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EDITORIAL

Mais investimento no Concelho,
a pensar num futuro melhor…

Será que em período de vacas magras 1€ vale a mesma coisa que 1 €, em período de
vacas gordas? Há quem diga que não!… Vem esta interrogação a propósito do valor
do investimento realizado no Concelho durante o atual mandato autárquico. Refirome concretamente à “obra física” já realizada e à que se encontra em curso. Relativamente à “obra” projetada para o futuro, darei conta numa próxima oportunidade.
Mas muito mais que as palavras, porque “palavras leva-as o vento”, e as obras nascem
com ações e não com retóricas, muitas vezes carregadas de demagogia, recordo aqui
algumas obras importantes para o concelho concretizadas desde 2009, através de
empreitadas:
- A conclusão das Piscinas Municipais de Alcáçovas, projeto do anterior executivo,
a que demos continuidade e cujo investimento total foi de 2.400.000€, aproximadamente. Deste valor, foi pago já na vigência do atual mandato, um montante
de cerca de 1.500.000€. Foi ainda possível, fruto de muito esforço e negociação,
financiamento comunitário para esta obra, quando já nada o fazia prever;
- As empreitadas que consistiram na execução de um canal de drenagem junto ao
campo de futebol de Aguiar e pavimentação com massas betuminosas quentes
no parque junto ao tanque, também em Aguiar, bem como a pavimentação das
ruas 8 de Março e Rua de S. Geraldo em Alcáçovas, investimento total na ordem
dos 115.000€, suportado exclusivamente pelo orçamento municipal;
- As obras da “Regeneração Urbana”, que incluíram a requalificação das entradas
da vila de Viana, os jardins do Altinho, Mauforo e Quinta do Marco, a “passadeira”
até ao cemitério e a requalificação da “entulheira” junto ao parque de mercados,
cujo investimento total ascende a mais de 1.000.000€, (valor financiado pelos fundos comunitários);
- A construção do novo Centro Escolar em Viana, com um investimento total
superior a 2.200.000€, financiado também por fundos comunitários, obra que vem
ao encontro de antigas expetativas de toda a comunidade educativa e que con(Bernardino Bengalinha Pinto)
tribuirá decisivamente para uma melhoria do ensino do concelho, beneficiando
presidente.bengalinha@gmail.com
diretamente as nossas crianças, professores e respetivas famílias;
- As obras físicas do Balcão Municipal em Viana e Aldo i
nvestimento global realizado no atual mandato (até
cáçovas, num valor próximo dos 70.000€, com o objetivo
30/06/2013), comparativamente com igual período dos 2 mande modernizar e melhorar o atendimento da população,
datos anteriores, apresenta-se abaixo um gráfico comparaproporcionando ainda o acesso aos serviços municipais em
tivo, da rubrica orçamental “Aquisição de bens de Capital”.
melhores condições, por parte de pessoas com mobilidade
“Aquisição de bens de Capital”
reduzida;
- As obras de remodelação do estaleiro municipal em Viana, num valor global próximo dos 500.000€, suportadas
na sua totalidade pelo orçamento municipal, instalações
que vão melhorar significativamente as condições de trabalho dos funcionários municipais e consequentemente
contribuir para a prestação de serviços à população com
mais eficiência e qualidade;
- A obra de requalificação do centro histórico de Viana,
com um investimento total aproximado de 1.200.000€, financiada por fundos comunitários, integrada no Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana do Concelho, que contempla também os centros históricos de Aguiar e Alcáçovas. Esta obra de relevante importância para o concelho
integra uma intervenção de fundo que passa pela requaliMandato 2002-2005 Mandato 2006-2009 Mandato 2009-2013
ficação dos pavimentos, substituição de redes de águas e
Valores
em Euros
Fonte: Contabilidade CMVA
esgotos e de infraestruturas de iluminação pública com
luminárias tipo Led.
Se considerarmos que no atual mandato o montante da dí
Conclui-se assim que as obras em curso neste momento,
vida bancária da autarquia sofreu uma redução, graças a um
ascendem a um investimento superior a 3,5 milhões de eubom aproveitamento e aumento dos fundos comunitários
ros, valor a que se deve acrescentar o somatório de outras
(um assunto a que voltaremos oportunamente), facilmente
intervenções e aquisições nas áreas do desporto, da cultura,
se depreende que apesar da difícil conjuntura económica
da ação social, tempos livres, e por aí adiante. Deverão ainda
com que a atual gestão teve que conviver, é possível fazer
ser evidenciadas outras intervenções realizadas por adminisum balanço muito positivo do trabalho desenvolvido, onde o
tração direta, ou seja, por trabalhadores da autarquia, como
empenho e profissionalismo dos trabalhadores da autarquia
foi o caso das pavimentações da estrada de Sta. Catarina, das
se revelou determinante.
zonas industriais, de alguns bairros habitacionais, etc…, também de grande significado e importância para a qualidade de
Perante o trabalho realizado e os resultados efetivamente
vida das populações.
apresentados, termino com uma mensagem de confiança e
Para se ficar com uma ideia do trabalho desenvolvido e
esperança para o futuro do nosso concelho.

Gestão Autárquica

Presidente Bengalinha Pinto realçou a importância da Agenda 21 Local

Resultados da Agenda 21 Local apresentados no Cineteatro Vianense
Foram apresentados no passado dia 6 de abril, no Cineteatro Vianense, os resultados da elaboração da
Agenda 21 Local do Concelho de Viana do Alentejo. Durante o Fórum “Estratégia de Desenvolvimento e
Sustentabilidade” promovido em conjunto pelo Município de Viana do Alentejo, Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado e Juntas de Freguesias de Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo
foi ainda abordado o processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo, uma das ações
mais focadas durante o processo de implementação da Agenda 21 Local.
Na abertura da sessão, onde estiveram o Presidente da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bernardino Bengalinha Pinto e autarcas das três Juntas de Freguesia do
Concelho, foi elogiada por todos a participação cívica
da população durante os diversos fóruns de trabalho da
Agenda 21 Local. Bengalinha Pinto reforçou a ideia de que
o executivo quer “um desenvolvimento sustentado para
o concelho”. O autarca disse ainda que “é necessário articular a Agenda 21 Local com outros projetos e programas”. Assim sendo, estão previstos mais fóruns de trabalho com vista à implementação do Plano de Ação da
Agenda 21 Local.
Recorde-se que o projeto da Agenda 21 Local no Concelho
de Viana do Alentejo foi iniciado em 2010 com vista à
elaboração de um plano estratégico visando promover o
desenvolvimento sustentável. Das várias sessões saíram
180 ações e medidas a implementar, das quais se destacam 12 projetos âncora que incluem a Revisão do Plano
Diretor Municipal, a renovação da redes de abastecimento de água e saneamento, a reabilitação urbana, a
modernização administrativa, bem como a promoção de
soluções de acessibilidade e mobilidade, entre outros. Alguns destes projetos já se encontram em fase de implementação.
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No entanto, a implementação da Agenda 21 Local não é
apenas da responsabilidade do Município de Viana do
Alentejo que deu início ao projeto. O Plano é de todos e
a sua implementação carece do envolvimento de toda a
população. Para isso, o Município irá lançar os “Apelos 21”,
um instrumento de participação que visa o envolvimento
dos cidadãos e das várias associações da sociedade civil
no desenvolvimento sustentável do concelho.
A revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), já iniciada,
esteve também em discussão durante o fórum, uma vez
que, foi a ação que maior consenso gerou quanto às prio
ridades de implementação. Foram apresentados os motivos da revisão, o cronograma de trabalhos e as formas
de participação pública disponíveis.
Na sessão de encerramento estiveram presentes o Presidente da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central, Ângelo de Sá, o vogal executivo do INALENTEJO,
António Costa da Silva, a Presidente da Direção da Terras Dentro, Elsa Branco e o autarca de Viana do Alentejo,
durante a qual se deu destaque à importância destes projetos participados e à necessidade de estes se articularem
com as estratégias regionais de desenvolvimento territorial e de aplicação de fundos comunitários.
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Autarquia e RT Geo assinaram contrato para revisão do PDM

Revisão do PDM de Viana do Alentejo
Com vista à revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), foi
assinado no passado dia 21 de maio, um contrato entre o
Município de Viana do Alentejo e a empresa RT Geo, Planeamento e Ordenamento do Território. Um passo decisivo para o avançar efetivo dos trabalhos de um processo
que há muito era considerado necessário para o desenvolvimento do concelho de Viana do Alentejo.
Deste modo, pretende-se desenvolver um trabalho célere,
competente e eficaz, com sentido de responsabilidade e
apoiado numa estratégia sustentável criada em conjunto
com a população do concelho. Ao longo do processo vão,
igualmente, ser disponibilizados espaços à participação
de todos.
Na sequência da assinatura do contrato, teve lugar no
passado dia 24 de maio, uma reunião preparatória dos
trabalhos com a CCDR Alentejo, entidade que preside à
Comissão de Acompanhamento do processo de revisão e
com tutela em matérias específicas que compreendem o
conteúdo material do plano. Foram ainda apresentados
nesta reunião o plano e metodologias de trabalho, bem
como importantes orientações para a pressecução dos
trabalhos com sucesso.
Pretende-se com a Revisão:
- Elaborar um PDM de nova geração, para ser gerido em

ambiente de Sistema de Informação geográfica (SIG),
baseado numa estratégia de desenvolvimento futuro
definida em conjunto com a população ao logo do processo de Elaboração da Agenda 21 Local.
- Atualizar o plano à luz das novas exigências do regime
jurídico – desde os estudos de avaliação ambiental à
escala e métodos cartográficos;
- Rever perímetros urbanos e avaliar eficácia dos planos de pormenor em vigor;
- Estudar a definição de novos perímetros de áreas industriais;
- Delimitar uma nova REN (Reserva Ecológica Nacional)
à luz dos novos pressupostos constantes no Regime Jurídico (Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto) e de
acordo com as orientações nacionais, publicadas pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de
outubro.
- Rever a RAN (Reserva Agrícola Nacional), que consistirá sobretudo numa delimitação mais precisa e
adequada à realidade;
- Resolver problemas/constrangimentos inerentes à desatualização e imprecisão do Plano em vigor, nomeadamente os que se prendem com as zonas industriais e a
construção em Espaço Rural.

IMI na taxa mínima em Viana do Alentejo
Os munícipes do Concelho de Viana do Alentejo, de acordo
com a proposta da Câmara, pagam a taxa mínima do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).
A medida, já aprovada por unanimidade pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, estabelece a taxa mínima
de 0,3%. Com esta medida, a Câmara Municipal de Viana do
Alentejo pretende dar resposta às dificuldades económicas
que a população e as empresas atravessam, num período
particularmente difícil.
O executivo da autarquia tem mantido as taxas abaixo dos
limites máximos permitidos pelo Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, que varia entre 0,3% e 0,5%.
O IMI, uma taxa que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios (rústicos e urbanos) reverte para os municípios e substitui, desde 2003, a Contribuição Autárquica.
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Intervenção na rua dos Fragosos em fase de conclusão

Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo
Encontra-se em curso a empreitada de Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo, intervenção que integra o quadro de ações previstas para a Área de Reabilitação Urbana da Vila de Viana do
Alentejo, Alcáçovas e Aguiar delimitada no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Concelho.
O projeto delineado para a Requalificação do Centro Histórico da Vila de Viana do Alentejo, divide-se em 2 fases de modo
a minimizar os impactos financeiros e físicos que uma obra
desta envergadura acarreta. Neste momento está em curso
a 1ª fase que engloba o núcleo central da vila, uma vez que é
a zona mais antiga e que possui as infraestruturas mais deterioradas e que carecem de uma intervenção mais precoce
e urgente.
Assim, esta obra tem como objetivo primordial a requalificação do espaço público, paisagem urbana e respetiva valorização urbanística e cultural, bem como a melhoria do
desempenho dos serviços prestados à população ao nível do
abastecimento de água e redes de esgotos, infraestruturas
elétricas e de telecomunicações, incidindo sobre a rede de
abastecimento de águas; a rede drenagem de águas residuais
e pluviais; as redes de infraestruturas de eletricidade e telecomunicações e pavimentação das ruas e espaços públicos.
Estas intervenções traduzir-se-ão em grandes benefícios para
a população, como sejam:
• diminuição das perdas de água e melhoria da sua qualidade na rede de distribuição;
• redução do número de roturas nas redes de águas e diminuição da ocorrência de entupimentos, o que evitará
a interrupção do serviço para reparação, as oscilações na
pressão e melhoria da sua qualidade;
• separação entre as águas pluviais e os esgotos, o que em
termos ambientais permite melhorar o tratamento dos esgotos nas ETAR;
• melhoria da rede elétrica de baixa tensão, atenuando as
quedas de tensão;
• melhoria das infraestruturas de telecomunicações, ficando
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uma parte significativa enterrada e abrangendo a área total;
• repavimentação dos arruamentos substituindo o pavimento betuminoso degradado;
• melhoria da mobilidade no espaço público.
A cronologia deste projeto foi a seguinte:
• 12/10/2011: aprovação do projeto em reunião de câmara
• 14/12/2012: candidatura ao QREN/INALENTEJO
• 12/03/2013: Aprovação da candidatura
• 26/03/2013: início da obra (Rua Teófilo Braga)
• Investimento Total: 1.200.000€
• Comparticipação Qren/Inalentejo: 85% (aprox.)

Trabalhos de renovação das redes de esgotos, águas e eletricidade

viana do alentejo | boletim municipal

Projeto do Paço será apresentado a 6 Julho

Projeto de Arquitetura do Paço dos Henriques apresentado em Alcáçovas
No próximo dia 6 de julho, a partir das 18h00, será apresentado no salão da Junta de Freguesia, em Alcáçovas, o
Projeto de Arquitetura do Paço dos Henriques da autoria
do arquiteto José Filipe Ramalho, da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.
Recorde-se que foi durante o atual mandato que o município de Viana do Alentejo assinou um contrato de cedência
do imóvel com o Estado Português, por um período de 20
anos, renováveis.

Tal situação permite agora ao município promover uma
candidatura a fundos comunitários com vista à recupe
ração do Paço dos Henriques.
O projeto de arquitetura, que resulta de um estudo de
utilização do Paço dos Henriques, aprovado pela população, abarca várias valências culturais, nomeadamente
uma biblioteca, um posto de turismo, um espaço para exposições, um pequeno auditório, um núcleo documental e
um núcleo museológico.

Paço dos Henriques alvo de obras de conservação
Recentemente, a Autarquia de Viana do Alentejo e a Junta
de Freguesia de Alcáçovas efetuaram um conjunto de intervenções no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, com
vista à sua conservação.
A intervenção incluiu a conservação e pintura das paredes
exteriores e ainda a manutenção das portas.
Recorde-se que desde que a Câmara é responsável pelo
espaço, tem vindo, ao longo do tempo, a efetuar obras
de manutenção no edifício para atenuar o seu estado de
degradação.

Paço dos Henriques com nova apresentação

Processo de implementação de
topónimos
Está em fase de conclusão o processo de implementação
de topónimos nas três freguesias do concelho. Trata-se de
um processo moroso dado o número de ruas a que foram
atribuídos topónimos – 28 ruas em Viana do Alentejo, 40
em Alcáçovas e 10 em Aguiar.
Recorde-se que este processo visa suprir algumas carências em matéria de toponímia no concelho onde existiam
ainda lugares e arruamentos sem qualquer designação.

Todas as ruas como esta terão nova designação e placa toponímica

07

Urbanismo e Obras Municipais

Construção do Centro Escolar de Viana do Alentejo
Continuam a um ritmo normal os trabalhos de construção do Centro Escolar de Viana do Alentejo. Tudo
indica que durante este ano a escola já esteja ao serviço da comunidade educativa.
Entretanto, o Município de Viana do Alentejo com a colaboração da Comissão Administrativa Provisória (CAP) do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e das professoras responsáveis do 1º Ciclo e do Pré-Escolar, está a

desencadear os procedimentos de aquisição de mobiliário
escolar, de material didático e de material informático/
multimédia para equipar o novo Centro Escolar de Viana
do Alentejo.

Sala de aula com vista para o páteo interior

Empreitada de remodelação do Estaleiro Municipal
A empreitada de remodelação do estaleiro municipal está
a avançar a bom ritmo, tendo já decorrido os trabalhos de
montagem de cobertura, e execução de paredes.
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Com esta obra será assim possível melhorar as condições
de trabalho do pessoal afeto aos serviços municipais, para,
consequentemente, melhorar as respostas à população.
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Colocação de árvores no loteamento do Forno do Tijolo em Aguiar
No loteamento do Forno do Tijolo, em Aguiar, foram plantadas cerca de 40 árvores nos passeios e nos arruamentos
de forma a ser dado um enquadramento com a paisagem
envolvente, a criar zonas de sombra no Verão para os
peões e os automóveis, a regular o conforto climático e
visual do local.

bairro, cujo envolvimento permitiu melhorar este processo. As diferentes opiniões dos habitantes daquele
loteamento foram tidas em conta e permitiram a realização de um melhor trabalho desta obra, que ainda se
encontra em desenvolvimento.

O posicionamento das árvores foi compatibilizado com
os condicionalismos existentes – entre outros: esgotos,
águas, telecomunicações e gás – e a escolha das espécies
teve como critério a seleção de árvores ornamentais e
tradicionais dos jardins portugueses, de folha caduca e
com dimensão adequada ao local.
Este foi um trabalho participado pelos moradores do

Sistema de Rega Automático nas
Rotundas de Aguiar

EB1 de Aguiar vai receber novos
melhoramentos

Recentemente, nas rotundas em Aguiar, foi colocado um
sistema de rega automático.
A sua implementação tem como grande objetivo aumentar
a eficiência da rega nas plantas, diminuindo as perdas de
água e disponibilizando uma quantidade de água adequada
para cada espécie. Este novo sistema permite também que
os funcionários possam dispor de mais tempo para outros
trabalhos.

