Câmara “complemen-
tar” (relativamente à tomada em 
2 de Março de 2005), que assume 
o (re)início dos procedimentos da 
revisão do PDMVA. Procedeu-se à 
publicação obrigatória em Diário 
da República (Aviso n.o 15207/2007, 
de 21 de Agosto) e em imprensa 
regional e nacional, decorreu o 
período de participação de 30 dias 
úteis e foi constituída a Comissão 
de Acompanhamento da Revisão 
do PDMVA pela Comissão de Co-
ordenação e Desenvolvimento Re-

Participação Cívica

Os portugueses,  de uma maneira 
geral,  encontram-se  desiludidos 
com os fracassos da democracia, 
com especial relevância para a 
corrupção, e estão  neste mo-
mento de costas viradas para a 
participação cívica e política, mos-
trando  a sua  indiferença perante  
determinados apelos  para uma 
intervenção mais directa e activa 
na sociedade.     Essa indiferença 
é particularmente notada nos jo-
vens, que se  afastam  de uma par-
ticipação mais activa na solução 
de problemas que afectam o país  
e impedem  a construção de uma 
sociedade mais justa, solidária, 
plural e igual.
Sabemos que é fundamental incu-
tir desde muito cedo nas crianças 
e nos adolescentes a consciência 
de que a resolução dos problemas 
que afectam a nossa rua, a nossa 
escola,  a nossa freguesia e o nos-
so concelho  passam também por 
todos nós.
A participação cívica inclui a par-

ticipação política e partidária, mas 
não se confunde nem se esgota 
na mesma, isto é, pode ser visível 
em Organizações e Instituições de 
Solidariedade, em geral.
No entanto, e por vezes, exigi-
mos muito, criticamos, achamos 
que só temos direitos mas nunca 
pensamos que também há um 
outro lado, que há deveres. Seria 
importante que cada um de nós 
interiorizasse a necessidade de 
agir em prol da comunidade. O 
exercício da cidadania é mais que 
votar ou pagar impostos, é agir, 
é intervir, é ajudar, é reivindicar, 
é participar, é,  no fundo,  tomar 
consciência de que há um mundo 
fora da nossa casa ou do nosso 
trabalho e que também necessita 
da nossa participação.
É claro que as organizações, no-
meadamente o Poder Local,  têm 
a obrigação de criar as condições 
possíveis para que essa participa-
ção aconteça e seja o mais eficaz 
possível.
Transportando esta ideia para o 
nosso concelho, considero que o 
nível de participação da popula-
ção está muito aquém do desejável, 
em várias áreas, reconhecendo 

também que a Câmara Municipal 
muito trabalho tem a fazer neste 
aspecto.   Queria,  todavia,  comu-
nicar a todos vós que esta é (mais) 
uma das nossas preocupações e 
que também estamos a trabalhar 
no sentido de melhorar os vários 
interfaces entre a autarquia e os 
munícipes.   
Entretanto,  poderão e deverão 
participar nas várias actividades 
e  processos que já hoje são di-
vulgados. Dou apenas dois exem-
plos, com a promessa de voltar a 
este tema numa próxima edição 
do Boletim Municipal para vos 
dar mais informações. Um deles 
é o Processo de Revisão do Plano 
Director Municipal do nosso con-
celho e o outro é a Agenda 21 Lo-
cal e o Plano Estratégico de De-
senvolvimento e Sustentabilidade.   
Em qualquer destes  processos a 
população deverá ter uma partici-
pação activa, tendo em conta que 
deles resultará muito do futuro 
de todos nós e dos nossos filhos 
e netos.  
Envio os melhores cumprimentos 
para todos.

Bernardino Bengalinha Pinto

Deliberou-se em reunião de câ-
mara de 16 de Fevereiro de 2011 a 
elaboração do Plano de Urbaniza-
ção da Vila de Viana do Alentejo 
(PUVA). A necessidade de elaborar 
um plano de urbanização para a 
vila de Viana surge, por um lado, 
por estar o processo de planea-
mento da vila a ser unicamente 
conduzido e suportado pelo Plano 
Director Municipal de Viana do 
Alentejo, o qual se constata ser 
um instrumento desadequado 
para o efeito, quer pela sua desac-
tualização, quer pela sua escala de 
análise, e, por outro, por a entrada 
em vigor do Plano Regional de Or-
denamento do Território vincular 
este município à obrigatoriedade 
de elaboração e aprovação de um 
Plano de Urbanização para a sede 
de concelho no prazo máximo de 
18 meses a contar da entrada em 
vigor do mesmo, ou seja, até Fe-
vereiro de 2012.
A deliberação foi publicada em 
Diário da República sob a forma 
de aviso, Aviso n.o 6623/2011, de 11 
de Março, o qual contém os ter-
mos de referência da elaboração 
do plano, cuja redacção se encon-
tra no capítulo “Publicações Obri-
gatórias”, no final deste boletim 
municipal.

Elaboração 
do Plano 
de Urbanização 
da Vila de Viana 
do Alentejo (PUVA)
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A Câmara Municipal de Viana do 
Alentejo promoveu o 1o Fórum 
para o Desenvolvimento e Sus-
tentabilidade do Concelho, no 
passado dia 5 de Fevereiro, na EB 
2/3 Dr. Isidoro de Sousa, com vista 
ao início do processo de criação 
de instrumentos para um desen-
volvimento sustentável que vão 
permitir diagnosticar fragilidades 
e apontar estratégias para o fu-
turo.
A elaboração da Agenda 21 Local, 
como é designada, só agora foi 
iniciada e candidatada a fundos 
comunitários pelo Município de 
Viana do Alentejo, ao contrário 
do que sucedeu com outros Mu-
nicípios do distrito de Évora que 
efectuaram uma candidatura con-
junta ao INALENTEJO, no âmbito 
do Quadro de Referência Estraté-
gico Nacional – QREN, em mea-
dos de 2009 (1). Trata-se de um 
processo que procura envolver a 
população que, em conjunto com 
a Autarquia, irá definir linhas ori-
entadoras para um futuro que se 
quer sustentado de modo a satis-
fazer as necessidades e aspirações 
das futuras gerações. A Agenda 
21 Local pretende ainda definir 

vectores estratégicos assentes na 
economia, ambiente, cultura e or-
denamento do território.
Recorde-se que o processo de par-
ticipação pública começou anteri-
ormente com a escolha do logóti-
po que já é a imagem do projecto. 
Ao desenvolver este trabalho, o 
Município de Viana do Alentejo 
quer, à semelhança do que já 
acontece em outros concelhos, 
estabelecer uma carta de compro-
misso para o futuro; identificar 
potenciais parceiros/saber quem 
está apto para ajudar; formar téc-
nicos da Autarquia; contar com a 
participação de actores locais e, 
ainda, articular a Agenda 21 Local 
com o Plano Director Municipal. 
Presente na abertura deste 1o 
fórum, o Presidente da Câmara, 
Bernardino Bengalinha Pinto, sa-
lientou a importância deste pro-
cesso que, na sua opinião, “irá tra-
duzir-se globalmente na melhoria 
da qualidade de vida da popu-
lação”. O autarca revelou ainda 
que o Município conhece bem os 
problemas inerentes ao território 
e, ao abraçar este projecto, “está a 
tentar contrariar alguma tendên-
cia que afecta negativamente o 
Concelho”. Nesse sentido, apelou, 
mais que uma vez, à participação 
de todos neste projecto.

(1) Arraiolos, Alandroal, Borba, Estremoz, Évora, 
Montemor-o-Novo, Mourão, Portel, Reguengos de 
Monsaraz, Redondo e Vendas Novas.

Município promove 
1o fórum sobre 
Agenda 21 Local

A Câmara Municipal de Viana do 
Alentejo fez, nos últimos meses, 
várias intervenções em estradas 
e caminhos municipais, nomeada-
mente procedendo à limpeza de 
valetas, regularização de bermas, 
tapamento de buracos com mas-
sas betuminosas e diversos en-
saibramentos.
Foi efectuada a repavimentação 
da Rua 8 de Março, em Alcáço-
vas, trabalho incluído numa em-
preitada no valor de 108 526.36 €. 

Melhoramentos 
em vias 
de comunicação

Como é do conhecimento geral, 
o quartel da GNR, em Viana do 
Alentejo, funciona actualmente 
em instalações desadequados 
para o serviço.
A Câmara Municipal, em conjunto 
com o Governo Civil de Évora e a 
Direcção Geral de Infraestruturas 
e Equipamentos (DGIE) do Minis-
tério da Administração Interna, 
tem vindo a trabalhar no assun-
to com o objectivo de encontrar 
uma solução que sirva os inte-
resses das populações.
Deste modo, a DGIE solicitou à 
Autarquia a disponibilização de 
um terreno para construção de 

Câmara 
disponibiliza 
terreno para novo 
Quartel da GNR

um novo quartel, tendo em conta 
que as obras de recuperação do 
Antigo Quartel atingem valores 
muito elevados, muito próximos 
aos de uma construção nova.
A Câmara Municipal vai assim dis-
ponibilizar um terreno, em Viana 
do Alentejo, no loteamento da 
Lindina, no Altinho, junto à Escola 
Básica e Secundária, para a cons-
trução do novo Quartel da GNR.
O Director Geral da DGIE, visitou 
o local, no passado dia 10/3/2011 

acompanhado da Governadora 
Civil, do Comandante do Destaca-
mento Territorial da GNR e de 
outros elementos do Ministério 
da Administração Interna. Infor-
mou o referido Director Geral que 
o  terreno apresenta uma localiza-
ção excelente e que estão criadas 
as condições para o assunto avan-
çar. Referiu que irá, assim, pro-
por  a inclusão da referida verba 
no PIDDAC para 2012 – cerca de 
800.000 euros.

Esta empreitada inclui também os 
arranjos da Rua de S. Geraldo, a 
obra de drenagem da vala junto 
ao Campo de Futebol de Aguiar e 
o Parque de Estacionamento em 
Aguiar, trabalhos entretanto já 
concluídos.

Regeneração dos Espaços Públicos 
de Viana do Alentejo

Está a decorrer a obra de arran-
jos exteriores junto ao Estaleiro 
Municipal e à Escola E.B. 2,3 /S Dr. 
Isidoro de Sousa, adjudicada pelo 
valor de 137 720.00 €. Esta obra faz 
parte de um pacote de obras can-
didatadas a fundos comunitários 
que arrancarão ao longo deste 
ano.

Obras
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cessário residir no Concelho há 
pelo menos um ano, estar re-
censeado numa das freguesias e 
auferir uma reforma ou pensão 
igual ou inferior ao salário míni-
mo nacional que é de 485,00€. Se o 
requerente não receber qualquer 
reforma ou pensão e não exercer 
qualquer actividade profissional 
pode obter o cartão social se tiver 
pelo menos 65 anos de idade.
O cartão social é válido por dois 
anos podendo ser renovado por 
igual período mediante requeri-
mento. Os interessados devem 
solicitar o cartão na Divisão de 
Acção Sócio-Educativa da Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo, 
na delegação da Câmara, em Al-
cáçovas, e na Junta de Freguesia 
de Aguiar.

