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Editorial

Um período
difícil!
1 - Como todos sabemos, atravessamos uma conjuntura difícil e
complexa. Encontramo-nos em
plena crise económica e financeira.
Para além de várias medidas restritivas constantes nalguns documentos, entre eles o Orçamento
de Estado, em Maio de 2010, o
Governo português, tendo em
vista a necessidade de reforçar
e acelerar a redução do défice
excessivo e o controlo do crescimento da dívida pública previstos no Programa de Estabilidade
e Crescimento (PEC) adoptou um
conjunto adicional de medidas
orçamentais e estabeleceu novas
metas para o défice público.
Concorde-se ou não com as medidas e restrições impostas, estas só
poderão fazer de facto sentido se
as entendermos como indispensáveis para que os nossos filhos e
os nossos netos usufruam de um
futuro melhor.
Para além das várias medidas
de austeridade conhecidas, com
impacto nos orçamentos das
famílias e das empresas, o nosso
município irá sofrer um corte
nas transferências do estado na
ordem dos 200.000 euros, face ao
que estava previsto.
Sabemos que o ano de 2010 não
será um ano fácil e podemos também prever que 2011 não irá ser
melhor, logo podemos afirmar
que iremos atravessar um período difícil!…
No caso da Câmara Municipal

Gestão autárquica

também serão introduzidos alguns ajustes orçamentais, acompanhando forçosamente a situação geral do país, tratando-se
apenas de nos adaptarmos às circunstâncias actuais. Sempre que
possível, os necessários ajustes
serão aplicados com rigor, sem
pôr em causa qualquer projecto
e sem defraudar expectativas e/ou
compromissos assumidos
2 – Gostaria ainda de deixar duas
ou três notas sobre a situação
financeira da Câmara, com o objectivo de informar todos aqueles
que se interessam pela vida da autarquia, e porque de certa forma
o assunto está relacionado com o
ponto anterior.
A situação financeira reportada
a 31/12/2009, data em que foram
produzidos os respectivos documentos de “Prestação de Contas”, o saldo orçamental que
transitou para o ano de 2010 foi
de 1.159.696,67€. Até aqui tudo
bem, não fossem os compromissos já assumidos, particularmente
com determinadas obras, algumas delas em curso, cujo montante necessário para concluir
esses investimentos rondava os
1.500.000 euros (Piscina de Alcáçovas- 800.000€, Estaleiro de Viana:
400.000€ , Pontão de canelas, Entrada de Viana junto à Escola EB
2,3 e obras diversas: 300.000€ ).
Quer isto dizer que o valor das
disponibilidades da Câmara –
1.159.696,67€ - não era suficiente
para pagar os compromissos
de curto prazo já assumidos 1.500.000€, aproximadamente.
E é este o panorama que temos
para o ano de 2010 e seguintes,
em termos de gestão financeira.
Tendo em conta aquilo que pre-

tendemos concretizar, também
aqui se nos apresenta um período difícil que requererá muita
análise, muito diálogo e muito
trabalho, de forma a encontrar as
melhores alternativas possíveis,
tendo presente o quadro actual
de limitações e restrições, nomeadamente quanto ao endividamento autárquico. Sendo no caso
da nossa Câmara este endividamento pouco significativo (558.584
€ em 31/12/2009), a questão apenas
se coloca porque existem vários
investimentos por fazer e para
os concretizar teremos evidentemente de contrair novos empréstimos, num quadro de extrema
dificuldade.
Quer isto dizer que para se manter uma boa situação financeira,
não nos podemos distrair, tendo
de planear com a devida antecedência todas as nossas reais
necessidades.
Concluindo, e apesar das dificuldades com que nos vamos deparar, continuaremos a trabalhar
todos os dias para ir ao encontro
dos anseios e legítimas aspirações
das nossas populações. Não posso
contudo deixar de referir a mágoa
que sinto quando penso que a
maior parte destas dificuldades
poderiam nem sequer existir, se
alguns dos projectos já estivessem concretizados, não encontrando justificações para que não
o estejam, conhecendo todos
nós os bons períodos que nos
antecederam, durante os quais
não houve quaisquer limitações
ou restrições como aquelas que
agora nos são impostas.
O Presidente da Câmara
Bernardino Bengalinha Pinto

Organização
e Modernização
dos Serviços
Administrativos

Desde o início de 2010, o município
de Viana tem vindo a apostar nalguns processos de organização e
modernização dos seus serviços,
considerados essenciais ao bom
funcionamento deste organismo,
em prol dos seus munícipes e dos
seus trabalhadores. No respeito
pelas normas legais, os serviços
da Câmara Municipal têm vindo
a dedicar-se à operacionalização
do Modelo de Gestão de Stocks
e Contabilidade de Custos e do
Sistema Integrado de Gestão e
Avaliação do Desempenho da Administração Pública (SIADAP).
A reforma e modernização dos
serviços constitui um vector prioritário de actuação governamental, estando em curso uma profunda reestruturação, por forma
a transformar a estrutura actual
num sistema de serviço público
moderno e renovado, mais justo e
eficiente, fundamentalmente orientado para as necessidades dos
cidadãos.
A melhoria contínua dos serviços
públicos passa pela implementação de um Sistema de Gestão
e Avaliação do Desempenho segundo uma lógica de gestão por
objectivos, em termos de eficiência, organização e qualidade, bem
como a respectiva articulação

com as políticas de gestão de recursos humanos que através da
orientação, responsabilização e
reconhecimento, pretende evidenciar o contributo das equipas
para a melhoria do desempenho
global dos resultados.
Com a sua implementação, o
município de Viana potencia as
vertentes da avaliação do desempenho e a coordenação de competências, visando a melhoria
contínua da qualidade dos serviços prestados à comunidade.
O modelo de Gestão de Stocks e
de Contabilidade de Custos tem
como principais objectivos, por
um lado, gerir três domínios importantes - a gestão administrativa de stocks, a gestão de armazéns
e a gestão económica de stocks;
por outro lado, fornecer informações atempadas e oportunas para
facilitar o processo de tomada de
decisões.
A implementação da contabilidade permite a obtenção de informação para a gestão, cumprindo
o estipulado no Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), facilitando a fundamentação da valorização dos
bens produzidos pela autarquia,
a tomada de decisões sobre a
produção de bens e/ou serviços
com conhecimento preciso dos
respectivos custos e proveitos e a
avaliação do desempenho da Câmara Municipal.
Balcão Único de Atendimento ao
Munícipe
Um outro processo a decorrer
em paralelo é o da Modernização,
Qualificação e Simplificação do

Atendimento aos Cidadão, com a
criação do Balcão Único de Atendimento ao Munícipe e a implementação da Reengenharia e Desmaterialização de Processos.
Este é um processo que implicará
o levantamento de todos os procedimentos dos serviços do município, na sua agilização e reorganização, na sua desmaterialização,
isto é, na sua passagem para suporte informático, no robustecimento das redes informáticas e
na implementação de um futuro
balcão único de atendimento,
quer físico quer virtual.
O objectivo, por um lado, é tornar
os processos mais céleres, mais
transparentes, tornar os serviços
mais eficientes, com maior capacidade de resposta, bem como a
centralização do atendimento ao
cidadão num só espaço. Por outro,
permitir ao munícipe a consulta,
quer num espaço único de atendimento, quer via internet de todos os procedimentos, tais como
os referentes às áreas do urbanismo, das águas, da publicidade e
das feiras e mercados, e respectiva
documentação.
Este é um processo complexo e
que se pretende gradual, numa
perspectiva de melhoria contínua
do atendimento ao cidadão.
Os processos de implementação
do Modelo de Gestão de Stocks
e Contabilidade de Custos e da
Modernização, Qualificação e Simplificação do Atendimento aos
Cidadão são financiados numa
candidatura conjunta com outros municípios do distrito, sob
coordenação da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
(CIMAC).
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Sistema
de Informação
Geográfica de
Viana do Alentejo
Os Sistemas de Informação
Geográfica (SIG) são actualmente
ferramentas
imprescindíveis
para a integração de informação
proveniente de diversas fontes
(económica, social, ambiental e
institucional) de forma a constituir um instrumento de apoio à
decisão sobre o território, preparado para ser articulado com
os instrumentos de gestão territorial, como por exemplo o
Plano Director Municipal (PDM).
O SIG tem como função capturar, armazenar, verificar, integrar,
manipular, analisar e visualizar
dados georeferenciados de todo
o concelho, cuja base de dados,
em software apropriado, está em
permanente actualização. Um SIG
permite a contínua análise de dados nos domínios do uso e ocupação do solo, planeamento urbano, recursos hídricos, recursos
florestais, etc.
No sentido de dotar o município
deste importante instrumento de
trabalho, a Câmara Municipal deu
os primeiros passos na sua implementação com a apresentação de
uma candidatura aos fundos co-

Novas tecnologias
agradam à
população sénior
Aos poucos, a população sénior
do Concelho vai alterando alguns
hábitos e criando outros. A prática
regular de exercício físico e o acesso às novas tecnologias são dois
bons exemplos, que contribuem
para combater o isolamento e a
solidão a que esta faixa etária da
população está sujeita.
O espaço internet, situado na
Biblioteca de Viana do Alentejo,
acolhe desde 1 de Julho até 31 de

Autoridades
discutem época
de incêndios
munitários (QREN), em conjunto
com outros municípios do Distrito de Évora, sob coordenação
da Comunidade Intermunicipal
do Alentejo Central (CIMAC), no
passado dia 25 de Maio. A candidatura comporta um montante
de 28000€, comparticipado a 80%,
para aquisição de cartografia e
serviços para criação do SIG Municipal.
O Município de Viana do Alentejo
assume a implementação do SIG
como uma medida urgente e essencial por este constituir um

excelente instrumento de apoio
à decisão, gestão, ordenamento
e planeamento do seu território,
bem como de comunicação e
disponibilização integrada de
informação entre as diferentes
unidades orgânicas do Município,
desde as obras municipais e particulares ao património e turismo; e entre o município e a sua
população, proporcionando a sua
participação mais activa e informada nos processos de gestão, ordenamento e planeamento do seu
território.

O Comando Distrital de Operações
de Socorro do Distrito de Évora
(CDOS) realizou no passado dia 30
de Junho, nos Paços do Concelho,
em Viana do Alentejo, o seu briefing técnico operacional.
Presentes estiveram representantes de diversas entidades regionais – Governo Civil do Distrito de
Évora, GNR, Autoridade Florestal
Nacional, Cruz Vermelha e Força
Especial de Bombeiros (Canarinhos), Sapadores Florestais de
Portel/Gabinete Técnico Florestal
e Comandantes de Permanência
às Operações.
Em cima da mesa estiveram as
ocorrências verificadas na última
semana no distrito no que toca
a incêndios rurais e urbanos, acidentes rodoviários, inundações e
quedas de árvores ou estruturas.

Candidatura
à Rede
de Equipamentos
Culturais

Agosto, a iniciativa “Informática
Sénior”, destinada à iniciação às
novas tecnologias.
O curso, que vai na segunda edição, tem 12 formandos com idades
compreendidas entre os 50 e os
70 anos, e decorre às terças e
quintas-feiras entre as 10h00 e as
12h00.
No curso aprendem a trabalhar
com o rato, o teclado e o processador de texto até entrarem no
mundo da Internet. Aí, abrem
páginas e aprendem a pesquisar
conteúdos. Aprendem ainda a
enviar e-mails.
Para o Presidente do Município,
“este tipo de projectos revelamse de enorme importância para

o executivo camarário, uma vez
que, para além de constituírem
uma actividade de ocupação dos
tempos livres para os nossos seniores, permitem o contacto com
as novas tecnologias”. Bernardino
Bengalinha Pinto congratula-se
ainda com o facto de, tal como
sucedeu com o 1o curso, a 2a edição já ter também esgotado as
inscrições. O autarca mostra-se
ainda satisfeito por “alguns participantes terem mesmo adquirido um computador o que
lhes permite um contacto mais
próximo com outros familiares,
nomeadamente os netos, com
quem trocam mensagens através
de e-mail”.