Durante o período das férias de verão, vão ter início as
obras de requalificação do pátio coberto da EB1 de Aguiar.
A intervenção inclui a requalificação do pátio coberto, a
instalação de novos sanitários e a pintura das infraestruturas.
A intervenção visa melhorar as condições de toda a comunidade escolar e proporcionar mais segurança a todas
as crianças.
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Empreitada de Requalificação dos Jardins do Maufouro

Empreitada de Requalificação dos Jardins do Mauforo
Está atualmente a decorrer a Empreitada de Requalificação dos Jardins do Mauforo, em Viana do Alentejo. Uma
intervenção que visa melhorar e modernizar esta zona urbana da vila no que diz respeito aos seus usos e funções.
O conceito desta intervenção assenta em temas relacionados com as actividades tradicionais de exploração dos
sistemas naturais da paisagem, valorizando a identidade
cultural e social de Viana do Alentejo.
Desta forma a matriz destes jardins é orientada por temas:

• Tema 1: Jardim das pedras;
• Tema 2: Jardim do barro;
• Tema 3: Jardim da luz;
• Tema 4: Jardim da sombra;
• Tema 5: Jardim de aromas;
• Tema 6: Jardim do mármore.
Esta é uma obra com um valor de 147.552,01€ e é comparticipada pelo FEDER em 125.419,21€. A sua conclusão está
prevista para este Verão.

Empreitada de requalificação da envolvente ao Parque de Mercados e
Feiras de Viana do Alentejo.

Discoteca
Zona T

Estrada

Comand

Para além da integração coerente deste espaço na malha
urbana, será construído um arruamento fronteiro ao loteamento do Mauforo o qual terá estacionamento para
os utentes que desejarem frequentar o espaço verde ou o
Parque de Mercados e Feiras.
A zona verde será constituída por árvores autóctones as
quais estabelecerão uma ligação visual e funcional com a
Serra de S. Vicente e constituirão zonas de sombra para
recreio e lazer.

A linha de água existente será e manilhada de forma a ser
garantida a circulação pedonal entre o bairro do Mauforo
e a zona comercial desta zona da vila (EN 384).

ante Fa
ria Melo

A empreitada de requalificação da envolvente ao Parque
de Mercados e Feiras de Viana do Alentejo, iniciada durante este mês, tem como objetivos de articular os Jardins
do Mauforo e a rotunda da Zona Industrial de Viana do
Alentejo e de recuperar a sua paisagem degradada.

Envolvente do Parque de Mercados terá nova paisagem
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Mapa da zona que será intervencionada
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Cemitério
Intermarché

Loja
Social

Mapa com área de implementação do passeio

Empreitada de construção de passeio da Rotunda de Zona Industrial ao
Cemitério de Viana do Alentejo
No dia 28 de maio iniciou-se a “empreitada construção de
Passeio da Rotunda de Zona Industrial de Viana do Alentejo ao Cemitério de Viana do Alentejo” ao longo da ER 384,
na saída de Viana do Alentejo para Portel.
A circulação automóvel neste troço de estrada é muito
significativa, pondo muitas vezes em risco a integridade
física dos peões, obrigados que são, nas suas deslocações
ao cemitério da Vila, a ocupar parte das faixas de rodagem.

mento paisagístico e servirá de apoio, à estadia, recreio e
lazer, para o passeio que irá ligar este local ao cemitério de
viana do Alentejo.
A proposta procura evidenciar uma conceção de conjunto
e de multifuncionalidade, compatibilizando os seus usos e
as suas funções com a sua envolvente. A vegetação que se
propõe é aquela que pertence aos jardins tradicionais portugueses cujas necessidades de água são reduzidas, após
período de adaptação, desenvolvimento e crescimento.

A intervenção neste espaço constituirá o seu enquadra-

Início dos trabalhos junto à ER 384

O novo passeio dá seguimento ao já existente até à rotunda da ZIVA

Áreas de serviço de autocaravanas em fase de conclusão
As áreas de serviço para autocaravanas de Alcáçovas e
Viana do Alentejo estão já em fase de conclusão, estando
agora a ser concebidas as respetivas placas informativas.
Estes equipamentos permitirão aos autocaravanistas
efetuar reabastecimentos de água potável e o despejo de
águas sujas e resíduos.

Com estas 2 áreas de serviço o concelho fica dotado de
condições para receber turistas em trânsito, fomentando
também a sua permanência no concelho e, consequentemente, contribuindo para a dinamização da economia local.

Área de Serviço de Alcáçovas

Área de Serviço de Viana do Alentejo
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Ação Social

Maria Elisa Borges voltou a formar voluntários no concelho

Banco Local de Voluntariado realiza em Alcáçovas uma ação de
formação geral em Voluntariado
No passado dia 4 de maio, o Banco Local de Voluntariado de Viana do Alentejo promoveu, nas instalações
da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, uma ação de Formação Geral em Voluntariado, que contou
com o envolvimento de 16 participantes.
Esta ação, ministrada por Maria Elisa Borges, coordenadora técnica do Conselho Nacional para a Promoção do Vo
luntariado, pretendeu consciencializar a população para
a importância do Voluntariado como fonte de aprendizagem e mudança. Serviu ainda para preparar o voluntário para enfrentar a realidade social, dotando-o de competências que serão, no desempenho da sua função, uma
mais-valia.
Durante a sessão foi, igualmente, assinado um protocolo
de colaboração entre o Conselho Nacional Para a Promoção do Voluntariado e a Câmara Municipal de Viana
do Alentejo que levou à criação do Banco Local de Volun-

tariado, ao qual caberá, a promoção e o desenvolvimento
do Voluntariado na sua área de intervenção, em cooperação com as organizações promotoras. Recorde-se que
os Bancos Locais de Voluntariado são estruturas locais
de âmbito concelhio que têm um papel relevante que se
traduz numa maior eficácia na utilização dos recursos e
na dinamização das vontades locais.
Pode contactar o Banco Local de Voluntariado de Viana
do Alentejo através do correio eletrónico: voluntariado@
cm-vianadoalentejo.pt ou por intermédio do número de
telefone: 266 930 010.

Cartão do idoso confere ainda mais vantagens
Os cartões sociais do reformado, pensionista e idoso estão
a ser entregues desde o início de abril, no Balcão Municipal,
em Viana do Alentejo, e no posto avançado de Alcáçovas
(Delegação da Câmara).
Ao aderirem ao cartão os munícipes dispõem de um conjunto de vantagens, agora também ao nível de descontos
na aquisição de bens e serviços em empresas aderentes no
concelho (ver quadro da página 13).
Outra das vantagens importantes do cartão é a possiblidade de acesso à oficina domiciliária, que permite a realização de intervenções nas habitações dos idosos, com um
custo máximo de 400€, por ano, por habitação.
Entrega dos cartões continua no Balcão Municipal
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Vantagens do Cartão do Idoso em Empresas do Concelho

Obra 150 da Oficina domiciliária
Desde 2009, altura em que foi criada a Oficina Domiciliária, 164 idosos beneficiaram de pequenas reparações nas
suas habitações.
Já este ano foram efetuadas 29 intervenções essenciais
para a melhoria da qualidade de vida da população mais
idosa.
É o caso de Francisco Saúde e a esposa Francisca Paitio
que vivem em Viana do Alentejo. Tiveram conhecimento
da existência da Oficina Domiciliária por outros idosos.
Até ao momento, não tinha sido necessário recorrer aos
seus serviços, todavia, “os poucos recursos financeiros
foram-se acabando e decidimos pedir ajuda à Câmara
para colocar uma grade numa janela”, lembra Francisca
Paitio, 78 anos. Uma pequena obra que para estes idosos
faz toda a diferença.
Esta obra foi a número 150 concluida pela autarquia, desde que, o programa se iniciou.
Os idosos reconhecem a importância desta medida. Francisca Paitio lembra “que há cada vez mais gente a precisar e toda a ajuda é bem-vinda”.

Francisca Paitio

Oficina Domiciliária - Obras Concluídas

Colocação de grade em janela
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Ação Social

Casa cheia na Inauguração da Sede da Associação de Reformados de Viana do Alentejo

Reformados de Viana do Alentejo inauguram sede
A sala foi pequena para acolher todos os que quiseram
assistir à inauguração da sede da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo, no passado dia 13 de maio. Presentes na cerimónia, para além de
membros da direção da associação, estiveram também o
presidente da Câmara Municipal, Bernardino Bengalinha
Pinto e a diretora do Centro Distrital de Segurança Social
de Évora, Sónia Ramos Ferro.

Francisco Fonseca, membro da direção da associação,
aproveitou a ocasião para agradecer a todos aqueles que
nos últimos anos com os seus donativos ajudaram a erguer a sede da associação.
O presidente da Câmara começou por felicitar “todos
aqueles que contribuíram para que o dia de hoje fosse
uma realidade”. Bengalinha Pinto destacou ainda o apoio
dado pelo município ao longo de todo o processo, salientando o trabalho permanente que desenvolve na área
social, nomeadamente para os idosos e para os mais
carenciados e aproveitou para lembrar algumas medidas implementadas nos últimos anos. Casos do cartão do
idoso; a oficina domiciliária que desde 2009 já efetuou
150 intervenções nas habitações dos idosos; a distribuição
em parceria com a Delta Cafés de 20 cabazes no natal a
idosos carenciados; a criação da Loja Social; a parceria
com os “Médicos do Mundo” que fizeram um inventário
dos idosos que vivem em montes isolados, bem como
uma parceria com a segurança social para o Programa
Conforto Habitacional que possibilitou melhorar as condições de vida de 6 idosos no concelho.

Com a esperança de vida a aumentar, a Câmara Municipal
de Viana do Alentejo apostou também na cultura, lazer e
desporto. Nesse sentido, o autarca enumerou um conjunto de iniciativas destinadas a esta camada da população
como é o caso da Semana Sénior, Marchas Populares do
Concelho, Oficina Aberta (espaço intergeracional), Clube
de Saúde Sénior, Polo de Viana do Alentejo da Universidade Sénior Túlio Espanca/Escola Popular da Universidade
de Évora e ainda as aulas de hidroginástica sénior.
Bengalinha Pinto considera que “apesar do contexto social e económico difícil em que vivemos, a Autarquia
tem desempenhado um papel pró-ativo na área social”,
destacando ainda o trabalho em rede para aproveitar os
poucos recursos existentes e as oportunidades. E, mostrou ainda disponibilidade para trabalhar com todas as
entidades no apoio aos idosos e mais carenciados, apelando à solidariedade e união em tempos de crise.
A diretora do Centro Distrital de Segurança Social de
Évora deu os parabéns a todos aqueles que estiveram envolvidos no planeamento, execução e abertura deste novo
equipamento. Sónia Ramos Ferro realçou, igualmente, o
contributo da população, “um gesto generoso e altruísta
que significa muito mais do que qualquer subsídio do
Estado”. A mesma responsável garantiu que o trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido permitiu ter hoje no
concelho de Viana do Alentejo 5 lares de idosos em funcionamento que dão resposta a 243 utentes, 2 serviços
de apoio domiciliário que dão resposta a 60 utentes, 3
centros de dia que dão apoio a 47 utentes e 2 centros de
convívio que dão resposta a 87 utentes.

Marchas do Concelho juntam jovens a idosos
À semelhança de anos anteriores, a Marcha Popular do Concelho
de Viana do Alentejo saiu, mais uma vez, à rua. Com a sua alegria
e boa disposição os marchantes voltaram a desfilar no mês de
junho, nas 3 freguesias do concelho, Aguiar, Viana do Alentejo,
Alcáçovas, e também no Seixal e na Vidigueira.
A Marcha é constituída por 56 marchantes de todas as idades.
Com coreografia de João Rosado e música da Banda da Sociedade União Alcaçovense a marcha tem este ano como padrinhos
Salomé Pires e Paulo Manzoupo.
Nesta edição, o vermelho, o preto e o prateado foram as cores
escolhidas para o traje dos marchantes.
As marchas populares são promovidas pelo Município de Viana
do Alentejo.
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Conselho Local de Ação Social desenvolve metodologias participativas
Como consequência do agravamento da situação social
no nosso País e em virtude do trabalho de proximidade
realizado pelo Município com a população, é fundamental
a atualização do Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento Social (PDS). Assim, o Conselho Local de Ação
Social de Viana do Alentejo, no âmbito do Programa Rede
Social, promoveu durante o mês de abril a realização de
quatro sessões participativas com informantes-chave em
diversas áreas sociais. Já em junho realizaram-se 4 workshop’s de planeamento estratégico.
Realizaram-se sessões sobre as seguintes temáticas: Emprego, Educação e Formação, Saúde e Habitação. Neste
processo participativo de consulta e recolha de contri
butos participaram mais de 60 técnicos e dirigentes de instituições do Concelho de Viana do Alentejo. Brevemente
seguir-se-á uma apresentação pública dos documentos estratégicos de planeamento social, nomeadamente o Diagnóstico Social e o PDS do Concelho de Viana do Alentejo.

Sessão sobre educação e formação

Sessão sobre saúde

Sessão sobre emprego

Munícipes de Alcáçovas recebem diploma de Competências Básicas em TIC
nanciado pelo INALENTEJO, Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento. Decorre no terreno desde junho
de 2012 e termina em novembro de 2013, no Distrito de
Évora. O projeto é coordenado pela CIMAC - Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central e conta com a colaboração do Município de Viana do Alentejo.

Câmara, Junta de Alcáçovas e CIMAC entregaram diplomas

No passado dia 22 de abril, 16 munícipes da freguesia de
Alcáçovas que frequentaram uma ação de formação em
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), recebe
ram os Diplomas de Competências Básicas em TIC. Estas
ações tiveram lugar dias 15, 17, 19 e 22 de abril, junto à
Praça da República.

O objetivo primordial deste projeto é contribuir de um
modo eficaz para o combate à infoexclusão no Distrito
de Évora, através da execução de um conjunto de atividades dirigidas a públicos específicos, identificados como
info-excluídos ou no limiar da infoexclusão, bem como cidadãos detentores de conhecimentos rudimentares, mas
cujo papel que desempenham na sociedade requer uma
maior capacitação nestes domínios.
Com esta ação em Alcáçovas, ficou completa a visita a
todo o Concelho de Viana do Alentejo. De entre os principais resultados, destacamos os seguintes: 165 utilizadores
do Posto Móvel, entregues 46 Diplomas de Competências
Básicas em TIC num total de 74 horas de formação e certificação.

Recorde-se que o projeto Infraestruturas TIC – Itinerância
do Posto Móvel de Acesso à Internet, é um projeto fi-
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Dia da Criança comemorado no Cineteatro Vianense

O Concelho de Viana do Alentejo comemora o Dia Mundial da
Criança
Para assinalar mais um Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal de Viana do Alentejo e as Juntas
de Freguesia do Concelho promoveram dia 3 de junho, no Cineteatro Vianense, o espetáculo “O Raio da
Matemática”, produzido pela companhia Era Uma Vez, Teatro de Marionetas.
A peça conta a história de Matias que, irritado com a
Matemática, resolve criar um clube especial só para quem
detestasse a dita Senhora. E para isso conta com o seu
amigo Jerónimo que, por acaso, acaba por descobrir um
mapa do tesouro. Resolveram ir em busca da Fortuna e
seguir as pistas do mapa que os levou ao Mundo do Ar, ao
Mundo da Água, ao Mundo da Terra, ao Mundo do Fogo
e ao Mundo dos Nadas. Depois de muitas peripécias e
alguns perigos os nossos heróis irão descobrir o Tesouro
e partilhá-lo com o público.
A comemoração de mais um Dia Mundial da Criança continua a ter um significado muito especial e, ao contrário
do que se pensa, não é só uma festa onde as crianças
ganham presentes. Deste modo, a Câmara Municipal de
Viana do Alentejo e as Juntas de Freguesia do Concelho,
empenhadas na sua missão de promover a educação
global das crianças e, simultaneamente, a sua felicidade

através de vivências bastante relevantes para o seu desenvolvimento, pretenderam comemorar este dia de forma
entusiasta, com todas as crianças do pré-escolar e alunos
do 1.º Ciclo do concelho.

Crianças de Alcáçovas à saída do Espetáculo “O Raio da Matemática”

Alunos de Alcáçovas visitam Central de Triagem da AMCAL
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No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore, da
Floresta e da Água que se assinalaram dias 21 e 22 de março,
cerca de 124 alunos do jardim-de-infância e 1º ciclo de Alcáçovas, visitaram dias 8, 10 e 15 de abril a Central de Triagem da
AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central.
Com esta iniciativa pretendeu-se sensibilizar os mais novos
para a separação do lixo doméstico em casa, junto da família,
e informar sobre as vantagens e os processos a utilizar na
separação dos resíduos.
No final da visita, as várias entidades envolvidas – AMCAL,
Junta de Freguesia de Alcáçovas, Câmara Municipal de Viana
do Alentejo e Sociedade Ponto Verde – ofereceram uma lembrança a cada criança.

Dia da Árvore assinalado com visita à AMCAL
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Aprender a Empreender nas Escolas do Concelho de Viana do Alentejo
Encontra-se concluído o conjunto de sessões de empreendedorismo levadas a cabo junto das oito turmas das Escolas
do Concelho (Escola de São João, Escola EBI/JI das Alcáçovas
e Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa) no ano
letivo 2012/2013 e que abrangem o 1º, 2º, 6º, 7º e o 9º ano
de escolaridade. Estas sessões enquadram-se no projeto de
Empreendedorismo “Aprender a Empreender nas Escolas do
Concelho de Viana do Alentejo”, fruto de uma parceria entre
o Município de Viana do Alentejo, a Junior Achievement Portugal e a Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento
Integrado e que visa a promoção de um espírito empreendedor, abrindo perspetivas de futuro, apoiando no desenvolvimento cognitivo das nossas crianças e jovens e contribuindo
para uma atitude pró-ativa ao longo da vida.
Este foi o segundo ano de implementação do projeto, no qual
participaram 171 alunos e foram abordados nas sessões os
temas definidos no programa de acordo com o ano de escolaridade.
Para além das turmas, alunos e professores envolvidos, o projeto contou com a colaboração de oito voluntários, tendo
cada um a seu cargo a dinamização das sessões em regime
de voluntariado na respetiva turma e a promoção das atividades de acordo com cada um dos temas. Os voluntários e
professores receberam, antes do início das sessões em sala,
formação ministrada pela Junior Achievement Portugal com
o intuito de conhecerem os programas aplicados a cada ano

Entrega de certificados de participação na Escola de S. João

de escolaridade, os materiais didáticos a serem utilizados e as
metodologias a serem aplicadas.
De salientar que este ano a adesão à participação no programa foi superior à do ano transato, tendo englobado mais
turmas e, consequentemente, mais alunos e voluntários, o
que denota o reconhecimento da importância do projeto.
No final das sessões de trabalho, foi unânime entre os participantes neste projeto que a iniciativa foi um verdadeiro su
cesso e que serviu para despertar nas crianças e adolescentes
um espírito empreendedor que promove e apoia a capacidade de decisão e argumentação, no fundo, é um despertar
para a realidade social e económica em que estão inseridos.