Cartão Social 
do Idoso beneficia 
175 munícipes

Apesar dos cortes orçamentais, 
uma das prioridades do Município 
de Viana do Alentejo para este 
ano será necessariamente a Acção 
Social.
Neste contexto, a acção social es-
colar assume particular importân-
cia.
À semelhança do ano lectivo ante-
rior, a Câmara de Viana do Alen-
tejo continua a atribuir auxílios 
económicos às crianças do Con-
celho que se encontram inseridas 
em estabelecimentos de ensino do 
pré-escolar e do 1o ciclo.
No que respeita ao jardim-de-
infância, as comparticipações do 
Município referem-se a almoços. 
Até ao final de Dezembro chega-
ram à Autarquia de Viana do Alen-
tejo 36 candidaturas, sendo 32 de-
feridas. A 18 crianças foi atribuído 
o Escalão A e a 14 o Escalão B. Por 
estabelecimento de ensino, o Mu-
nicípio recebeu 11 candidaturas do 
jardim-de-infância de Viana, 15 do 
jardim-de-infância de Alcáçovas e 
10 de Aguiar.
No que toca ao 1o ciclo as com-
participações referem-se a livros 
(40,00€/Escalão A; 20,00€/Escalão 
B) e almoços que são compartici-
pados a 100% e 50% consoante o 
Escalão A ou B. Os restantes alu-
nos beneficiam de uma compar-
ticipação de 0,22€ por refeição.
Desde o início do presente ano 
lectivo até ao final de Dezem-
bro, chegaram ao Município 123 
candidaturas para atribuição de 
auxílios económicos. A Câmara 

Acção Social 
é prioridade

recebeu de alunos a frequentar a 
EB1 de Viana do Alentejo 63 candi-
daturas, tendo 8 sido indeferidas. 
Das candidaturas recebidas foram 
atribuídos o Escalão A (almoços) a 
19 alunos e o Escalão A (livros) a 
23 alunos. No Escalão B, 24 crian-
ças estão a receber subsídio para 
almoço e 32 para livros.
Da EBI/JI de Alcáçovas recebemos 
até ao momento 47 candidaturas. 
Foram atribuídos a 22 alunos o Es-
calão A (almoços e livros) e a 25 o 
Escalão B (almoços e livros).
Já em Aguiar, 13 alunos solicita-
ram auxílios económicos, tendo 
sido indeferido 1 pedido. Dois 
alunos encontram-se no Escalão 
A (almoços e livros) e os restan-
tes 9 no Escalão B (almoços e 
livros). Em relação aos livros, o 
Município já investiu, durante o 1o 

período lectivo, 3.240,00€. No que 
toca a almoços o valor ascende a 
10.793,00€.

Fruta Escolar
O Município de Viana do Alentejo 
iniciou no início de Novembro a 
distribuição de fruta aos alunos 

Câmara atribui 
Bolsas de Estudo

Um dos benefícios do Cartão So-
cial do Idoso é o acesso à Oficina 
Domiciliária para obtenção de 
pequenas reparações domésticas.
Se em 2009, após a entrada em 
vigor do novo Regulamento Mu-
nicipal de Atribuição do Cartão 
Social do Reformado, Pensionista 
e Idoso, entraram no Município 16 

Oficina Domiciliária 
em 2010

Acção Social

do 1o ciclo do ensino básico nos 
estabelecimentos de ensino do 
Concelho de Viana do Alentejo. 
Entre Novembro e Dezembro a 
Autarquia entregou 455 quilos de 
fruta (pêra e maçã), tendo inves-
tido 364,00€. 

Transportes escolares
Em relação aos transportes esco-
lares/circuitos especiais de alunos 
do 1o, 2o e 3o ciclos, em Viana do 
Alentejo e Alcáçovas, que abran-
gem 27 alunos, o Município inves-
tiu perto de 17.150,00€.
Para o transporte efectuado pela 
Rodoviária do Alentejo no Conce-
lho, que inclui ainda o transporte 
de alunos da Freguesia de Aguiar 
e Alcáçovas para a EB 2,3/S Dr. 
Isidoro de Sousa, a Câmara paga 
por mês 5.571,23€, somando no to-
tal, desde Setembro a Dezembro 
de 2010, 22.284,92€.
A Autarquia presta ainda apoio 
a 9 alunos que frequentam esta-
belecimentos de ensino em Évora. 
Durante o período em análise a 
Autarquia investiu 2.745,00€ no 
transporte destes alunos. 

pedidos, em 2010 o número quase 
que quadruplicou (61). Destes pe-
didos 24 foram solucionados ain-
da em 2010, tendo já este ano a 
Autarquia finalizado outros 10. A 
decorrer encontram-se 14 repara-
ções, estando 9 processos penden-
tes. De referir ainda que, em 2010, 
4 processos foram anulados por 
desistência do munícipe.
Já este ano, a Autarquia registou 
7 pedidos de munícipes que se 
encontram em análise. Entre as 
reparações solicitadas pelos ido-
sos encontram-se a reparação do 
telhado, substituição de banheira 
por polibã, arranjo de alpendres 
e muros, substituição de canos, 
pintura de portas e portões, entre 
outros.
Recorde-se que os serviços da Ofi-
cina Domiciliária são prestados de 
forma gratuita por pessoal técni-
co competente. A Câmara assume 
os custos com mão-de-obra e 
materiais para substituições e/ou 
reparações até ao valor global de 
400,00€ por ano, por habitação.

Foram 45 alunos do Concelho que 
frequentam o ensino superior (li-
cenciatura, mestrado integrado 
ou mestrado) a candidatarem-se 
à atribuição de Bolsas de Estu-
do para o ano lectivo 2010/2011, 
atribuídas pelo Município de Vi-
ana do Alentejo.
No final o Município deferiu 37 
pedidos. Destes 28 dizem respeito 
a licenciaturas e 9 a mestrados e 
mestrados integrados. 
O montante a atribuir é fixado 
anualmente pelo Município e será 
pago em duas prestações. No ano 
lectivo em curso, o valor ascende 
no total a 800,00€, por aluno. A 
Bolsa de Estudo encontra-se a 
pagamento desde o início de Fe-
vereiro.
Recorde-se que a atribuição de 
Bolsas de Estudo insere-se no 
âmbito do apoio social escolar e 
reforça a aposta do Município na 
educação. Esta foi a forma encon-
trada pela edilidade de incentivar 
os alunos a prosseguir os estudos 
no ensino superior.

Atenta à situação social e 
económica dos seus munícipes 
e com o objectivo de alargar os 
benefícios, a Câmara Municipal 
de Viana do Alentejo efectuou 
alterações no Regulamento de 
atribuição do Cartão Social do Re-
formado, Pensionista e Idoso em 
2009.
Deste modo, entre 19 de Maio 
de 2009 e 22 de Fevereiro de 2011 
chegaram à Autarquia de Viana 
do Alentejo 180 pedidos, 5 dos 

quais foram indeferidos por não 
estarem conforme o regulamen-
to. 120 Pedidos foram efectuados 
por idosos de Viana do Alentejo, 
32 de Aguiar e, por último, 28 de 
Alcáçovas. Destes 175 cartões, 108 
referem-se ao ano de 2010.
A atribuição do cartão confere 
aos idosos a redução de 50% no 
pagamento de tarifas, taxas e li-
cenças municipais; redução de 
50% no preço dos bilhetes do 
cinema; isenção de pagamento 
na entrada das piscinas munici-
pais, bem como o acesso à Oficina 
Domiciliária para obtenção de 
pequenas reparações (mudanças 
de torneiras, colocação de lâmpa-
das, arranjo de mobiliário, peque-
nos serviços de carpintaria, etc.).
Para requerer o cartão é ne-



Em 1948 a Organização Mundial de Saúde definiu Saúde como um estado 
de completo bem-estar físico, social e psíquico e não apenas a ausência de 
doença ou sofrimento. Conceito que, sendo embora um avanço considerá-
vel face às concepções anteriores, cedo foi considerado demasiado teórico. 
Hoje em dia a Saúde deixou de ser pensada como um fim em si mas como 
um recurso para atingir um fim último – permitir que as pessoas desenvol-
vam um projecto de vida produtivo do ponto de vista individual, social e 
económico. 
É também hoje evidente que a Saúde só pode ser construída com a colabo-
ração de todos. Este é o conceito de Promoção da Saúde, um processo contí-
nuo que capacita as pessoas e as comunidades a controlarem e melhorarem 
a sua Saúde, pondo em prática medidas colectivas que assegurem ambientes 
físicos e sociais saudáveis e praticando estilos de vida promotores da Saúde.
Fica assim claro que a Promoção da Saúde passa por múltiplos esforços 
individuais e colectivos onde, naturalmente, os serviços de saúde e os seus 
técnicos também participam. 
Uma participação que, obrigatoriamente, tem de ir muito além de “receitar 
injecções e supositórios” …
E é aqui que a comunidade tem um papel essencial – tem que começar a 
exigir mais dos serviços de saúde. Mas atenção: não vale a pena exigir mais 
consultas, mais serviços de urgência, mais intervenções para remediar o 
mal que já está feito. 
O que tem de ser exigido é que os serviços de saúde tenham capacidade 
para participar em força na intervenção colectiva, antes que surja a doença: 
trabalhar activamente nas escolas em parceria com os técnicos da educa-
ção, intervir nos locais de trabalho, participar nas acções intersectoriais que 
procuram aumentar a capacidade de intervenção da comunidade na criação 
das suas condições de Saúde.
Por outras palavras, precisamos da vossa ajuda para levar a efeito aquilo 
que a Organização Mundial de Saúde vem propondo desde o século pas-
sado – os Serviços de Saúde devem dar uma nova orientação à sua inter-
venção; para que seja possível participarem efectivamente no trabalho que 
as comunidades desenvolvem em busca de um caminho saudável têm que 
repensar o peso da intervenção individual e redistribui-lo pela intervenção 
colectiva.
Para que isto seja possível, muito teremos que falar…

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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Unidade de Cuidados na Comunidade 
de Viana do Alentejo abre dia 1 de Abril

unidades móveis de intervenção, 
proporcionando a qualidade dos 
serviços prestados. 
A UCC está sediada nas instala-
ções do Centro de Saúde de Viana 
do Alentejo, no entanto, a sua 
área de intervenção estende-se a 
todo o Concelho. A unidade já dis-
põe de uma viatura para as deslo-
cações destinadas às actividades e 
apoio domiciliário. 
Segundo a coordenadora da UCC, 
Gertrudes Garcia, o trabalho 
da unidade “assenta em duas 
grandes áreas – na promoção da 

saúde e na prevenção da doença 
e ainda nos cuidados continu-
ados integrados”. No que toca 
à primeira área que abrange a 
saúde escolar, já há vários pro-
jectos traçados, como é o caso de 
Crescer Saudável, Saúde Oral, Ado-
lescência e Sexualidade, Prevenção 
dos Consumos de Álcool e Tabaco. 
Há ainda outros projectos direc-
cionados para o “Ciclo de Vida”, 
como Educar para a Parentalidade, 
Prevenção da Diabetes e Envelhecer 
com Qualidade. No que diz respei-
to aos Cuidados Continuados In-
tegrados, Gertrudes Garcia revela 
que “uma equipa irá dar apoio 
às famílias que tenham doentes 
dependentes em casa”. A equipa 
engloba não apenas um médico e 
enfermeiro, mas também uma e-
quipa técnica multidisciplinar em 
permanência ou em colaboração 
parcial, com psicólogo, nutricio-
nista, higienista oral, fisioterapeu-
ta e assistente social. Da equipa faz 
ainda parte um administrativo.
Os cuidados de saúde a prestar 
pela unidade foram definidos com 
base “no nosso conhecimento e 
no diagnóstico social efectuado 
pela Rede Social no Concelho”.
O horário de funcionamento da 
UCC é entre as 8h00 e as 20h00, 
de segunda a sexta-feira. No en-
tanto, Gertrudes Garcia adianta 
que “vai haver um número de 
telemóvel para que as famí-
lias nos possam contactar, num 
horário mais alargado”.
A coordenadora da UCC de Vi-
ana do Alentejo manifesta ainda 
o desejo de criar parcerias com 
estruturas da comunidade local, 
como o Município, as Juntas de 
Freguesia e as Santas Casas da Mi-
sericórdia. 