O Município de Viana do Alentejo
integra uma parceria em conjunto com outros 10 municípios do
Distrito de Évora que apresentou
uma candidatura à “Rede de Equipamentos Culturais – Programa
Cultural em Rede”, no âmbito do
Eixo Prioritário 3, do Programa
Operacional Regional do Alentejo,
INALENTEJO 2007-2013. A coordenação da candidatura é da responsabilidade da Associação de
Municípios do Distrito de Évora/
Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central (AMDE/CIMAC).
Este projecto divide-se em duas
vertentes: “Serviço Educativo” e
“Itinerância dos Agentes Culturais
Locais”. A primeira pretende criar
um programa de serviço educativo a realizar nos equipamentos
dos membros da rede, fora do

O objectivo da realização destes
encontros nos diversos concelhos
visa descentralizar as reuniões e
sensibilizar os municípios para as
questões da protecção civil, permitindo que cada um possa colocar algumas dúvidas.
Recorde-se que arrancou no passado dia 1 de Julho e prolonga-se
até 30 de Setembro a Fase Charlie
do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 2010. O
dispositivo integra cerca de 10 mil
homens, 2177 viaturas e 56 meios
aéreos, para além de 236 postos
de vigilância.
No nosso Concelho durante este
período estão disponíveis 3 veícu-

los de combate a incêndios, 2
veículos tanque tácticos, 1 veículo
de socorro e assistência táctico e 2
ambulâncias de socorro que terão
a ajuda de Equipas de Sapadores
Florestais de Estremoz, Portel e
Borba. Em Alcáçovas está instalado um Posto de Vigia que durante esta fase funciona 24 horas
por dia.
Até 15 de Outubro decorre, igualmente, o período crítico de prevenção contra incêndios durante
o qual são proibidas queimadas e
fogueiras em zonas florestais e no
espaço rural. É também proibido
fumar e usar equipamento de
queima e combustão.

contexto escolar e destina-se ao
público infanto-juvenil, havendo a
possibilidade de trazer ao Concelho agentes culturais de projecção
a nível nacional. Descentralizar a
cultura, formar públicos e realizar
uma programação cultural regular são objectivos do Programa.
Já o programa “Itinerância dos
Agentes Culturais Locais” pretende criar um circuito de actividades promovidas pelos agentes
culturais da região a circular pelos equipamentos dos membros
da rede. Destina-se ao público em
geral e tem como finalidade descentralizar a cultura, qualificar os
agentes culturais da região e valorizar o património cultural local.
Os agentes culturais do Concelho
foram consultados pela Câmara
Municipal e os seus currículos
e actividades disponíveis, submetidos à apreciação dos restantes membros do projecto para a
eventual integração na rede.
A área de intervenção de ambos
os programas é multidisciplinar e
envolve a dança, teatro, música,
artes plásticas e audiovisual. Este

projecto decorrerá durante os
anos de 2011 e 2012.
No que diz respeito a custos, o
“Serviço Educativo” apresenta
uma orçamentação máxima de
18.000,00€ ao ano, 60% dos quais
são financiados. Já a “Itinerância dos Agentes Culturais Locais”
terá um orçamento máximo de
20.000,00€, 60% financiados.
Este projecto constitui uma excelente oportunidade para o enriquecimento do programa cultural do Concelho, bem como
para a valorização dos nossos
agentes culturais locais.
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Câmara candidata
projecto do Poço
Novo

Urbanismo

O Município de Viana do Alentejo
candidatou o projecto do Poço
Novo, em Alcáçovas, ao eixo 4
- “Qualificação ambiental e valorização do espaço rural” do Programa Operacional Regional do
Alentejo 2007/2013.
O local, considerado de interesse
para protecção ambiental pelo
Plano Director Municipal e pelo
Plano Regional de Ordenamento
do Território do Alentejo, situa~se
perto do sítio de Cabrela e do
Paço dos Henriques, localizado no
centro histórico da vila.
O projecto é da responsabilidade
da Divisão de Obras Municipais
da Autarquia e está orçado em
523.400,00€.
A proposta de intervenção assenta
numa série de critérios que têm
por base a promoção da biodiversidade, o enquadramento e
integração, a circulação e estacionamento, a valorização e o prolongamento dos equipamentos
urbanos, a qualidade e conforto
urbano, bem como a valorização
cultural, cénica, científica e didáctica. A requalificação do espaço
pretende ainda a promoção de
actividades de lazer, recreativas,

convívio, desporto e espectáculos,
bem como a valorização social
e económica do aglomerado urbano.
Entre a intervenção prevista está
a construção de um jardim em
socalcos, a conservação dos elementos arquitectónicos com características singulares (Chafariz
Grande, Poço Novo e Fontinha). O
Lavadouro Municipal será, igualmente, recuperado ao nível da
substituição da cobertura, rectificação do escoamento de algerozes, substituição de loiças sanitárias, substituição de condutas
de água e dos sumidouros e, ainda
a implementação de um esquema
de circulação de água do tanque.
Serão alvo de intervenção ainda as
redes de pluviais, electricidade e
telecomunicações. Será também
colocado mobiliário urbano – bancos, papeleiras, mesas de merendas e de jogos, painéis informativos e aparcadores de bicicleta.
Mais do que a recuperação de um
espaço que reúne um conjunto de
características particulares, tratase de torná-lo um local apetecível
tanto em termos sociais como em
termos culturais. Pretende-se, desta forma, que a comunidade passe
a ter um espaço de lazer e cultura
direccionado para as crianças e jovens. Trata-se, ao fim ao cabo, de
conservar a identidade da vila de
Alcáçovas.

Município
esclarece
licenciamento de
obras particulares
Técnicos, empreiteiros e responsáveis por projectos urbanísticos
no Concelho de Viana do Alentejo participaram numa sessão
de esclarecimento sobre o licenciamento de obras particulares.
Em cima da mesa estiveram as
alterações previstas com o novo
Regime Jurídico de Urbanização
e Edificação instituído pelo decreto – lei no 26/2010 de 30 de
Março, que entrou em vigor no
dia 28 de Junho.
A Câmara Municipal de Viana do
Alentejo juntou técnicos, empreiteiros e responsáveis por projectos urbanísticos numa sessão

sobre licenciamento de obras particulares que decorreu no passado dia 25 de Maio, no Cine-teatro
Vianense. Presentes estiveram o
Presidente da Câmara, Bernardino
Bengalinha Pinto, os Vereadores
João Pereira e Paulo Manzoupo, e
a coordenadora da Divisão de Administração Urbanística.
A sessão decorreu com a apresentação das principais alterações legais. Em cima da mesa estiveram
as alterações previstas com o
novo Regime Jurídico de Urbanização e Edificação instituído pelo
decreto – lei no 26/2010 de 30 de
Março, que entrou em vigor no
dia 28 de Junho. O novo regime
pretende promover a simplificação dos procedimentos administrativos e superar alguns lapsos
verificados anteriormente.

Conforme preâmbulo do citado
diploma, as grandes alterações
verificam-se ao nível da comunicação prévia, da licença e da autorização de utilização. A comunicação prévia é consagrada como
uma das espécies de procedimentos de controlo prévio, passando
a integrar o art.º 4, juntamente
com a licença e a autorização de
utilização.
É de referir que as obras de conservação sobre imóveis sitos em
zonas de protecção de imóveis
classificados ou integrados em
conjunto ou sítios classificados
passam a estar isentas de controlo prévio.
Há ainda outra alteração, que resulta no enquadramento das operações urbanísticas realizadas em
áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade
pública (por exemplo, entre outras, áreas integradas em Reserva
Ecológica Nacional) no regime da

comunicação prévia.
No que toca ao acesso e utilização
de energias renováveis, no novo
regime estabelece a isenção de
controlo prévio da instalação de
painéis solares fotovoltaicos e de
geradores dentro de determinados limites. Outra das alterações
instituídas pelo novo regime jurídico prende-se com a dispensa
da consulta, aprovação ou parecer, por entidade interna ou
externa aos municípios, dos projectos das especialidades quando
acompanhado por termo de responsabilidade subscrito por técnico autor do projecto legalmente
habilitado.
Da mesma forma, é dispensada
a realização de vistoria, sobre a
conformidade da execução dos
projectos de especialidades e

outros estudos com o projecto
aprovado ou apresentado quando
seja mostrado termo de responsabilidade subscrito por técnico
habilitado legalmente para ser autor do projecto.
Salientam-se ainda outras alterações relacionadas com a autorização de utilização, do respectivo
alvará e da extinção de prazos,
através de regime excepcional,
para a apresentação de requerimento de emissão de título de
operação urbanística, de execução
de obras e da caducidade.
Celeridade nos processos de licenciamento
Entre as questões levantadas por
alguns intervenientes estão a
celeridade nos processos de licenciamento por parte da Autarquia
e ainda os resíduos resultantes
das obras, levando um empreiteiro a sugerir a criação de uma
unidade de gestão de resíduos
municipais, dado que o transporte
de entulhos para fora do Concelho acarreta muitos custos. Outra
das questões levantadas prendese com o projecto de execução e
a obrigatoriedade de apresentar
dois técnicos (director técnico de
obra e director de fiscalização da
obra).
Foi ainda abordada a questão da
nova tabela de taxas e licenças,
em que a alteração mais questionada é a das taxas aplicadas por
via das junções de documento aos
processos. Foi esclarecido que estas se referem ao saneamento de
deficiências instrutórias.
Houve lugar ainda a outras sugestões relacionadas com a preservação do património e a necessidade de conservar a nossa
identidade, que tende a perder-se
com a utilização de técnicas construtivas menos adequadas na
opinião de alguns dos presentes.
Por parte da Autarquia ficou expressa a vontade que existe de
querer contribuir para agilizar e
simplificar os processos de licenciamento dentro do que seja legamente admissível. O Município
mostrou-se disponível para, sempre que necessário, prestar os
esclarecimentos inerentes ao Urbanismo, uma das áreas mais sensíveis em todas as Autarquias.
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Educação
e Acção social

Município
de Viana
e Universidade
de Évora assinam
protocolo
O Cine-teatro Vianense foi palco
no passado dia 8 de Maio, da assinatura de um protocolo de cooperação entre o Município de Viana do Alentejo e a Universidade
de Évora. Em causa está a dinamização em Viana do Alentejo de
um pólo da Universidade Sénior
Túlio Espanca/Escola Popular da
Universidade de Évora.
O Município de Viana do Alentejo
foi o primeiro a celebrar uma parceria com vista à dinamização de
actividades da Universidade Sénior Túlio Espanca/Escola Popular
da Universidade de Évora.
A cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação decorreu no
passado dia 8 de Maio, pelas 16
horas, no Cine-teatro Vianense e
contou com a presença do Presidente da Câmara, Bernardino
Bengalinha Pinto, do Magnífico
Reitor da Universidade de Évora,
Carlos Brauman e do Director da
Universidade Sénior Túlio Espanca
(USTE), Bravo Nico.
Na abertura da cerimónia, o responsável pelo município lembrou
que a Autarquia “está a desenvol-

ver um conjunto de actividades
direccionadas para esta camada
da população, no sentido de melhorar a sua qualidade de vida”.
O autarca reforçou ainda a ideia
lançada durante a sua tomada de
posse de continuar a “trabalhar
com todos e para todos”. Para o
Presidente da Câmara foi dado o
primeiro passo para aumentar os
apoios dados aos idosos do Concelho.
O Reitor da Universidade de Évora, Carlos Brauman manifestou
a sua satisfação pela assinatura
deste protocolo e, pelo facto, desta parceria começar em Viana do
Alentejo, já que a “Câmara quis
ser pioneira nestas actividades”.
A Universidade Sénior Túlio Espanca vem, na opinião de Carlos
Brauman, reforçar as relações
entre a universidade e a comunidade. Para este responsável, a
USTE tem dois sentidos: a transmissão de conhecimentos não se
faz apenas da universidade para
a comunidade, esta deve também
trabalhar para a universidade.
Bravo Nico é o Director da Universidade Sénior Túlio Espanca e
considera que a assinatura deste
protocolo traz mais uma responsabilidade acrescida para a instituição - “o de responder positivamente às expectativas que
existem em Viana do Alentejo
de dinamizar aqui um pólo da
USTE”.
Segundo este responsável a Universidade Sénior resultou do exemplo de vida de Túlio Espanca
que colocou o seu conhecimento
à disposição dos outros, e também do papel da Universidade de
Évora que é o de cumprir um dos
seus princípios estruturantes – a
socialização do conhecimento. A
USTE vai aproveitar todo o po-

tencial científico que existe na
Universidade de Évora e colocálo à disposição de qualquer cidadão, independentemente da
sua residência, como refere Bravo
Nico. E é esse um dos objectivos
da instituição: chegar às pessoas
que estão longe.
A universidade disponibiliza à
população vários formatos de
aprendizagens: aulas abertas dirigidas para todos os cidadãos;
cursos breves em diversas áreas;
acções singulares como palestras,
mesas redondas e conferências e,
ainda visitas de estudo como a
que se realizou à Universidade de
Évora dia 11 de Maio, na qual participaram idosos do Concelho de
Viana do Alentejo.
Quanto aos professores da Universidade Sénior são todos voluntários que colocam um pouco do
seu tempo e do seu conhecimento
ao serviço dos outros.
Para terminar, Bravo Nico, lançou um desafio – “façam deste
nosso projecto em Viana um exemplo para o Alentejo em como
é possível construir um projecto
dirigido a todas as pessoas para
dinamizar as suas qualificações,
as suas aprendizagens, para
aproveitar o potencial que existe
na Universidade de Évora e no
Concelho de Viana do Alentejo.
Tentar fazer este projecto com
os nossos recursos locais e com a
nossa boa vontade”.
Na cerimónia estiveram ainda
presentes dois grupos corais do
Concelho – Grupo Coral Feminino
de Viana do Alentejo e Grupo
Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas - e o Grupo Académico Estudantil da Universidade de Évora
“Seistetos” que proporcionaram
aos presentes um final de tarde
agradável.

Séniores visitam
Universidade de
Évora
Cinquenta séniores do Concelho
participaram numa visita à Universidade de Évora e à Herdade
da Mitra, dia 11 de Maio.

A iniciativa surge no âmbito de
um protocolo de cooperação assinado entre o Município de Viana
do Alentejo e a Universidade de
Évora com vista à instalação, em
Viana do Alentejo, de um pólo da
Universidade Sénior Túlio Espanca/Escola Popular da Universidade
de Évora (USTE/EPUÉ).
Às 10 horas os idosos foram recebidos pelo Director da USTE/EPUÉ,
Bravo Nico, no Colégio do Espírito
Santo. Aí tiveram a oportunidade
de visitar algumas das salas mais
emblemáticas da segunda universidade mais antiga do País, e
ficaram a conhecer um pouco da
história da instituição mandada
construir em 1559, pelo Cardeal
Infante D. Henrique, I Arcebispo
de Évora. No Colégio do Espírito
Santo, os idosos escutaram atentos as explicações sobre os vários
espaços: a sala do Senado, onde
decorrem as reuniões, a Capela
de N.a Sr.a da Conceição, datada
do século XVIII, que era apenas
utilizada para meditação; a Sala
das Belas Artes; a Sala “José do
Egipto”; a Sala dos Actos, inicialmente Igreja do Colégio do Espírito Santo frequentada apenas por
jesuítas, onde são defendidas, hoje
em dia, as teses de doutoramento
e atribuído o grau honoris causa
e ainda as salas de aula e o antigo
refeitório.

Ao final da manhã os “estudantes
seniores” foram brindados com
a actuação da Tuna Académica
Feminina da Universidade de Évora – TAFUÉ.
Depois do almoço, no refeitório
do Colégio Luís António Verney, a
partida para a Herdade da Mitra,
em Valverde, ocorreu por volta
das 14h30. Em grupos, os idosos
visitaram o Conventinho do Bom
Jesus de Valverde, a Horta da
Quinta do Paço e o Hospital Veterinário. Apesar da chuva que se
fazia sentir, tiveram ainda a oportunidade de conhecer a adega, a
vacaria e o picadeiro.
No final da visita, esperava-os um
lanche na adega, onde tiveram a
oportunidade de provar o vinho
produzido na Herdade da Mitra.