Apresentação e entrega do livro “O Senhor Empreendedorismo”

Com vista a estimular o empreendedorismo das crianças do
Concelho, o Município de Viana do Alentejo promoveu no
dia 29 de maio duas sessões para apresentação e entrega do
livro “O Senhor Empreendedorismo” editado pela Betweien
e que contou com a presença do autor Narciso Moreira. O
livro apresenta a temática do empreendedorismo e das competências empreendedoras associadas de uma forma simples,
lúdica e pedagógica às crianças, com idades compreendidas
entre os 6 e 12 anos.

competências empreendedoras a partir da realidade que envolve o público infantil.
Dando sequência ao “Aprender a Empreender nas Escolas do
Concelho de Viana do Alentejo”, o livro foi entregue e autografado pelo autor aos 57 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico
da EBI/JI de Alcáçovas e da Escola de São João de Viana do
Alentejo, onde foram lecionados os programas temáticos englobados no projeto.

A importância do Livro “O Senhor Empreendedorismo” resulta da necessidade de integrar, nos primeiros anos de escolarização, programas de promoção do Empreendedorismo que,
por um lado, procurem introduzir no léxico dos mais novos
a terminologia associada ao empreendedorismo, e que, por
outro lado, permitam o trabalho de desenvolvimento das

Município tem promovido o empreendorismo junto dos mais novos

Alunos do 1º ciclo de Alcáçovas com o autor
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Oficina Aberta

Educação em imagens
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Bolsas para o ensino superior e prémios para o ensino secundário

Banco de Manuais Escolares

Universidade Sénior

Empreendedorismo nas escolas

Educação Ambiental

Aulas das Aec´s na Piscina Municipal de Alcácovas
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Associação de Pais de Viana do Alentejo e Aguiar
“. A criança sabe muita coisa. E gosta de contar, de fazer, de ajudar.
Crescer é também sentir que nos ouvem e nos aceitam e fazer aquilo de
que somos capazes.
. Ter filhos pequenos é também aprender a colaborar com outros pais e
vizinhos na organização de passeios, visitas, brincadeiras e tantas outras
actividades ao alcance de qualquer pessoa.
. Quando uma criança lhe falar, dê-lhe atenção. Ela descobre o mundo
com a sua ajuda. Ninguém gosta de ser ignorado, muito menos uma
criança.
. Fazer um brinquedo de madeira ou de cana com os seus filhos é plantar o sonho e a amizade no coração das crianças e povoar este Pais de
plantas, papagaios e tantos outros testemunhos do que de melhor existe
em nós.
. A rua tem de servir para brincar. Transformá-la num local de des
coberta seguro e agradável para as crianças, depende, em parte, da nossa
força de vontade.
. Os caminhos e veredas foram feitos para aproximar as pessoas. Passear
com um grupo de crianças, parar numa sombra, pescar e merendar são
actividades fáceis de realizar de que só nos esquecemos porque deixámos crescer dentro de nós sebes de cardos que nos separam do que vale
mesmo a pena fazer.
. Correr, saltar, trepar é para as crianças tão necessário como ter de
comer e ser amados. Os locais bonitos, com árvores, terra e água têm de
existir nos sítios onde vivemos. Lutar por eles é garantir uma infância
mais feliz.
.Em cada rua, casa ou bairro há sempre lugar para uma flor, uma árvore,
um canteiro. Cuidar das plantas com as crianças é um belo exercício
de amor.
. Ter uma casa aberta em cada bairro e aldeia com livros, pincéis e tintas,
brinquedos e alguém disponível para receber as crianças, é meio caminho andado para todos, incluindo os adultos terem outro brilho no olhar.
. Viver com os outros, não se ensina. Aprende-se com adultos que se
encontram nas associações, colectividades e centros culturais para conversar, ler um livro, ter uma actividade de grupo. São os actos, mais do
que as palavras, que transformam o mundo.”
(Domingos Morais in Revista Cais / Março 2013)

A Associação de Pais de Viana e Aguiar está empenhada em
criar um espaço na comunidade que seja uma casa aberta às

crianças, onde desde o apoio ao estudo,
mas também atividades lúdicas, artesanais e artísticas possam estar ao seu
alcance.
Espaço em que as crianças sejam ouvidas, onde seja possível criar diálogos
construtivos e motivadores. E onde os
pais se encontrem para falar de assuntos do seu interesse, organizar ações,
planear participações.
Sabemos que é um projeto ambicioso,
mas não impossível. Precisamos de pessoas que abracem a ideia
e queiram fazer parte!
Com a Santa Casa da Misericórdia que nos cedeu as instalações,
o apoio da Câmara (e prometido o da Junta), estamos a recuperar o espaço do antigo Centro de Saúde.
Vamos ainda precisar de mobilar o espaço, pelo que agrade
cemos contributos de mesas, cadeiras, estantes, livros, jogos,
materiais de pintura, etc.
Numa altura em que cada vez há menos investimento na educação, pensamos que, em conjunto, podemos ser um contributo
importante para a melhoria da educação das nossas crianças.
Iremos aderir ao Banco Local de Voluntariado como entidade
acolhedora de voluntários, para este projeto. E construir pontes
e laços com todas as entidades e pessoas interessadas.
Voltaremos a dar notícias.
Até breve
A Associação de Pais

Contactos
....................................................................................................
telemóvel: 966 108 733
www.aevianadoalentejo.edu.pt/associacao-de-pais-enc-edu
e-mail: associacaopaisvianaeaguiar@gmail.com

Associação de Pais da Escola EBI/JI de Alcáçovas
No passado dia 5 de maio a Associação de Pais da Escola EBI/JI
de Alcáçovas comemorou o dia da
Mãe, com a realização de um percurso pedestre na área do Monte
do Seixo da Oliveira.
Este Monte, autêntico Museu
Rural em ruinas, está situado na
antiga Canada Real, perto deste
lugar existem ruínas de um enorme forno de Carvão e também se pode admirar a copa de uma das maiores Azinheiras
da Península Ibérica.

Esta atividade iniciou-se pelas 9h00 e decorreu até cerca
das 12h30 com a companhia dos/as nossos/as filhos/as, pelos
caminhos rurais desfrutando para além de belas paisagens
alentejanas, também da realização de atividades desportivas
ao ar livre com os/as nossos/as filhos/as sob a sombra de uma
das maiores Azinheiras da Península Ibérica. Esta Associação
de Pais teve também em vista sensibilizar a comunidade e
os mais pequenos para a preservação da natureza (fauna e
flora ambiental) e desenvolver carinho e admiração por espécies, que têm tanto direito de habitar esta zona como nós,
sendo nossa responsabilidade minimizar o impacto humano
no meio-ambiente. Um Guia Local da Associação Amigos das
Alcáçovas acompanhou todo o passeio.

Pais e filhos em passeio pedestre

Contacto das crianças com a natureza foi um dos objetivos do dia
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Lançamento de balões na Quinta da Joana

Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de
Viana do Alentejo associou-se, no passado mês de abril, à
campanha nacional Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis (MPMTI) 2013 promovida pela Comissão Nacional de
Crianças e Jovens em Risco. Esta campanha tem como objetivo consciencializar a comunidade para a importância da
prevenção dos maus-tratos na infância, do fortalecimento
das famílias no sentido de uma parentalidade positiva e
ainda do fundamental envolvimento comunitário, tendo
como lema “Junto/as fazemos a diferença”.
A CPCJ de Viana do Alentejo juntou-se a este apelo e promoveu junto dos alunos das escolas de Viana do Alentejo
e de Alcáçovas esta campanha através da dinamização de
atividades semanais.
Na 1ª semana os alunos do 5º C criaram um folheto para
distribuir junto dos seus colegas onde era apresentada a
história do Laço Azul, mote da campanha do MPMTI, que
posteriormente distribuíram pelos restantes alunos da Escola. O laço azul é o símbolo da campanha MPMTI nos
EUA e simboliza as nódoas negras que ficam nas crianças
vítimas de violência. A CNPCJR decidiu este ano divulgar e
promover este simbolismo na nossa campanha nacional.
Na 2ª e 3ª semana os alunos do 6º ano do 2º ciclo e do
9º ano do 3º ciclo das escolas de Alcáçovas e de Viana do
Alentejo, assistiram a sessões de cinema onde foram exibidos o filme “Jaime” (2º ciclo) e o filme “Um sonho possível”
(3º ciclo). A exibição destes filmes permitiu um momento
de reflexão e partilha sobre os Direitos da Criança e sobre

a forma como, por vezes, é exercida
a violência sobre as nossas crianças
e jovens.
Na 4ª semana foi a vez dos mais
pequenos do pré-escolar e do 1º ciclo,
que participarem nesta campanha
desenhando e decorando cartolinas com pequenos laços
azuis que, seguidamente, expuseram num mural que ficou
patente nas suas escolas.
Acreditamos que a prevenção é o meio mais eficaz para
a diminuição da violência sobre as crianças e esta só é
possível com a participação e o envolvimento de toda a
comunidade, porque é a comunidade que tem o dever de
proteger aqueles que são mais fracos e que não se podem
defender.
No dia 25 de maio, no âmbito da 8ª Semana da Prevenção
dos Maus Tratos Infantis (Associação Chão dos Meninos),
e de forma a comemorar o seu 6º aniversário, a CPCJ de
Viana do Alentejo organizou um cordão humano em Viana
do Alentejo. Esta iniciativa visou, mais uma vez, alertar e
sensibilizar a comunidade para a prevenção dos maus tratos infantis. Embora a participação tenha ficado um pouco
abaixo das expetativas, não quisemos deixar de assinalar
esta data com uma caminhada até à Quinta da Joana e o
lançamento de 200 balões azuis.
A Presidente da CPCJ de Viana do Alentejo
Susana Belga

Alteração na Presidência da CPCJ de Viana do Alentejo
No passado dia 21 de maio, realizou-se uma reunião da
comissão alargada da Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens em Risco de Viana do Alentejo, para eleição de
novo(a) presidente. De acordo com a Lei de Promoção e
Proteção de Crianças e Jovens em Risco, os mandatos dos
membros das CPCJ, são limitados a 6 anos, pelo que foi
necessário proceder-se quer à substituição de alguns membros quer à realização de eleições, uma vez que, a nossa
presidente era comissária há 6 anos. Foi com a certeza
de um excelente trabalho realizado que esta comissão se
despediu da Susana Belga. Desde o início desta comissão
que a Susana, em representação da Associação Terra Mãe,
demonstrou toda a dedicação e empenho no trabalho em
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prol da proteção das crianças e jovens do concelho de
Viana do Alentejo, pelo qual gostaríamos aqui de agradecer
o trabalho realizado e com a certeza de que continuaremos
a contar com o seu conhecimento, experiência na defesa e
proteção dos direitos das nossas crianças.
Aos restantes membros que pelos motivos acima indicados
também tiveram que ser substituídos queremos também
deixar um enorme agradecimento e a certeza de que sem
eles o nosso trabalho não seria eficaz.
Desejamos também dar as boas vindas aos novos membros
desta comissão e os votos de um excelente trabalho.
A CPCJVA
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A Terra Mãe assinalou o Dia da Família

Indo de encontro aos objetivos da Associação TERRA MÃE,
no sentido de estabelecer com a família uma relação de
confiança e suporte que lhe permita desempenhar a ela
própria um papel de agente de mudança, promovendo
a melhoria do exercício das funções sociais e parentais,
no passado dia 15 de maio – Dia Internacional da Família
- propusemos às CRIANÇAS da creche da Santa Casa da
Misericórdia de Alcáçovas e do pré-escolar da EBI/JI de Alcáçovas que desenhassem a sua família e viessem passear

à sede da Terra Mãe para
construirmos juntos um
MURAL GIGANTE.
Assim aconteceu. Construímos juntos um mural cheio
de cores, afetos e rabiscos que enchem agora de
alegria a entrada da nossa
Associação, a qual podem
visitar.
No final, todas as crianças
comeram uns docinhos e sumo fresquinho para reporem
as energias!
Foi ainda entregue uma pequena lembrança com uma
breve descrição de alguns tipos de família e uma pequena
proposta para os pais: “todos podemos fazer alguma atividade especial diariamente em FAMÍLIA. Deixamos ainda
algumas sugestões para aproveitarem melhor o tempo
que passam juntos: “Vá com a criança ao teatro, leia um
livro com a criança, observem as estrelas juntos, reforce
os sucessos da criança, façam um desenho juntos, brinquem, façam um bolo juntos e tantas outras coisas!!!”
Obrigada a todos os pequenos e grandes colaboradores.
Os desenhos estão MARAVILHOSOS. Acreditamos que estas pequenas ações fazem toda a diferença na vida das
nossas famílias.

Associação Terra Mãe
www.terramae.pt

Workshop de Hiperactividade e Défice de Atenção
No passado dia 29 de maio e integrado nas comemorações
do 12º Aniversário da Associação Terra Mãe, a Equipa Local
de Intervenção Precoce de Viana do Alentejo promoveu
um Workshop com a temática “Hiperatividade e Défice
de Atenção”, dinamizada pela Associação Portuguesa de
Pessoas Com Dificuldades de Aprendizagem Específicas.
O mesmo teve lugar no Cineteatro Vianense, pelas 14h30,
com uma adesão bastante significativa por parte da comunidade em geral.
A Hiperatividade com Défice de Atenção carateriza-se
por um conjunto de comportamentos típicos, nomeadamente a desatenção, agitação motora, impulsividade,
irrequietude e imaturidade o que condiciona o desem-

penho escolar e as competências psicossociais. É uma perturbação de carácter permanente e tem vindo a suscitar
inúmeras dúvidas tanto no diagnóstico como na intervenção. Assim, a pertinência do tema foi de encontro às
necessidades não só dos técnicos como também da comunidade educativa, pais e encarregados de educação.
Tendo em conta o sucesso desta iniciativa a equipa pretende dar continuidade a este projeto apostando noutras
temáticas que possam vir a suscitar interesse.
Agradecemos à Camara Municipal de Viana do Alentejo
por todo o apoio logístico bem como à Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem
Específicas pela disponibilidade demonstrada.
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Saúde
A Música e a Saúde
Vivemos mergulhados em combinações de sons e silêncios desde quando éramos um embrião no útero da nossa
mãe. Os sons da sua respiração e do batimento do seu
coração acompanharam-nos durante esses nove meses. A
seguir vieram as canções de embalar e nunca mais deixámos de estar envolvidos em sons e silêncios combinados
em sequências mais ou menos complexas. Isto é a Música, a Arte das Musas no dizer dos gregos da antiguidade
clássica.
Se exceptuarmos as pessoas que não podem ouvir, a
Música faz parte da vida de todos nós. Não se conhece
nenhuma cultura que não tenha a sua música.
Alguns autores definem a Música como a arte de combinar sons para produzir sensações agradáveis. Aqui começa
a evidência de que a Música tem grande influência no
nosso bem estar.
Partindo deste princípio surgiu a musicoterapia, isto é, a
utilização da música e/ou dos seus elementos constituintes para responder às necessidades físicas, emocionais,
mentais, sociais e cognitivas de um indivíduo ou grupo
de indivíduos.
Aristóteles e Platão já se referiam à possibilidade de usar
a música como instrumento da arte de curar. Nos finais
do século XVIII e início do século XIX surgem os primeiros
artigos científicos mas é nas primeiras décadas do século
XX que a musicoterapia ganha vulto ao ser usada no tratamento dos traumatizados da primeira guerra mundial.
Estudos entretanto desenvolvidos têm provado que a
música interage com o nosso sistema nervoso autónomo
– sistema de controlo inconsciente de funções básicas
como o ritmo respiratório e cardíaco – assim como com
o sistema límbico – a parte do cérebro que controla os
nossos sentimentos e as emoções.
“Quem canta seus males espanta” é uma verdade. Vários
trabalhos científicos têm comprovado este ditado popular. De facto, a Música influencia o nosso humor e pode
ajudar a prevenir ou reduzir o stress. Também já se sabe
que escutar música aumenta a capacidade de defesa do
organismo e fazer música em conjunto melhora a coesão
social.
Ora se combinarmos a música com impressões visuais
agradáveis estamos a reforçar estes efeitos benéficos.

Foto cedida pelo autor

Muitos de nós tivemos disso prova durante o passado fimde-semana (31 de maio a 2 de junho). Fruto do trabalho
de um grupo de visionários, que não se ficaram pela visão
mas passaram à prática, tivemos a oportunidade de ouvir
música executada ao vivo no ambiente mágico de uma
pedreira da serra de Viana. Combinou-se a estimulação
auditiva com a visual e quem lá esteve viveu momentos
inesquecíveis. Um excelente fim de Maio e um óptimo
início de Junho neste ano de 2013!
A experiência é para continuar? Espero que sim. A Música
será servida e a Saúde agradece.