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

A partir de 1 de Abril, a população 
do Concelho de Viana do Alentejo, 
vai dispor de uma nova unidade 
de cuidados de saúde – a Uni-
dade de Cuidados na Comunidade 
(UCC).
Esta nova unidade vai prestar cui-
dados de saúde e apoio psicológi-
co e social, de âmbito domiciliário 
e comunitário a pessoas, famílias 
e grupos mais vulneráveis em 
situação de maior risco, actuando 
ainda na educação para a saúde, 
na integração em redes de apoio 
à família e na implementação de 

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

Muito teremos que falar...
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Escola não quer 
perder identidade

Educação

A Escola Básica Integrada de Al-
cáçovas faz 13 anos. Como em 
quase todos os estabelecimen-
tos de ensino, o número de fun-
cionários “não é suficiente para 
as necessidades”. Bem equipada 
tem em curso o Projecto Fénix 
com o propósito de nivelar o co-
nhecimento dos alunos. 
Em entrevista ao Boletim Mu-
nicipal, o Presidente do Conse-
lho Executivo fala das alterações 
curriculares que vão ocorrer no 
próximo ano lectivo e ainda da 
fusão de agrupamentos. Rogério 
Coelho fala em “perda de identi-
dade” e na “luta que existiu por 
parte da população para ter a es-
cola”.

Câmara Municipal – Há quantos 
anos foi criada a EBI/JI e quantos 
alunos e professores tem?
Rogério Coelho – Esta escola faz 
13 anos este ano. A EBI tem 248 
alunos e 30 professores e 23 não 
docentes.

C.M. – O pessoal não docente é 
suficiente para as necessidades?
R.C. – Neste momento, as pessoas 
estão a cumprir um pouco mais 
de horário do que deviam para 
podermos assegurar o funciona-
mento integral da escola.
No conjunto temos 23 pessoas, 
incluindo funcionários do serviço 
administrativo e este número não 
é suficiente para as necessidades 
em pleno. Um exemplo concreto: 
estamos a funcionar fora da “nor-
ma” que é o facto de, por exem-
plo, no pavilhão só podermos ter 
uma pessoa, quando devia estar 
pelo menos um funcionário mas-
culino e outro feminino para os 
vários vestiários.

C.M. – A Escola integra o pré-es-
colar. Há momentos de partilha 
conjunta entre todos os alunos? 
R.C. – Existem reuniões periódicas 
entre as educadoras e as docentes 
de 1o ciclo. Há ainda certas activi-
dades que são desenvolvidas pelos 

mais velhos em conjunto com os 
mais pequeninos. Além disso, o 
pré-escolar vai dos 3 aos 5 anos. 
Os mais velhos que no próximo 
ano lectivo vão entrar para o 1o 
ciclo vão assistir às aulas. A inte-
gração dos alunos é completa e 
vantajosa.

C.M. – Em termos de equipamen-
tos como é que classifica a esco-
la? Está bem equipada?
R.C. – Está. O problema é a falta de 
meios técnicos e humanos para a 
manutenção de todos os equipa-
mentos. Tenta-se fazer, como se 
costuma dizer, com a prata da 
casa. 
Temos computadores em todas 
as salas, instalação de rede PTE, 
sistema de vídeo vigilância, mas 
também algumas limitações téc-
nicas, que não nos permitem um 
funcionamento regular a 100%.

C.M. – A escola tem em curso al-
guns projectos, nomeadamente, 
o projecto Fénix. Quer falar-nos 
deste projecto?
R.C. – Temos o Fénix e algumas 
parcerias com entidades da vila. 
Temos uma candidatura que foi 
feita em parceria com a Associação 
Terras Dentro ao Programa Co-
menuis. O Projecto Fénix permite-
nos ter um crédito horário em 
várias disciplinas à nossa escolha. 
Nós apostámos na língua portu-
guesa, na matemática e no inglês 
e permite-nos criar os chamados 
ninhos dentro da turma (6o e 8o 
anos) dando continuidade ao 5 o 

e 7o anos. O objectivo passa pelo 
nivelamento dos alunos. Aqueles 
que estão mais fracos são retira-
dos para os chamados ninhos que 
funcionam com um número mais 
limitado, entre 5 e 8. Quando re-
cuperam e estão ao nível da tur-
ma regressam à turma de origem. 
Se eventualmente, toda a turma 
estivesse na condição de sucesso, 
esse ninho iria funcionar como 
ninho de excelência. 

C.M. – Qual é o papel da escola 
junto da comunidade?
R.C. – Julgo que o papel da escola 
junto da comunidade é quase um 
pilar, porque em termos práticos 
temos parcerias com quase todas 

as entidades. Fizemos actividades 
com o lar de idosos, os miúdos já 
foram cantar e falar com os nos-
sos idosos. Entretanto, está pro-
jectada a vinda dos idosos à escola 
para transmitirem conhecimentos 
e contarem histórias. 
Temos um protocolo que funcio-
na há vários anos com o Centro 
Social e Paroquial em relação à 
creche, no fornecimento de re-
feições. É uma mais-valia. Na pas-
sada terça-feira (22/02) servimos 
231 refeições. Dá para avaliar o que 
a escola representa. Quase todos 
os alunos vêm de manhã e só re-
gressam a casa ao final da tarde. 

C.M. – A escola tem também uma 
associação de pais que desen-
volve algumas actividades.
R.C. – É uma associação de pais 
que tem sido uma mais-valia 
porque tem sempre uma ati-
tude pró-activa. Têm-se realizado 
acções conjuntas, em que os pais 
participam activamente. Este ano 
a Associação de Pais vai criar um 
prémio para a turma que mais 
sucesso consiga atingir. Será um 
incentivo para os alunos. Por ex-
emplo, vamos assinalar o Dia do 
Pai em conjunto com a Associação 
de Pais.
 
C.M. – Segundo nova legislação 
as escolas vão poder organizar 
a partir do próximo ano lectivo 
as disciplinas do 2o e 3o ciclo em 
aulas de 45 ou 90 minutos. O que 
significa esta medida ao nível do 
funcionamento da escola?
R.C. – Penso que o diploma em 
relação aos 45 ou 90 minutos não 
vai alterar a carga horária. A única 
coisa que altera a carga horária 
é em termos das disciplinas que 
são suprimidas. São as discipli-
nas não curriculares que era o 
estudo acompanhado e a área de 
projecto. Aí é que vai diminuir a 
carga porque o facto de ser 45 ou 
90 minutos fica ao critério da es-
cola a sua distribuição por bloco 
ou meio bloco. No nosso caso 
essa escolha ainda não foi feita, 
tem que ser julgada porque impli-
ca outra situação: o agrupar das 
várias disciplinas dentro dos gru-
pos disciplinares e o facto de ha-
ver uma carga horária distribuída 

por essas disciplinas. Temos ainda 
de escolher quantos tempos são 
atribuídos a cada uma das disci-
plinas.

C.M. – Já há algum tempo que 
se ouve falar na possibilidade 
de fusão de agrupamentos. Qual 
é a sua perspectiva sobre esta 
questão?
R.C. – Penso que poderá existir 
uma perda de identidade. A escola 
desde o início tem tentado criar 
uma identidade própria e tem a 
configuração que era das básicas 
integradas. Entretanto, haviam 
os contratos de autonomia que 
estão parados e agora há esta 
revolução em relação aos chama-
dos mega-agrupamentos. O que 
acontece é que se a escola sede 
for, por exemplo, Viana há com 
certeza concentração de serviços 
que saem daqui. A escolha é feita 
com base na escolaridade obri-
gatória que é o 12o ano. E, aquilo 
que pretende, segundo o diploma, 
é haver um projecto educativo 
comum. Como aquela escola tem 

secundário teoricamente seria ali 
a sede. Também a nível do corpo 
docente teria implicações, pois 
as horas que possam faltar no 
horário de um professor deixarão 
de ser aplicadas noutros projec-
tos da escola, como vínhamos 
fazendo nos casos em que era ne-
cessário completar horários. Esta 
é também a opinião do Conselho 
Geral que se mostra discordante 
da perspectiva da fusão de agru-
pamentos.

C.M. – Acredita no entanto, que 
possam existir algumas vanta-
gens do ponto de vista da gestão 
dos recursos?
R.C. – Parece-me que a questão 
central é que existirá um siste-
ma organizacional que à partida 
cria dependência, a escola perde 
a autonomia. Para além disso há 
a questão da luta que existiu por 
parte da população para ter a es-
cola, para além de questões cul-
turais próprias do concelho, que 
se reflectem num certo bairrismo. 
Se a fusão vier a acontecer, as pes-
soas vão sentir que lhe estão a re-
tirar uma coisa que é sua. 

C.M. – Para finalizar, em termos 
de ranking das escolas, como é 
que se encontra a EBI/JI?
R.C. – Em termos de ranking, há 
alguns anos, a escola estava acima 
das médias nacionais e, neste mo-
mento, estamos abaixo. E o que se 
nota é que o interesse por parte 
dos alunos é cada vez menor em 
relação à escola. E temos tido 
outra situação: normalmente 
as pessoas que têm vindo para 
a vila possuem poucos recursos 
económicos. Existem situações 
familiares que se vão reflectir na 
escola e no aproveitamento. Tem 
havido uma luta quase titânica 
em conjunto com a Associação 
de Pais. A mais-valia do Fénix é 
para tentar inverter essa situação, 
mas penso que conseguiríamos 
melhores resultados se conseguís-
semos ter um apoio às famílias. 
Nós já tivemos há algum tempo 
uma acção com a Associação de 
Pais subordinada ao tema “Escola 
de Pais”. Penso que, nesta altura, 
seria mais necessário do que foi 
na época.
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para duas modas alentejanas: “Ó 
Rama ó que linda rama” e “Laranja 
da China”. Bem ensaiados, os mais 
pequenos cantaram e encantaram 
tudo e todos e, no fim, em sinal 
de agradecimento, receberam do 
Município algumas guloseimas.
Os mais novos foram ainda aos 
dois edifícios do Lar da Santa Casa 
da Misericórdia, entoar as janeiras 
para os nossos idosos. 

“Leituras à Lareira 
Sénior” é espaço 
de partilha

Crianças 
mantêm tradição 
das Janeiras

Nas noites dos passados dias 24 
de Fevereiro e 22 de Março, cerca 
de 40 pessoas assistiram na Biblio-
teca Municipal, em Viana do Alen-
tejo, a mais uma sessão do pro-
jecto “Leituras à Lareira Sénior” 
promovido pela BECRE – Biblio-
teca do Agrupamento de Escolas 
de Viana do Alentejo em parceria 
com a Oficina da Criança, a Co-
lecção B, a Biblioteca de Viana do 
Alentejo e o Pólo da Universidade 
Sénior Túlio Espanca.
Durante algum tempo o espaço 
da biblioteca tornou-se um local 
de partilha de diversas histórias, 
poemas, adivinhas e até o cante 
coral se fez ouvir. 
Recorde-se que a iniciativa pre-
tende promover a leitura e a li-
teracia em todas as idades.