ção revela que em parceria com
a Câmara e associações locais é
intenção de estabelecer um plano
de actividades para o próximo
ano lectivo, que pudesse contemplar um conjunto de actividades
em Viana do Alentejo e em Évora.
“Tais actividades devem estar disponíveis para todas as pessoas
que quiserem participar, desde
visitas de estudo na nossa universidade, a cursos breves em
Viana do Alentejo, iniciativas que
tenham a ver com sessões laboratoriais aqui, visitas de estudo
dos nossos estudantes a Viana do
Alentejo”, garante.
“Esperamos que as pessoas saiam
daqui com o gosto pela aprendizagem e se sintam motivadas
para continuarem a participar
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“Gosto pela aprendizagem”
Para Bravo Nico, esta visita de estudo revestiu-se de grande significado por ser a primeira. O mesmo
responsável espera que a visita
seja um bom momento de aprendizagem que permita aos idosos
conhecer melhor a universidade,
a história e o seu património. Esta
iniciativa é, na sua opinião, “um
momento simbólico porque abre
de uma forma regular a nossa
casa à população do Alentejo”.
Bravo Nico reforçou a ideia de
abrir um pólo da Universidade Sénior Túlio Espanca em Viana do
Alentejo. O director da institui-

nas nossas actividades”, conclui
Bravo Nico.
Também para os idosos a visita
de estudo não poderia ter corrido melhor. “Foi um momento
único de poder conhecer aquilo
que não imaginava. Foi bom em
tudo: a organização, o convívio e
a visita ao Hospital Veterinário”,
diz Albertina Gomes, de Viana do
Alentejo. Já para Maria de Jesus
Casaca, de Alcáçovas, “foi um dos
passeios mais lindos que dei”.
Depois de um dia passado na Universidade, os nossos idosos ficaram com uma percepção do que é
a instituição e a vida de um estudante universitário.

Crianças
ilustram estória

Os alunos do 1o ciclo das escolas
de Viana do Alentejo e Aguiar participaram entre os dias 24 e 28 de
Maio, na Semana da Ilustração
subordinada ao tema ”Oficina de
fazer livros: Como nasce um livro?”.
A iniciativa foi da responsabilidade do Município de Viana do
Alentejo (Oficina da Criança), da
BECRE – Biblioteca Escolar, Associação Colecção B e surgiu de
uma conversa informal entre as
diversas entidades e a contadora
de histórias, Joaninha Duarte, que
escreveu um conto dedicado aos
alunos de Viana do Alentejo.
A iniciativa tinha como objectivo
sensibilizar os mais novos para a
importância do livro, da leitura
e da ilustração e, também para
o processo de construção de um
livro, desde a sua história até à
sua edição.
Na segunda-feira, 24, Joaninha Duarte deslocou-se à Biblioteca Municipal, em Viana do Alentejo, e à
EB1 de Aguiar onde apresentou o
conto “Ribe-bé-béu! Laréu-ao-Léu!
Nos restantes dias, em conjunto com a ilustradora Danuta Wojciechowska, as crianças
puseram à prova a sua imaginação e fantasia. Divididos em grupos, tiveram a oportunidade de
pôr no papel, através de pintura
em aguarela e papel molhado, as
diversas personagens do conto.
Desde 1984 a viver e trabalhar em
Lisboa, Danuta Wojciechowska

recebeu o Prémio Nacional de
Ilustração de 2003. Foi ainda distinguida com Menções Especiais
do Júri em 1999, 2000, 2001 e 2002.
“O Gato e o Escuro” (Mia Couto),
“Ynari, o menino das cinco tranças” (Ondjaki) e ainda “João Grão
de Milho” de Alice Vieira são alguns dos títulos ilustrados por
Danuta Wojciechowska.
A ilustradora considera que as crianças “são muito expressivas e tiveram a oportunidade de exercer
essa criatividade”. Quando questionada sobre o que vão fazer com
todos estes trabalhos, Danuta diz
que “o sonho era transformar a
estória num livro”. Por isso, dividiu a estória em 20 páginas como
se fossem as páginas do livro.
A ilustradora considera estas iniciativas importantes não só pelos
livros e pela leitura, mas também
pela pintura. “A iliteracia pode
ser de texto escrito ou de imagem. Hoje em dia é cada vez mais
importante ter literacia visual”,
explica.
Danuta é da opinião que uma
imagem vale mais que mil palavras, apesar de “possuirmos uma
cultura muito ligada à palavra”,
remata.
Outro dos convidados foi o ilustrador Paulo Galindro que na sexta-feira, 28, mostrou aos alunos as
várias fases da ilustração de uma
obra, através de uma demonstração em powerpoint e de um filme
por ele concebido.

Projecto
“Oficina dos Avós”
O Projecto “Oficina dos Avós”
decorreu entre Novembro de
2009 e Junho de 2010, tendo sido
desenvolvidas várias actividades:
“Modas do Antigamente”, “Workshop de Olaria”, “Confeccionar
com...” e “Quem conta um conto...”, que pretenderam sempre ir
de encontro aos objectivos definidos. Participaram 9 “avós” convidados, os quais se distribuíram
pelas actividades de acordo com
as suas apetências e experiências
anteriores.

do Concelho de Viana do Alentejo,
bem como a inter-relação entre o
saber – fazer, a teoria e a prática,
a cultura escolar e a cultura do
quotidiano.
Este último aspecto constituiuse como um marco fundamental,
não só para as crianças, como
também para os idosos, pois viram os seus conhecimentos ser
valorizados, respeitados e até acarinhados pelos mais jovens. As crianças, por sua vez, aprenderam e
perceberam que as aprendizagens

Dia Mundial
da Criança

O projecto “Oficina dos Avós”
nasceu de uma vontade conjunta
das técnicas responsáveis pela
Acção Social e Oficina da Criança,
da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo.
O ponto de partida para a implementação deste Projecto foi, principalmente, a necessidade de trabalhar com os idosos do Concelho
e as crianças do espaço de ATL da
Oficina da Criança. Foram definidos como pressupostos a trabalhar neste Projecto a cooperação
inter-geracional, a promoção,
conhecimento e apreço pelos valores tradicionais e característicos

não se realizam só em contexto
formal, isto é, em sala de aula,
mas também em ambientes onde
sejam dadas oportunidades de
troca de experiências – Educação
Não Formal.
No geral, pode mencionar-se que
o Projecto alcançou os objectivos
a que se propôs, tendo sido uma
mais valia para todos os intervenientes. As actividades realizadas
resultaram numa interessante
troca de vivências, entre os “avós”
convidados e as crianças, que
com toda certeza ficarão guardadas nas memórias de todos os
envolvidos.

As comemorações do Dia Mundial
da Criança ficaram marcadas pelo
divertimento, brincadeira e muita
alegria entre as cerca de 450 crianças do pré-escolar e 1o ciclo do
Concelho.
A peça de teatro “O Macaco do
Rabo Cortado” e actividades ao
ar livre integraram as comemorações que tiveram lugar dias 31 de
Maio e 1 de Junho. A peça fez as
delícias dos mais pequenos, provocando momentos divertidos e
de interacção com os actores. A
gincana, na Quinta da Joana e no
campo de jogos da EBI/JI, proporcionou às crianças a prática de
jogos gímnicos, em sistema rotativo, e momentos de lazer que
terminaram com o lançamento de
balões.
No final da iniciativa que pretendeu, mais uma vez, fomentar
o convívio entre alunos e professores, o Município ofereceu uma
lembrança a todas as crianças.
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Vitória de Setúbal
e União Sebastianense sagram-se
campeões em
Viana do Alentejo
O pavilhão gimnodesportivo, em
Viana do Alentejo, acolheu as Finais dos Campeonatos Nacionais
da 2a e 3a Divisão – Seniores Masculinos em Ténis de Mesa. As provas
decorreram no passado dia 3 de
Junho e juntaram as 4 melhores
equipas nacionais da 3a Divisão
- União Sebastianense, Os Cate-

dráticos, AR Canidelo e São Cosme
TMC - e as 2 melhores equipas nacionais – CTM Mirandela e Vitória
de Setúbal - da 2a divisão (norte e
sul). No que toca a resultados, na
3a Divisão, a União Sebastianense
sagrou-se vencedora, seguida da
equipa de S. Cosme na 2a posição.
Os Catedráticos obtiveram o 3o
lugar e, em último lugar, ficou a
equipa do AR Canidelo. Já na 2a Divisão, o Vitória de Setúbal levou
a melhor sobre o CTM Mirandela.
A iniciativa foi da responsabilidade da Federação Portuguesa de
Ténis de Mesa e do Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses”,
e contou com o apoio da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo e
Junta de Freguesia local.

Desporto

Atletas de BTT
do concelho
em destaque

A Secção de BTT CAD “Os Vianenses” realizou dia 18 de Abril, em Viana do Alentejo, a 5a Prova da 2a
edição do Troféu BTT Évora 2010.
Apesar da chuva, 102 atletas participaram na prova que decorreu
junto às pedreiras e numa das artérias da vila.
Filipe salvado do GD Santo António/Stevens foi o vencedor da
prova em Veteranos A, seguido
de perto por Pedro Pinto do CCC1Maio/Team Caridade e Alexandre

Rodrigues da Equipa BTT Clube de
Ferroviários de Vendas Novas. Filipe Salvado reforçou, desta forma,
o 1o lugar que ocupa na classificação geral.
No escalão de Elites, na 1a posição
ficou Pedro Rosado, seguido de
Rui Dolores, ambos do Amiciclo
BTT Team. Em 3o lugar ficou Tiago
Lavadelas do BTT Assumar/Muachos.
Miguel Mestre do Vercril/Superbikes/CCapaiopires foi o vencedor
do escalão Veteranos B. Já no escalão sub-23 o vencedor foi Marcelo Pinto do Atlético Sport Clube.
Mário Tanganho do BTT AJAL/Chocalhos Pardalinho/Pimentão Morita terminou a prova no 2o lugar.
Recorde-se que o projecto Troféu
BTT Évora 2010 envolve, para além
da Secção de BTT CAD “Os Via-

nenses”, mais seis associações do
distrito de Évora.
Após as sete provas do Troféu BTT
Évora José Maia do BTT AJAL/Chocalhos Pardalinho/Pimentão Morita ficou em 5o lugar na Final Elites.
Bruno Sacristão do BTT Aguiar
obteve o 56o posto. Na Final Sub23, Mário Tanganho ficou em 4o
lugar, seguido de Carlos Louro e
Sérgio Cara Linda.
No que toca à Final Juniores,
Nuno Galvão da AJAL obteve o 3o
lugar e José Rafael Rato do BTT
Aguiar a 8a posição. Na Final Veteranos A, Bruno Martins da AJAL
alcançou o 14o lugar. Em Veteranos B, José Rato do BTT Aguiar foi
o melhor classificado das equipas
do Concelho.
Foto cedida por “Os Vianenses”

28a Volta ao
Alentejo passa
pelo Concelho
David Blanco foi o vencedor da
28a Volta ao Alentejo em Bicicleta. Depois de suspensa pela Associação de Municípios do Distrito
de Évora, a Volta ao Alentejo foi
para a estrada de 10 a 13 de Junho. A partida para a 2a etapa foi
dada em Viana do Alentejo.
A 2a etapa da 28a Volta ao Alentejo que decorreu de 10 a 13 de
Junho, teve como ponto de partida Viana do Alentejo. Mais de
120 ciclistas representando 15 equipas alinharam dia 11, à partida
para a etapa mais longa da Volta
(180 km) entre Viana do Alentejo
e Estremoz.
Na passagem por Viana, Joaquim
Gomes, director da organização,
teceu algumas considerações sobre esta edição da prova. Para o
ex-ciclista, “o formato utilizado
este ano poderá vir a ser utilizado na próxima edição, inclusive
com o aumento do número de
dias de prova”.
Apesar do tempo chuvoso e
do piso escorregadio, Joaquim
Gomes, garantiu que “os atletas
não se preocupam com o tempo,
mas sim com os adversários”. A
Volta ao Alentejo é mais que um
evento desportivo. Para o director
da prova trata-se de um evento
sócio desportivo que, ao longo
das localidades por onde vai passando, proporciona momentos de
convívio.

Joaquim Gomes acredita que para
o ano haverá Volta ao Alentejo.
“Penso que o mais difícil ficou
para trás. Estamos perante um
evento de forte identidade para
todos os municípios do Alentejo,
e quando se conseguem ultrapassar algumas questões políticas
que relegam para segundo plano aquilo que é, efectivamente,
importante para o coração dos
alentejanos, penso que vamos
rapidamente começar a trabalhar na 29a Volta ao Alentejo”,
garante.
A 28a Volta ao Alentejo contou
com o apoio de vários municípios
alentejanos. Para Joaquim Gomes,
“sem o apoio dos municípios era
impossível que a Volta ao Alentejo arrancasse este ano. Daí, o
meu agradecimento àqueles que,
num ano muito difícil e com
enormes dificuldades financeiras, tiveram a coragem e o engenho de poder colaborar connosco e permitir que esta edição
da Volta ao Alentejo saísse para a
estrada”, concluiu.
O espanhol David Blanco (Pal-

meiras Resort/Prio/Tavira) foi o
vencedor da 28a Volta ao Alentejo,
que foi para a estrada de 10 a 13
de Junho.
A última etapa da “alentejana” ligou Redondo a Évora, num total
de 162 km e teve como vencedor
o alemão Steffen Radochla (Team
Nutrixxion Sparkasse).
Em termos de classificação geral Bruno Sancho (LA - Rota dos
Móveis) conquistou a Camisola
Branca Jogos do Centenário, enquanto que Fábio Silvestre (Liberty Seguros) alcançou a Camisola Laranja RTP da juventude. Já
Micael Isidoro (ASC Vitória – RTL)
ficou na posse da Camisola Verde
Jogos Santa Casa (Montanha). Por
equipas, a vitória sorriu à Palmeiras Resort/Prio/Tavira.
A 28a Volta ao Alentejo em Bicicleta foi organizada em conjunto
entre a PAD – Lagos Sports, CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e Turismo do Alentejo, depois de ter
sido suspensa pela Associação de
Municípios do Distrito de Évora
(AMDE).