Dr. Augusto Brito - Delegado de Saúde
*Este artigo não utiliza as normas do novo acordo ortográfico

Obrigado à Câmara Municipal por nos abrir esta porta para o diálogo. Falem, Telefonem, Escrevam!
A Saúde não é uma coisa que os enfermeiros ou os médicos deem às pessoas.
Também não se compra na farmácia ou no hospital.
A Saúde é sim o resultado de um trabalho continuado que tem que nos envolver a todos.
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Alguma vez parou para pensar se estaria em risco cardiovascular…
As doenças cardiovasculares são uma das principais
causas de mortalidade e morbilidade em Portugal e, em
particular, na região do Alentejo.
De acordo com a Carta Europeia para a Saúde do Coração
subsistem dois tipos de fatores de risco cardiovascular, os
não modificáveis e os modificáveis.
O conjunto de fatores não-modificáveis, podem contribuir
significativamente para um maior risco cardiovascular,
onde se engloba a idade avançada, o género masculino ou
a história familiar.
Entre os principais fatores modificáveis de risco cardiovascular, encontram-se:
- Tabaco
- sedentarismo
- Obesidade e excesso de peso
- Hipertensão arterial
- Colesterol elevado
- Stress
A combinação de parte destes factores de risco tem um
efeito exponencial sobre o risco cardiovascular. No entanto, temos a possibilidade de intervir nos mesmos modificando o aparecimento/desenvolvimento das doenças
cardiovasculares.
Segundo o Plano Nacional Saúde 2011-2016, na Região
Alentejo, uma das prioridades definidas em saúde para os
próximos cinco anos são as doenças cardio e cerebrovasculares. Assim, a UCC de Viana do Alentejo organizou no
dia 22 de maio, uma conferência sobre o tema “Risco Cardiovascular” que contou coma presença do Cardiologista
do Hospital do Espírito Santo de Évora, Dr. Bruno Piçarra.
aproveitando as comemorações do mês do coração (maio)
e o dia nacional de luta contra a obesidade (18 de maio).
Na conferência estiveram presentes, 60 pessoas que, participaram com interesse colocando questões ao preletor.
Sendo este natural de Elvas, conseguiu chegar à assistência de forma clara e simples, falando dos comportamentos
errados da alimentação que se praticam no Alentejo. Paralelamente deixou sugestões saudáveis para um coração
que se quer saudável.
De seguida decorreu um rastreio de fatores de risco para
as doenças cardíacas, onde foi avaliada a tensão arterial,
a glicémia capilar, o peso e o IMC (% de massa gorda e %
massa muscular).
Participaram no rastreio 25% de homens e 75% do sexo
feminino sendo que: 52% do total das pessoas apresen-

taram valores tensionais superiores a 140/ 90 mmhg, ou
seja, com hipertensão. Em relação aos dados da glicémia
capilar todos os participantes apresentaram valores dentro dos parâmetros normais, exceto as pessoas já diagnosticadas com diabetes. De salientar que todos os inquiridos
negaram ter hábitos tabágicos.
Segundo o quadro seguinte, 45% dos participantes apresentaram obesidade e apenas 12% têm peso saudável.

Depois desta análise podemos referir que a maioria das
pessoas presentes no rastreio apresentam vários fatores
de risco cardiovascular. A sensibilização permanente para
a adoção de estilos de vida mais saudáveis e para a prevenção primária dos fatores, atitudes e comportamentos
cardiovasculares, consegue-se através da aplicação de
uma estratégia populacional, preservar a saúde, redu
zindo a incidência não apenas das doenças cérebro-cardiovasculares como de muitas outras doenças crónicas.
Mesmo se se sentir bem fisicamente e não encontrar
razões para mudar, se tiver noção de que os seus hábitos alimentares não são os mais saudáveis, se sentir demasiado stress no trabalho, não praticar exercício físico
suficiente e se fumar fique atento e procure ajuda pois
pode estar iludido pela sua própria sensação de bem-
estar e encontrar-se em risco cardiovascular…... Previnase.
O CORAÇÃO AGRADECE
Enf.ª Ana Faleiro
Enf.ª Celeste Gomes
A Equipa da UCC de Viana do Alentejo

Unidade de Cuidados na Comunidade | Centro de Saúde de Viana do Alentejo
Tel.: 266 930 050 | Tm: 969 352 804 | e-mail: marilia.rasquinho@alentejocentral2.min-saude.pt
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª das 9h00 às 20h | Sábados, Domingos e Feriados 8h00 às 14h00
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Desporto

Angelo de Sá, presidente da CIMAC, no início da gala

Município de Viana do Alentejo homenageia figuras ligadas ao desporto
112 desportistas que pelo seu mérito e empenho alcançaram feitos a nível nacional e internacional na
época 2010/2011 e 2011/2012 foram homenageados no decorrer da 7ª Gala do Desporto do Alentejo Central,
que decorreu no passado dia 18 de maio, no Cineteatro Vianense.
Na gala foram distinguidas 12 modalidades, desde a pesca
desportiva à natação, do atletismo ao trampolim, da orientação ao Kickboxing, o basquetebol, entre outras.
No decorrer da gala, o Município de Viana do Alentejo
prestou homenagem a 3 figuras ligadas ao desporto no
concelho, “que muito contribuiram para a sua evolução”,
considerou o presidente da Câmara Municipal de Viana
do Alentejo, Bernardino Bengalinha Pinto. Foram elas
Hilário Porfírio e Luís Serpa, o primeiro como jogador,
treinador e presidente do Sport Club Alcaçovense, o se
gundo como presidente e tesoureiro do Sporting Clube

24

de Viana do Alentejo.
A título póstumo foi, igualmente, prestada homenagem a
Luís Filipe Martins Branco, que dedicou grande parte da
sua vida ao atletismo e ao futebol no concelho.
Durante a sua intervenção, o autarca deixou “uma saudação muito especial aos homenageados pela sua dedicação à causa desportiva, bem como aos seus treinadores,
dirigentes e família”. Bengalinha Pinto não esqueceu
também os atletas do concelho que, apesar de não terem
sido homenageados nesta noite, “muito contribuem para

Pais, familiares, treinadores e amigos assistiram às homenagens aos atletas
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a evolução do desporto no Alentejo”. E, reafirmou o “empenho do município e das três juntas de freguesia no
apoio à atividade desportiva, apostando na formação e
na melhoria das condições da prática desportiva, sempre
em parceria com outras associações e entidades”.
Os momentos de animação desta 7ª Gala do Desporto estiveram a cargo do Grupo de Cantares Populares “Seara
Nova” e do Hip Hop da Secção de Dança da Casa do Benfica em Viana do Alentejo.
Recorde-se que a 7ª Gala do Desporto do Alentejo Central foi organizada pela Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central em conjunto com os municípios associados e contou com o apoio da Câmara Municipal de Viana
do Alentejo, que acolheu o evento.
Rute Branco recebeu a distinção em nome do pai

Hilário Porfírio foi um dos homenegeados da noite

Luís Serpa também foi distinguido pela autarquia

Summer a partir de julho durante 4 quinzenas
Depois de em 2011 ter nascido o Viana Summer, pelo
2º ano consecutivo o programa decorrerá nas 3 freguesias do Concelho. Para esta edição vão surgir novidades,
começando, desde logo, pela duração do programa. O
Summer terá 4 quinzenas, iniciando-se a 1 de julho e terminando a 23 de agosto. Procura-se, assim, dar resposta
a uma necessidade de pais e encarregados de educação,
que, desta forma, poderão encontrar um espaço de ocupação de tempos livres em mais uma quinzena de verão.
Considerando os gostos dos participantes anteriores, estimulando e incrementando o desenvolvimento cognitivo
das crianças, foram criados programas bastante diversificados, com destaque para a prática desportiva e para
as atividades lúdicas e culturais. Novas aprendizagens, o
desenvolvimento do sentindo de cooperação e do relacionamento interpessoal são alguns dos aspetos que as
atividades do Summer visam desenvolver.
Em Aguiar o Summer é organizado pela Associação dos
Amigos Aguiarenses, contando com o apoio da Câmara
Municipal e da Junta de Freguesia local, que assegura a
oferta do pequeno-almoço.
Em Alcáçovas o programa é assegurado pela Junta de
Freguesia, em parceria com a Associação Terra – Mãe,

a Santa Casa da Misericórdia, contando também com o
apoio da Câmara Municipal.
Em Viana é a Câmara Municipal que promove diretamente
o programa, contando com o apoio do Agrupamento de
Escolas de Viana do Alentejo, da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana e Aguiar e da Junta de
Freguesia local que, à semelhança das 2 outras Juntas, assegura também o pequeno-almoço dos participantes.
As inscrições decorrereram entre 17 e 27 de junho, no Balcão Municipal em Viana, e nas Juntas de Freguesia de
Aguiar e Alcáçovas. A adesão registada foi assinalável nas
3 freguesias.
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Juventude
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Cultura

Grupo Cénico da Sociedade União Alcaçovense já esteve no “Peça a Peça”

“Peça a Peça” já apresentou 12 peças de teatro
No passado dia 4 de maio, a peça “Retábulo de Mestre
Pedro e D. Quixote”, da Associação Cultural Teatro do
Imaginário, encerrou a 3ª temporada do programa teatral
“Peça a Peça”.
Esta associação, de Évora, já havia iniciado esta 3ª temporada, em fevereiro, com a peça “A Estória da Galinha e
do Ovo”.
Ao palco do Cineteatro Vianense subiu ainda a companhia
de teatro Quarto Crescente, de Linda-a-Velha, com a peça
“Café do Absurdo”, que contou com a participação especial do ator João Maria Pinto, e a CulArtes – Cooperativa
Cultural, de Viana do Alentejo, com a apresentação da
peça “Eu, Tu, Ele, Nós, Vós…ELES!”
Desde o início do Peça a Peça, em Janeiro de 2012, foram
já apresentadas 12 peças de teatro de diferentes géneros,

apresentadas por companhias de teatro provenientes
de várias zonas do país: Vila Viçosa, Montemor-o-Novo,
Pinhal Novo, Serpa, Oeiras, Évora, Castro Daire, Linda-a-Velha, incluindo ainda companhias do concelho de Viana
do Alentejo.
Integrada neste projeto decorre também, desde março de
2013, a Oficina “Ser Ator”. Esta é uma iniciativa da Secção Cultural “O Restolho”, dinamizada pelos atores João
Maria Pinto e Ana Maria Picoito e conta com o apoio da
Câmara Municipal. Esta oficina regista uma participação
assídua de aproximadamente 18 formandos, com idades
compreendidas entre os 20 e os 60 anos. No próximo dia
20 de julho será apresentada, no Cineteatro Vianense, a
peça de teatro que resulta desta oficina.

Peça “A História da Galinha e do Ovo”

José Maria Pinto em “Café do Absurdo”

Peça “Eu,Tu, Ele,Nós, Vós, Eles” da Culartes

“Retábulo de Mestre Pedro e Quixote” encerrou a temporada
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Momento do espetáculo Seara Nova & Amigos

25 de abril junta sonoridades de várias partes do mundo
No passado dia 25 de abril, o Cineteatro Vianense acolheu o
espetáculo multicultural “Seara Nova & Amigos” com Pedro
Mestre. A iniciativa que marcou o final das comemorações
do 39º aniversário do 25 de abril, juntou no mesmo palco
músicos e vozes provenientes de vários países – Portugal,
Espanha, Brasil e Cabo Verde, entre outros, mostrando a universalidade da música e as trocas culturais entre os povos.
O espetáculo, que teve como anfitriã a Associação Grupo de
Cantares Populares Seara Nova, percorreu diversas sonoridades e tornou-se um espaço de partilha de diferentes culturas.

Das comemorações do 25 de abril destaque ainda para o espetáculo com Manuel Freire, no Cineteatro Vianense, bem
como cante alentejano e ainda teatro de fantoches. Em termos desportivos de salientar a caminhada de abril e o Torneio de Futsal Bairros do Concelho.
De realçar também as várias atividades organizadas pelas
juntas de freguesia e associações do concelho. (ver pág. 52, 53)

A convite do Grupo Seara Nova passaram pelo palco do Cineteatro Vianense, Pedro Mestre, o fadista Pedro Calado, os
Cantadores do Sul, Anabela Valadas, o Grupo Coral “Velha
Guarda” de Viana do Alentejo, José David, Tânia Lopes e António Rui (Portugal), Julinho da Concertina & Manuel (Cabo
Verde), Chico Lobo do Brasil e Juan Ramirez e Angie Romero
de Espanha.
Um espetáculo que prestou homenagem a várias culturas
e que agradou ao muito público que esgotou o Cineteatro.

Sala cheia no Cineteatro Vianense

Liga dos Combatentes – Núcleo de Évora
A Liga dos Combatentes é uma pessoa coletiva de utilidade pública administrativa, sem fins lucrativos, de ideal
patriótico e de caráter social. Está equiparada a instituição particular de solidariedade social (IPSS) e exerce a sua
atividade sob a tutela do Ministério da Defesa Nacional.
Tem como objetivos promover a exaltação do amor à Pátria e a divulgação em especial entre os jovens, do significado dos símbolos nacionais, bem como a defesa intransigente dos valores morais e histórias do país.
O Núcleo de Évora da Liga dos Combatentes surgiu a 16 de
novembro de 1923, com o nome de “Agência da Liga dos
Combatentes do Distrito de Évora” e teve como primeiro
presidente e sócio nº 1, o Capitão Miliciano Médico Agostinho Felício Pereira Caeiro. Atualmente, o núcleo está
situado na rua dos Penedos, em Évora.
Funciona todos os dias úteis das 9h30 às 16h30 e promove
um conjunto de atividades a nível cultural e recreativo
tais como, excursões, almoços convívio para sócios e seus
familiares e ainda pescarias.
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A maior parte dos seus sócios,
mais de 900, são indivíduos
que combateram no ex–ultramar.
Com o objetivo de dar respostas adequadas aos ex-combatentes e às suas famílias dos
distritos de Évora e Portalegre,
em finais de 2011, foi criado, nas instalações do núcleo,
o Centro de Apoio Psicológico e Social de Évora, um dos
chamados Camps. Uma das tarefas principais dos núcleos
da liga dos combatentes espalhados por todo o país, é
sinalizarem e encaminharem os casos da sua área geográfica para os respetivos Camps.
No que toca ao camps 6 (Alto Alentejo- Núcleo de Évora)
funciona de terça a quinta – feira, entre as 10h e as 12h30,
na rua dos Penedos, nº 10, com consultas de psicologia e
acompanhamento de grupos e serviços de enfermagem.
Para mais informações contacte 266 708 682 ou pelo correio eletrónico – campsevora@ligacombatentes.org.pt.

Abana Viana 2013
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Tributo aos Xutos e Pontapés

Semana Cultural em Alcáçovas
A Semana Cultural voltou a animar Alcáçovas de 14 a 23 de junho. Promovida pela Junta de Freguesia local,
em parceria com o Município de Viana do Alentejo, a 16ª edição do certame apresentou um programa diversificado. Música, desporto, teatro, grupos corais, palestras, marchas populares e atividades para os mais
novos foram alguns dos ingredientes que fizeram da vila de Alcáçovas um polo cultural para todas as idades.
Em termos musicais o destaque foi para o fado, o Tributo
aos Xutos e Pontapés, as tunas, os grupos corais e a Banda
da Sociedade União Alcaçovense. O ponto alto foi, sem
dúvida, o espetáculo com os UHF, no passado dia 22, uma
banda de rock português formada nos finais dos anos 70,
que levaram ao rubro a plateia.
A marcha do concelho voltou a desfilar proporcionando
um espetáculo cheio de música, cor e alegria, assim como
a marcha infantil, organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas – Creche e CATL.
As atividades desportivas também marcaram presença abarcando um sem número de atividades como tiro

ao alvo, o Torneio Hilário Porfírio, caminhada pedestre,
mergulho, cicloturismo, jogos tradicionais, pesca, karaté
adaptado, Street Basket, ténis de mesa, futsal e gincana
infantil.
Pelas ruas da vila desfilaram também automóveis e motas antigas e clássicas, não faltando também uma visita
guiada ao património histórico e cultural de Alcáçovas.
Na Semana Cultural houve ainda espaço para a leitura,
poesia e contos populares.
O certame terminou com um espetáculo com a Escola de
Ballet da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense.

As tasquinhas receberam muitos visitantes

O passeio dos clássicos já é tradição na Semana Cultural

Grupo de Teatro Sénior na semana cultural
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No dia 20 de junho, na Sociedade União Alcaçovense, o
Grupo de Teatro Sénior de Alcáçovas realizou a sua primeira apresentação pública, com a peça de teatro “Oh
Retorta”, uma adaptação do texto de Steve Jonhston.
Esta iniciativa integrou a programação da Semana Cultural de Alcáçovas, sendo uma organização do Polo da
Universidade Sénior da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo, com a Junta de Freguesia Local.
A peça, com um elenco composto essencialmente por
elementos seniores, teve encenação de Maria Rosa Reis
e Veríssimo Grosso, que muito gentilmente aceitaram o
desafio de encenar esta comédia.

Grupo de Teatro Sénior na sua primeira apresentação
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Abana Viana
Pelo 3º ano consecutivo, a Quinta da Joana, em Viana do
Alentejo, vai ser palco do “Abana Viana” – Festival Jovem, de
12 a 14 de julho, numa organização conjunta do Município de
Viana do Alentejo e das Juntas de Freguesia, com a colaboração das associações do Concelho.
Tal como nos anos anteriores, 3 bandas vão ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho e sair do anonimato, no III
Concurso de Bandas de Garagem, que decorre no palco Pop
& Rock, no 1º dia do Festival. A banda vencedora terá a oportunidade de atuar num evento do Concelho, com cachet.
Este evento conta ainda com a realização de atividades desportivas, jogos de perícia e experiências radicais, e vários concertos de música, com destaque para as atuações de Frankie
Chavez e Chapa Dux.
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Frankie Chavez é o destaque da 3ª edição do Abana Viana
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Feira do Chocalho entre 26 e 28 de julho

Archybak

Rodrigo

Raquel Tavares

Virgem Suta

José Gonçalez

José Carlos Malato

Alcáçovas volta a estar em festa de 26 a 28 de julho, com
mais uma edição da Feira do Chocalho organizada pelo
município de Viana do Alentejo em parceria com a Junta
de Freguesia de Alcáçovas.
Em termos musicais os destaques deste ano vão para os
Archybak (sexta), para os Virgem Suta (sábado) e para
o Fado, com Rodrigo, Raquel Tavares e José Gonçalez, e
apresentação de José Carlos Malato (domingo).
Para além da música e das atividades económicas, nomeadamente o artesanato, o destaque nesta edição vai para
as Oficinas de Artes e Ofícios Tradicionais e do Espaço
Criança, da responsabilidade da Associação Terras Dentro.
Também a Associação Tauromáquica Alcaçovense voltará

a promover um leque de atividades equestres no decorrer
da feira – garraiada, passeio a cavalo e gala equestre.
O Summer Spot, um espaço da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense que, na edição anterior, teve muito sucesso entre a camada mais jovem da população irá
voltar a animar o programa altas horas pela madrugada,
onde não vão faltar os Dj’s.
De realçar ainda o Encontro de Cante Alentejano e Folclore Feira do Chocalho, promovido pelo Grupo Coral Feminino Paz e Unidade de Alcáçovas e a atuação da Banda da
Sociedade União Alcaçovense.
A Feira do Chocalho 2013 fica completa com expositores,
comércio tradicional, gastronomia e produtos locais.
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Concerto com a Orquestra da Universidade de Évora

Pedreira dos Sons deu eco a Viana do Alentejo
Foram absolutamente mágicos os momentos que se viveram na Pedreira dos Sons em Viana do Alentejo,
nas noites de 31 de Maio, 1 e 2 de Junho.
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Três noites dedicadas à música clássica e ao jazz, num cenário de rara beleza, decorado pelos sons, pelos silêncios,
pelos cheiros, pela luz ténue do cair do dia, pela vibrante
presença das paredes de mármore verde viana, verdadeira
escultura deixada pela mão dos homens que aqui trabalharam há mais de vinte anos. Um novo olhar, uma “nova
descoberta” de características acústicas únicas, trouxeram
de volta desse passado imobilizado pelo tempo, lentamente e sabiamente transformado pela ação da natureza, um
sítio propício a outras vocações, a outros usos, à fruição
dos sentidos, destinado ao tempo presente.
A resposta, a adesão e a curiosidade pela realização deste
evento musical trouxeram a este local, a esta Pedreira dos
Sons, muita gente de cá e de fora que encheram durante
os três dias o recinto, numa média de trezentas pessoas
por noite, número significativamente ultrapassado na noite de sábado. Aconteceram momentos de grande beleza, de
silêncio, de concentração, de prazer, ténues notas musicais
que o piano e as guitarras deixaram suspensas no ar e na
respiração, momentos de alegria e vibração no toque dos
trompetes, dos clarinetes, na intensa presença das orquestras de jazz e clássica.