Folia e cor 
marcam Carnaval 
das Escolas

Universidade 
Sénior leva 
participantes 
de Aguiar à UE

ratório de química do Colégio Luís 
António Verney (Universidade de 
Évora).
Com a ajuda da professora Mar-
garida Figueiredo, tiveram a 
oportunidade de ficar a conhe-
cer os ácidos, a definição de pH, 
as reacções entre os ácidos e as 
bases, bem como os indicadores 
ácido - base. Desenvolveram ainda 
uma série de actividades experi-
mentais que incluíram a prepara-
ção de um indicador a partir de 
uma couve-roxa, a avaliação do 
pH de soluções de uso corrente, a 
actuação dos anti-ácidos, a deter-
minação do teor em ácido cítrico 
no sumo de limão por volumetria 
ácido – base e, ainda, o uso de bi-
carbonato de sódio na confecção 
de bolos. 
Apesar de não saberem ler ou 
escrever, estes “estudantes” por 
uma manhã, tiveram contacto 
com matérias novas que desper-
taram o seu interesse e curio-
sidade, mostrando, mais uma vez, 
que nunca é tarde para aprender. 

com a ajuda preciosa dos pais e 
avós. Vestidas de cabeçudos, bo-
bos, sinais de pontuação, coelhos, 
livros e bonecos redondos e bicu-
dos, as crianças iniciaram o desfile 
pouco passava da hora marcada, 
percorrendo algumas ruas da vila, 
em direcção ao pavilhão gimno-
desportivo, onde exibiram algumas 
coreografias.

As crianças que frequentam a 
Oficina da Criança, em horário 
ATL, cumpriram, uma vez mais, 
a tradição de, em Dia de Reis, 6 
de Janeiro, cantarem as janeiras, 
na Câmara Municipal de Viana do 
Alentejo.
A equipa da Oficina da Criança 
escolheu a música e adaptou a le-
tra, onde não faltou o desejo de 
um bom ano. Ainda houve tempo 

No âmbito das actividades do 
Pólo de Viana do Alentejo da Uni-
versidade Sénior Túlio Espanca, 7 
seniores da freguesia de Aguiar, 
participaram, no passado dia 12 
de Janeiro, numa conferência e 
visita de estudo subordinada ao 
tema “Os ácidos e as bases no 
dia-a-dia”, que teve lugar no labo-

ram no tradicional desfile de Car-
naval das Escolas, uma iniciativa 
do Agrupamento de Escolas de 
Viana do Alentejo, este ano subor-
dinado ao tema “Histórias”.
O tempo ajudou à festa e tornou 
as brincadeiras das crianças mais 
alegres. Dando azo à sua alegria, 
os mais novos mostraram os fatos 
preparados na Oficina da Criança 

Dia 4 de Março, durante a manhã, 
os alunos das escolas da EB1 de Vi-
ana do Alentejo e Aguiar participa-
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Desporto

CPCJVA – Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens 
de Viana do Alentejo - 2010

colaboração das Entidades nela 
representadas e “o enraizamento 
de uma forte cultura de preven-
ção primária, fundamental a uma 
cultura da criança que suporte 
a efectividade da concretização 
dos seus direitos, com o intuito 
de uma utilização plena de todos 
os recursos”.
Relativamente à caracterização 
processual de 2010, a Comissão 
torna público que transitaram 
do ano de 2009, doze processos, 
tendo sido abertos dezoito novos 
processos em 2010, totalizando as-
sim, o número de trinta situações. 
Durante o ano 2010 foram apli-
cadas 14 medidas de promoção e 
protecção, decorrentes de situa-
ções em que se considerou que 
as crianças implicadas corriam 
algum tipo de perigo.

Clube de Saúde 
Sénior em Aguiar

Ao nível nacional e relativamente 
ao ano de 2009, “a negligên-
cia continuou a ser o principal 
perigo”. Atrás dela, a exposição a 
modelos de comportamento des-
viante, os maus tratos psicológi-
cos, abuso emocional, o abandono 
escolar e os maus tratos físicos. 
Caracterização esta na qual a nos-
sa CPCJ se revê por completo.
As orientações que temos por par-
te da Comissão Nacional de Crian-

ças e Jovens em Risco continuam 
a ser para apostar na intervenção 
que permita a criança manter-se 
na sua família.
Idália Moniz, secretária de Estado, 
“enfatiza a mudança que nota 
na sociedade portuguesa: Já não 
coabitamos com determinadas 
situações. Antes, as pessoas viam 
um homem bater na mulher ou 
nos filhos e nada faziam. Hoje os 
vizinhos sinalizam, os familiares 
sinalizam, os próprios pais sina-
lizam”.
Assim, concluímos com a ideia de 
que a nossa sociedade se encontra 
em fase de mudança, uma mu-
dança para uma cultura de pro-
tecção das nossas crianças, uma 
cultura mais justa, mais positiva 
e mais afectiva, para a qual to-
dos temos o dever de contribuir.  

Um novo ano começou e com ele 
a continuidade de uma missão 
muito exigente, na procura cons-
tante de promover e proteger os 
direitos das crianças. Esta missão, 
nem sempre tem sido fácil. Gos-
taríamos que alguns desafios fos-
sem concretizados de uma forma 
mais eficaz, nomeadamente: a 
dinamização da Comissão na sua 
modalidade alargada, contando 
com o reforço indispensável da 

O Clube de Saúde Sénior arrancou 
em Aguiar no passado dia 17 de 
Janeiro, com a participação de 10 
idosos.
Tal como sucedeu em Alcáçovas 
e Viana do Alentejo, o Município 
conta com a colaboração do Cen-
tro de Saúde local para avaliar os 
utentes (tensão arterial e níveis 
de glicemia) no início das aulas e 
para intervir durante ou após as 
aulas se necessário. A iniciativa 
pretende melhorar o desempenho 
nas actividades quotidianas e fo-
mentar a socialização dos nossos 
idosos através do convívio e lazer.
É sobejamente sabido que o exer-
cício físico regular em qualquer 
idade melhora a qualidade de vida, 
mas na terceira idade assume 
um papel ainda mais preponde-
rante. Manter-se activo, impede 
o declínio das capacidades físicas 
(condicionantes e coordenativas) 
o que ajuda bastante nas peque-
nas tarefas do dia-a-dia.
As aulas em Aguiar decorrem às 
segundas-feiras, no salão de fes-
tas, entre as 15h30 e as 17h00.
Recorde-se que a iniciativa 
começou em Viana do Alentejo e 
estendeu-se, depois, a Alcáçovas, 
devido ao interesse manifestado 
por um elevado número de ido-
sos. De destacar a reportagem 
efectuada pela Rádio Sim, Grupo 
Renascença, durante uma aula 
em Alcáçovas, onde foram entre-
vistados Luís Branco, técnico de 
desporto da Autarquia, Gertrudes 
Garcia, enfermeira do Centro de 
Saúde de Viana do Alentejo e ain-
da alguns idosos. Pode ver em 
vídeo um resumo desta reporta-
gem em www.cm-vianadoalente-
jo.pt, galeria multimédia.

Actividade Desportiva no Concelho

Associações Desportivas do Concelho

Tendo em vista a elaboração da Carta Desportiva do Concelho de Viana 
do Alentejo, está em curso um processo de levantamento de dados acerca 
das várias vertentes inerentes à actividade e prática desportivas. Neste mo-
mento, é já possível apresentar algumas informações relativas aos espaços 
e à actividade associativa existente na área desportiva. 
Em termos de instalações desportivas (Quadro I), o Concelho dispõe, actu-
almente, de 35 espaços distintos, compreendendo instalações geridas pela 
autarquia, assim como espaços desportivos integrados em escolas e outros 
pertencentes a associações.

Na presente época desportiva, 12 associações das diferentes freguesias do 
Concelho, envolvem a participação de 489 pessoas em actividades desporti-
vas, em 9 modalidades distintas, conforme mostram os dados seguintes. 
O Futsal é neste momento a modalidade mais praticada no concelho, com 
destaque para o Sporting Clube de Viana do Alentejo. Segue-se o Futebol, 
onde o Sport Clube Alcaçovense é o clube com maior número de praticantes.
A Casa do Benfica em Viana do Alentejo é a associação que apresenta um 
maior número de modalidades, através das suas secções de Futsal, Ciclotu-
rismo e Ginástica.  
Realce também para o facto das 9 modalidades que actualmente se prati-
cam serem proporcionadas por associações de Aguiar, Alcáçovas e Viana, 
que, com uma oferta complementar, possibilitam a prática desportiva em 
todo o Concelho.

Denominação das instalações de acordo com legislação própria (D-L n.º 317/97 de 25 de Novembro)
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Cultura

Viana do Alentejo 
assinalou 
restauração 
do Concelho

Grupo Cultural e Desportivo de 
Aguiar – que têm para o Presi-
dente da Câmara “cada uma o seu 
historial de participação na vida 
associativa do Concelho, surgin-
do pela primeira vez uma asso-
ciação da freguesia de Aguiar”.
Na sessão solene de atribuição de 
medalhas de honra do Município, 
Bernardino Bengalinha Pinto disse 
esperar que esta distinção “seja 
um estímulo para cada uma das 
instituições para que continuem 
a desenvolver, cada vez melhor, 
a sua actividade”, levando mais 
longe o nome do Concelho. Em 
dia de comemorações é também 
altura de “nos juntarmos, re-
flectirmos e falarmos do nosso 
Concelho”, sublinhou o autarca 
que aproveitou a ocasião para 
fazer um balanço de 2010. Apesar 
dos condicionalismos que o país 
atravessa, ainda assim foi possível 
pôr em marcha novas actividades 
e desenvolver projectos que serão 

concretizados em 2011 e nos anos 
seguintes.
Bengalinha Pinto assegurou que o 
ano em curso será um ano muito 
difícil. E, apontou como principal 
razão a redução dos recursos fi-
nanceiros face ao ano passado. 
Estes cortes, referiu o edil, “vão 
condicionar a actuação da Au-
tarquia perante todos os agentes 
do Concelho”. No entanto, o Mu-
nicípio irá privilegiar o programa 
de apoio social, referindo que “ a 
população do Concelho poderá 
continuar a contar com o apoio 
da Câmara dentro das suas pos-
sibilidades”. 
Face às dificuldades que se espe-
ram para o ano em curso, Nuno 
Grave, membro da Assembleia 
Municipal, em representação 
do seu presidente, fez um apelo 
“ao envolvimento de todos os 
munícipes nos processos partici-
pativos que se avizinham para o 
Concelho”.

Associações agradecem apoio da 
Câmara
Para receber a medalha em nome 
da Casa do Benfica esteve o seu 
presidente, Joaquim Santos, que 
salientou ser uma honra e uma 
satisfação tal distinção feita pelo 
Município que reconhece, desta 
forma, o trabalho que tem sido 
desenvolvido pela associação jun-
to da comunidade. 
O dirigente não esqueceu ainda 
a Câmara Municipal. “Todo o 

crescimento que a Casa do Ben-
fica tem vindo a evidenciar deve-
se, em grande parte, à colabora-
ção e apoio que, desde sempre, 
a Câmara tem prestado”, bem 
como as juntas de freguesia e os 
empresários do Concelho. 
Na ausência da direcção do Grupo 
Cultural e Desportivo de Aguiar, 
coube ao Presidente da Junta de 
Freguesia receber a distinção. José 
Francisco Rato agradeceu a atri-
buição da medalha que, na sua 
opinião, vai para todas as pessoas 
que já passaram pela direcção do 
Grupo, atletas e pessoas que de 
alguma forma ajudaram a insti-
tuição. O autarca deixou, todavia, 
um desejo: “que o Desportivo 
consiga passar este período me-
nos bom que está a atravessar”.
Após a sessão solene, o Município 

Viana do Alentejo 
celebra 25 de Abril
Dia 25 de Abril celebra-se o 37o an-
iversário da Revolução dos Cravos. 
As comemorações no Concelho 
estendem-se às três freguesias. 
O programa arranca logo na sexta-
feira, 22, e oferece até segunda-fei-
ra, 25, um conjunto de actividades 
que procuram abarcar todos os 
gostos e sensibilidades.
Desporto, muita música, o visio-
namento de um documentário 
alusivo à data, baile e cerimónia 
oficial não faltam para celebrar a 
liberdade.
Para os mais novos a Autarquia 
preparou as Manhãs Desporti-
vas com jogos, insufláveis, jogos 
aquáticos e jogos tradicionais. 
Em termos desportivos há ainda 
o Torneio Inter-Bairros em Futsal 
e a caminhada de Abril que vai 
ligar as freguesias ao Monte do 
Sobral, palco a 9 de Setembro de 
1973, de uma reunião clandestina 
de capitães que deu origem ao 
Movimento das Forças Armadas. 
Na Pista Municipal vai realizar-se 
a I Prova de Motocross AJAL.
Em termos musicais vão passar 
pelo Concelho a Orquestra Ligeira 
de Ponte de Sôr, “Os Notas”, “Mar 
de Fora” e ainda os sons do cante 
coral com a actuação de todos os 
grupos da terra.
A cerimónia oficial das Comemo-
rações do 37o aniversário da Re-
volução dos Cravos realiza-se no 
Cine-teatro Vianense, às 15h00.