Encontro de
Hóquei em Patins
em Alcáçovas

em Patins com a participação de
quatro equipas – C.F. Estremoz,
C.P. Beja, C.D.A. Externato e S.C.M.
Aljustrelense.
Na primeira partida da manhã
que opôs o C.F. Estremoz e o C.P.
Beja registou-se um empate a 2
bolas. Seguiu-se o encontro entre
o C.D.A. Externato – S.C.M. Aljustrelense, com a vitória do Externato por 13 bolas a 1.
Durante a tarde, defrontaram-

se o S.C.M. Aljustrelense e o C.P.
Beja saindo vencedora a equipa
de Aljustrel por 5-3. No último
jogo do “Encontro Regional de
Benjamins” o Estremoz venceu o
C.D.A. Externato por 5-2.
Após o encontro foram entregues
medalhas de participação a todos
os atletas. A iniciativa foi organizada pela Associação de Patinagem do Alentejo com o apoio do
Município de Viana do Alentejo.

Disputou-se no passado dia 20 de
Junho, no Pavilhão Gimnodesportivo de Alcáçovas, o “Encontro Regional de “Benjamins” em Hóquei
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Quinzena
Cultural excede
expectativas
Considerada por muitos a melhor
dos últimos anos, decorreu em
Alcáçovas, de 22 de Maio a 6 de
Junho, a 13a edição da Quinzena
Cultural. Tentar abranger vários
tipos de público e abarcar áreas,
até então nunca exploradas,
foram objectivos conseguidos
com a ajuda das associações.

Cultura

De 22 de Maio a 6 de Junho, a
vila de Alcáçovas foi palco da XIII
Quinzena Cultural, organizada
pela Junta de Freguesia em parceria com o Município de Viana do
Alentejo. Grupos Corais, música
popular, bailes, artesanato, tasquinhas, exposições e palestras
foram alguns dos destaques desta
edição, considerada por muitos
“a melhor quinzena dos últimos
anos”, refere a Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, Sara
Pajote, acrescentando que “a vila
durante 15 dias não foi a mesma,
houve sempre noites animadas o
que levou as pessoas a saírem à
rua”. Por isso, o balanço não podia ser mais positivo. A autarca,
à frente dos destinos da Junta de
Freguesia desde Outubro, diz mesmo que “superou todas as expectativas e os objectivos traçados
inicialmente”.

Para além da diversidade de iniciativas, quer organizadas pelas
associações, quer da responsabilidade da Junta, a participação da
população foi também do agrado
da edil que aponta como possíveis
factores a mudança na disposição
da própria quinzena e a alteração
da data de realização do evento.
A escolha do programa foi cuidada, sempre com o objectivo
de “focalizar a cultura nas suas
diferentes vertentes”. Foi dada
especial atenção a factores como
a idade, o nível de escolaridade
e ainda os interesses do públicoalvo, ao mesmo tempo que se
procurou abranger áreas que até
aqui nunca tinham sido exploradas. O concerto de música sacra,
na Igreja Matriz é disso exemplo.
“Ainda hoje as pessoas vêem ter
connosco e pedem para repetir
o espectáculo porque foi lindíssimo”, sublinha Sara Pajote.
A participação das associações
também foi relevante. A primeira
reunião de trabalho para a preparação da Quinzena Cultural teve
lugar em finais de Janeiro. A partir
daí, foi integrar no programa as
várias actividades de cada colectividade, o que veio enriquecer o
programa. Para a responsável pela
Junta “esta é uma forma de dinamizar as associações e estimular
a sua participação na vida da comunidade”.
A Quinzena Cultural teve como
palco alguns locais espalhados
pela vila. Um deles foi o Pátio

do Paço dos Henriques, fechado
há anos devido ao estado de degradação em que se encontra.
“Havia que mostrar à população
um espaço que estava vedado
há muito tempo e que devia estar disponível a todos”, esclarece.
A Junta colocou mãos à obra e
durante duas semanas, três funcionários limparam o espaço de
modo a receber a realização de
duas actividades que tiveram casa
cheia – um Serão de Poesia da
Associação Terras Dentro e uma
Sessão de Contos organizada pela
Associação de Pais e Encarregados
de Educação da EBI/JI.
Preparar e organizar uma iniciativa desta dimensão envolve muitos recursos humanos e custos.
Para tentar minimizar os gastos,
sabendo que o orçamento é escasso, a Junta de Freguesia deu preferência a grupos que actuavam
gratuitamente em troca de alimentação e transporte. “Foi desta
forma que conseguimos ter um
leque mais abrangente de iniciativas sem exceder o orçamento”,
explica a Presidente de Junta.
E para o ano? A resposta não se fez
esperar: “A fasquia ficou elevada,
temos que ter como objectivo
mínimo o que fizemos este ano.
Apesar dos cortes orçamentais
serem cada vez maiores, vamos
tentar com o mínimo de dinheiro
conseguir o máximo para a nossa
população”, assegura Sara Pajote.

Festa da Primavera
reúne população
de Aguiar
Aguiar foi palco de mais uma edição da Festa da Primavera que
juntou, no mesmo espaço, pessoas de todas as idades para um
salutar convívio.
Terminou ao som de ritmos
brasileiros, a Festa da Primavera,
em Aguiar, no passado dia 13 de
Junho. Iran Costa subiu ao palco
para uma noite recheada de ritmo, perante uma plateia maioritariamente jovem.
Durante 4 dias, o jardim junto ao
salão de festas, foi palco de um
conjunto diversificado de iniciativas desportivas e culturais, organizadas pelo Município de Viana
do Alentejo com o apoio da Junta
de Freguesia local.
No primeiro dia o destaque vai
para a Marcha da Primavera que
ligou Viana a Aguiar, numa extensão de 7 quilómetros e que
contou com cerca de 100 participantes. Realce ainda para o lançamento do livro de poesia de Júlia
Sezões, pelas 21 horas. Rodeada de
amigos, a poetiza apresentou o
seu segundo livro “A essência do
meu ser” que junta textos escritos
entre 1994 e 2009.

Durante os 4 dias do evento,
pela madrugada fora, os jovens
puderam ainda ouvir música e
dançar ao som de diversas composições colocadas pelos Dj’s da
freguesia. Os mais pequenos puderam divertir-se num insuflável.
Sexta-feira, 11, apesar do frio, a
Marcha do Concelho de Viana
do Alentejo composta por participantes de várias idades, lá
saiu à rua principal para festejar
os Santos Populares. Vestidos de
verde e rosa tiveram ainda a oportunidade de mostrar no ringue do
polidesportivo, o trabalho desenvolvido ao longo de alguns meses,
para uma plateia composta.
No sábado, a noite foi dedicada
aos vários estilos de dança com
a actuação do Rancho Folclórico
Flor do Alto Alentejo e da Secção
de Dança da Casa do Benfica em
Viana.
A Festa da Primavera terminou
no domingo com a habitual sardinhada oferecida pelo Município à
população, a final do torneio de
futsal “Inter-Comerciantes” e a
demonstração de artes marciais.
Ao fim de quatro dias de festa o
balanço é positivo. De referir a
participação em massa de jovens
nas diversas iniciativas. Apesar do
tempo frio e chuvoso, o jardim
junto ao salão de festas, tornouse um espaço agradável de lazer
e convívio, que juntou pessoas de
várias idades.
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Feira do Chocalho
Alcáçovas vai ser palco da Feira
do Chocalho entre 23 e 25 de
Julho. Espectáculos musicais e
tauromáquicos, animação de rua,
exposições e desporto são alguns
dos ingredientes desta edição do
certame que quer preservar as
tradições e apostar na modernização.
Dias 23, 24 e 25 de Julho, decorre
em Alcáçovas, a tradicional feira,
denominada nesta edição de Feira
do Chocalho.
Dada a actual realidade económica e sociocultural a outrora
chamada Feira Franca tem vindo
a ser adaptada e ganha, cada vez
mais, forma o conceito de “Feira/
Festa”, que se desenvolve a partir
de um tema específico.
A vila de Alcáçovas é conhecida
pela tradição do fabrico do chocalho. É aqui que existe o Museu,
único no País, e ainda hoje algumas famílias trabalham na arte de
moldar o chocalho.
Assumindo o Município que esta
é uma feira de pequena dimensão,
a Autarquia vai tornar o espaço
mais acolhedor, aproximando as
diversas zonas do certame, e procurando assim concentrar todas
as área da Feira, permitindo maior
proximidade entre as pessoas.
Partindo do princípio de que o investimento deverá ser semelhante
ao das edições mais recentes, a
feira irá apresentar, no entanto,

mais actividades, procurando-se
uma oferta plural que possa abarcar todos os tipos de público e
que permita mais períodos de actividade no certame. Assim sendo,
o Município vai introduzir pequenas alterações, tentando que a
edição de este ano possa constituir um novo ponto de partida do
certame. Uma das alterações é a
criação do Palco das Tradições a
acrescentar ao Palco da Feira.
Pelo primeiro vão passar artistas
como Diana Piedade (23), Ortigões
(24) e Paulo de Carvalho (25). No
palco das tradições vão actuar a
Banda da Sociedade União Alcaçovense (23) e os grupos da terra
- Grupo Coral Feminino Cantares
de Alcáçovas e Grupo de Música
Popular Flores do Campo (24) e ainda o Grupo Coral Feminino Paz
e Unidade e o Grupo Coral “Os
Trabalhadores” de Alcáçovas (25).
Neste espaço caberão também algumas demonstrações de artesãos
do Concelho que, ao vivo, poderão
mostrar a sua arte.
Para além dos habituais stands
destinados a exposições, haverá,
igualmente, animação de rua com
os “Tocá Rufar com o Chocalho”
(23) e “Cotta Club Jazz Band” (24
e 25). Para os amantes da festa
brava há garraiada, rodeo e Corrida de Touros (24). Prevê-se ainda
uma área desportiva para a prática de BTT e desporto na areia.
Motivos não faltam para uma
visita à Feira do Chocalho onde
tradição e modernização andam
de mãos dadas.

Um chocalheiro
apaixonado pelo
seu ofício
Tem 83 anos e uma vida dedicada
à arte de moldar o chocalho. Há
63 anos, João Chibeles Penetra
decidiu iniciar uma colecção,
hoje exposta no Museu do Chocalho. Não sabe, ao certo, quantos chocalhos tem expostos. A
única certeza que tem é que a
“tradição morre aqui”.

A arte do fabrico
de chocalhos
João Chibeles Penetra tem 83
anos e uma vida dedicada à arte
manual do fabrico de chocalhos.
Da oficina fez Museu onde expõe,
hoje em dia, algumas centenas
de chocalhos. A tradição familiar
iniciada com o pai termina aqui.
Mestre João não tem seguidores.
Já Guilherme Maia, 34 anos, seguiu
as pisadas do pai, o mestre chocalheiro José Luís Maia que trabalhou neste ofício durante 50 anos.
Com o amigo Francisco Cardoso,
trabalhou durante alguns anos
até que, em 2009, formalizaram
oficialmente a empresa “Chocalhos Pardalinho, Lda.”. E trabalho
não tem faltado.
Duas histórias contadas na primeira pessoa de homens ligados a um
ofício com grande tradição em Alcáçovas.

Situado na Rua da Esperança, em
Alcáçovas, o Museu do Chocalho,
de João Chibeles Penetra é o testemunho vivo de uma vida dedicada
à arte de moldar o chocalho.
Tinha 20 anos quando decidiu
fazer a colecção de chocalhos. A
ideia ouviu-a na rádio, certa vez,
quando foi a Évora. De regresso,
alguém falava de uma colecção
de caixas de fósforos que um avô
tinha feito para a neta. “Quando
cheguei a casa disse ao meu pai
que ia fazer uma colecção de chocalhos”, recorda. Garante que não
faz uma pequena ideia de quantos
chocalhos tem expostos no museu, mas “são muitíssimos”. Não
tem conta do número de pessoas
que já passaram por aquele espaço, em tempos oficina. Recorda
com orgulho a passagem de Capoulas Santos, na altura Ministro
da Agricultura, pelo Museu do

Chocalho. Hoje em dia conta que
“continua muita gente a visitar o
local, mas já veio mais gente”.
Não tem horário de funcionamento, “abro quando calha”,
refere. “Tenho um papel na janela a dizer para quando estiver
fechado devem bater no 146 que
é a minha casa e venho abrir”,
revela Mestre João.
Aos 83 anos, João Chibeles Penetra já não produz chocalhos, mas
fala com carinho da profissão que
exerceu durante toda a vida. “Eu
não fiz mais nada na vida. Estava
na barriga da minha mãe e já trabalhava os chocalhos”. E explica:
“a minha mãe era a tocadora de
fole do meu pai. Estava grávida
e eu já estava lá dentro aos solavancos”.
Este foi sempre um negócio de
família. Trabalhou com os pais, a
esposa e até teve “dois empregados quando havia mais trabalho”.
É com sabedoria e mestria que
enumera as várias fases da
produção dos chocalhos: o riscar
a folha de ferro com o tamanho
do chocalho, o moldar o feitio,
o enrolar na bigorna com um
martelo, o colocar os cantos para
fazer as “orelhas” do chocalho, o
“pôr o céu” onde se pendura o
badalo e o colocar a asa. “Tudo
feito manualmente e a frio. A
máquina é a gente”, sublinha. A
seguir colocam-se as marcas, “embarra-se” o chocalho e mete-se ao
sol a enxugar. Só depois vai ao
lume até se tornar “cuscumalho”
(barro cozido que fica em pedra

depois de ir à forja), solda-se, rebola no cisco de carvão de pedra,
coloca-se na água e, depois de arrefecido, parte-se o cuscumalho,
afina-se o som do chocalho e, por
fim, os “moirais é que colocam o
cabedal”, explica.
Ainda hoje conserva no Museu
os instrumentos que utilizava na
altura – o banco com a bigorna,
a tesoura para cortar a chapa, o
martelo e os ponteiros para “meter o céu”. “Tudo feito à mão”,
conta mais uma vez.
Os chocalhos apresentam vários
tipos de sons e tamanhos. O maior
é para as vacas, o mais pequeno é
para as ovelhas e as cabras. Mestre João revela que antigamente
até os porcos usavam chocalhos.
Os últimos que fez foram “50 pequetes para os porcos” (chocalhos pequenos).
Manga, pecadeira, pequete, campanilho, reboleiro, meia reboleira
e serrana são alguns tipos de chocalhos existentes. Mas, há muito
mais.
João Chibeles Penetra tem pena
que a sua arte não continue. O
filho não seguiu as pisadas do pai
“mas sabe fazer um chocalho”. É
com alguma tristeza que diz que
a “tradição morre aqui. Gostava
de já lá estar no outro mundo e
saber que isto (o Museu) continuava”.
O Museu do Chocalho, único no
País, é o espelho da vida de João
Chibeles Penetra, um chocalheiro
apaixonado pelo que foi, em tempos, o seu ofício.
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“Chocalhos
Pardalinho, Lda.”
aposta no mercado decorativo
Guilherme Maia aprendeu com
o pai a arte de fazer chocalhos.
Com o amigo Francisco Cardoso,
depois de trabalhar durante alguns anos, formalizou no ano
passado a empresa “Chocalhos
Pardalinho, Lda.”. O objectivo é
expandir um negócio que é “rentável” e apostar noutros mercados.