A realização deste evento foi ainda possível graças à autorização da empresa proprietária da pedreira, a Pardal
Monteiro, Mármores SA, que desde o primeiro contacto se
mostrou totalmente disponível.
A Pedreira dos Sons integra o projeto “Saber dos Sons” que
o Município de Viana do Alentejo e a Universidade de Évora
têm vindo a desenvolver desde 2011, procurando promover
a música clássica no concelho de Viana do Alentejo. Conta
com a participação e colaboração dos alunos de Departamento de Música da Escola de Artes da Universidade, sob
a direção entusiástica, apaixonada e dedicada do Maestro
Christopher Bochmann.
No final o Maestro revelou a sua satisfação com a realização do evento referindo que “é em iniciativas como a
Pedreira dos Sons, por tudo o que nos proporcionou, que
muitas vezes sentimos que tudo vale a pena”, salientando
também a importância do público presente “porque sem
público, tudo perde sentido para a música e seus intérpretes”.
Para o Presidente Bengalinha Pinto “este é um excelente
exemplo de promoção das mais-valias locais”, podendo os
munícipes disfrutar do “ambiente único da música na Pe-

Muito público para assistir à tarde infantil

Maestro Christopher Bochmann

Para esta festa dos sentidos e de acordo com o programa
previamente estabelecido, contámos com a presença do
ensemble de trompetes “Elite Five”, do quarteto de clarinetes “Da Capo”, da Orquestra Clássica e da Orquestra de
Jazz “Bop and Beyond”, um espetáculo infantil (três contos
musicados), todos da Universidade de Évora, para além de
um recital de piano por António Maria Cartaxo.

dreira ” e, ao mesmo tempo, “criar pólos de atração no
concelho”, como ficou demonstrado pelo “grande número
de pessoas, de outros locais, que visitaram a Pedreira dos
Sons”.
Carlos Marques
(Ver Pág. 54
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Quim Barreiros pôs o público a dançar

Festa da Primavera
No passado dia 10 de junho, a Festa da Primavera fechou com casa cheia para assistir ao espetáculo de
Quim Barreiros. Num fim de semana alargado, de 7 a 10 de junho, que começou frio e chuvoso, terminou
em grande com a população do concelho e muita “gente de fora” a juntar-se aos aguiarenses, nesta festa
popular.
As marchas populares do concelho abriram a Festa da Primavera. Apesar de alguma chuva, dezenas de marchantes
saíram à rua com o colorido e alegria a que já nos habituaram. Neste primeiro dia esteve ainda em destaque a
apresentação do Mural da Primavera, uma ilustração em
grande formato no recinto da autoria de Anabela Marques,
munícipe de Aguiar e a apresentação da 2ª edição do livro
“Saudade” de Júlia Sezões. A noite terminou com a música
dos Ortigões Legacy e Dj’s da freguesia.

sença com o Rancho Folclórico “Flor do Alto Alentejo” e
a Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do
Alentejo, seguido de baile.
No dia 10 de junho, houve um jogo de futsal feminino
e uma demonstração de fitness e cross training. A noite
começou com a Secção de Dança da Casa do Benfica em
Viana do Alentejo e terminou com Quim Barreiros que,
com a sua alegria habitual, pôs o público a cantar e a
dançar.

O segundo dia do certame ficou marcado pelas atividades
desportivas com a “Caminhada da Primavera” e a de
monstração do Clube de Saúde Sénior de Aguiar. O dia
terminou com dança com a Classe de Dança “Las Palomas
y Las Palomitas”, baile e Dj’s.
No domingo as atividades começaram bem cedo com
BTT, um torneio de malha e ainda uma demonstração de
petanca.
Em época de santos populares, marchas e bailaricos, não
faltou a sardinha assada, que juntou a população para um
almoço animado, marcado pelo convívio. Também nos
restaurantes da vila, durante o fim de semana, a sardinha
assada foi o prato principal. A dança voltou a marcar pre-

Público encheu o recinto

Artistas locais e executivo da Câmara apresentaram o mural da primavera

Parte do mural alusivo à vila de Aguiar
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Foto vencedora do concurso de fotografia Romaria a Cavalo, 2013, Cláudia Inácio

Romaria a Cavalo Moita - Viana do Alentejo - Cumpriu-se a tradição
Terminou a 13ª edição da Romaria a Cavalo que ligou os concelhos da Moita e Viana do Alentejo, entre os
dias 24 e 28 de abril, com chegada dia 27.
Mais de 250 romeiros inscritos à partida na Moita e muitos outros que se foram juntando percorreram durante 4
dias, perto de 150 km, num percurso em que se participa,
quer seja pela fé, quer seja pelo convívio que a romaria
proporciona. É o caso de Miguel Fadista, presidente da
Associação Equestre de Viana do Alentejo, e que faz um
“balanço extremamente positivo”, fruto da participação
de cada vez mais romeiros, mas também da organização
que tem vindo a afinar determinados pormenores.
O mesmo responsável destaca ainda em termos religiosos
a procissão que teve lugar no domingo, e que ligou a
Igreja Matriz ao Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires, pela participação de um elevado número de peregrinos.

Referiu ainda que, para além da presença dos romeiros, da
noite proporcionada pela Junta de Freguesia de Alcáçovas,
do programa cultural preparado pela Câmara Municipal
que, no sábado, à noite, levou à Tenda Tradições, centenas
de pessoas para ver Ciganos D’Ouro, outros fatores contribuíram positivamente para o evento, como o Concurso
Janelas, Varandas e Montras Engalanadas na Chegada da
Romaria que embelezou a vila para receber os romeiros.
Também o Clube das Artes da Escola Básica e Secundária
Dr. Isidoro de Sousa se juntou a esta romaria, desenvolvendo um conjunto de trabalhos inseridos no projeto “A
Escola e a Romaria”, que consistiu na criação de imagens
de cavalos utilizando a pintura, a fotografia e o papel.

Rotunda do Largo 25 de Abril repleta à chegada da Romaria

Tenda das Tradições durante o espetáculo com Ciganos D’Ouro

Para quem faz esta romaria desde a 1ª edição, a chegada
a Viana é um momento indiscritível. Miguel Fadista diz
mesmo “que só quem vive e participa na romaria é que
consegue perceber toda a emoção registada nessa altura”. A paisagem e a tranquilidade dos campos serviram
para pensar “em determinados aspetos da vida”.

Os trabalhos foram colocados em locais estratégicos da
vila, onde puderam ser apreciados durante a romaria.

Para o presidente da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo esta foi, sem dúvida, “uma das maiores romarias
de sempre”. Lamentou, no entanto, o acidente ocorrido
em Alcáçovas, deixando votos de rápidas melhoras.
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O autarca destaca ainda “a presença de muitos visitantes
durante o fim de semana no concelho, fruto de várias
campanhas de promoção do evento efetuadas quer pela
Câmara Municipal, quer pela comissão organizadora”.
Outro aspeto a destacar foi a presença por parte da RTP,
programa “Portugal no Coração”, da Romaria a Cavalo, que
teve este ano como padrinho José Carlos Malato (Ver pag.45).
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Baile medievo no Castelo

Projeto Conhecer a História
A Câmara Municipal de Viana do Alentejo está a promover a iniciativa “Conhecer a História”, um projeto
cultural que pretende despertar o interesse pela história do concelho, junto da população, nomeadamente dos mais jovens.
O programa que inclui exposições sobre diversos períodos da história, workshop’s de paleografia nos dias 26 e
29 de junho, um colóquio sobre o poder local, o lançamento de um livro sobre a história de Viana do Alentejo
e a recriação histórica de um acontecimento marcante
da nossa história, teve início no passado dia 15 de maio
com a inauguração da Mostra Documental subordinada
ao tema “Documentos para a História de Viana, Alcáçovas
e Aguiar”, constituída por reproduções de documentos do
Arquivo Histórico Municipal.

sua história. Para além da exposição foram ainda agendadas visitas guiadas pela historiadora Fátima Farrica, tendo
o público a oportunidade de conhecer o Arquivo Municipal e alguns documentos originais.
No dia 25 de maio, o Castelo de Viana do Alentejo foi
palco de um baile de cariz medieval, com trajes de época
através da transformação de vestuário usado em workshop’s realizados anteriormente.

Da autoria da historiadora e arquivista Fátima Farrica, a
exposição albergou 20 painéis, cujas peças tiveram a particularidade de se referirem às 3 freguesias do concelho
e revelarem alguns dos momentos mais significativos da

A iniciativa foi promovida pelo Grupo Coral Feminino de
Viana do Alentejo, Pédexumbo – Associação para a Promoção da Dança e da Música e teve o apoio do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Município de Viana do Alentejo e Direção Regional de Cultura do Alentejo.

Mostra documental com “histórias” das três freguesias do concelho

Fátima Farrica apresentou o arquivo histórico a alunos do concelho
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Para mais informações contacte:
Biblioteca de Viana do Alentejo
Rua Cândido dos Reis, 13 7090 - 238 Viana do Alentejo
Tel.: 266 930 011 | Horário 9h30 - 12h30 | 14h30 - 18h30
Biblioteca de Alcáçovas
Av. Alexandre Herculano, 1 7090-014 Alcáçovas
Tel.: 266 948 112 | Horário 9h00 - 12h30 | 14h00 - 17h30
Biblioteca de Aguiar
Rua Geraldo Caravela 7090 Aguiar
Tel.: 266 939 106 | Horário 13h00 - 19h00
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Serviços disponíveis:
- Catálogo online
http://biblioteca.cm-viandoalentejo.pt
- Leitura local
- Empréstimo de livros, jornais, revistas, DVD e VHS
- Fotocópias (Viana)
- Impressões
- Digitalizações
- Acesso à internet
- Apoio aos utilizadores na realização das suas tarefas
- Banco de manuais escolares – BME
(http://biblioteca.cm-vianadoalentejo.pt)
- Arquivo Histórico Municipal
(Inventário em http://biblioteca.cm-vianadoalentejo.pt)
Para aceder ao serviço de empréstimo domiciliário
inscreva-se na Biblioteca:
• Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão
• Comprovativo de morada ou de trabalho no Concelho
• Autorização do encarregado de educação para menores de 14 anos

Contamos consigo para melhorar os serviços.

A Biblioteca em números...
Bibliotecas do concelho
Total de utilizadores

Empréstimo domiciliário - Bibliotecas do concelho

Bibliotecas do concelho
Utilizadores Espaços Internet

Banco de Manuais Escolares
O Banco de Manuais Escolares para existir, precisa da participação de todos.
Disponibilize os manuais escolares que já não precisa e que estejam em boas condições, entregue-os nas Bibliotecas do Concelho, para que possamos satisfazer os pedidos das famílias.
Ajude-nos a divulgar este projeto falando dele aos seus colegas, amigos, vizinhos e conhecidos…
Mais informações: Bibliotecas do Concelho

Sugestões de leitura...

Sugestões de filmes…
Jornais e revistas que esperam por si!

Leia o livro… veja o filme…
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Mais sugestões na página 57
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Espaço à Memória

O coreto da vila de Alcáçovas entre disputas institucionais
Estávamos em 1893 quando Francisco de Melo Cabral e
Sousa, proprietário e morador em Alcáçovas, requereu à
câmara de Viana do Alentejo licença para construir um
coreto fixo, para concertos, ou alicerce e base para assentamento de coreto móvel no meio do Largo das Escolas.
Solicitou também, para o efeito, que a câmara lhe fizesse
cedência perpétua de 25m2 de terreno.1
De momento, não se sabe qual foi a resposta da autarquia2 nem, ao certo, quando foi construído, mas existe
documentação no Arquivo Histórico Municipal que atesta
já existir um coreto em 1909.3 E em fotografia, de cerca
de 1910, podemos observar um coreto desmontável bem
no centro do largo, de frente com o edifício escolar.4 Provavelmente poderá ter sido fabricado ainda antes do final
do século XIX.
Os coretos surgiram em Portugal nos finais do século XVIII, como sítios específicos para as bandas de música darem concertos. Com o surgimento dos passeios públicos
– locais de recreio inicialmente destinados às classes mais
abastadas – os coretos, as cascatas, as estátuas ou outros
elementos aprazíveis, integravam esses espaços verdes
inseridos em meio urbano. Inicialmente surgidos nas cidades, com a passagem do tempo os coretos começaram
a pontuar um pouco por todo o país, mesmo nas localidades mais pequenas. Terá sido nesse espírito recreativo
do século XIX que Francisco de Melo Cabral e Sousa decidiu, a título individual, construir um coreto em Alcáçovas.
Porém, em 1909 o coreto estava no centro de uma acesa
disputa entre a junta de paróquia5 alcaçovense e a câmara de Viana, concelho ao qual a freguesia de Alcáçovas
pertencia desde 1836.6 Não era o coreto em si o alvo da
disputa, mas o espaço onde este se encontrava. O Largo
das Escolas7, hoje o Jardim Público, resultara do espaço
que ficara livre depois de alguns edifícios e arruamen1 - Arquivo Histórico Municipal de Viana do Alentejo, CMVA/D/009/Mç001-1909:
Processo sobre a questão entre a junta de paróquia de Alcáçovas e a câmara
municipal de Viana do Alentejo sobre o Lg. das Escolas em Alcáçovas.
2 - Apesar das duas hipóteses de resposta apontadas a lápis no cimo do requerimento.
3 - Arquivo Histórico Municipal de Viana do Alentejo, CMVA/D/009/Mç001-1909:
Processo sobre a questão entre a junta e paróquia de Alcáçovas...

tos terem subtraído a área do antigo Rocio de Alcáçovas,
ou Rocio de São Sebastião. Em 1909, a junta de paróquia
reclamava este espaço como seu, alegando tratar-se de
um baldio paroquial, enquanto a câmara o considerava
terreno municipal, na sequência da integração daquela
freguesia em Viana e baseando-se em legislação diversa. A
confusão era grande e resultava das alterações constantes
da legislação no século XIX, no que tocava à reorganização
administrativa do reino e às competências de diferentes
instituições como as câmaras e as juntas de paróquia.
A questão mobilizou mesmo um conjunto de 64 cidadãos
eleitores de Alcáçovas, que assinaram uma representação
à câmara para que esta mantivesse a posse do espaço pelos meios legais possíveis – que achavam preferível à posse pela junta – afirmando que a administração municipal
lhe traria comodidades, regalias e benefícios que a administração paroquial nunca concedera nem podia conceder.
Por seu lado, a câmara, para defender o direito ao terreno, invocava que o município cuidava da conservação,
reparação, iluminação, polícia e higiene da zona.
Em ambos os casos, quer na argumentação dos cidadãos,
quer na defesa da câmara, refere-se que o espaço estava,
em parte, arborizado e possuía um coreto, não se especificando se era móvel. A existência deste último elemento,
que se indica como concessão da autarquia, era, aliás, argumento muito frisado na sua causa. No entanto, a junta
considerava que a câmara não estava autorizada a conceder uma licença para uso de um terreno que não lhe
pertencia. Porém, justifica não ter protestado contra esse
facto, antes, para não ofender a pessoa que solicitou a licença para a colocação do coreto e porque entendeu que
a existência daquele em nada afetava a sua posse sobre
o terreno.
O processo sobre esta questão não nos dá o desfecho do
caso, mas essa informação poderá ser encontrada em
outros documentos do Arquivo Histórico Municipal, bastando a curiosidade e a perseverança de quem a essa
busca se queira dedicar. O coreto atual, fixo, localizado
na mesma área onde vemos o coreto móvel, é obra mais
tardia, tendo sido inaugurado em 1929.8

4 - A autora agradece a Francisco Baião a cedência da imagem.
5 - As juntas de paróquia foram criadas em 1835. Eram instituições administrativas civis, mas os seus limites territoriais coincidiam, geralmente, com os das
paróquias eclesiásticas. As juntas de freguesia só surgiram em 1916.
6 - João Manuel Santana de Sousa, História da Primeira Adega Social Portuguesa:
Viana do Alentejo, 1893-1906, Viana do Alentejo, Câmara Municipal, 1993, p. 43.
7 - Designado Lg. Alexandre Herculano a partir de 1910.

Fátima Farrica
Historiadora e Arquivista
8 - Francisco José Baião, Imagens & Memórias: a Primeira República no Concelho de
Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Câmara Municipal, 2010, p. 12.

*Este artigo não utiliza as normas do novo acordo ortográfico
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Escritura de partilha, entre D. Gil Martins de Riba de Vizela e o bispo de Évora D. Martinho Pires, dos rendimentos da Igreja de Santa Maria de
Foxem, feita em 1261 - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, “Gavetas I”, Maço 1, Número 9.