(Ver programa próprio)

de Viana do Alentejo realizou um 
beberete aberto a toda a popula-
ção, no Salão dos Bombeiros Vo-
luntários.
O programa cultural preparado 
pelo Município de Viana do Alen-
tejo para assinalar as Comemora-
ções da Restauração do Concelho 
trouxe de novo aos palcos os VNT, 
banda de Viana, que 20 anos de-
pois, voltou com os músicos de 
sempre, agora com nova “roupa-
gem”. Foi com um Cine-Teatro 
repleto que os VNT assinalaram 
este regresso.
“Os Paganinus”, Orquestra Juve-
nil do Conservatório Regional de 
Setúbal encerraram o “13 de Janei-
ro” com um concerto memorável, 
que pode ser recordado em vídeo 
em www.cm-vianadoalentejo.pt, 
galeria multimédia.

Viana do Alentejo assinalou mais 
um aniversário sobre a restau-
ração do Concelho, dia 13 de Ja-
neiro. Em dia de festa, o autarca 
local aproveitou para lembrar 
que, apesar do ano em curso ser 
muito difícil, a população poderá 
contar com o apoio da Câmara. A 
acção social será uma das áreas 
que o Município irá privilegiar.

Viana do Alentejo assinalou no 
passado dia 13 de Janeiro, mais 
um aniversário da Restauração do 
Concelho.
Em dia de festa, o Município agra-
ciou duas instituições – Casa do 
Benfica em Viana do Alentejo e 
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XI Romaria chega 
dia 30 de Abril 
a Viana

Entre 27 de Abril e 1 de Maio ro-
meiros de vários pontos do país 
voltam a cumprir a tradição da 
Romaria a Cavalo entre a Moita e 
Viana do Alentejo. Será a XI edi-
ção desta manifestação de fé, em 
honra de Nossa Senhora D’Aires. 
Mais uma vez, espera-se a par-
ticipação de centenas de romeiros 
que, depois de quatro dias de via-
gem por caminhos de terra bati-
da, vão chegar a Viana do Alentejo 
dia 30 de Abril, ao final da tarde, 
em ambiente de festa. 
A fé, o convívio e o manter viva 
uma tradição antiga quando os 
lavradores da Moita se desloca-
vam ao Santuário de Nossa Senho-
ra D’Aires para pedir protecção 
para o gado e boas colheitas, têm 
atraído cada vez mais partici-

pantes, no entanto, muitos deles 
integram a iniciativa desde o iní-
cio. Também o número de visitan-
tes que se deslocam a Viana do 
Alentejo para dar as boas vindas 
aos romeiros tem aumentado de 
ano para ano. Para os receber a 
Autarquia está a preparar um pro-
grama de cariz cultural. 
Até chegarem a Viana do Alentejo, 
o percurso será feito pela antiga 
canada real, mais conhecida pela 
estrada dos espanhóis, passando 
os romeiros pelas localidades de 
Poceirão, Landeira, Casebres, S. 
Cristóvão, Casa Branca e S. Brás 
do Regedouro.
Para além do programa cultural, 
há ainda um programa de cariz 
religioso da responsabilidade da 
Paróquia de Viana do Alentejo que 
inclui missa vespertina na Igreja 
Matriz e procissão em honra de 
Na Sr.a D’Aires pelas ruas da vila, 
dia 30 de Abril, após a chegada 
dos romeiros, e procissão e missa 
campal junto ao Santuário, dia 1 
de Maio.
Recorde-se que a Romaria a Cava-

A cavalo por 
caminhos 
de terra batida
Há 6 anos participou pela primei-
ra vez na Romaria a Cavalo Moita 
- Viana do Alentejo. O gosto pe-
los cavalos, a religião e o convívio 
foram motivos mais que sufici-
entes para que Miguel Fadista, 
natural de Viana do Alentejo, 
voltasse a participar nos anos 
seguintes. E confessa que não 
consegue “suster as lágrimas” na 
chegada à vila, depois de quatro 
dias pelos campos.

Foi convidado por amigos para 
participar na Romaria a Cavalo 
que liga a Moita a Viana do Alen-
tejo há 6 anos atrás. E, desde essa 
altura, nunca mais parou. Quem 
o diz é Miguel Fadista, 41 anos, 
romeiro e também membro da 
Associação Equestre de Viana do 
Alentejo que integra a comissão 
organizadora da Romaria.
“Quem lá vai uma vez, desde que 
possa e consiga, não vai querer 
perder um ano de romaria”, ga-
rante. E motivos parecem não fal-
tar para este empresário – o con-
vívio, a religião e os cavalos.
De Viana do Alentejo, o grupo de 
Miguel Fadista leva 30, 35 romei-
ros para participar na romaria 
que este ano se realiza entre os 
dias 27 de Abril e 1 de Maio. Mas 
muitos outros, 30 aproximada-
mente, integram ainda o grupo, 
aqueles que nos “bastidores” são 
os responsáveis pela logística para 
os quatro dias de campo. “Pre-
param as refeições, põem e le-
vantam a mesa, tratam de tudo”, 
sublinha. E acrescenta: “Além de 
se divertirem trabalham a sério, 
são pessoas amigas que se ofere-
cem e que nos dão o apoio total 
que é necessário”.
O dia começa cedo em cada etapa 
da romaria. Às 7 horas o clarim dá 
o mote para a alvorada. Depois de 
feita a higiene pessoal e tomado 
o pequeno-almoço, é altura de 
arrear os cavalos para mais um 
percurso que tem em média 25, 30 
quilómetros, divididos pela ma-
nhã e pela tarde.
Chegados à pernoita é tempo de 

descansar e retemperar forças 
para o dia seguinte. Normalmente 
existe animação noite dentro pe-
los locais onde passam, mas é em 
São Cristóvão “que se concentra 
mais gente”, refere Miguel Fa-
dista.
Ao longo dos quatro dias de per-
curso, juntam-se dezenas de pes-
soas a esta romaria com carácter 
religioso, mas é na saída de São 
Brás do Regedouro em direcção a 
Viana do Alentejo, num total de 
14 quilómetros, que o número au-
menta consideravelmente.
A chegada a Viana do Alentejo é 
para Miguel Fadista o “momento 
mais especial da romaria”, con-
fessando que não consegue “sus-
ter as lágrimas quando chega à 
subida dos bombeiros, à entrada 
da vila”. “É aí o ponto mais alto 
da romaria”, diz, sem esquecer 
também o Largo de São Luís, 
onde a imagem de N.a Sr.a da Boa 
Viagem, padroeira da Moita, se 
encontra com a imagem de N.a 
Sr.a D’Aires. Por fim, a chegada ao 
Santuário, onde os romeiros vão 
pernoitar pela última vez, é para 
este romeiro “o dever cumprido”.
Apesar do cansaço provocado por 
estes quatros dias em caminhos 
de terra batida, Miguel Fadista 
sublinha, ainda assim, o convívio 
e a amizade que se faz com gente 
de outros pontos do país.

O carácter religioso da romaria 
também não é esquecido. A 
acompanhar os romeiros desde o 
primeiro dia está um carro andor 
que transporta a imagem de N.a 

Sr.a da Boa Viagem. Pelas locali-
dades onde passam “as pessoas 
estão sempre à nossa espera. Não 
apenas as pessoas idosas, mas 
também os mais novos que têm 
uma flor para colocar no carro 
andor, para se benzerem ou sim-
plesmente para nos cumprimen-
tarem e desejarem boa viagem”, 
afirma.
No que toca aos romeiros as 
idades variam desde os 6 até aos 
74 anos. “A pessoa mais velha da 
romaria, há dois anos atrás, era 
de Viana do Alentejo e tinha 74 
anos”, revela. 
Muito antes da realização da ro-
maria, muita gente em Viana do 
Alentejo já possuía cavalos e par-
ticipava em passeios. Mas, Miguel 
Fadista é da opinião que a romaria 
“é a culpada, no bom sentido, da 
existência da Associação Equestre 
de Viana do Alentejo”.
Mas, um dado é certo. O grupo de 
Viana do Alentejo, “o segundo ou 
terceiro maior da romaria” vai 
participar mais uma vez na Ro-
maria a Cavalo que parte da Moita 
no dia 27 de Abril, e chegará a Vi-
ana do Alentejo, dia 30 de Abril, 
por volta das 17h00.

lo é promovida por uma Comissão 
organizadora, da qual fazem parte 
as Câmaras da Moita e de Viana 
do Alentejo, a Associação Equestre 
de Viana do Alentejo e a Asso-
ciação de Romeiros da Tradição 
Moitense. 

A Romaria a Cavalo realiza-se ha-
bitualmente no quarto fim-de-se-
mana de Abril, por ocasião dos fes-
tejos em honra de N.a Sr.a D’Aires. 
Este ano, a data coincide com as 
celebrações da Páscoa e durante a 
semana santa (entre domingo de 
ramos e domingo de Páscoa) os 
actos litúrgicos estão condiciona-
dos, pelo que as celebrações em 
honra de N.a Sr.a D’Aires aconte-
cem uma semana depois. Por esta 
razão, e respeitando a génese re-
ligiosa da Romaria a Cavalo, esta 
XI edição acontece entre os dias 
27 de Abril (partida da Moita) e 1 
de Maio.

Espera-se, mais uma vez, um fim-
de-semana onde o profano e o re-
ligioso vão andar de mãos dadas.
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Foliões 
saíram à rua

Saber dos Sons 
em Abril

ou outras artes não atingimos”. 
Para muitos a música clássica é 
vista como uma “arte fechada” só 
acessível a uma elite de pessoas 
“cultas”. Christopher Bochmann 
não partilha desta opinião. O 
maestro diz mesmo que “a músi-
ca clássica pode comunicar com 
qualquer pessoa, basta abrir-lhe 
a porta”. E o que é, afinal, comu-
nicar? “São experiências auditi-
vas que nos podem transformar 
a vida, que nos alimentam a alma 
como o pão alimenta o corpo, 
que nos alargam os horizontes, 
que nos permitem extrapolar o 
normal ou o banal”. 
Recorde-se que Christopher Boch-
mann foi agraciado em 2004 com 
a Medalha de Mérito Cultural do 
Ministério da Cultura e, no ano 
seguinte, voltou a ser agraciado, 
desta feita, pela Rainha Isabel II 
com a condecoração O.B.E.
As suas composições abrangem 
quase todos os géneros musicais, 
desde a música para solistas, à 
música orquestral, da música de 
câmara à ópera, para além de inú-
meras orquestrações e arranjos. 