Foi um tio que ensinou ao seu
pai esta arte. Depois o Guilherme
aprendeu este ofício com o seu
pai. Fale-nos um pouco desta
tradição familiar.
Guilherme Maia – O meu pai
aprendeu com o tio que acabou
por falecer. Então, o meu pai pediu ao Gregório Rita que lhe acabasse de ensinar o ofício, porque
havia certos pormenores que ele
não dominava e desconhecia. Eu,
desde pequenino que fui brincando com os chocalhos, estragando
alguns, martelando. Era uma “entretenga”. Quando cheguei ao 12o
ano tive que fazer uma opção:
entre estudar e fazer chocalhos
tive a feliz ideia de continuar esta
arte. Nessa altura, já o Francisco
Cardoso trabalhava na oficina.
Éramos da mesma idade e amigos,
enveredámos os dois por esta arte
e acabámos por trabalhar durante
cerca de 10 anos para o meu pai.
Entretanto, decidimos formar
uma sociedade. Como nesse
período de transição em que eu
aprendi havia uma dificuldade
em saber quem era o Chocalheiro
José Luís Maia, surgiu a ideia de

chamar “Chocalhos Pardalinho”
à empresa. Aproveitando esse
nome, eu e o Francisco Cardoso,
fizemos uma sociedade, mas trabalhávamos em nome individual.
O meu pai nunca deixou de trabalhar e nós tínhamos uma parceria com ele. Quando vinha uma
encomenda era distribuída pelos
três, o mesmo acontecendo com
os lucros. O meu pai reformou-se
em Agosto de 2009 e ainda nos vai
dando apoio no fabrico, porque
tem mais experiência do que nós,
tem 50 anos de chocalheiro.
Em Setembro de 2009 criámos
mesmo a sociedade “Chocalhos
Pardalinho, Lda.”. Adquirimos um

terreno à Câmara na zona industrial e vamos construir uma oficina com 400 m2. Vamos investir,
já criámos 4 postos de trabalho e
temos mais 4 em part-time. Em
termos gerais somos 8 pessoas.
Qual é o vosso objectivo?
G.M. - É evoluir e expandir o negócio. É ganhar mercado. Temos as
nossas dificuldades porque o mercado mudou muito nos últimos
anos. As pessoas que compram
para a forma utilitária do gado
vão envelhecendo, e nós estamos
a tentar precaver esta situação arranjando novos mercados, apostando na decoração.
Quem são actualmente os compradores de chocalhos?
G.M. - 90 a 95% são criadores de
gado de norte a sul do País, Espanha, França e estamos, nesta
altura, a tentar o mercado italiano, mas com alguma dificuldade.
Todos os dias ouvem-se notícias sobre a crise que o País e as
próprias empresas atravessam.
Este é um negócio rentável que
tem tendência para se expandir?
G.M. - É um negócio rentável e
tem tendência para se expandir,

mas como em todos os negócios
não podemos vacilar, temos que
estar sempre alerta e ser empreendedores. Temos que arriscar e ir à procura do cliente, não
podemos estar à espera que venham ter connosco. É um negócio
rentável porque nós fazemos para
que isso aconteça.
Onde podemos encontrar os
vossos produtos? Em feiras, lojas?
G.M. - Temos muitos pontos de
revenda dos nossos artigos em
todo o País. Uma estratégia essencial da nossa empresa é fazer
feiras relacionadas com o gado.
O que é que levou dois jovens a
enveredar por este ofício?
G.M. – Da parte do Francisco
Cardoso foi o gosto pela arte
artesanal. No meu caso, quando
enveredei por esta actividade eu
não gostava dos chocalhos, mas,
na altura, pensei que ia deixar de
haver concorrência e era uma boa
aposta. Entretanto, aprendi a gostar. E essa aposta resultou.
Costumam ter visitas guiadas à
oficina?
G.M. - Temos interesse em fa-zer
esse tipo de visitas mas tem que
ser com marcação prévia. Mas,
esta situação está mal explorada
no nosso concelho em termos
turísticos. Podemos ser um complemento ao Museu do Chocalho,
uma vez que a nossa empresa fabrica, produz e precisa de vender.
Com a nova oficina vamos ter
mais condições, onde pensamos
estar até ao final do ano. Vamos
ter um showroom para fazer a
venda directa ao público e mostrar
um pouco aquilo que fazemos, executando e explicando ao mesmo
tempo.
Qual o horário de funcionamento
da Oficina?
G.M. – De segunda a sexta-feira
entre as 7h30 e as 18h00. Fechamos entre as 13 e as 14 para almoço.
A vossa oficina fez o chocalho
que está numa das rotundas...
G.M. - Penso que foi em 2006
através de um desafio lançado
pelo vereador João Penetra. Demorámos seis meses a fazer o
chocalho. Tem cerca de 2,70m e
pesa perto de 300 quilos. Pensamos que seja o maior chocalho do
mundo.

O último
barbeiro
de Viana
do Alentejo
Há 68 anos que é barbeiro, 63
dos quais em Viana do Alentejo.
Hoje, aos 81, continua a trabalhar
com o mesmo profissionalismo
e dedicação que, desde sempre,
se lhe conhecem. Já sente necessidade de descansar, mas a
“preocupação pelos outros” levao, ainda hoje, a manter aberta
a barbearia porque o “futuro a
Deus pertence”.
Há 63 anos que exerce a profissão
de barbeiro, na Rua Professor Doutor Manuel Dâmaso Prates, em
Viana do Alentejo. Pedro Figueira
tinha 13 anos quando, por indicação do pai, começou a aprender a
profissão com o “Mestre Beijinho”.
Mas para isso, teve que abdicar da
música “pois os barbeiros aos domingos e dias de festa era quando tinham mais trabalho”, afirma.
Nessa altura fazer a barba custava
1 escudo e 20 centavos e barba e
cabelo 2 escudos e 50 centavos.
Hoje leva 6,00€ de cortar o cabelo
e 2,50€ de fazer a barba. Serviço
completo custa 8,00€.
Aos 15 anos foi para a Parede exercer a profissão, de onde regressa
aos 18 para se estabelecer como
barbeiro, numa casa propriedade
do pai. “Tinha tudo novo, cadeiras, espelhos e algumas pessoas
chegavam à porta e diziam que
era luxo a mais para a terra”, recorda.

Hoje, aos 81 anos, é o último barbeiro em Viana do Alentejo. Ainda
conserva com gosto o mesmo
mobiliário. Por aquelas cadeiras
passaram milhares de pessoas,
todas elas com uma história para
contar. “Tenho aqui pessoas que
nunca foram a outros lados,
pessoas com uma certa idade”,
afiança. Mestre Pedro como é
carinhosamente conhecido diz
que nos arredores as barbearias têm acabado, o que leva a
que, por vezes, “haja aqui uma
grande aglomeração de gente
contra a minha vontade, porque
já queria descansar mais um bocadinho”. Apesar da idade e do
“formigueiro” que vai sentindo
nas pernas, nunca diz que não a
ninguém. “Tenho dias de 20, 30
pessoas, tenho dias de 3 ou 4”.
Outra das razões porque ainda
mantém a casa aberta é a preocupação que tem pelos clientes. Se
fechar as portas “para onde é que
vão”, interroga.
As pessoas que frequentam a barbearia têm entre 70 a 80 anos,
mas também há muita juventude.
“Não sei porquê, mas tenho-me
adaptado a alguns cortes”, diz
com vaidade.
Hoje em dia é raro fazer a barba
aos clientes, “mas há ainda um ou
outro velhote que não se adaptou ou não saber fazer”. A tesoura, a tesoura de dentes, a navalha
de lâmina e a máquina eléctrica

que veio substituir a manual são
as ferramentas de trabalho.
Ao longo de 68 anos dedicado a
esta “arte”, teve vários empregados e alguns aprendizes que, por
uma ou outra razão, não continuaram na profissão. Pedro Figueira
garante que desde há 20, 30 anos
ninguém o procura para aprender
a profissão, ao contrário do que
acontecia antigamente em que
era “muito assediado”. Chegavam
a dizer-lhe “meteu este e não meteu o meu filho porquê?”. Mestre Pedro é da opinião que tal se
deve à escolaridade obrigatória e
à profissão que “não tem grande
influência. Por vezes digo, queres vir aprender a barbeiro?
Começam logo a rir-se”.
Ainda tem exposto na barbearia,
com certo orgulho, a carta profissional tirada há 35 anos. Na altura
era dada consoante o tempo de
profissão. Quando interrogado
sobre o futuro da profissão, não
hesita em responder: “Hoje já não
há aqueles cortes bonitos, as pessoas cortam o cabelo em casa”.
Apesar da idade continua a abrir
todos os dias o estabelecimento às 8h00 e a fechar às 20h00.
Encerra à hora de almoço, entre
as 13 e as 15h00, para “descansar
e beber um café”. “Tinha pensado
em reduzir o ritmo de trabalho,
mas dadas as circunstâncias (ser
o último), acabei por não o fazer”, até porque, como gosta de
frisar, acaba por prestar um serviço útil à sociedade. Ao mesmo
tempo, considera que acaba por
ser um convívio e uma distracção,
onde se sabe muita coisa, “umas
mentira, outras verdade”.
Foi este sentido de dever para
com a sua profissão e os amigos
que criou ao longo da vida que o
levou a privar-se de muita coisa,
como reconhece. A família foi a
primeira a ser prejudicada. Conta
que deixou de ir a casamentos por
serem ao sábado, dia de muito
trabalho e, ainda à festa de final
de curso da própria filha.
O amor que sente pela sua profissão e o carinho com que fala
destes anos de trabalho, bem
como os vários amigos que fez
levam-no a continuar “até que
Deus queira”.
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Xª Romaria a
Cavalo Moita
Viana do Alentejo

Perto de 200 cavalos chegaram
no passado dia 24 de Abril a Viana
do Alentejo integrados na décima
edição da Romaria a Cavalo, organizada em conjunto pelas Câmaras da Moita e Viana do Alentejo,
Associação Equestre de Viana do
Alentejo e Associação dos Romeiros da Tradição Moitense.
A animação começou por volta 15h30 com a Bandinha dos
Cavalos, a Orquestra “Tocá Rufar”
e a Charanga do Rosário a animarem algumas artérias da vila,
onde milhares de pessoas deram
as boas vindas aos romeiros, com
o ponto alto a ter lugar no Largo
de S. Luís.

Durante os quatro dias de percurso, movidos pela fé e também
pelo convívio que caracteriza este
tipo de iniciativa, uma centena
de romeiros percorreram perto
de 150 quilómetros através da antiga canada real, mais conhecida
pela estrada dos espanhóis até
chegarem ao Santuário de N.a Sr.a
D’Aires. Aí, pernoitaram e, no domingo, dia 25, concentraram-se no
Largo de S. Luís, junto à Igreja Matriz, para a habitual procissão em
direcção ao Santuário, seguida de
missa, que encerrou os festejos de
mais uma Romaria a Cavalo.
A Romaria a Cavalo Moita – Viana
do Alentejo veio retomar uma
tradição antiga na qual os lavradores da Moita se deslocavam ao
Santuário de N.a Sr.a D’Aires para
benzer os animais durante a procissão e pedir boas colheitas.
Desde sempre a Romaria teve um
carácter religioso a que se associa,
hoje em dia, uma vertente mais
lúdica, atraindo cada vez mais
participantes.

melhor marcador a Manuel Folgoa (Serra). José Pedro Caeiro da
equipa do Altinho foi considerado
o melhor jogador do torneio. Os
jovens participaram ainda na aula
de fitness e dançaram noite fora
ao som dos Dj’s do Concelho.
Pelo palco do “Associa-te” passaram ainda todos os grupos do
Concelho para uma noite dedicada aos sons tradicionais e ao
cante coral. Em época de Santos
Populares não podia faltar o desfile da Marcha Popular do Concelho que contagiou todos com a
sua alegria e boa disposição. Não
faltou também a sardinha assada

na brasa e o tradicional arraial
que juntou a população para um
salutar convívio pela noite dentro.
Apesar do mau tempo que se fez
sentir no domingo (27) e que obrigou ao cancelamento das iniciativas, o balanço foi bastante positivo.
Para além do local propício ao
convívio e lazer, o programa do
“Associa-te – Encontro de Associativismo e Juventude” teve o mérito de promover a participação dos
jovens e da população em geral,
numa iniciativa que contribuiu
para a afirmação social do associativismo no Concelho.