A “vila a que chamam de Foxem e o seu termo”
Como tivemos oportunidade de ver no último destes pequenos artigos, o local onde hoje se ergue
a vila de Viana do Alentejo era conhecido, em meados do século XIII, por Herdade de Foxem. Essa
herdade foi entregue, em 1259, pelo concelho de Évora a D. Gil Martins - tudo indica que a mando de
D. Afonso III -, a título de pagamento dos bons serviços que aquele terá prestado à Coroa. Durante
cerca de cinquenta anos a terra ficou na mão da família dos Riba de Vizela.
Foi a partir da divisão do imenso território da kwra islâmica de Yabura / Évora (ver artigo publicado no Boletim
Municipal de Dezembro de 2012), que na segunda metade
do século XIII surgiram novos concelhos: Alvito, em 1251,
com uma doação de D. Afonso III ao seu chanceler Estêvão Eanes, alcançou depois, em 1280, um primeiro foral.
Portel, concedido em 1257 pelos concelhos de Évora e Beja
a D. João Peres de Aboim, recebeu deste e de sua mulher
uma carta de foral, em 1262. Alcáçovas, com um primeiro
foral a ser outorgado pelo Bispo D. Martinho, de Évora,
em 1259. Ou Aguiar, com carta de foral de 1269, dada por
Estevão Rodrigues e D. Marinha Martins. E muitos mais.
O mesmo sucedeu, como já vimos, com o antigo concelho
de Viana do Alentejo.
Depois de ter recebido a herdade de Foxem de Afonso
III, Gil Martins de Riba de Vizela terá logo tratado de a
mandar povoar, uma vez que naqueles tempos só pelo
trabalho dos homens uma propriedade poderia produzir
riqueza – uma lógica hoje invertida por determinadas ins
tancias que premeiam a ociosidade e o abandono da exploração da terra…
Para a implantação da sede do novo concelho a opção
tomada foi a da construção, de raiz, de um novo aglome
rado populacional, em detrimento da continuação da
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ocupação do povoado existente na zona da Senhora d’
Aires. Para tal decisão devem ter contribuído, em nossa
opinião, pelo menos duas razões: a primeira, a conveniência em situar a nova vila num local de fácil defesa, mesmo
que para tal fosse necessário dotá-la de um perímetro de
muralhas. Ora a (actual) herdade das Paredes, sendo uma
zona plana e exposta seria, à partida, de muito mais difícil
protecção.
A segunda razão, porventura a mais importante, terá sido
a facilidade do acesso à água – bem essencial ao desenvolvimento da comunidade –, de tal forma escassa nas
Paredes que se tornou necessário aos seus antigos habi
tantes conduzi-la para lá a partir da Fonte Figueira. Ao
escolherem este pequeno e suave planalto no sopé da
Serra de S. Vicente, rico em nascentes que corriam durante todo o ano, os fundadores de Viana garantiam ao
novel povoado o fornecimento, ininterrupto e abundante,
de água de grande qualidade.
Da história dos primeiros tempos de vida da actual Viana
do Alentejo pouco se sabe. Um documento que, contudo,
oferece poucas dúvidas quanto à sua origem e datação é
o da criação da que se pensa ter sido a sua primeira igreja
matriz. Com efeito, em 30 de Abril de 1261, D. Gil Martins
de Riba de Vizela, o primeiro senhor de Foxem, fez uma
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“composição”, isto é, um acordo com o já referido Bispo
D. Martinho Pires de Évora (1237-1266), acertando a divisão
dos proveitos da Igreja de Santa Maria. Redigido, como
era habitual naquela época, num latim de fraca qualidade,
nele se dizia que dos dízimos e mortuárias receberia D.
Gil Martins uma quarta parte, sendo uma outra quarta
parte para o Bispo. Os restantes dois quartos daqueles
direitos, assim como as primicías, oblações e obvenções,
ficariam reservados para as obras e serviço da igreja. Dízimos, mortuárias, primícias, oblações e obvenções eram
formas antigas de impostos, de natureza religiosa. Competia ainda ao Vizela a “apresentação”, ou seja, a escolha,
do clérigo que estaria à frente da Igreja, nomeação essa
que estaria sujeita à aprovação final do prelado eborense.
Nessa escritura e referindo-se à igreja, é usada a expressão
“reddita sunt noviter ad culturam”, que se poderá traduzir
por “recentemente restaurada ao culto”. Sendo que só se
restaura o que já tem existência – da mesma forma que
só se devolve o que já alguma vez pertenceu… - é lícito
entender-se que já teria havido uma igreja no sítio ou
nas redondezas da que então se fundava, local de culto
da população moçárabe que teria habitado a região antes
da reconquista cristã. De assinalar ainda que neste documento o povoado é designado por “villa que vocatur ffoxen
e suus terminus”, isto é, a “vila a que chamam de Foxem e
o seu termo”. Tanto quanto julgamos saber só cinquenta
anos mais tarde, já na documentação do reinado de D.
Dinis, a vila aparece nomeada por “Viana” – a este assunto
voltaremos em breve, quando ensaiarmos uma explicação
para a origem e significado deste topónimo.
Para além da questão da igreja de Santa Maria de Foxem
ser uma fundação de raiz ou o restabelecimento de culto
mais antigo, uma outra ainda se coloca: onde se situava
então a primitiva Igreja Matriz de Viana?
Pinho Leal, em 1882, na sua obra “Portugal Antigo e Mode
rno…”, afirma que a igreja paroquial “foi mandada cons
truir pelo rei D. Diniz, nos primeiros annos do XIV seculo, e
consta que o seu primeiro orago foi Santo Aleixo”, não nos
esclarecendo, contudo, donde teria recolhido tal informação. Quase um século depois Túlio Espanca seguiu-lhe
a pisada, acrescentando agora que “a aceitar a versão
tradicional e escrita (…) a sede de freguesia funcionava na
demolida ermida de Santo Aleixo – S. João”. Mas o erudito
eborense também não nos informa de onde teria repescado a “versão escrita”, uma vez que as poucas notas bibliográficas constantes no final do seu texto, publicado no
monumental “Inventário Artístico do Distrito de Évora”,
não remetem, de todo, para qualquer obra ou documento
que a tal faça alusão.
É muito pouco provável, em nossa opinião, que alguma
vez a Igreja Matriz tenha estado no lugar onde agora está
a Escola Primária de S. João. Normalmente às igrejas paroquiais estavam associadas necrópoles ou cemitérios: os
indivíduos mais ricos e poderosos eram enterrados no
interior das próprias igrejas, os outros, o povo, no seu
exterior, o mais possível “à sombra” dela. Ora não existem
registos de alguma vez terem aparecido ossadas humanas
nas cercanias do S. João. A actual igreja paroquial, no interior do castelo, foi construída nos finais do século XV,
princípios do XVI, o que significa que a sua antecessora
teria funcionado durante cerca de 250 anos. Mesmo sendo
Viana, naquele tempo, um aglomerado populacional relativamente pequeno, uma necrópole onde se depositassem
corpos ao longo de dois séculos e meio teria de ter uma
dimensão bastante considerável – tomemos, para comparação, o cemitério actual, que conta com apenas 142
anos de existência. Esses vestígios de ossadas humanas
deveriam ser hoje abundantes nos terrenos que cercam

Pedra “chave” de abóboda nervurada, que terá pertencido à antiga
ermida de S. João e que hoje se guarda em casa de particular
caderno de campo do autor.

a antiga Ermida de S. João, ainda em grande parte des
pojados de construções. Mas o certo é que não o são.
Também não é concebível que, aquando da passagem
da igreja velha para a nova, o antigo cemitério também
tivesse sido transladado – como sucedeu, há alguns anos
atrás, na Aldeia da Luz. Para a mentalidade dos homens de
há quinhentos anos os corpos inumados eram sagrados,
devendo repousar em completo sossego enquanto aguardassem o dia do Juízo Final. Profanar uma sepultura era
punido com a mais terrível das penas para um cristão: a
excomunhão.

Há alguns anos tivemos oportunidade de fazer uma muito
sumária prospecção arqueológica no chamado “quintalão
do Fala-Barato”. Nele identificámos algumas pedras trabalhadas, oriundas seguramente da ruína e desmontagem
da ermida que antecedeu a actual escola primária. Mas
não encontrámos quaisquer vestígios, ainda que mínimos,
de lá ter existido uma necrópole. O que poderá significar
que a primitiva igreja matriz de Viana do Alentejo nunca
ali esteve sediada. No próximo artigo daremos então conta, ao leitor interessado, da sua possível localização.
Francisco Baião
*Este artigo não utiliza as normas do novo acordo ortográfico
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Turismo

Inauguração da Exposição Fotográfica ”Romaria a Cavalo”

Castelo recebe ciclo de exposições
Desde o início do ano que o município de Viana do Alentejo, em parceria com a Junta de Freguesia local promove
um ciclo de exposições, no Castelo, com o objetivo de divulgar e valorizar manifestações do concelho. Em abril, por
ocasião da Romaria a Cavalo, esteve patente ao público
uma exposição coletiva de fotografia intitulada ”Romaria
a Cavalo”, de fotógrafos amadores do concelho. Ao todo
estiveram expostas 30 fotografias pelo olhar e objetiva
de Filomena Galego, Carlos Marques, Francisco Fadista,
Joaquim Filipe Bacalas, Joaquim Santos e Manuel Raphael,
que registaram a emoção, a fé e o convívio durante a
romaria.

40

das três freguesias do concelho.
Já este mês foi inaugurada a exposição “Da água à olaria”,
que resultou de um projeto iniciado em janeiro último
envolvendo o oleiro Feliciano Mira Agostinho e a sua esposa Rosa Gaio e ainda os alunos do 2º ano da EB1 de
Viana do Alentejo – edifício S. João.

Dia 10 de maio foi inaugurada uma outra exposição, desta
feita, de joalharia sustentável “Com o Património ao Peito”, de Anabela Marques. Ao todo estiveram expostos 16
conjuntos de peças – colares, pregadeiras, brincos e pulseiras – com imagens do património edificado e cultural

A pintura de Cidália Pires abriu o ciclo de exposições no Castelo

João Carlos Realista expôs peças em estanho

A pintura voltou ao castelo em março por Francisco Lagarto

Anabela Marques criou e expôs peças sobre as 3 freguesias do Concelho

A família Agostinho, símbolo da olaria de Viana
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Promoção do Concelho

Presidente Bengalinha Pinto com os apresentadores José Carlos Malato e Marta Leite Castro

Concelho de Viana do Alentejo esteve presente no
“Portugal no Coração”
O Concelho de Viana do Alentejo esteve no passado dia
30 de abril, em destaque no “Portugal no Coração”, programa emitido pela RTP1, durante a tarde e apresentado
por Marta Leite Castro e José Carlos Malato.
Dedicado à Romaria a Cavalo que terminou no passado
dia 28, o programa em direto contou com a participação
do Presidente da Câmara, Bernardino Bengalinha Pinto,
Mário Serpa, membro da Associação Equestre de Viana do
Alentejo, Sofia Porfírio, romeira de Alcáçovas e Lénia Mateus, vencedora do concurso Janelas, Varandas e Montras
Engalanadas, categoria montras.

da doçaria da empresa Maria Vitória Xavier & Filhos com
a doçaria conventual como o Bolo Conde de Alcáçovas e o
Bolo Real e também os tão apreciados salgados.
Joaquim António Coelho, poeta popular de Aguiar, teve
também oportunidade de, em direto, apresentar algumas
das suas “quadras populares”, dedicadas ao Alentejo.

Em termos musicais de realçar a presença do Grupo de
Cantares Populares “Seara Nova” e ainda para o Grupo de
Sopros da Banda da Sociedade União Alcaçovense.
O artesanato caraterístico do concelho também esteve
presente. De Alcáçovas esteve Guilherme Maia da empresa Chocalhos Pardalinho, que dá seguimento a um negócio de família. E, a olaria tradicional de Viana do Alentejo,
produzida por Feliciano Mira Agostinho que aprendeu
com o pai a arte de moldar o barro. Também os produtos
regionais, muito apreciados em todo o País, mereceram
honras de destaque no “Portugal no Coração”. Foi o caso

Produtos tradicionais do concelho em destaque no programa

Confraria Gastronómica do Alentejo reuniu em
Viana do Alentejo
A Confraria Gastronómica do Alentejo realizou dia 27 de
abril, o seu Cabido Geral no Cineteatro Vianense.
O programa incluiu durante a manhã uma visita guiada
ao Castelo, seguida de almoço na Quinta do Cerrado.
Recorde-se que a Confraria Gastronómica do Alentejo,
uma associação sem fins lucrativos visa defender e divul-

gar a autenticidade da gastronomia alentejana, incentivar
a investigação do património gastronómico e promover
a nível regional, nacional e internacional a gastronomia
alentejana.
Esta confraria visitou assim o concelho de Viana do
Alentejo no dia da Chegada da XIII Romaria a Cavalo, contribuindo também para o dinamismo turístico local.
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Re-Planta! O projeto das hortas domésticas no Alentejo

Oficinas Re-Planta
Sob o lema “Reaprende, Recomeça e Redescobre a tua Horta”
o projeto Re-Planta!, uma iniciativa inspiradora, desenvolvida
pela AMCAL, GESAMB e RESIALENTEJO, pretende devolver aos
cidadãos o prazer de cultivar os seus próprios alimentos, tornando fácil, simples e acessível a criação de hortas caseiras.
Oficina Re-Planta! no Concelho
As oficinas Re-Planta pretendem proporcionar a descoberta das hortas biológicas e da compostagem. Nestas
oficinas será ensinado tudo aquilo que é necessário para
começar a própria horta biológica de forma simples e

prática. Os participantes recebem ainda um guia, têm
acesso a conteúdos especializados e poderão habilitar-se
a um compostor para a sua habitação.
No concelho, a 1ª oficina teve lugar em Viana do Alentejo,
no dia 4 de maio, tendo participado 19 pessoas, às quais
foram entregues compostores. Dia 3 de junho foi a vez de
Alcáçovas receber a oficina Re-Planta, na qual participa
ram 21 pessoas. Tal como em Viana do Alentejo, também
aqui foram entregues compostores.
Poderá consultar toda a informação do Projeto Re-Planta
em www.re-planta.pt.

Semana Temática sobre Resíduos
Com o objetivo de sensibilizar e criar novos hábitos e
comportamentos na população escolar do concelho, a
Câmara Municipal de Viana do Alentejo tem vindo a promover várias atividades nas escolas do concelho, inseridas
na Semana Temática dedicada aos Resíduos. Esta iniciativa tem vindo a ser dinamizada pela Associação Terras
Dentro de Alcáçovas.
Estas atividades são dirigidas aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e da
EBI/JI de Alcáçovas.
Destas atividades fazem parte: 2 jogos (o “Separar para
Ganhar” e a “Glória Ambiental”) destinados aos alunos
do 1º e 2º ciclo; a visualização pelos alunos do 1.º ciclo do
filme “Duas Viagens à boleia de uma garrafa de plástico”
da autoria da Terras Dentro; o atelier de construção de
objetos com materiais reutilizáveis que abrange os alunos do 2º ciclo; a visita ao Aterro Sanitário e Estação de
Triagem da AMCAL realizada pelos alunos do 2º ciclo e
uma exposição com trabalhos realizados pelos alunos do
3º ciclo ao longo do ano, com materiais reutilizáveis.

Para além das diversas iniciativas a Câmara Municipal
aproveitou para oferecer aos alunos um ecobag (conjunto
de 3 sacos com a cores amarela, azul e verde),para a separação dos resíduos.

Vários jogos marcaram a semana temática sobre os resíduos

Edital do 1.° Trimestre
Poderá consultar o Edital do Controlo da Qualidade da Água para consumo humano do concelho de Viana do Alentejo referente ao 1.° Trimestre, no encarte desta edição do boletim municipal e, ainda, no site em www.cm-vianadoalentejo.pt.
De referir que foram realizadas todas as análises previstas no Plano de Controlo da Qualidade de Água para o período em causa e que os resultados se encontram no intervalo de valores legislado, cumprindo o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.
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Distribuição de Ecobags no Concelho de Viana do Alentejo
A Câmara Municipal de Viana do Alentejo está, desde o
início do mês de abril, a distribuir cerca de 1000 ecobags
no concelho. Os ecobags são um conjunto de 3 sacos que
servem para a separação seletiva dos resíduos de papel e
cartão, embalagens de plástico e metal e embalagens de
vidro.
A aquisição destes ecobags resulta de duas candidaturas,
uma no âmbito do INALENTEJO e outra apresentada à
Sociedade Ponto Verde, ambas realizadas pela AMCAL –
Associação de Município do Alentejo Central.
A autarquia realizou uma iniciativa denominada “Resíduos por Ecobags” dirigida aos colaboradores, na qual cada
um teria que trazer um saco com resíduos reci
cláveis
para poder receber o ecobag, de forma a incentivar à separação dos resíduos.
Paralelamente e inserida numa iniciativa intitulada “Semanas Temáticas sobre Resíduos”, a Câmara Municipal
tem vindo a distribuir ecobags a todos os alunos do concelho, desde o 1º ciclo até ao secundário.
Com estas ações pretende-se alertar a população para a

necessidade de separar os resíduos e encaminhá-los para
reciclagem.

Alunos do Concelho receberam um Ecobag

Campanha “Eu bebo Água da torneira”

Sessão de Esclarecimento
No passado dia 14 de março, inserida
nas comemorações do Dia Eco Escola, foi realizada na Escola Básica e
Secundária Dr. Isidoro de Sousa uma
sessão de esclarecimento intitulada
“Monitorização e Controlo da Qualidade da Água da Torneira no Conce
lho de Viana do Alentejo”. Esta sessão
foi uma iniciativa das entidades parceiras na Campanha “Eu bebo Água
da Torneira!”, contando com a presença de técnicas da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, empresa Águas Públicas do Alentejo e Centro de Saúde de Viana do Alentejo.
A sessão alusiva à Água da torneira abrangeu os alunos do
2º e 3º ciclo da escola, perfazendo um total de cerca de 225
alunos.
No fim das sessões foram ainda entregues os prémios aos
vencedores do concurso da mascote para a Campanha “Eu
bebo Água da torneira!”.