Com a colaboração do maestro 
Christopher Bochmann, a Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo 
vai dar início, dia 1 de Abril, ao 
projecto “Saber dos Sons”. 
Trata-se de uma iniciativa que 
pretende dar a oportunidade à 
população de conhecer e ouvir 
música clássica, e ao mesmo tem-
po, aprender. O projecto terá duas 
vertentes: “Concertos Clássicos” e 
“Música para Todos” com sessões 
às sextas-feiras, entre as 19 e as 20 
horas, no Cine-teatro Vianense.
Para dar corpo a este projecto a 
Autarquia vai contar com a co-
laboração do maestro Christo-
pher Bochmann, doutorado em 
composição pela Universidade de 
Oxford, em Inglaterra, e professor 
catedrático convidado da Univer-
sidade de Évora, desde 2006, onde 
também é director da Escola de 
Artes. É também maestro titular 
da Orquestra Sinfónica Juvenil.
Para Bochmann “a música é um 
meio de comunicação que nos 
pode induzir estados de espírito e 
emoções que através de palavras 

Início das Sessões “Música para Todos”: 
1 de Abril, 19 horas, no Cine-teatro Vianense.

ticiparam nos desfiles de Carnaval. 
Em Viana do Alentejo o desfile 
promovido pelo Grupo Coral 
Feminino de Viana do Alentejo 
realizou-se no “domingo gordo”, 
dia 6. A Junta de Freguesia local 
atribuiu prémios ao melhor mas-
carado (Cidália Pires) e ao me-
lhor grupo de mascarados (Gru-
po de Lavadeiras de Caneças).
Em Alcáçovas, a AJAL promoveu o 

O Carnaval saiu à rua em Viana 
do Alentejo e Alcáçovas. A par da 
alegria das crianças, os mais ve-
lhos não deixaram os seus créditos 
por mãos alheias e também par-

XVII Corso Carnavalesco que con-
tou com a participação de 16 car-
ros alegóricos e de dezenas de fo-
liões e mascarados que durante a 
tarde de terça-feira, dia 8, deram 
um colorido diferente a algumas 
artérias da vila. A Associação de 
Pais e Encarregados de Educação 
da EBI/JI com o tema “O Sítio do 
Pica-pau Amarelo” foi a grande 
vencedora da tarde.
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O Concelho de Viana do Alentejo 
esteve presente na BTL – Feira In-
ternacional de Turismo, através 
da Turismo do Alentejo, que 
decorreu entre os dias 23 e 27 de 
Fevereiro, no Parque das Nações, 
em Lisboa.
Subordinado ao tema “O destino 
Portugal e 10 milhões de quiló-
metros quadrados a falar portu-

Viana do Alentejo 
na Bolsa de 
Turismo de Lisboa

Recorde-se que no Concelho de 
Viana do Alentejo existem 33 
ecopontos espalhados pelas três 
freguesias: 14 em Viana, 13 em 
Alcáçovas e 6 em Aguiar. Cada 
ecoponto é formado por um con-
tentor amarelo destinado às em-
balagens de plástico, metal e Tetra 
Pak; um contentor azul para as 
embalagens de papel e cartão; um 
contentor verde para o vidro e um 
outro mais pequeno de cor ver-
melha para a colocação de pilhas. 
Existe ainda em cada freguesia um 
oleão que serve exclusivamente 
para receber os óleos alimentares 
usados resultantes das habitações 
dos munícipes.

Município vai 
distribuir 
ecopontos 
domésticos

Ambiente

encaminhamento para recicla-
gem, um processo que depende 
do contributo de cada um de nós, 
sendo um hábito que devemos 
adquirir, de forma a tornar o nos-
so Concelho mais sustentável. 
Reciclar materiais já usados traz 
várias vantagens não só ao nível 
ambiental, como económico e 
também social. Através da recicla-
gem são valorizadas matérias-pri-
mas que, de outra forma, teriam 
um ciclo de vida muito reduzido. 
Ao mesmo tempo, reduzimos a 
quantidade de resíduos sólidos 
urbanos que são depositados nos 
aterros sanitários e economiza-
mos energia. 

No âmbito do projecto “Separar 
sem Parar” promovido pela AM-
CAL – Associação de Municípios 
do Alentejo Central e os Mu-
nicípios associados de Alvito, 
Cuba, Portel, Viana do Alentejo e 
Vidigueira, executado pela Terras 
Dentro e co-financiado pela So-
ciedade Ponto Verde vão ser dis-
tribuídos 88 ecopontos domésti-
cos pelas instalações da Câmara, 
bem como pelos estabelecimen-
tos de ensino, restaurantes, Santa 
Casa da Misericórdia de Viana e 
Alcáçovas. Na mesma altura irão 
ser distribuídos pilhões.
A medida visa incentivar a separa-
ção dos resíduos e o seu posterior 

Turismo

guês”, o certame teve como des-
tino internacional convidado, a 
Tailândia. Em termos nacionais o 
destino que mereceu honras de 
destaque foi o Porto e o Norte do 
País.
Com a nossa presença através da 
Turismo do Alentejo, o Município 
pretendeu dar a conhecer as 
riquezas naturais e patrimoniais, 
bem como a cultura e a gastro-
nomia/doçaria, naquela que é a 
maior feira de turismo do país e 
que, no ano passado, teve 70 mil 
visitantes.
No passado dia 26 de Fevereiro, a 

meio da tarde, o Município pro-
moveu uma prova gastronómica 
com o que de melhor o Concelho 
tem para oferecer, sem esquecer 
um dos seus ex-líbris, a doçaria. 
No que toca à cultura, os muitos 
visitantes que passaram pelo pa-
vilhão puderam ainda ouvir o nos-
so cante coral, através das vozes 
afinadas do Grupo Coral Velha 
Guarda de Viana do Alentejo.
Também a Romaria a Cavalo es-
teve em destaque com a apresen-
tação de um vídeo de promoção 
da próxima edição que irá decor-
rer entre 27 de Abril e 1 de Maio.

Quem promove os Censos?
Durante os meses de Março e 
Abril, o Instituto Nacional de Es-
tatística (INE), com o apoio dos 
Municípios e Juntas de Freguesia, 
promove os Censos 2011. 

Para que servem?
Para saber: Quantos somos? Como 
somos? Onde vivemos? Como vi-
vemos? 

A iniciativa que se realiza a cada 
10 anos, visa recensear todos os 
cidadãos e famílias residentes, ou 
apenas presentes no nosso País, 
independentemente da sua nacio-
nalidade, bem como todos os alo-
jamentos e edifícios destinados à 
habitação.
A resposta ao inquérito tem início 
a 21 de Março e é obrigatória por 
lei. Pela primeira vez, a resposta 
pode ser dada através da Internet 
(e-censos) e não apenas através do 
preenchimento em papel. 
Os dados individuais recolhidos 
servem apenas para fins estatísti-
cos e são confidenciais, não po-
dendo ser divulgados.

Como funciona o recenseamen-
to?
Um recenseador irá contactar os 
residentes para entregar a docu-
mentação relativa aos censos 
– questionários em papel e um 
envelope fechado, contendo códi-
gos de acesso para a resposta pela 
internet. 
Se optar por esta última hipó-
tese, o recenseador não voltará a 

Censos 2011 
decorrem até 
dia 24 de Abril

contactá-lo. Basta aceder a www.
censos2011.ine.pt e responder via 
Web.
 Caso opte por preencher os ques-
tionários em papel, o que poderá 
fazer a partir do dia 21 de Março, 
voltará a ser contactado pelo re-
censeador para a sua recolha. 

O XV Recenseamento Geral da 
População e a o V Recenseamen-
to Geral de Habitação decorre 
em quatro fases distintas: 
-Distribuição da documentação 
aos cidadãos (7 a 20 de Março); 
- Resposta só pela Internet (21 a 27 
de Março); 
- Resposta pela Internet e início 
da recolha dos questionários em 
papel (28 de Março a 10 de Abril);
 - Últimos dias para responder aos 
questionários em papel (11 a 24 de 
Abril).

Responder aos Censos é um di-
reito e um dever de cidadania.
 Recorde-se que o recenseamento 
da população e da habitação são 
a maior operação estatística rea-
lizada em Portugal. 
A informação recolhida permite 
contar e caracterizar todas as pes-
soas e as habitações e edifícios 
existentes. 
Os dados que daí resultam são 
importantes para a definição de 
políticas a nível regional e local e 
também para o planeamento de 
infra-estruturas e serviços essen-
ciais à população.  
Para qualquer esclarecimento 
poderá ligar gratuitamente para a 
Linha de Apoio 800 22 20 11, dias 
úteis, entre as 9h00 e as 20h00, ou 
aceder ao sítio www.censos2011.
ine.pt. 
Pode ainda informar-se na sua Câ-
mara Municipal ou Junta de Fre-
guesia.

INE - Censos
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CNO 
já certificou mais 
de 500 pessoas

Há 6 anos que o Centro Novas 
Oportunidades da Terras Den-
tro faz validação e certificação 
de competências. Durante esse 
período mais de 500 pessoas efec-
tuaram a inscrição e concluíram 
o processo de aprendizagem.

O Centro Novas Oportunidades 
(CNO) da Associação Terras Den-
tro abriu em Janeiro de 2005. No 
entanto, desde a criação da Asso-
ciação Terras Dentro, há 20 anos, 
“houve sempre uma preocupa-
ção com a questão da formação 
e qualificação das pessoas na 
região”, sublinha Alexandra Cor-
reia, directora e coordenadora do 
centro. Daí que em 2001, quando 
se ouviu falar dos centros de re-
conhecimento, validação e certi-
ficação de competências, designa-
dos, posteriormente, por Centro 
Novas Oportunidades, a Terras 
Dentro tenha sido das primeiras 
a acreditar-se como entidade pro-
motora. 
Mas o que são, afinal, estes cen-
tros? “Os centros enquadram-se 
numa perspectiva actual de apren-
dizagem ao longo da vida”, expli-
ca, acrescentando “que se dá mais 
importância à aprendizagem que 
ao ensino”. Apesar da escola ser 
fundamental para aprendizagens 
básicas, ao longo da vida continu-
amos a aprender, por exemplo, no 
trabalho, em família, em lazer. São 
as chamadas de aprendizagens 
formais, não formais e informais. 
“Estes centros vêm no âmbito 
desta perspectiva reconhecer e 
certificar as aprendizagens que 
foram feitas em diferentes con-
textos”, garante. Para tal foi criado 
um referencial de competências-
chave pelo ministério público, 
que serve como um guia, que 
permite aferir se a pessoa tem 
ou não aquelas competências. Se 
demonstrar que domina as com-
petências que estão enunciadas 
no referencial então poderá obter 
uma certificação. 
A certificação é efectuada ao nível 

Gabinete 
de Inserção 
Profissional (GIP) 
fez 1031 
atendimentos 
em 2010

do básico, o 4o, 6o e 9o ano e o 
secundário, este desde 2007.