Mais uma vez cumpriu-se a
tradição

Jovens
do Concelho
participam
no “Associa-te”
Decorreu entre os dias 25 e 27 de
Junho, na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo, a iniciativa “Associa-te – Encontro de Associativismo e Juventude”, organizada pelo
Município local que contou com
grande participação de jovens.
A iniciativa conseguiu fomentar o
envolvimento das camadas mais
jovens da população na vida associativa e a participação da comunidade local nas diversas actividades que decorreram ao longo
do fim-de-semana.
Os mais novos formaram equipas
(11) e participaram no Torneio
de Futsal “Bairros do Concelho”.
A final opôs o Altinho à Serra,
saindo vencedora esta última por
4 bolas a 2. O prémio de melhor
guarda-redes foi atribuído a João
Pedro (equipa do Rossio), e o de

meeiros – isto é, a sua utilização
era partilhada por duas ou mais
casas de habitação, sendo frequentes os poços em que metade
do bocal se encontrava numa
casa, a outra metade na casa do
vizinho –, pelo uso de cisternas
ligadas a sistemas, mais ou menos
complexos, de recolha das águas
pluviais, derivados dos “impluvium” existentes nas antigas “vilas”
romanas. Mas sobretudo pelo recurso às muitas fontes e chafarizes que se distribuíam por todo o
aro da vila, motivando alguns autores antigos a cantar Viana como
a Sintra do Alentejo…

Patrimómio

Bem precioso e protegido, apesar
de abundar na nossa vila, a água
percorria, desde a nascente até à
sua utilização final, um caminho
que se designava por “anel” ou
“giro”. As posturas municipais
regulavam esse percurso, estabelecendo pesadas coimas para
quem a utilizasse abusivamente
ou, crime muito grave, a conspurcasse ou inutilizasse.

Provavelmente o “anel de água”
mais antigo que se conhece e
que, em parte, chegou aos nossos
dias, será aquele onde se integra a
fonte da Praça da República. A sua
nascente está no quintal de umas
casas do Largo de S. Luís, que
pertenceram a Agripino Toscano
mas que antes tinham feito parte
do chamado Reitorado, noutros
tempos a residência do Reitor da
Igreja Matriz. Daí é encanada para
a praça, em condutas de alvenaria, reforçando-se o seu caudal
pela passagem no chamado Poço
Novo. Este poço, recordado ainda
pelos mais velhos, localizava-se
no cruzamento das ruas António
Isidoro de Sousa com a Miguel
Bombarda. Donde esta rua ter-se
chamado, antigamente, a “Rua do
Poço Novo”. Saindo desse poço, o
cano desce então pelo lado direito
da rua, arrimado às casas dos herdeiros de José Rocha e de Jacinto
Caldeira; por volta de 1690 passava, entre outras, pelas moradias
do padre Manuel Ferreira do Vale,
do atafoneiro Domingues Gon-
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Ciclo da Água
Era um gosto vê-las passar,
risonhas e faladoras, nas quentes
noites de Verão a caminho da fonte da Cruz ou das fontes do Rossio. Desciam da serra, do castelo e
do altinho, cântaros à anca, andar
solto e atrevido. O ir à água era,
muitas das vezes, apenas o pretexto para uma troca de olhares
com os rapazes, para um encontro
furtivo com o namorado, para um
beijo com sabor a água fresca e
a barro.
Os benefícios da água canalizada
e da electricidade conheceu-os
Viana muito tarde, quando já ia
adiantada a década de cinquenta
do século passado. Até aí o abastecimento doméstico de água era
feito pelos inúmeros poços que se
distribuíam pela vila, muitos deles
Anel de água da nascente do Reitorado, assinalando-se, entre parêntesis e em metros, as cotas
aproximadas (desenho do autor).

Anta de Aguiar

O aguadeiro Zé da Água, frente à casa da família Gusmão, na antiga Rua Direita ou da Assunção, por volta de 1910 (fotografia de Viriato Campos, da colecção do autor).

çalves e do estanqueiro Ma-nuel
Gomes. Depois o líquido, já na fonte, entrava numa enorme “arca de
água”, reservatório desmantelado
há cerca de trinta anos, dele correndo para a velha taça através
de três bicas que apresentavam a
forma de gárgulas.
Da fonte para as casas era acarretada em pipos, medidas, enfusas,
cântaros, habilmente equilibrados
sobre a cabeça ou apoiados nas
ancas, em carrinhos de mão, à ilharga de jumentos ou em carros
de mula adaptados para o efeito.
Os mais abastados recorriam aos
aguadeiros, homens que por um
cruzado, quatro tostões, garantiam o abastecimento domiciliar
diário. Os últimos, recordemo-los,
foram o José dos Santos Pão Mole
ou “Zé da Água”, o Joaquim “Pezudo” Potes e o “Zé Balhão”, mas
até mesmo os saudosos manos
Leonardo e Chico “Parvo” tiveram
esse mester.

Algo outrora impensável, correm
hoje as sobras da fonte da Praça,
desaproveitadas e tristes, para o
negro sumidouro. Ainda há menos
de meio século eram estes sobejos dirigidos para um chafariz que
existia na Rua da Água-Abaixo,
encostado ao exterior do muro
do quintal da casa apalaçada dos
Faria e Melo. Este bebedouro para
animais foi destruído, no final dos
anos sessenta do século passado,
para permitir o alargamento da
rua ao trânsito automóvel. A partir daí a água seguia rua abaixo
por um encanamento que, sobressaindo ao longo das paredes, fazia
uma espécie de banco comprido
onde os velhos da Casa Pia se
costumavam sentar. Nesta instituição funcionaram, durante muitas décadas, duas ou três salas de
aula da instrução primária, pelo
que esta água também fornecia os
seus sanitários e ajudava na rega
do seu pequeno quintal.
Por fim o anel extinguia-se no

outro lado da “Carreira de Portel”,
designação antiga da actual Rua 5
de Outubro, com as últimas gotas
a serem usadas no regadio dos
hortejos que, ainda recentemente,
aí existiam.
Para além deste “giro”, pelos menos outros três são ainda possíveis
de identificar em Viana do Alentejo: o da Fonte dos Escudeiros, no
Largo 25 de Abril, o da Fonte das
Freiras, no Rossio e o da Fonte da
Cruz, talvez o mais recente. Este
último começava na Fonte Figueira e alimentava a Escola de S. João,
o antigo mercado, a Fonte da Cruz
e o chafariz da Praça da Palha, antes de ir “morrer” no tanque da
Barca e nas lavras vizinhas. Da
nascente até à utilização final, a
preocupação dos nossos avós era
a de que nem uma pinga de água
se perdesse pelo caminho.
Texto de Francisco Baião

A descoberta da agricultura e da
domesticação de animais permitiu ao Homem, há cerca de doze
mil anos, alterar o seu modo de
vida. De nómada o homem passa
a ser sedentário, isto é com a agricultura foi necessário estabelecer
mais tempo no mesmo espaço, de
forma a assegurar as produções
de cereais e proteger rebanhos
e assegurar a sobrevivência das
populações.
Chama-se a este período Préhistórico o Neolítico (nova pedra
ou como se dizia antigamente o
período da Pedra Polida), época
em que se deu uma autêntica
revolução, já que para além do
homem produzir, pela primeira
vez, os seus alimentos, constrói
as primeiras povoações e inventa
instrumentos de trabalho agrícola,
a cerâmica, os têxteis, os fornos,
a roda e muitos outros materiais
que ainda hoje utilizamos.
A fixação dos homens não se
deu de igual modo em todas as
regiões, tornava-se necessário ter
condições de sobrevivência, alimentação e segurança. Talvez por
estas razões o Alentejo foi uma
das regiões onde mais se observam restos arqueológicos dessa
época da evolução do homem.
As terras férteis, pequenos ribeiros
e espaços planos entrecortados
por leves cabeços de onde se observam a aproximação de outras
gentes, foram condições determinantes para a criação de pequenas
aldeias, que com paliçadas ou muralhas se protegiam de ataques de
outros grupos.
Talvez por estas razões a zona
de Aguiar me parece ser de uma
imensa riqueza arqueológica
que para além de compreender
o Neolítico, possua também materiais do Paleolítico Superior e
Calcolítico. Quem observa o lado
Sul de Aguiar em direcção à ribeira conhecida como o 1o Ribeiro,
vê com alguma facilidade óptimas condições de permanência
de populações há cerca de 5.000
anos.
Seguramente que uma investigação arqueológica cuidada, trará

vestígios de machados de pedra
polida, pequenas pedras trabalhadas em forma de cunha, fragmentos de cerâmica ou peças de
moagem manual.
Mas as pessoas que por aqui viveram há tantos milénios não
cuidavam só da sua sobrevivência, tratavam com muito cuidado
os seus mortos, principalmente
aqueles que eram os seus chefes
guerreiros e religiosos. Antes, no
Paleolítico Superior era normal
enterrar os mortos em zonas cavernosas ou em grutas artificiais,
dando-lhes uma última moradia,
continuando a mesma prática no
Neolítico.
Nesta época surge um outro tipo
de enterramento, mais complexo,
mais elaborado e necessitando
do trabalho colectivo da aldeia,

um pequeno corredor, construído
da mesma forma. A anta de Aguiar deve ter sido construída no
terceiro milénio antes de Cristo
e, embora, tenha a laje tombada
apresenta-se ainda em muito bom
estado de conservação, podendo
servir de exemplo para este tipo
de construção artística.
A anta de Aguiar, tal como se
pode facilmente observar o seu
corredor está voltado para nascente, numa posição Este – Oeste,
próprio das orientações de todas
estas construções que tinham o
Sol como referência religiosa.
A anta depois de construída, era
coberta por uma camada de terra
formando um pequeno cabeço, a
que chamamos mamoa, dando a
aparência de uma gruta artificial.
Infelizmente desconhecemos se a
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já que implicava o transporte de
grandes lajes de pedra, pesando
toneladas, e que tinham de ser
deslocadas para um local específico.
Inicia-se um período artístico a
que chamamos de Arte Megalítica (grande + pedra), em que
o homem constrói os seus espaços religiosos e funerários com
grandes blocos de granito, tão comum nesta freguesia.
As construções mais comuns
são as antas ou dólmens, os menires, os alinhamentos e os cromoleques.
As antas, como a de Aguiar, são
construções funerárias colectivas, levando em cada uma delas
vários defuntos. A anta é formada
por vários esteios (paredes) e uma
laje, que formam uma câmara e

anta de Aguiar já teve alguma intervenção arqueológica, o que nos
impossibilita saber que tipo de
materiais eram sepultados com os
mortos e datar os enterramentos
através de procedimentos científicos, o que não nos impede de
afirmar que este monumento pela
sua importância e pela sua localização perto da povoação, é de
grande relevância para o contexto
artístico do Concelho e para o seu
aproveitamento turístico.
A anta de Aguiar merece ter um
tratamento paisagístico e uma intervenção científica que permita a
todos os visitantes uma leitura do
que seria zona de Aguiar há cerca
de 5.000 anos.
Texto e foto de Florival Baiôa Monteiro

deixar embalagens com óleo no
chão porque pode haver algum
derrame.
Relativamente aos produtores dos
sectores industrial e HORECA –
Hotéis, Restaurantes e Catering,
poderão, caso tenham interesse,
entregar os OAU produzidos nos
seus estabelecimentos à empresa
Biosys. Posteriormente, os estabelecimentos serão contactados
pela empresa que lhes comunicará como decorrerá todo o processo. A vantagem de entregarem os OAU à empresa que tem
parceria com a Câmara, é que a
Biosys compromete-se a oferecer
uma limpeza dos filtros das hottes
mensal ou sempre que vier fazer a
recolha de OAU.
Colabore! Guarde o OAU numa
garrafa de plástico e coloque-a no
oleão!

Ambiente

No concelho de Viana do Alentejo
existem cerca de 27 ecopontos, 6
em Aguiar, 11 em Alcáçovas e 10
em Viana, estando prevista a colocação de mais 5.
De acordo com o Decreto-Lei n.º
178/2006, 5 de Setembro, os resíduos urbanos são os resíduos provenientes de habitações bem como
outros que, pela sua natureza ou
composição, sejam semelhantes.
Dos resíduos urbanos destacamos
os resíduos indiferenciados (resíduos não recicláveis) e os resíduos diferenciados/recicláveis.
Os
resíduos
indiferenciados
devem ser depositados pelos
munícipes nos contentores que
existem na via pública. Estes resíduos devem ser colocados em
sacos bem fechados e colocados
dentro do contentor, devendo
sempre fechar-se a tampa. Sempre
que possível, não se deve deixar
sacos ou objectos no chão junto
aos contentores, de forma a evitar
a sua destruição e dispersão pelos
animais (cães e gatos).
Os resíduos diferenciados podem
ser colocados nos ecopontos ou
no ecocentro de Viana. O ecoponto é formado por um contentor
amarelo destinado às embalagens
de plástico, metal e Tetra Pak; um
contentor azul para as embalagens de papel e cartão; um contentor verde para o vidro e um
contentor mais pequeno de cor
vermelha para a colocação de pilhas.
Em relação ao Ecocentro, este
serve
principalmente
para
grandes produtores de resíduos.
No ecocentro podem ser depositadas embalagens de papel e cartão;
embalagens de plástico, metal e
Tetra pak; embalagens de vidro,
sucata, madeira, móveis velhos e
electrodomésticos.
O Ecocentro está aberto de segunda a sábado das 8h00 às 12h00 e
das 13h00 às 16h00 e, no domingo,
das 8h00 às 12h00. Nas instalações

está um colaborador da Câmara
que poderá ajudar na deposição
dos resíduos, caso surja alguma
dúvida. Posteriormente, os resíduos dos ecopontos e do ecocentro
são transportados para a estação
de Triagem, em Vila Ruiva, triados,
compactados e encaminhados
para as indústrias recicladoras.
Quantidade de Resíduos produzida no período de Janeiro a Maio
dos anos de 2008 a 2010
Comparando os valores dos resíduos recicláveis (papel e cartão,
embalagens de plástico, vidro e
metais) entregues na AMCAL, durante os meses de Janeiro a Maio
dos anos de 2008 a 2010, verificase que:
- A quantidade de papel e cartão
diminuiu em 2009, mas voltou a
aumentar em 2010;
- Para as embalagens de plástico
registou-se a mesma situação,
diminuiu em 2009 e voltou a aumentar em 2010;
- O vidro diminuiu também em
2009, voltou a aumentar em 2010,
mas não conseguiu superar os valores de 2008;
- A quantidade de metais aumentou consideravelmente em 2009,
mas voltou a descer significativamente em 2010.
De uma forma geral, verifica-se
que a recolha de resíduos recicláveis diminuiu em 2009, voltando a aumentar em 2010, mas não
conseguiu atingir os valores de
2008.
É necessário voltar a aumentar
os quantitativos dos resíduos encaminhados para reciclagem. É
preciso que cada um de nós, em
casa, na rua e no seu local de trabalho, faça a separação dos resíduos e os coloque nos respectivos
contentores de recolha selectiva.
A reciclagem é um processo que
depende do contributo de cada
um de nós, é um hábito que todos devemos adquirir, de forma
a tornar o nosso Concelho mais
sustentável.
Com a separação dos resíduos e
encaminhamento para reciclagem
são várias as vantagens:
- Economiza-se energia e água;
- Poupam-se matérias-primas;