Prova de Água no Balcão Municipal
A Câmara Municipal realizou no passado dia 17 de abril, no
Balcão Municipal, uma prova de água dirigida essencialmente

aos munícipes. Com esta prova de água pretendeu-se verificar a opinião dos munícipes relativamente aos parâmetros
cheiro e sabor de dois tipos de água: água da torneira e água
engarrafada. Para isso convidou-se os munícipes a cheirarem e a provarem água de 2 jarros sem saberem qual a sua
origem.
Nesta prova participaram 24 pessoas, das quais 12 preferiram
a água da torneira, 11 preferiram a água engarrafada e 1 pessoa considerou as duas águas iguais.

Munícipes colaboram na análise aos parâmetros da água

Serviço de Desratização e Desinfestação no Concelho
A Câmara Municipal procedeu no passado mês de maio
ao processo de desratização e desinfestação na rede de
drenagem de águas pluviais e na rede de drenagem de
água residuais no concelho. Este serviço foi realizado com
base na pulverização e colocação de iscos nas áreas afetadas, ou seja, nas caixas de visita da rede de saneamento,
de modo a que os munícipes não tenham acesso aos rodenticidas e inseticidas utilizados.
Com estes dois processos pretendeu-se eliminar 2 tipos de
infestantes: ratos e baratas.
Este serviço será realizado com uma periodicidade de 3
campanhas por ano, prevendo-se que a próxima campa
nha seja realizada nos próximos meses de agosto/setembro.

Trabalhadores da autarquia colaboraram no processo

43

Saúde Animal
Esgana
Existem vários tipos de infecções virais de cães e gatos.
Várias dessas infecções, nomeadamente as causadas pelo
CDV (canine distemper vírus) podem induzir sinais sistémicos de doença.
O vírus causa doença predominantemente em carnívoros
terrestres (cães, raposas, furões), altamente contagiosa
passando facilmente de cão para cão através do contacto
directo entre animais.
O vírus é pouco resistente a detergentes e calor, morrendo em poucos minutos em ambientes quentes, embora
possa persistir durante semanas a temperaturas próximas
de 0ºC.
Cães jovens não vacinados com 3 a 6 meses de idade são
os mais susceptíveis de contrair esgana, embora esta
doença possa afectar animais de qualquer idade e raça.
É uma doença infecciosa que afecta primariamente os
pulmões, tracto intestinal e o sistema nervoso dos cães e
altamente mortal.
Os animais infectados desenvolvem febre uma semana
após a infecção, mas é frequente esta febre passar desapercebida.
Duas semanas após infecção, o vírus produz leões graves,
com consequente infecção secundária por bactérias, nas
células dos seios nasais e paranasais, pulmões, olhos e
tracto intestinal. Esta infecção conjunta do vírus e bactérias oportunistas leva a perda de apetite, febre, corrimentos nasais e oculares muco-purulentos, pneumonia
e diarreia.

Foto cedida pela autora

voso, levando a ataques epilépticos e convulsões (lesão
cerebral), e fraqueza dos membros, paralisias e perdas
de coordenação (lesão da medula espinal). A maioria dos
animais com sintomas nervosos morre ou é eutanasiado
(abatido) devido ao grande sofrimento que a doença lhes
provoca.
Realizar um diagnóstico definitivo de esgana pode ser
difícil uma vez que muitos animais podem não apresentar todos os sintomas típicos da doença, por exemplo, um
animal pode passar da febre directamente para sintomas
nervosos, sem que manifeste pneumonia ou diarreia. Além
disso cerca de 14 dias após a infecção (aproximadamente
a altura em que começam os sintomas característicos da
doença) o vírus torna-se difícil de identificar em culturas
das secreções nasais, no entanto é fulcral ser observado
pelo médico veterinário e ser internado.
O grande problema desta doença é “abrir portas” a que
outras infecções invadam o sistema imunitário, por isso
o tratamento passa por diminuir as infecções secundárias por parte das bactérias e controlar os sintomas (convulsões, diarreia, pneumonia, etc.). O tratamento com
antibióticos não impede que o vírus invada o sistema nervoso, não havendo quaisquer garantias de sucesso.

Cachorro com sintomatologia de esgana
Foto cedida pela autora

Para além destes sintomas também o sistema imunitário
é comprometido, interferindo com a capacidade do organismo lutar contra a infecção. Se a componente bacteriana da infecção for controlada com antibióticos, os
cães poderão parecer curados durante 2 a 3 semanas, até
aparecerem os sintomas nervosos característicos da lesão
do cérebro e medula espinal que a esgana provoca.
Cerca de metade dos animais infectados desenvolve sintomatologia nervosa. O vírus da esgana (CDV) é atraído
e multiplica-se muito bem nas células do sistema ner-
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A prevenção é sem dúvida a melhor escolha!
A única forma eficaz de prevenção da doença é a vacinação que deverá começar às 6 semanas de vida, seguida
de pelo menos 2 reforços separados por 3 a 4 semanas. Até
completarem o esquema vacinal os cachorros devem ser
mantidos afastados do contacto com outros cães ainda
que vacinados.
É sempre melhor prevenir do que remediar. Vacine o seu
amigo de 4 patas!
Informe-se no seu Médico-Veterinário
Drª Erica Rebelo
Médica Veterinária
Diretora Clínica de “Vivet Alentejo”

Olhar o Concelho

O Monte do Alentejo

Antigamente os aglomerados urbanos serviam para acolher os humanos que neles tinham as suas ocupações.
Fora desses aglomerados exerciam a atividade relacionada com o solo, quer agrícola quer florestal, e dentro desta
havia a pecuária. Grande parte dos ocupantes dos aglo
merados dependiam dessa exploração do solo.
Quando a atividade agrícola e afins era exercida nas imediações desses aglomerados urbanos, os intervenientes
recolhiam-se a suas casas; mas se pelo contrário era distante ficavam pelos campos vivendo em casas próprias,
os montes.
Os primitivos montes basearam-se na evolução das “villas
romanas”, que eram como que uma pequena fortaleza,
pois o seu isolamento no campo bravio expunha essas
casas a diferentes perigos mormente a assaltos humanos
ou de animais de grande porte. Por isso, esses primeiros montes, de que ainda restam alguns exemplares (na
europa do norte), são construídos por grandes armazéns
com paredes contínuas e sem comunicação com o exterior e num dos lados do meio da sua formação quase
quadrada existia a casa de habitação. Normalmente só se
comunicava com o exterior por um portão que se fechava
à noite.
Toda a vida agrária se centrava no interior ou pátio onde
os galináceos e os canídeos passeavam de permeio com
os diferentes meios de transporte e de trabalho do campo
e alimentos.
Este tipo de monte seria quando as explorações agrícolas
eram grandes, porque se a propriedade era mais pequena
consequentemente o assento de lavoura - o monte - seria
proporcional e era mais pequeno, portanto o mais disseminado no Alentejo.

Assim, este monte é composto por uma casa de habitação
caiada de branco, com rodapé verde, azul ou amarelo e
telha romana. Tem uma porta de entrada com postigo
protegido por um X em ferro preto que lhe une os cantos
e, ao lado, um poial de pedra ou tijolo com a altura das
pernas dobradas. Tanto as portas como as janelas estão
numa esquadria da cor do rodapé.
Franqueada a porta, estamos numa sala que serve de casa
de estar, com mesa e cadeiras, onde se come e se cozinha.
À direita está o poial com as quartas de água por cima e
por baixo os alguidares; pegado é a lareira onde encostado à “mãe ou madre” tem um tronco de azinho a arder
sob uma trempe de ferro com a panela cheia de água
quente para a comida ou para as lavagens.
Ao lado do lume, a um metro de altura existe o fogão
feito de tijolo com duas aberturas onde se colocam as
brasas e onde se cozinham as refeições.
Contíguo à cozinha existe o quarto de dormir, encostado
a uma divisão com sacas de semente, batatas, cebolas e
caixas com galinhas chocas.
Este simples monte pode ter mais divisões para acomodação da “família” e/ou dos animais e seus mantimentos e apetrechos. Dá pena percorrer o nosso Alentejo e
ver os montes a desfazerem-se pela não ocupação e que
outrora tiveram muitas histórias para contar, amedronta
o seu silêncio onde não se ouvem os latidos dos canídeos,
nem o cacarejar dos galináceos, nem os chocalhos dos
animais.
Por Gonçalo J. Cabral
Engenheiro e investigador local

45

Desenvolvimento Económico

Embaixador do Paraguai com todos os presentes no encontro

Município promove encontros sobre Exportação e Internacionalização
O concelho de Viana do Alentejo recebeu no dia 21 de março
a visita do Embaixador da República do Paraguai, Prof. Luis
António Fretes Carreras, cujo principal intuito foi dar a conhecer ao tecido empresarial as oportunidades de negócio
existentes no Paraguai, tendo sido promovido uma sessão
no Cine Teatro Vianense que juntou vários empresários do
concelho de Viana do Alentejo, com interesse em estudar
possibilidades de exportar os seus produtos.

a dar resposta às questões/ que os empresários sentem no
momento de internacionalizaram, o GADE em parceria com
a ADRAL, organizou no passado dia 11 de junho um Workshop
intitulado “Exportar: Uma Oportunidade” e que contou a presença Da Dra. Joana Neves do AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, que apresentou o
ABC da Exportação, realçando o enquadramento internacional e os aspetos a ter em consideração na altura de exportar.

O encontro iniciou-se com uma pequena mostra dos produtos e serviços, seguida de uma apresentação sobre as oportunidades de negócio no Paraguai, onde o Embaixador focou
a evolução e as principais caraterísticas económicas do mercado, as oportunidades de investimento por setor e os incentivos proporcionados aos investidores, de onde se destaca a
baixa carga tributária e os benefícios operacionais e fiscais
únicos, proporcionados aos investidores estrangeiros, num
dos países com um dos “mercados mais aberto da América
Latina”, conforme fez questão de realçar.
Dando continuidade à temática das exportações e de modo

António Costa da Silva do INALENTEJO também esteve presente na sessão tendo debruçado a sua intervenção sobre os
apoios financeiros existentes na ajuda à exportação. O Workshop contou também com o testemunho de 4 empresários
do Alentejo que atualmente já se dedicam à exportação.
Para o Presidente Bengalinha Pinto estas iniciativas enquadram-se no que vem sendo feito junto dos empresários locais através do GADE, “procurando apoiar e promover a sua
atividade” e, neste caso, procurando ajudar “numa área importante como é a das exportações”.

Sessão do Programa Valorizar
No passado dia 19 de abril de 2013, a Casa Santos Murteira, em
Alcáçovas, foi palco de uma sessão de esclarecimento sobre
o Programa Valorizar, numa iniciativa organizada conjuntamente pelo Município de Viana do Alentejo, a Terras Dentro,
o INALENTEJO e a CIMAC - Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central.
A sessão teve como principal objetivo a apresentação do
SIALM - Sistema de Incentivo de Apoio Local a Microempresas, um dos financiamentos disponíveis no Valorizar, e
contou com a presença de empresários e de diversas entidades/instituições da área empresarial e do desenvolvimento
económico.
Este incentivo destina-se exclusivamente a projetos desenvolvidos por microempresas localizadas em áreas territoriais
com problemas de interioridade, que envolvam a realização
de investimento até 5.000€ e a criação líquida de postos de
trabalho.
O financiamento a disponibilizar às empresas reveste a forma de um subsídio não reembolsável em duas vertentes:
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Programa Valorizar apoia microempresas

• Apoio ao investimento num montante de 50% das despesas
a realizar;
• Atribuição de um incentivo pela contratação de novos postos de trabalho e cujo valor depende das habilitações das
pessoas contratadas, apoiando no máximo duas novas contratações a tempo inteiro e indeterminado.
As candidaturas encontram-se abertas em contínuo e distribuídas por 5 fases ao longo deste ano.
De salientar que esta sessão de esclarecimento se enquadrou
nas comemorações do 22º aniversário da Terras Dentro.
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Encontro junta empresários no Cineteatro Vianense
Dia 11 de maio decorreu no Cineteatro Vianense o 1º Encontro de Empresários do Concelho de Viana do Alentejo, promovido pelo município e subordinado ao tema “Estratégia
Empresarial – Melhore o desempenho do seu negócio!”.
Na abertura da sessão foi entregue à Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado, uma medalha
de honra em reconhecimento dos 22 anos de trabalho no
território. A entidade tem contribuído para o crescimento
económico do concelho de Viana do Alentejo, através do
apoio direto aos empresários e fomentado a criação de novos
negócios, canalizando para o território perto de 10 milhões
de euros de investimento, enquanto gestora de programas
comunitários, o que permitiu a criação de mais de uma centena de postos de trabalho.
Num mercado cada vez mais competitivo, um dos primeiros pontos a ter em conta é a existência de uma estratégia
de negócio com vista a alcançar resultados e garantir um
posicionamento favorável no mercado. Outros dos pontos
a ter em atenção é a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) pelas empresas como fator decisivo para o aumento da produtividade e da competitividade.
Nesse sentido existe a iniciativa PME Digital, promovida pelo
IAPMEI – Agência para a Inovação e Competitividade, I.P. e
pela ACEPI – Associação do Comércio Eletrónico e da Publicidade Interativa.
Também o Município de Viana do Alentejo dispõe de um
conjunto de mecanismos de apoio aos empresários locais.

Presidente Bengalinha Pinto fala aos empresários

O FAME – Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é
um desses instrumentos e disponibiliza às micro e pequenas
empresas um empréstimo bancário até 45.000,00€, do qual a
autarquia financia 20% sem juros a título de subsídio reembolsável, com um período de reembolso máximo de 6 anos e
1 ano de carência de capital.
Outro dos instrumentos de apoio é o PRAIE – Programa de
Apoio ao Investimento Empresarial que disponibiliza um empréstimo bancário até 25.000,00€, suportando o Município a
título de subsídio não reembolsável os encargos com os juros
do 1º ano do empréstimo. Até ao momento foram já contra
tualizados 16 processos correspondendo a um financiamento
de 336.500€ o que implica um valor médio por projeto de
aproximadamente 21.000€.
Para combater o desemprego e permitir a criação de autoemprego foi ainda assinado um protocolo de cooperação
entre a Câmara de Viana do Alentejo e o BES para a linha de
financiamento Microdrédito BES, que disponibiliza um empréstimo bancário de 250€ até 12.500€ a 48 meses.
A encerrar este encontro um caso de sucesso – a empresa Amândio José Lobo, Lda, sedeada em Évora desde 1984.
Joaquim Lobo, um dos sócios explicou o caminho traçado
pela empresa, tendo deixado ainda um testemunho, onde
garantiu que dão grande importância à responsabilidade social quer colaborando ativamente com diversas instituições,
quer ao nível da evolução pessoal dos seus colaboradores,
que considera a peça fundamental do sucesso da empresa.

Elsa Branco, Presidente da Terras Dentro recebeu a
medalha de honra do município

Empresários do concelho de Viana com novo apoio do município
Através de um protocolo celebrado entre a Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo do Guadiana Interior e o Município de Viana
do Alentejo, os empresários do concelho podem usufruir de
um apoio para aquisição de máquina registadora/material informático para fazer face ao cumprimento do novo sistema de
faturação em vigor.
Este apoio está integrado no “PRAIE – Programa de Apoio ao
Investimento Empresarial no Concelho de Viana do Alentejo” e
é constituído por um financiamento bancário disponibilizado
pela Caixa de Crédito Agrícola até 1.500€, com um prazo de

reembolso de até 3 anos, sendo que o Município suporta na
íntegra o valor respeitante aos juros deste período. A taxa de
juro inerente ao financiamento é idêntica à praticada no PRAIE,
correspondendo à EURIBOR a 6 meses acrescida de um spread
de 4 pontos percentuais.
Pretende-se que este novo protocolo seja mais uma ajuda ao tecido empresarial, que lhes permita a aquisição de
equipamento específico, quer hardware quer software, para
dar resposta às alterações legislativas impostas pela administração fiscal e às necessidades de investimento daí resultantes.