O que é preciso para fazer um 
processo RVCC
Para frequentar um processo de 
RVCC basta ter mais de 18 anos 
e fazer a inscrição junto do CNO 
ou nas Juntas de Freguesia, onde 
existem fichas de intenção de ins-
crição. A inscrição definitiva de-
verá ser efectuada depois, pelo 
CNO, on-line. Após a inscrição, o 
CNO entrará em contacto com o 
adulto para uma primeira entre-
vista individual, que permite “veri-
ficar o perfil e identificar as ca-
racterísticas da pessoa”. Durante 
o percurso que conduz à certifica-
ção o candidato é acompanhado 
por um profissional de RVCC e 
uma equipa de formadores das 
várias áreas de competências-
chave, que o irão ajudar a constru-
ir o portfolio reflexivo de apren-
dizagens e/ou o dossiê pessoal, no 
qual as “pessoas vão falar da sua 
experiência e tudo o que apren-
deram ao longo da vida”, diz Alex-
andra Correia. E, acrescenta: “este 
é um método que utilizamos 
para certificar e onde está im-
plícita uma auto-avaliação e uma 
hetero-avaliação, esta última, por 
parte da equipa que acompanha 
o adulto”. A fase final do processo 
culmina com uma sessão de júri 
que irá validar e certificar as com-
petências demonstradas. A certi-
ficação pode ser parcial ou total. 
Se o adulto demonstrar todas as 
competências exigidas, obterá um 
diploma de equivalência escolar. 
Se demonstrar apenas uma parte 
das competências, irá obter uma 
certificação parcial e será definido 
o caminho a seguir em termos de 
formação para que o adulto ter-
mine o seu percurso e chegue à 

certificação. Embora os caminhos 
possam ser diferenciados, o objec-
tivo é apoiar os adultos a chega-
rem à obtenção de um diploma de 
equivalência escolar. 
O caminho poderá passar pelos 
cursos EFA (Educação e Formação 
de Adultos) e pelas modulares cer-
tificadas (formação específica em 
determinada área).
Para além do papel de certifica-
ção, Alexandra Correia, destaca a-
inda o papel de encaminhamento 
dos CNO. Outra das funções que 
vai ser reforçada é a função que 
os CNO podem desempenhar ao 
nível da orientação vocacional 
de adultos, que possibilita à pes-
soa construir um Plano de Desen-
volvimento Pessoal. A coordena-
dora do Centro é da opinião que 
os “contextos ricos em apren-
dizagens são fundamentais para 
não se perderem as competên-
cias que se desenvolveram”. 
A duração de um processo de-
pende muito da motivação da 
pessoa. Normalmente, são 30, 
40 horas de processo RVCC, em 
horário flexível.
O CNO tem parcerias com quase 
todas as Juntas de Freguesia da 
sua área, Câmaras, incluindo a de 
Viana do Alentejo que disponibi-
lizou as instalações, Bombeiros, 
entidades formadoras, Santas Ca-
sas da Misericórdia e a Universi-
dade Aberta.
Passados 6 anos, mais de 500 pes-
soas já fizeram o RVCC. Alexandra 
Correia, faz um balanço positivo, 
embora pense “que haverá sem-
pre mais para fazer”. Esta respon-
sável, licenciada em sociologia e 
mestre em ciências da educação, 
é da opinião que “os centros, em-
bora disponibilizem muitas ofer-
tas de formação, estas são ainda 
muito limitadas”. A solução passa 
por “alargar muito as ofertas 
educativas – e em diferentes con-
textos, trabalho, lazer, cultura, 
etc.” O seu sonho é que esta “rede 
de CNO se transforme numa rede 
de centros de educação e forma-
ção de adultos ao longo da vida – 
formal, não formal e informal”, à 
semelhança do que acontece nos 
países do norte da Europa. “Uma 
rede de oferta de serviço público 
próximo dos locais com diversas 
actividades formativas”, remata. 

Formação 
e emprego

Workshop para 
desempregados

Até 28 de Abril, 8 pessoas frequen-
tam o workshop de “Técnicas de 
Procura Activa de Emprego”, pro-
movido pela Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo com o objectivo 
de aprofundar as diferentes técni-
cas de procura activa de emprego, 
nomeadamente, o desenvolvi-
mento de competências/atitudes 
empreendedoras face à procura 
de emprego.
Numa época marcada pela crise 
económica e financeira em que 
encontrar emprego poderá ser 
mais difícil, a iniciativa pretende 

também capacitar os diversos 
participantes para enfrentarem as 
diferentes fases do processo de se-
lecção através de exemplos e exer-
cícios práticos.
Para além da parte teórica onde 
adquirem conhecimentos através 
do visionamento de vídeos e 
Power Point, têm também aulas 
práticas onde aprendem a elabo-
rar currículos e cartas de apresen-
tação, simulam comportamentos 
que devem adoptar durante uma 
entrevista e utilizam ainda a in-
ternet na procura de trabalho.
Os participantes, de Viana e Al-
cáçovas, são na sua maioria mu-
lheres, muitas delas beneficiárias 
do rendimento mínimo e com 
vários graus de ensino. 
Segundo Luísa Mouro, responsá-

GIP – Gabinete de Inserção Profissional
Rua Cândido dos Reis, 13
7090 Viana do Alentejo
Tlf.: 266 930 013
E-mail: dasesocial@cm-vianadoalentejo.pt

Horário de Funcionamento:
2a a 6aª 
9h00 às 12h30
14h 00 às 17h30

vel pelo workshop, “todos os par-
ticipantes demonstram interes-
se em desenvolver capacidades 
comunicacionais adequadas aos 
diferentes contextos de procura 
de emprego”. No entanto, alguns 
não têm computador e acesso à 
internet, duas ferramentas essen-
ciais nos dias de hoje na procura 
de emprego.
Recorde-se que no início estavam 
inscritas 11 pessoas, no entanto, 2 
delas, licenciadas, já encontraram 
emprego. 
A iniciativa decorre às quintas-fei-
ras, entre as 10h00 e as 12h30, no 
edifício da Biblioteca Municipal, 
em Viana do Alentejo.
O workshop já foi alvo de uma re-
portagem por parte da RTP1.
(Disponivel no site da Câmara)
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Culartes com 
futuro incerto

Associativismo

 C.M. – Quem é o público-alvo 
da Culartes? Existe um limite de 
idade?
S.M. – Não há idade limite, mas, 
de facto, quem adere mais são as 
crianças. 

C.M. – Neste momento quantas 
crianças e jovens frequentam as 
actividades?
S.M. – Nesse aspecto tem havido 
alguma mudança, ou seja, quando 
a Culartes começou chegou a ter 
50 crianças e jovens inscritos. À 
medida que os anos passam, o 
número de crianças tem decres-
cido. Há vários factores para que 
tal tenha acontecido. Mas, neste 
momento, a Culartes tem nas 
actividades culturais cerca de 20 
alunos.

C.M. – Quais são os factores a 
que se deve esse decréscimo do 
número de crianças?
S.M. – Praticamente todos os pais 
das crianças que têm frequentado 
a CulArtes são pais atentos e pre-
ocupados com o crescimento dos 
seus filhos. Percebem que a músi-
ca, a dança, o teatro e as artes 
gráficas, são fundamentais para 
um crescimento mais completo 
e feliz. O contacto com as várias 
formas de Arte oferece imensos 
benefícios. É necessário ter essa 
consciência e perceber que é um 
investimento a longo prazo mas 
que vale a pena. Muitos dos alu-
nos foram naturalmente saindo 
até porque a maior parte segue o 
seu percurso académico normal e 
acabam por sair de Viana.

Sei que existem muitas crianças 
interessadas mas que não fre-
quentam a CulArtes. Algumas 
porque não têm condições fi-
nanceiras e outras, infelizmente, 
porque a família não é sensível a 
esta questão. As pessoas, por ve-
zes, preferem investir em objectos 
materiais em vez de investiram na 
formação cultural das crianças, na 
formação como indivíduo e como 
ser humano.

C.M. – No final do ano passado, 
por ocasião do Natal, a Culartes, 
a convite da Câmara produziu e 
realizou um espectáculo musical 
intitulado “Debaixo do Sol”, que 
resultou de um livro com o mes-
mo nome da responsabilidade do 

professor Carlos Piló e da própria 
Sónia. Fale-nos um pouco deste 
espectáculo.
S.M. – Este espectáculo mostra 
aquilo que a Culartes pode fazer 
e quais as suas potencialidades. 
Ao conceber esse espectáculo, 
misturamos a música, a dança e o 
estar em palco. Foi muito interes-
sante ver como miúdos que estão 
connosco desde o princípio da 
Culartes, evoluíram. É fantástico 
perceber como a CulArtes contri-
buiu para a sua formação como 
seres humanos. Quando falo em 
crescimento cultural, também é 
crescimento como indivíduo. As 
pessoas têm possibilidade de vi-
ver experiências que dificilmente 
teriam oportunidade. Houve uma 
selecção de 10 jovens, todos mais 
ou menos da mesma faixa etária. 
Tivemos cerca de um mês e meio 
para a preparação e ensaios. As 
tarefas foram distribuídas, houve 
várias pessoas envolvidas para 
além destes 10 jovens. A Isabel 
Cartaxo fez os fatos e o Henrique 
Leitão fez o cenário. A Tânia Dias 
foi a actriz convidada.

C.M. – Como é que está a ser a 
edição do livro?
S.M. – Estamos na fase de divul-
gação. Foi muito interessante ver 
a reacção das crianças do pré-es-
colar e 1o ciclo que assistiram ao 
espectáculo e receberam o livro. 
Durante os dias seguinte as crian-
ças ouviram insistentemente o CD 
que acompanha o livro, cantavam 
e dançavam pelas ruas tentando 
imitar algumas das personagens 
do espectáculo. O tema do livro 
“A Biodiversidade” é intemporal. 

C.M. – A Culartes desenvolve ac-
tividades de enriquecimento cur-
ricular nas escolas do 1o ciclo em 
Viana e Aguiar. Quais as áreas 
abrangidas?
S.M. – Na área da música, do in-
glês e da actividade física. A Cul-
artes contrata profissionais nestas 
áreas e as actividades funcionam 
todos os dias das 15h30 às 17h30, 
nas respectivas escolas. 

C.M. – No que toca à música, 
sente que as actividades de en-
riquecimento curricular desper-
tam nos mais novos o gosto pela 

que o enriquecimento curricular 
é apenas para ocupar o tempo 
das crianças na escola. E não é. 
É, de facto, um apoio à família, 
mas é também para mim, essen-
cialmente, enriquecer o currículo 
das crianças. Penso que é desde 
a primeira infância que se deve 
ter contacto com as artes. Para a 
maior parte das crianças cantar, 
dançar, representar e pintar ou 
desenhar é natural, agradável e 
nunca se cansam. 
Penso que é necessário também 
trabalhar na sensibilização dos 
pais e encarregados de educação.

C.M. – Para frequentar as aulas 
da Culartes o que é que é preciso 
fazer? 
S.M. – Podem dirigir-se à nossa 
sede que fica na Estrada Nacional 

Fundação - 5/01/2006
No de cooperantes – 5
Sede – Estrada Nacional 257, 6 – 7090 Viana 
do Alentejo
Actividades teatro, música e dança

fase difícil. Temos poucos alunos, 
e com as mudanças na política da 
educação, as actividades de en-
riquecimento curricular no próxi-
mo ano provavelmente não ficam 
a cargo da Culartes.  
Não sei se a cooperativa se pode 
manter a partir do próximo ano. 
O que permite a Culartes contin-
uar é o complemento destas duas 
actividades. As perspectivas não 
são, de facto, muito animadoras. 
É necessário mudar mentalidades, 
investir no crescimento cultural 
das pessoas.

Em 2006 um grupo de cinco pes-
soas constituía a cooperativa 
cultural – Culartes. Na altura 
chegou a ter 50 crianças e jovens 
inscritos. Hoje tem cerca de 20, 
devido ao custo de vida e há for-
ma de estar na vida das famílias, 
que leva os pais a optarem “por 
investir em objectos materiais 
em vez de investirem no cresci-
mento cultural das crianças”, 
lamenta Sónia Mendes, directora 
da cooperativa.
Com poucos alunos, com algu-
mas ideias, mas sem verbas, a res-
ponsável desabafa e diz mesmo 
que não sabe “se a cooperativa se 
pode manter a partir do próximo 
ano”.