- Diminui-se a poluição do ar, do
solo e da água;
- Reduz-se a quantidade de resíduos a depositar no aterro sanitário.
Comparando as quantidades de
resíduos recicláveis e resíduos
indiferenciados recolhidos no
período de Janeiro a Maio dos
anos de 2008 a 2010 constata-se
que temos um longo caminho a
percorrer. Verifica-se que há uma
significativa parte dos resíduos
que poderiam ser reciclados e que
são encaminhados para o contentor dos indiferenciados seguindo
para aterro. Em 2010 a quantidade
de resíduos recicláveis (papel e
cartão, embalagens de plástico,

vidro e metais) é inferior à quantidade recolhida em 2008. Por outro
lado, a quantidade de resíduos indiferenciados é ligeiramente superior no ano de 2010.
O ideal é aumentar os valores
de resíduos recicláveis encaminhados para reciclagem e reduzir
a quantidade de resíduos depositados no aterro sanitário e, para
isto, precisamos que todos os
munícipes façam a separação dos
resíduos e os coloquem nos ecopontos ou ecocentro.
Contribua com um pequeno gesto! O Ambiente agradece e o concelho de Viana do Alentejo também!
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A Câmara assinou um protocolo
com a Empresa Biosys, Serviços de
Ambiente, Lda., no sentido desta
proceder à colocação de oleões
junto aos ecopontos instalados
no Concelho. A Biosys procederá
à colocação de oleões, recolha dos
óleos alimentares usados (OAU),
manutenção e limpeza periódicas
destes equipamentos.
No dia 2 de Junho e inserido na
Semana do Ambiente (5 de Junho
- Dia do Ambiente) foi colocado o
primeiro oleão junto ao ecoponto,
localizado no cruzamento entre a
Rua Adro dos Judeus e a Rua Dr.
António José de Almeida.
Prevê-se que este mês sejam colocados, por fases, começando pela
sede de Concelho, seguindo-se as
freguesias de Alcáçovas e Aguiar,
os primeiros oleões junto aos ecopontos considerados prioritários.
Posteriormente, serão colocados
oleões junto de todos os ecopontos do Concelho.
Estes oleões servem exclusivamente para receber os óleos alimentares usados resultantes das
habitações dos munícipes. O óleo
depois de utilizado deve ser colocado numa garrafa de plástico
velha. Quando a garrafa estiver
cheia, o munícipe deverá colocála devidamente fechada dentro
do oleão. Não se deve, em circunstância alguma, verter o óleo
directamente para o oleão, nem
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Concelho de
Viana nos maiores
certames regionais

Com vista a abrir o Concelho
ao exterior e torná-lo um local
de destino e não apenas de passagem, o Município de Viana do
Alentejo participou na 27a edição
da Ovibeja que decorreu entre 28
de Abril e 2 de Maio.
Com um stand moderno assente
numa nova imagem, representando o nosso património e artesanato, a Câmara promoveu, desta
forma, o Concelho, a sua cultura,
tradições e costumes.
Durante cinco dias, passaram pelo
stand de Viana do Alentejo centenas de pessoas que solicitaram
informação sobre percursos pe-

destres, património e gastronomia. À disposição dos visitantes a
Autarquia tinha material promocional com o intuito de divulgar,
cada vez mais, as belezas naturais
e patrimoniais, o artesanato e a
doçaria.
A Câmara marcou, igualmente,
presença na Feira de S. João, Festas Populares da Cidade de Évora.
Viana do Alentejo tem sido presença assídua nas últimas edições
do certame realizado na cidade
museu, dando-se a conhecer à
população e, principalmente, aos
muitos turistas estrangeiros que
passam pela feira.

Associativismo

Casa do Benfica
quer apostar
na formação
Turismo

“Alentejo Air-Cooled” junta 100 carochas
Dia 19 de Junho foi inaugurada em
Viana do Alentejo, a MontyParts,
uma empresa que comercializa
peças e acessórios para todo o
tipo de automóveis.
Para assinalar a inauguração do
estabelecimento, Júlio Monteiro,
um alentejano apaixonado pelos
“carochas”, organizou o “Alentejo Air-Cooled”, um passeio que
juntou 100 automóveis e perto de
350 pessoas. Algumas vieram dos
Açores, Madeira, Algarve, norte do
País e até de Inglaterra para participarem no passeio.
Em termos turísticos a iniciativa
teve um impacto bastante positivo no nosso Concelho, nomeadamente ao nível da ocupação
hoteleira que esgotou neste fimde-semana. Júlio Monteiro con-

sidera esta “zona um diamante
por lapidar”. “Estamos perto de
Espanha, Lisboa, Algarve, estamos
no centro a 100 km dos extremos,
sem esquecer o Alqueva”, realça.
A intenção é realizar anualmente,
em Viana do Alentejo, um passeio
de “carochas” e fundar um Clube
de Volkswagen, à semelhança do
que acontece noutras zonas do
País.
Júlio Monteiro é o responsável
pela empresa e tem agora duas
lojas, uma em Lisboa e outra em
Viana do Alentejo. Com cerca de
2200m2 de área, a loja oferece ao
cliente peças e acessórios para
Volkswagen e multimarcas, bem
como produtos de limpeza e ferramentas. A MontyParts está aberta todos os dias incluindo domingo até à hora de almoço. Júlio
Monteiro mostra-se confiante
com a abertura da loja em Viana
do Alentejo e diz mesmo que “é
uma aposta ganha”.

Foi criada em 1997 com o objectivo de representar, divulgar e fomentar o Sport Lisboa e Benfica.
Mas, depressa abraçou outros
projectos – cicloturismo, futsal e
a dança – seguindo de perto também a sua função social.
À frente da associação há 7 anos,
Joaquim Santos revela que a aposta na próxima época 2010/2011 é a
criação de uma equipa de futsal
feminina, aumentar e melhorar a
componente da formação e consolidar as outras actividades desenvolvidas na Casa.
C.M. – A Casa do Benfica foi criada em 1997 com que objectivo?
J.S. – O objectivo foi, essencialmente, o de criar uma Casa que
representasse o Sport Lisboa e
Benfica, em Viana do Alentejo e
agregasse todos os Benfiquistas
em seu redor com o intuito de
os aproximar ainda mais da realidade Benfiquista. A iniciativa
partiu de uma pessoa em particular, o Rogério Pão-Mole, que foi o
primeiro presidente e é o sócio
no 1. Foi ele que deu o primeiro
passo no sentido de convidar mais
alguns sócios do Sport Lisboa e
Benfica, onde eu estava incluído,

para constituirmos uma comissão
instaladora e avançarmos com o
projecto da Casa do Benfica.
C.M. – Depois de cumprido o 1o
objectivo que era uma Casa que
representasse o Benfica, surgiram outros projectos. A primeira
modalidade que surgiu foi o cicloturismo.
J.S. – Exacto. Surgiu de um conjunto de iniciativas de algumas
pessoas que gostavam de aos
fins-de-semana, dar uns passeios
a título particular. Como tal, pensaram organizar-se numa secção
para dar um carácter mais oficial
e estarem sob a “jurisdição” de
uma associação, para recolherem
apoios. Fizeram-nos uma proposta no sentido de recebermos
esta modalidade. Como a Casa
do Benfica não está só focalizada
no objectivo da sua criação, aceitámos de imediato. A partir daí,

temos vindo a desenvolver esta
actividade com regularidade, com
a participação em inúmeros passeios e provas por esse país fora,
procurando sempre desenvolver a
modalidade e, ao mesmo tempo,
divulgar a nossa Casa e principalmente fomentar o Concelho. Para
além disso, organizamos anualmente uma ou duas actividades a
nível interno (passeio anual) sendo que este último está integrado
na semana “Viana em Festa”. O
nosso passeio é um dos mais antigos da região, no qual participam
largas centenas de atletas na sua
maioria de fora.
De salientar e é importante que se
diga, que tem sido fundamental o
apoio, para além das entidades
oficiais do Concelho, de outras
entidades fora do Concelho como
é o caso de Évora, S. Bartolomeu
do Outeiro, Oriola, e Vila Nova da
Baronia.
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C.M. - Quantas pessoas integram
a secção de cicloturismo?
J.S. – Neste momento, a Casa do
Benfica tem cerca de 30. Gostaria
de destacar que no conjunto das
actividades desportivas e culturais temos aproximadamente 150
praticantes o que, num Concelho
tão pequeno a nível populacional como o nosso, não deixa de
ser significativo e uma mais valia
para o mesmo.
C.M. – Mais tarde surge o futsal.
Aí, a Casa do Benfica começa a
ter alguma notoriedade devido à
conquista de alguns títulos.
J.S. – Exactamente. O futsal foi
a segunda modalidade a surgir
na Casa. Tendo, desde logo, no
primeiro ano de competição,
tido uma participação condigna,
pois conseguimos atingir a Final
Four e, a partir daí, foi sempre em
crescendo. Fomos por duas vezes
campeões distritais e ganhámos
por três vezes a taça. Podemos
dizer que a Casa do Benfica a nível
da Associação de Futebol de Évora
é o clube com mais anos consecutivos nesta prática e, porventura,
o de maior referência a nível distrital. No entanto, não se pense
que este sucesso tem sido fácil de
atingir, pois para manter a modalidade em funcionamento, tem
exigido muitos sacrifícios pessoais
de todos, principalmente dos que
estão mais directamente ligados.
Começámos com uma equipa de
seniores e, neste momento, já temos mais duas equipas a trabalhar, uma de juniores e outra de
iniciados.

A aposta de futuro irá passar pela
formação das equipas jovens. As
equipas seniores têm honrado a
Instituição, os jogadores tanto ao
nível humano como desportivo
são excelentes e exemplares, mas
a larga maioria, infelizmente, não
pertence ao concelho. Não gostamos nem queremos fazer esse
tipo de descriminação, porque
não é por não pertencerem ao
Concelho que deixam de ser válidos. No entanto, o que queremos
é colocar mais pessoas do Concelho a praticar desporto. Sabemos
que o futsal sofreu um grande
desenvolvimento a nível nacional
e porque achamos que os jovens
têm muita apetência para este
tipo de modalidade, pois cada vez
existem mais e melhores infra-estruturas de que o nosso Concelho
é um exemplo a seguir, e porque
as condições climatéricas não influenciam a sua prática, resulta
que este desporto está a afirmarse de uma forma excepcional.
Assim, a aposta na próxima época
desportiva 2010/2011 é a de consolidarmos as duas equipas que
temos e se possível potenciar o
aparecimento de outras. Iremos
fazer um interregno na equipa
sénior, porque embora a nossa
participação na 3o divisão tenha
sido honrosa ainda assim não
conseguimos assegurar a manutenção, acrescendo a tudo isto
os elevados custos e as menores
receitas e patrocínios. Fruto do
meio onde estamos inseridos,
para além de termos poucos recursos humanos, temos poucos
apoios financeiros e aqueles que
existem são da Câmara Municipal
e de alguns empresários. Este ano,
apesar de todos estes condicionalismos, conseguimos fazer uma
gestão financeira equilibrada e
positiva.
C.M. – Quantos atletas praticam
futsal?
J.S. – No total das 3 equipas tinham cerca de 40 atletas. Para a
próxima época queremos apostar
nos escalões de formação, inclusive a nível feminino, já que existe
um grande número de jovens interessadas.
Que fique bem claro que o objectivo não é extinguir o futsal, ao

contrário do que algumas pessoas
teimosamente afirmam, pelo contrário, queremos manter o nosso
“estatuto” de clube da Associação
de Futebol de Évora com mais
anos na prática da modalidade,
passando, naturalmente, pela formação para num futuro próximo
podermos almejar a ter uma equipa sénior com atletas do Concelho.

C.M. – Finalmente surgiu a dança.
J.S. – A dança surgiu de uma forma
quase inesperada, mas que abraçámos com muito gosto porque veio
completar a parte que nos faltava
que era a cultural. Desde essa altura as modalidades foram-se
desenvolvendo com normalidade
até que há pouco mais de um ano,
a Secção sofreu uma reestruturação já que as modalidades atrás
referidas transitaram para outra
associação. Pensámos, na altura, e
continuamos a pensar, que o facto
de se constituir uma outra secção
de dança numa outra associação
a mesma não deverá ser encarado
por nós como algo negativo, mas
sim como uma mais valia para o
Concelho, pois poderia potenciar
o aparecimento de mais jovens
a praticar dança o que, de facto,
se veio a verificar, pois quase que
triplicou o número de crianças e
jovens nas 2 associações.
Actualmente, temos aproximadamente 80 praticantes de ambos
os sexos.
C.M. – A Casa do Benfica tem
vários estilos de dança que apresentam nos diversos espectáculos em que participam ao longo
do ano?
J.S. – Achamos que há espaço
para toda a gente praticar aquilo que mais gosta e assim apareceram outros estilos de dança
como o flamenco, o hip-hop e a

cida fruto do seu trabalho e representatividade.
Neste momento, a nossa Casa
ocupa o cargo da vice-presidência
da Associação das Casas do Benfica a nível do universo benfiquista, tendo ainda sido a representante regional das Casas do Alto
Alentejo. Digamos que a Casa do
Benfica não está encerrada em si
própria. É reconhecida em muitos
locais.

dança contemporânea. A prática
destas modalidades esteve sempre muito fechada aos jovens do
sexo masculino. No entanto, e
felizmente, conseguimos inverter
esta tendência e, neste momento,
temos com regularidade cerca de
uma dezena de jovens do sexo
masculino a praticarem dança
contemporânea.
Temos participado em inúmeros
eventos organizados por outras
Casas do Benfica, em iniciativas
da responsabilidade da Câmara
Municipal e das Juntas de Freguesia. Para além disso, de realçar a
participação em eventos do Sport
Lisboa e Benfica, as sevilhanas actuaram por duas vezes no Estádio
da Luz para uma plateia de 40, 50
mil pessoas. Pelo 3o ano consecutivo participámos na GimnÁguia,
o maior evento de ginástica e dança do S.L.Benfica e ainda damos a
nossa colaboração em espectáculos de solidariedade social de que
é exemplo as actuações no estabelecimento prisional de Beja, por
ocasião das festividades do Natal.
C.M. – A associação é das poucas
no Concelho que tem uma sede
própria. É uma mais valia?
J.S. – Sem dúvida, mas foi um processo gradual. Quando se pensou
constituir a Casa do Benfica, este
foi um dos problemas que se colocou. Uma associação tem muitas dificuldades em afirmar-se
sem um espaço físico, na altura
fizemos um acordo com o proprietário do prédio onde estamos
instalados. Era um imóvel antigo
e tivemos que fazer obras, poste-

riormente pensámos em adquirir
o mesmo, fizemos um esforço
financeiro para contrair um empréstimo junto de uma instituição
bancária e finalmente, também
fruto do apoio da Câmara Municipal e de algumas pessoas ligadas
à Junta de Freguesia na altura,
avançámos com a construção do
1o andar. Felizmente, já conseguimos saldar na totalidade o empréstimo bancário e, hoje, com
muito orgulho, podemos afirmar
que a Casa do Benfica é de todos
os benfiquistas, principalmente
dos seus associados.
C.M. – Como é que vê o percurso da Casa do Benfica ao longo
destes últimos anos?
J.S. – Em termos de actividades
o percurso tem sido evolutivo e
bastante intenso e a prova está
no tipo de modalidades que temos vindo a desenvolver e na
projecção que temos conseguido
dar à Casa do Benfica. Penso que
a Casa do Benfica tem vindo a
afirmar-se gradualmente tanto no
panorama local e regional, mas
também no plano nacional. No
plano local somos uma colectividade importante no desenvolvimento de actividades culturais
e desportivas e com um elevado
número de praticantes. A nível
regional, e falando ao nível do
Benfica, pensamos que é uma
das Casas com maior dinamismo
neste tipo de actividades. Por fim,
a nível nacional, importa referir
que a Casa do Benfica, tem estado
ligada a grandes projectos a nível
do SLB, onde a mesma é reconhe-

C.M. – E o futuro?
J.S. – Como se costuma dizer, o futuro a Deus pertence. Se por um
lado, a Casa do Benfica tem vindo
gradualmente a afirmar-se no seu
todo, por outro, é cada vez mais
complicado haver pessoas disponíveis para dirigirem estas associações. Praticamente desde a sua
constituição que os órgãos sociais
têm sofrido poucas alterações.
São constituídos por 18 elementos
divididos por Direcção, Assembleia-Geral e Conselho Fiscal. À excepção de 3 ou 4 elementos diferentes os restantes são sempre os
mesmos. Estes, por sua vez, vão
sentindo-se cansados, desgastados
e algumas vezes desmotivados,
porque, por vezes, de forma injusta são criticados por algo que no
entender de outros, se faz menos
bem sem que, no entanto, estes
apresentem outras soluções ou se
prontifiquem a apoiar. Todos nós
temos as nossas profissões e vidas
pessoais e familiares e só a paixão
que temos por este projecto que é
a Casa do Benfica, nos leva a manter o mesmo vivo, com todos os
sacrifícios que daí possam advir.
No entanto, é minha convicção
que os associados saberão responder às exigências que o futuro
nos reserva, com muita paixão
e sentido de responsabilidade,
como é apanágio dessa Grandiosa
Instituição como é o Sport Lisboa
e Benfica.
Fotos das actividades desportivas
cedidas pela “Casa do Benfica”
Fundação: 9 de Julho de 1997
Nº de sócios: 502
Quotas: Trimestral (valor mínimo de 0,50€
por mês)
Sede: Rua Teófilo Braga, 48 /Viana do Alentejo
Actividades: Cicloturismo, Futsal e Dança
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Aguiar

Caros Munícipes

Juntas de freguesia

Alcáçovas
Caros Munícipes
Passado que já é a XIII Quinzena
Cultural, é agora altura de fazer
o balanço. Este Executivo, quando
iniciou a preparação deste importante evento para a nossa freguesia delineou atingir certos objectivos.
Essa era a forma como nós concebíamos fazer o nosso trabalho,
sem recorrer a comparações.
Um dos grandes objectivos foi
voltar a abrir ao público o Paço
dos Henriques, com dois bons
serões culturais.
Findos estes quinze dias de cultura, sentimos-nos gratificados,
pois não só atingimos os objectivos como os superámos.
Com eventos culturais muito
abrangentes, penso que conseguimos “chegar” à população e aos
visitantes, deixando-os agradados.
Muito há para fazer, pois a margem de crescimento não se esgotou aqui, contudo é bom sentir
a sensação de dever cumprido.
Durante as várias intervenções
que fiz ao longo da quinzena,
sempre fiz questão de agradecer
aos funcionários da JFA, a forma
como se empenharam na realização da mesma.
Quero aqui deixar, mais uma vez,
o meu agradecimento a todos
eles.
As equipas só são vencedoras
quando os esforços se desenvolvem em conjunto.
A todos o meu muito obrigado.
A Presidente da Freguesia
Sara Grou Pajote

Aquisição de varredora urbana
para aumentar a eficiência na intervenção diária de limpeza
A manutenção dos espaços públicos e dar continuidade ao trabalho de limpeza Urbana, que já era
bem executado pelo anterior executivo, foi desde logo assumida
como prioritária por este elenco
da Junta de Freguesia. No entanto,
deparamo-nos em alguns períodos
do ano com défice de pessoal para
a realização desta competência
protocolada com a CMVA. Perante
este cenário, decidiu-se adquirir
uma varredora urbana, dotada
de sistema mecânico de recolha
por aspiração para apanha de detritos volumosos e pó. Com esta

opção pretende-se tornar mais
eficaz a intervenção diária de limpeza urbana, contribuindo assim
para a melhoria da qualidade dos
serviços prestados, para além da
economia de custos que isso representa.

Próximos eventos e
datas comemorativas

No âmbito das comemorações do
25 de Abril, realizou-se a tradicional fogueira na noite de 24 para
25, mas este ano a Junta de Freguesia de Aguiar tomou a iniciativa de oferecer, carne para assar
nessa mesma fogueira.
Dia 1 de Maio (Dia do trabalhador)
Pelo segundo ano consecutivo
a Associação dos Amigos Aguiarenses organizou uma caminhada
pelos campos da nossa freguesia,
com o apoio da Junta de freguesia
de Aguiar e Câmara Municipal de
Viana do Alentejo
A Junta de freguesia de Aguiar assinalou o Dia Mundial da Criança,
com uma pequena oferta às crianças que frequentam o jardim-deinfância e a Escola do 1o ciclo.

No passado dia 6 de Junho, o
Clube de BTT de Aguiar realizou a
sua 2a Maratona de BTT. O evento
decorreu em caminhos rurais e
trilhos no concelho de Viana do
Alentejo, a maratona com uma
extensão de cerca de 70 quilómetros a meia-maratona, 40 quilómetros, e a mini-maratona com
25 quilómetros. Mais uma vez, a
Junta de Freguesia de Aguiar contribuiu com o seu apoio.
A Freguesia de Aguiar acolheu entre os dias 10, 11, 12 e 13 de Junho, a
Festa da Primavera. Muita música,
marchas populares, desporto e

animação foram os ingredientes
de mais uma edição da festa que
teve como cabeça de cartaz o grupo Chave de Ouro e Iran Costa. A
iniciativa que decorreu no espaço
exterior da antiga cooperativa
contou ainda com alguns stands
de associações locais e alguns particulares.
O executivo da Junta de Freguesia de Aguiar agradece, mais uma
vez, a todas as associações que
participaram nas iniciativas que
se realizaram na nossa freguesia,
a toda a população e todos os que
compareceram.

26 de Julho
Dia dos Avós , comemoração com
“Chá Dançante”
17 de Agosto
Comemoração do Dia da Freguesia

Viana do Alentejo

4 de Setembro
Comemoração dos 531 anos
do Tratado das Alcáçovas

Caros Munícipes,
Após oito meses de trabalho dedicados à nossa freguesia, é tempo
de reflectir sobre tudo o que aqui
vivemos neste curto espaço de
tempo. Os momentos iniciais não
foram fáceis para quem se depara com inúmeras situações por
resolver, a maioria de carácter
urgente. Não obstante os contratempos, humildemente, tentámos
superá-los com dedicação e disposição, atitudes que sempre deixámos transparecer perante toda
a comunidade.
Nestes tempos de azáfama, preocupámo-nos em corresponder

às solicitações de todos aqueles
que se dirigiram a este executivo
e conseguimos, de alguma forma,
dar resposta a muitos assuntos
expostos.
Para terminar, queremos deixar
o nosso agradecimento a todos
os funcionários deste órgão autárquico pela disponibilidade
prestada a este executivo, em todos os eventos realizados.
O Executivo

Santos Populares
No passado dia 26 de Junho, a
Junta de Freguesia de Viana do
Alentejo, em colaboração com a
Câmara Municipal, organizou um
“arraial popular”, na Quinta da Joana, integrado no evento “Associate – Encontro de Associativismo
e Juventude”. Ao som da “Banda
Impulso”, todos se divertiram ao
longo da noite, enquanto provámos a tradicional sardinha assada.
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10 21h30

Sexo e a Cidade 2
Realização: Michael Patrick King
Com: Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, David Eigenberg,
Cynthia Nixon, Kristin Davis
Género: Comédia
Classificação: M/16
EUA, 2010

17 21h30

Agenda

Saga Twilight: Eclipse
Realização: David Slade
Com: Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Taylor Lautner
Género: Fantasia/Romance/
Thriller
Classificação: M/16
EUA, 2010

19 16h00
Cine-teatro Vianense
Rua Dr. António de Almeida, 27
7090-269 Viana do Alentejo
266 791 007
cine-teatro@cm-vianadoalentejo.pt

filmes

Nanny McPhee e o Toque de
Magia
Realização: Susanna White
Com as vozes de: Carolina Sales,
Francisco Fernandez,
João Gamboa, João Perry,
Lúcia Moniz
Género: Comédia/Fantasia/Família
Classificação: M/6
Reino Unido/França/EUA, 2010

eventos
SETEMBRO

3 21h30

Príncipe da Pérsia: As Areias do
Tempo
Realização: Mike Newell
Com: Jake Gyllenhaal,
Gemma Arterton, Ben Kingsley,
Alfred Molina
Género: Acção/Aventura
Classificação: M/12
EUA, 2010

5 16h00

Astro Boy
Realização: David Bowers
Com as vozes de: Carla Garcia,
Rui Unas, Isabel Abreu,
Rui Luís Brás
Género: Animação/Acção
Classificação: M/6
Hong Kong/EUA/Japão, 2010

JULHO

23 24 25

Feira do Chocalho
Alcáçovas

23 Sexta-feira

20h00
Arruada “Tocá Rufar com o
Chocalho”
20h30
Abertura oficial da Feira
Abertura dos Stands
21h00
Banda da Sociedade União
Alcaçovense (Palco das Tradições)
22h00
Concerto com Diana Piedade
“Rock On Diana” (Palco da Feira)

23h30
Demonstração de BTT (Org.: AJAL)
00h30
Garraiada (Org.: Associação
Tauromáquica Alcaçovense)

24 Sábabo

19h00
Abertura dos Stands
20h00
Hora do Cante
– Grupos da Terra (Palco das
Tradições)
- Grupo Coral dos Trabalhadores
de Alcáçovas
- Grupo de Música Popular Flores
do Campo
21h00
Corrida de Touros
(Org.: Associação Tauromáquica
Alcaçovense)
23h00
Concerto Ortigões
(Palco da Feira)
00h00
Demonstração de BTT

25 Domingo

19h00
Abertura dos Stands
19h30
Campeonato Nacional de Rodeo
(Org.: Associação Tauromáquica
Alcaçovense)
21h00
Hora do Cante
– Grupos da Terra
(Palco das Tradições)
- Grupo Coral Feminino “Paz e
Unidade”
- Grupo Coral Feminino “Cantares
de Alcáçovas”
22h00
Concerto com Paulo de Carvalho
(Palco da Feira)
Sábado e Domingo: Animação
Musical de Rua com os “Cotta
Club Jazz Band”

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

Biblioteca de Aguiar
266 939 106

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

Pavilhão Gimnodesportivo de Viana
266 930 015

Divisão de Administração Urbanística
daurb@cm-vianadoalentejo.pt

Oficina da Criança
266 791 007

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

Linha de Protecção à Floresta
117

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
266 930 863
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

SETEMBRO

25 26 27

Feira D’Aires
Viana do Alentejo

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

Piscinas Municipais de Viana do Alentejo
266 930 014

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
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
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