C.M. – A Culartes foi constituída 
em 2006 em Viana do Alentejo. 
Como é que a define e quais 
foram os objectivos que esti-
veram na base da sua criação?
Sónia Mendes – Houve um traba-
lho prévio, antes da constituição 
em si, de 2001 a 2005. O objectivo 
da criação da cooperativa é con-
tribuir para o crescimento cultur-
al das pessoas em geral mas prin-
cipalmente das crianças e jovens.

C.M. – Quais são as actividades de 
que dispõem?
S.M. – As actividades de que dis-
pomos são actividades musicais e 
uma classe de técnica de dança. 

música, por aprender a tocar um 
instrumento? Considera que es-
tas actividades são importantes 
para despertar os mais novos 
para a cultura?
S.M. – Acho importantíssimo. A 
questão do enriquecimento cur-
ricular leva a duas questões im-
portantes: uma é que o enriqueci-
mento curricular foi criado para 
apoiar a família no prolongamen-
to das crianças na escola. Não são 
muitos os pais que podem ir bus-
car as crianças às 15h30. A outra 
é precisamente proporcionar o 
contacto com três áreas funda-
mentais - a música, a actividade 
física e a língua estrangeira uni-
versal, o inglês.
Continua a existir, por parte dos 
encarregados de educação, a ideia 

257. Não há limite de idades para 
frequentar a CulArtes.

C.M. – A Culartes recebe apoios 
de algumas entidades?
S.M. – Recebemos apoios da Câ-
mara Municipal, tal como acon-
tece com as outras entidades cul-
turais. Outros apoios são raros. 

C.M. – Quais são os projectos 
para o futuro?
S.M. – Tenho muitas ideias que 
gostava de colocar em prática 
para crianças, jovens e idosos. 
Mas, sem verbas é difícil executá-
las. Por exemplo, o trabalho “De-
baixo do Sol” foi realizado com 
a boa vontade de todos os inter-
venientes. Posso dizer que, neste 
momento, estamos a viver uma 
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Alcáçovas

Aguiar

Viana do Alentejo

Juntas de freguesia

os espaços verdes têm sido objec-
to de intervenções de manuten-
ção e conservação próprias desta 
fase do ano, nomeadamente a re-
posição de flores e árvores. Relati-
vamente a aquisições de equipa-
mento, foi necessário a compra de 
uma máquina corta-relvas, dado 
que a existente já apresentava su-
cessivas avarias, o que por vezes 
comprometia a manutenção nos 
devidos momentos dos relvados 
instalados nos jardins.
No que respeita a datas comemo-
rativas, a Junta de Freguesia, no 
passado dia 5 de Janeiro, pro-
moveu, mais uma vez, o evento 
“Cantar aos Reis”. Esta bonita 
iniciativa, que se pretende enrai-
zar paulatinamente como uma 
tradição na Freguesia de Alcáço-
vas, teve a imprescindível par-
ticipação dos Grupos de Cantares 

Caros Munícipes, 

No passado dia 18 de Dezembro, 
realizou-se o jantar de Natal para 
o executivo, funcionários e famili-
ares da Junta de Freguesia de Aguiar. 
O executivo ficou muito satisfeito 
pela presença de todos os convi-
dados, pois a união faz a força e 
para que se consiga concretizar 
projectos que são importantes 

Caros Munícipes,

Ao entrarmos no novo ano e após 
balanço já feito da gestão deste 
executivo, relembramos os nossos 
munícipes das actividades que 
foram realizadas, no passado mês 

para o desenvolvimento da Fre-
guesia, precisamos e contamos 
com a colaboração de todos. 

O Presidente da Freguesia esteve 
presente na cerimónia do feriado 
Municipal (13 de Janeiro).

A Freguesia esteve representada 
no encontro distrital da ANAFRE 
que se realizou em Évora, no dia 

de Dezembro. Assim, registamos o 
apoio às actividades da Festa de 
Natal das Crianças da nossa fre-
guesia, em colaboração com a Câ-
mara Municipal, a qual teve lugar 
no passado dia 15/12/2010, no Cine-
teatro Vianense. É de salientar o 
excelente espectáculo exibido pela 
CulArtes, cujo tema se integra 
no ano da biodiversidade e que 
resultou num grande momento 
lúdico-pedagógico, apreciado por 
todos aqueles que tiveram a opor-
tunidade de assistir a este espec-
táculo. 
Para os idosos da nossa freguesia, 
organizámos um lanche convívio, 
no salão dos Bombeiros Volun-
tários de Viana do Alentejo, no dia 
23/12/2011, precedido de um filme 
alusivo ao Natal. Os nossos con-
vidados puderam, ainda, dançar 
ao som das músicas animadas do 
nosso amigo João Realista. O con-
vívio terminou cedo e o desejo de 
regressar a casa era mais forte, na 
noite fria que se avizinhava.
O “Dia da Mulher” foi comemo-
rado no dia 12/03/2011, com a ho-
menagem à Dr.a Maria Antónia 

Fialho, uma grande senhora que 
se dedicou ao ensino, ao longo 
da sua carreira profissional, ten-
do beneficiado a actual EB 2,3/S 
Dr. Isidoro de Sousa, com a in-
trodução do ensino secundário, 
cujas repercussões se fizeram sen-
tir em todo o Concelho.  
Para além destas actividades, gos-
taríamos de sublinhar o apoio à 
natalidade efectuado durante o 
ano transacto, tendo sido entre-
gues 5.000,00 €, distribuídos por 
19 famílias da nossa freguesia.
Em virtude das carências identifi-
cadas por este executivo, a Junta 
de Freguesia de Viana do Alentejo 
decidiu abrir concursos para dois 
assistentes operacionais e um as-
sistente administrativo. Preten-
demos, desta forma, melhorar 
quer os serviços administrativos, 
quer os serviços de higiene e lim-
peza da freguesia, numa perspec-
tiva de responder às necessidades 
e solicitações dos nossos muníci-
pes.

O Presidente da Junta de Freguesia,
Joaquim Rodolfo Viegas

12/2/2011. Estiveram como repre-
sentantes da Freguesia, a Tesou-
reira (Rosinda Gaio), o Presidente 
da Assembleia de Freguesia (An-
tónio Inácio Lopes) e Rui Mendes 
na qualidade de membro da dis-
trital da ANAFRE.

 
O Presidente da Junta de Freguesia,
José Francisco Rato

Populares do Concelho que, em 
volta da fogueira e sobre ameaça 
de chuva, cantaram temas tradi-
cionais alusivos a esta data. 
No dia 8 de Março, a Junta de 
Freguesia não quis deixar de as-
sinalar, mais uma vez, o “Dia In-
ternacional da Mulher”, com uma 
simbólica distribuição de flores 
pelas Mulheres desta Vila. As nos-
sas funcionárias bem como as 
eleitas do Executivo e da Assem-
bleia de Freguesia farão a come-
moração deste dia com a deslo-
cação ao Teatro Politeama para 
assistir ao Musical do Filipe La 
Féria “Um Violino no Telhado”.

A todos o Munícipes, os nossos 
melhores cumprimentos

A Presidente da Junta de Freguesia,
Sara Grou Pajote

Iniciamos mais um ano que se 
prevê de dificuldades para todos, 
inclusive para esta Freguesia, uma 
vez que, como é conhecimento de 
todos, na sequência da apresen-
tação do Orçamento de Estado, o 
mesmo define uma redução das 
verbas a transferir para as autar-
quias locais. No caso das Fregue-
sias, o valor das transferências do 
FFF (Fundo de Financiamento das 
Freguesias) registou um decrésci-
mo global de 8,6 %, sendo esta a 
principal fonte de receitas desta 
Freguesia. No entanto, todos nós 
com responsabilidade de gestão 
dos dinheiros públicos, esta-
mos conscientes da real situação 
económico-financeira do País e 
temos que dar um sinal que esta-
mos solidários com as medidas de 
restrição de gastos e contenção de 
despesas. Também estamos cons-
cientes que, por vezes, disponibi-
lidade financeira não é sinónimo 
de bom desempenho, estas situa-
ções obrigam-nos a repensar es-
tratégias alternativas que, muitas 
vezes, resultam em maiores bene-
fícios para a nossa sociedade.
Durante este início de ano pro-
curamos cumprir na íntegra o 
protocolo estabelecido com a 
CMVA, com o esforço e empe-
nho de todos os funcionários 
desta Freguesia, que têm procu-
rado manter a limpeza urbana, 
sempre com grande preocupação 
relativamente às sarjetas para evi-
tar que, em mais um Inverno de 
grande pluviometria, aparecessem 
problemas de drenagem. Também 
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Publicações Obrigatórias
Actas das reuniões 
de Câmara  
(desde 2001)

Actas das Reuniões 
da Assembleia 
Municipal  
(desde 2002)

Boletim Municipal 
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(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
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filmes
ABRIL

1 21H30
O Preço da Traição
Realização: Atom Egoyan
Com: Julianne Moore, 
Liam Neeson, Amanda Deyfried, 
Nina Dobrev
Género: Drama/Thriller
Classificação: M/16
EUA/Canadá/França, 2009

6 15H30
Os Três da Vida Airada
Realização: Perdigão Queiroga
Com: António Silva, Milú, 
Eugénio Salvador, Vasco Morgado
Género: Comédia
Classificação: M/12
POR, 1952
Iniciativa inserida 
no ”Cinema dos Avós”

8 21H30
Hereafter – Outra Vida
Realização: Clint Eastwood
Com: Matt Damon, 
Cécile de France, Jessica Griffiths
Género: Drama
Classificação: M/12
EUA, 2010

10 16H00
Vais Conhecer o Homem dos 
Teus Sonhos
Realização: Woody Allen
Com: Anthony Hopkins, 
Antonio Banderas, Josh Brolin 
e Naomi Watts
Género: Comédia/Romance
Classificação: M/12
EUA, 2010

15 21H30
72 Horas
Realização: Paul Haggis
Com: Russel Crowe, 
Elizabeth Banks, Toby Green, 
Michael Buie
Género: Thriller
Classificação: M/12
EUA, 2010

20 15H30
Maria Papoila
Realização: Leitão de Barros
Com: Mirita Casimiro, 
António Silva, Eduardo Fernandes, 
Alves da Costa
Género: Comédia
Classificação: M/12
POR, 1937
Iniciativa inserida 
no ”Cinema dos Avós”

22 21H30
A Fuga
Realização: Luís Filipe Rocha
Com: Maria do Céu Guerra, 
José Viana, Henrique Viana, 
Costa Ferreira, Carlos César
Género: Drama/Thriller
POR, 1977

29 21H30
Os Falsificadores
Realização: Stefan Ruzowitzky
Com: Karl Markovics, 
August Diehl, Martin Brambach
Género: Drama
Classificação: M/12
Alemanha/Áustria, 2007

teatro e música
ABRIL

1 Abril
19H00 - Cine-teatro
Início do Projecto Saber dos Sons
Ver programa próprio

5 Abril 
21H00 - Cine-teatro
Falar verdade a mentir
de Almeida Garrett
Encenação: Victor Zambujo
Cenografia e Figurinos: Leonor 
Serpa Branco
Música: Paulo Pires
Classificação: M/12

eventos
ABRIL

22 a 25 Abril
Comemorações do 25 de Abril
Ver programa próprio

27 de Abril a 1 de Maio
XI Romaria a Cavalo 
Moita - Viana do Alentejo
(Chegada a Viana a 30 de Abril)
Ver programa próprio

Agenda

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

cine-teatro@cm-vianadoalentejo.pt

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 
266930 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
daurb@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão Administrativa e Financeira
dafin@cm-vianadoalentejo.pt
compras@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Acção Socio-Educativa
dasedu@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

Biblioteca de Aguiar
266 939 106
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