Para mais informações, contactar o GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico | Câmara Municipal de Viana do Alentejo
e-mail gadecon@cm-vianadoalentejo.pt | telefone 266 930 010.
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Formação e Emprego
Terminou em 30 de Abril de 2013 o período anual
de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional de Viana do Alentejo aprovado em 2011 tendo
sido prorrogado até 31 de Dezembro de 2013.
No decorrer deste período que teve início em 01 de
Maio de 2012, o GIP cumpriu integralmente todos
os objetivos propostos pelo IEFP, à exceção da receção e registo de ofertas de emprego como se pode
verificar no quadro abaixo.
Atividades

Objetivos
Contratualizados

Sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego,
de qualificação profissional e de reconhecimento, validação e
certificação de competências

100

Trimestre/2012
1.º

Sessões de apoio à procura de emprego

3.º

4.º

Total

1.º

2.º

3

26

30

59

82

18

100

159

2

11

19

32

2

5

7

39

4

6

3

1

4

10

6

24

32

22

6

28

60

2

5

7

5

2

7

14

1

55

56

46

3

49

105

249

330

695

305

97

402

1097

20

2

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego

30

2

Colocação de desempregados em ofertas de emprego

10

Integração em ações de formação em entidades externas ao
IEFP, IP
1.010

116

3.º

4.º

Total

Total Geral

2.º

Receção e registo de ofertas de emprego

Controlo da apresentação periódica dos beneficiários das
prestações de desemprego

Trimestre/2013

Autarquia enquadra pessoas com deficiências e incapacidades

Ana Carrilho Janeiro

No âmbito do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapacidades que
inclui o regime Emprego Apoiado, 3 jovens frequentaram
no Município de Viana do Alentejo o regime Contrato
Emprego – Inserção para pessoas com Deficiências e Incapacidades. O projeto, com a duração de 12 meses, pretende
promover e apoiar a sua transição para o mercado de trabalho através da participação de pessoas com deficiências
e incapacidades em atividades socialmente úteis, com vista
a reforçar as suas competências relacionais e pessoais, va
lorizar a autoestima e ainda estimular hábitos de trabalho.
Ana Carrilho Janeiro é um desses casos. Portadora de esclerose múltipla, 38 anos, frequentou o programa até 20
de junho. Durante o projeto e, apesar das limitações em
termos físicos, prestou apoio administrativo no Cineteatro
e ajudou ainda na preparação dos diversos eventos.
Ana Carrilho Janeiro considera muito importante a existência de medidas deste género que classifica “como uma luz
ao fundo do túnel”. Em casa desde 2009 e sem perspetivas
de emprego, esta jovem salienta o facto de se “sentir útil
e poder trabalhar como qualquer pessoa, sabendo que te
nho limitações”. Ana Carrilho Janeiro lamenta, no entanto,
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André Pinto

José Filipe Grilo

a falta de informação relativa a estes programas, o que leva
muitas pessoas com incapacidades a ficarem em casa.
José Filipe Grilo é outro dos exemplos. Este jovem de 24
anos com mobilidade reduzida que se desloca em cadeira
de rodas terminou também este mês o programa. Tal como
Ana Carrilho Janeiro, prestou apoio administrativo e ajudou na confeção das flores de papel e bandeirolas para a
decoração da Festa da Primavera. Para José Filipe Grilo, esta
“foi uma experiência enriquecedora que permitiu ocupar
o tempo e aprender coisas novas”.
André Pinto, 23 anos, começou o programa na Carpintaria
da Autarquia. Mas, por indicações médicas e devido ao
pó e ao barulho, o jovem que tem problemas ao nível da
audição, foi transferido para o Cineteatro Vianense, onde
prestou apoio em termos técnicos, nomeadamente na
montagem e desmontagem de cenários e palco. No final
do programa, o balanço não poderia ser mais positivo. Para
além “de gostar do trabalho e de ter aprendido coisas
novas, também gostei de conviver com os colegas”, refere.
Três casos de como pode e deve ser feita a inclusão de
pessoas com deficiências e incapacidades no mercado de
trabalho.
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Prevenção e Segurança no Trabalho
Desde 1996, que o dia 28 de abril é celebrado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), como forma de
homenagear as vítimas das doenças profissionais e dos
acidentes de trabalho.
O tema deste ano foi a “Prevenção das doenças profissionais”.
Desafia-nos a todos para uma reflexão, as doenças profissionais são de um drama silencioso que matam na sombra, sem se anunciarem.
A ausência de prevenção de doenças profissionais tem
efeitos negativos nos trabalhadores, nas suas famílias e na
sociedade em geral.
Em 2010 foram diagnosticados em Portugal 2598 casos
de doenças profissionais. Ao contrário dos acidentes, que
acontecem subitamente e são imediatamente visíveis, as
doenças profissionais são, na maioria das vezes, silenciosas e apenas se evidenciam após anos de sujeição a um
mesmo conjunto de fatores de risco.
A realização pessoal e profissional de todos nós passa pela

qualidade de vida no trabalho e, particularmente, pelas
condições de Segurança, Higiene e Saúde.
É importante que o empregador providencie a realização
de exames médicos aos seus trabalhadores, tendo em conta os vários riscos a que cada um se encontra exposto,
como, por exemplo ruídos, alterações de temperatura, radiações e substâncias químicas, problemas ergonómicos,
movimentos repetitivos, etc.
A política de Segurança e Saúde no Trabalho, não se li
mita à legislação e à regulamentação – que são essenciais
e devem ser aplicadas a nível do local de trabalho. Para
conseguir obter melhorias mensuráveis das condições de
trabalho e uma redução dos acidentes e doenças profissionais, é necessário combinar a legislação com uma va
riedade de outros instrumentos, tais como o diálogo social, as boas práticas, a sensibilização, a responsabilidade
social das entidades empregadoras, incentivos económicos
e a integração da SST noutras áreas.

Uma aposta na formação
Teve início no passado dia 29 de maio, em Viana do
Alentejo, o Curso de Aprendizagem de Técnico de Vendas,
apoiado pelo Programa Operacional Potencial Humano
(POPH) e pelo Fundo Social Europeu (FSE), promovido
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)
e ministrado pela Celfinfo - Centro de Explicações, de Línguas e de Formação.
O curso tem uma duração aproximada de dois anos e
meio e está dividido em formação em sala e formação em
prática de contexto de trabalho em empresas da região.
No arranque do curso estavam inscritos 22 jovens da
região, com idades compreendidas entre os 17 e os 25
anos. Os formandos usufruem de diversos apoios, entre
os quais, Bolsa para Material de Estudo; Bolsa de Profissio
nalização; Subsídio de Refeição; Subsídio de Alojamento;
Despesas ou Subsídio de Transporte e Subsídio de Acolhimento.
Os cursos de aprendizagem são cursos de formação
profissional inicial, em alternância, dirigidos a jovens,
privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e
permitindo o prosseguimento de estudos.
Possibilitam ainda a obtenção de uma dupla certificação,
profissional e escolar, de nível IV ou seja o 12º ano.
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Associativismo

Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas

Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas
A cantar com o coração há 12 anos
Há 12 anos a levar aquém e além-fronteiras as nossas raízes e tradições através do cante alentejano está
o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas. Com o seu traje domingueiro, 11 mulheres procuram
“cantar com o coração” modas antigas retiradas do cancioneiro alentejano. Mas outras há que, depois de
adaptadas, fazem referência a vivências atuais, como a crise que o país atravessa.
Custódia Serafim, porta-voz do grupo e desde 2007 tesoureira, fala da ausência de jovens no cante alentejano, que atribui a um sem número de atividades que, hoje em dia, têm à sua disposição.
Já sobre o que tem de tão especial o cante alentejano considera “que não se explica, sente-se”. E quanto
ao futuro do grupo é de opinião que “a Deus pertence”.
Boletim Municipal - O Grupo Coral Feminino Cantares
de Alcáçovas celebrou este ano o seu 12º aniversário.
Fale-nos um pouco da história e percurso do grupo.
Custódia Serafim – Antes da formação do grupo a 31 de
maio de 2001, um grupo de mulheres tinha o hábito de
se juntar para cantar. Esse grupo acabou por se juntar
à Associação Estrela Dourada, mas por motivos admi
nistrativos acabaram por sair e formar, dois anos depois,
em 2003, a Associação Grupo Coral Feminino Cantares de
Alcáçovas.
Durante estes 12 anos, o grupo já percorreu o país com o
cante alentejano e as nossas tradições.
B.M. – O cante alentejano é sobretudo cantado por grupos corais envelhecidos. Na sua opinião o que é preciso
para trazer os mais jovens para os grupos?
C.S. – Já tivemos três adolescentes no nosso grupo, mas
para se manterem é preciso mesmo gostar do cante
alentejano, porque como tudo na vida, existem entraves
que é preciso ultrapassar. Para superar os problemas que
por vezes surgem como os ensaios e as várias sensibilidades, é preciso gostar mesmo do cante alentejano.
E aquelas jovens que continuam no cante têm ou tiveram
familiares nos grupos. Para além disso, hoje em dia os
jovens têm muitas atividades extracurriculares e é preciso fazer opções.
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B.M. - O que é que tem de tão especial o cante alentejano?
C.S. - É uma coisa que não se explica, sente-se. Por outro
lado, é importante dar a conhecer e levar as nossas raízes
e as nossas tradições além-fronteiras. Onde quer que vamos temos sido bem recebidos.
B.M. – Algumas pessoas ligadas ao cante coral defendem
que é preciso renovar e melhorar a qualidade dos grupos. Partilha desta opinião?
C.S. - Penso que é necessário renovar e dar mais qualidade
ao cante. Já tivemos a oportunidade de trabalhar com o
Pedro Mestre, mestre da viola campaniça e professor, que
trabalha as especificidades de cada grupo e faz sobressair
o que de melhor cada um tem, porque a mesma moda
cantada quer em Évora, quer em Beja, quer em Portalegre
é diferente. Até mesmo a pronúncia é diferente e a forma
de acabar as modas. É preciso cantar com o coração.
B.M. – Neste momento quantos elementos tem o Grupo
Coral Feminino Cantares de Alcáçovas e quantas vezes
ensaiam por semana?
C.S. – Neste momento somos apenas 11 elementos, mas
já fomos 19. Temos 3 ou 4 elementos que, por motivos
pessoais, não vão aos ensaios e às saídas. Normalmente
o grupo ensaia à sexta-feira, tudo depende do número de
atuações.
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B.M. – O cante alentejano entoa as “chamadas” modas
que traduzem o campo e os trabalhos agrícolas. Qual a
origem das vossas modas?
C.S. – As nossas modas são modas antigas, retiradas do
cancioneiro alentejano. Temos perto de 60 modas. Por
vezes, a nossa ensaiadora, Joaquina Gaiato, aproveita ou
tras músicas e adapta a letra. Temos modas que falam
da crise, da Barragem de Alqueva, das Janeiras. Fazemos
as modas de acordo com a situação que estamos a viver.
E, quando somos convidadas para uma atuação é a ensaiadora que escolhe as músicas consoante o evento e o
público-alvo.
B.M. – Nos grupos corais existe o ponto, o alto e o baixo.
Como é feita essa seleção?
C.S. – A escolha é feita de acordo com o timbre de voz. Por
exemplo, o alto é aquela voz que sobressai das outras. Já o
ponto é aquela voz que entoa sozinho um verso ou uma
quadra. No nosso grupo existem os três tipos de vozes.
B.M. – Como é o traje que envergam?
C.S. – O traje que o grupo enverga é domingueiro. Desde
o início do grupo que usamos o mesmo traje. No inverno
usamos camisa branca, saia preta, laço e casaco bordeaux
e sapato preto. No verão não usamos o casaco.
B.M. – Durante o ano são convidados para algumas atuações. Tem ideia de quantas atuações fazem por ano?
C.S. – Por ano o grupo tem cerca de 25 a 30 saídas. Este
ano já fomos, por exemplo, a Ferreira do Alentejo, Baleizão, Alverca, Figueira de Cavaleiros, Évora, à Feira de
São João e ao CREI, em Alcáçovas, cantar para os mais
pequenos. Entretanto, temos já agendadas outras tantas
saídas.
B.M. – Fale-nos um pouco do vosso encontro anual que
se realizou em maio último?
C.S. – Para assinalar o nosso aniversário realizamos anualmente um encontro, para o qual convidamos alguns grupos. O critério da escolha passa um pouco por retribuir
os convites que nos fazem, apostando na qualidade. Este
ano a festa teve lugar dia 26 de maio e, para além dos
grupos corais (Grupo Coral e Etnográfico “Os Cardadores
de Sete”, Grupo Coral Misto Alma Alentejana de Peroguarda, Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas, Grupo
Coral A.R.P.I.F.S.S.), acabámos por convidar um grupo
de música de Ferreira do Alentejo, o Grupo “Os Ventos
Alentejanos”. A atuação teve lugar no coreto, no jardim
público, seguido de um jantar convívio.
B.M. – Já gravaram algum CD, para além daquele editado
pela Autarquia?
C.S. – O Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas já
editou um CD, penso que em 2003/2004, e dá pelo nome
de “A Voz Alentejana”, com 14 modas. Para a edição deste
trabalho o grupo contou com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Alentejo e da Junta de Freguesia de
Alcáçovas. Tal como os outros grupos corais, participámos também no CD editado pela Autarquia com o nome
“Viana do Alentejo – Um Concelho a Cantar”.
B.M. – Que apoios têm recebido?
C.S. – No que diz respeito aos apoios não nos pudemos
queixar porque a Câmara e a Junta de Freguesia de Alcáçovas têm ajudado o grupo quando é preciso, tanto em
transporte como em apoio monetário. Penso que, se não
fosse a Câmara e a Junta de Freguesia, não poderíamos
fazer aquilo que fazemos.
B.M. – Têm sede própria?
C.S. – Não temos sede própria. Estamos num espaço cedido pela Câmara Municipal.

B.M. – Qual a sua opinião
sobre o processo de candidatura do cante alentejano
a Património Cultural Imaterial da Humanidade da
UNESCO?
C.S. – Concordámos desde
o início com a candidatura
do cante a património cultural imaterial da humanidade. Penso que será uma
forma de não deixar morrer
o cante alentejano. Se tal
vier a acontecer irá trazer
mais-valias para o cante e
para o Alentejo, mas também será uma grande responsabilidade para todos
os grupos.
Custódia Serafim, porta-voz do

B.M. – Como é que vê o
grupo
futuro do cante coral e do
grupo?
C.S. – Tenho dúvidas. Devido à idade avançada de alguns
elementos e devido à ausência de jovens, o futuro pode
não ser muito risonho. O elemento mais velho tem 75
anos e a mais nova tem 47 anos. No entanto, não penso
que o grupo vá acabar. O futuro a Deus pertence.
Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas
Fundação: 31 de maio 2001
Nº de Sócios: Cerca de 35
Quotas: 3 €
Sede: Rua da Pedreira, 10 – 7090 Alcáçovas
Atividades: Cante coral
Alcáçovas és minha terra
Somos um grupo pequeno
Que apenas tem um desejo
De levar a todo o lado
Os cantares do Alentejo
Refrão

Alcáçovas és minha terra
E nela vivo do trabalho
Mas também és conhecida
Pela terra do chocalho
Pela terra do chocalho
E pelo fabrico do queijo
És tão rica em cortiça
Alcáçovas do Alentejo
És uma vila bonita
E toda de branco caiada
O teu concelho é Viana
E por muitos és visitada
Refrão

Alcáçovas és minha terra
E nela vivo do trabalho
Mas também és conhecida
Pela terra do chocalho
Pela terra do chocalho
E pelo fabrico do queijo
És tão rica em cortiça
Alcáçovas do Alentejo
Pela terra do chocalho
E pelo fabrico do queijo
És tão rica em cortiça
Alcáçovas do Alentejo
Moda do Grupo Coral Feminino “Cantares de Alcáçovas”
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Freguesias
Junta de Freguesia de Aguiar
Caros Munícipes
Decorreu mais um aniversário do 25 de abril. A Junta de
Freguesia de Aguiar e a Câmara Municipal de Viana do
Alentejo juntaram-se para assinalar a data. Em Aguiar
teve lugar um baile e a tradicional fogueira que contou,
mais uma vez, com a oferta de carne para o churrasco
que se revelou um sucesso, com a presença de muitas
pessoas não só da freguesia, mas também de fora.
Realizou-se, igualmente, a Corrida da Liberdade, uma das
iniciativas recuperadas por esta Junta de Freguesia, na
qual estiveram envolvidas dezenas de crianças. Nas ruas
da vila muitos foram aqueles que deram o seu apoio aos
pequenos atletas.

Churrasco do 25 de Abril já é tradição em Aguiar

A Junta de Freguesia tem tentado reduzir alguns gastos
com a eletricidade. Para isso, instalou sensores de luz nos
wc’s do Largo e no multibanco, uma vez que, estas luzes
chegavam a estar acesas durante toda a noite, o que aumentava os gastos com a eletricidade.
O Presidente da Junta
José Francisco Rato

Corrida da Liberdade juntou crianças

Junta de Freguesia de Alcáçovas
Caros Munícipes
Durante o início do mês de junho a Junta de Freguesia de
Alcáçovas e a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, em
colaboração com as Associações locais, como já vem sendo
referência há 16 anos, organizaram a XVI Semana Cultural.
Desde a primeira reunião de preparação realizada em janeiro que sentimos que iria ser mais um grande evento,
ao ver o Salão Nobre da Junta de Freguesia totalmente
cheio com representantes das associações, comércio local e particulares que, de alguma forma, quiseram dar
o seu contributo para este acontecimento de referência
e promoção da nossa Freguesia. Com a colaboração de
todos foi elaborado um programa repleto de atividades
diversificadas, pretendendo congregar diferentes públicos
nos dez dias afetos ao evento.
Relativamente às comemorações dos 39 anos da Re
volução de Abril, a Junta de Freguesia e a Camara Municipal integraram no seu programa diversas atividades.
Pela adesão da população gostaríamos de realçar o peddypaper que se desenrolou no perímetro urbano da Vila de
Alcáçovas, onde participaram um número impressionante
de equipas, 28 no total e que envolveu cerca de 180 participantes de todas as faixas etárias. Esta iniciativa teve a
grande colaboração da Associação de Pais e Encarregados
de Educação da E.B.I./J.I. de Alcáçovas e um grande contributo do Prof. Manuel Jorge, na organização de todos os
procedimentos.
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Peddy-papper reuniu 180 participantes

Executivos da Junta e da Câmara na abertura da Semana Cultural

viana do alentejo | boletim municipal
Na área de funcionamento dos serviços da Junta de Freguesia,
gostaríamos de deixar aqui, em modo de reflexão, o serviço
prestado no Posto dos Correios, passados dois anos da difícil
decisão que este Executivo teve que tomar, ao assumir a sua
gestão, após a “batalha” travada com a administração dos
CTT. Fazemos um balanço bastante positivo do seu funcionamento, serviços prestados à população e melhorias estruturais do edifício durante este período. Garantiu-se um serviço
primordial para a nossa Freguesia que, para além dos serviços
postais, garante o pagamento de pensões e reformas a muitos idosos sem capacidade de deslocação à estação de correios apontada como alternativa. Sentimos que, com esta decisão, e após passado este período, contribuímos claramente
para travar os impactos muito negativos para a qualidade de

vida dos nossos habitantes e do tecido económico local, caso
tivesse encerrado a Estação de Correios de Alcáçovas.
Por fim, gostaríamos de relembrar que se encontram abertas
as inscrições para o programa «Caiados na Casa dos Idosos»,
que procura apoiar aqueles com maiores dificuldade para as
tarefas de conservação das suas habitações.
A todos os Munícipes, os nossos melhores cumprimentos
A Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas
Sara Cristina Cupido Carmo Grou Sim Sim Pajote

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo
Caros Munícipes
O tempo corre rápido! Estamos a meio deste ano de 2013,
o último do nosso mandato!
Neste segundo trimestre, para assinalar a data que visa
alertar a sociedade para a área da saúde, a Junta de
Freguesia de Viana do Alentejo, em colaboração com o
Centro de Saúde e com o apoio da autarquia local, orga
nizou mais uma caminhada, no passado dia 7 de abril (Dia
Mundial da Saúde). A participação dos nossos munícipes
continua a fazer-se sentir, neste tipo de iniciativas que
visam o bem-estar da população, assim como a promoção
de hábitos de vida saudáveis.
Durante o mês de junho, as datas que marcaram as nossas atividades, correspondem às comemorações do Dia
Mundial da Criança e dos festejos dos Santos Populares.
Assim, no passado dia 3 de junho, a Junta de Freguesia de
Viana do Alentejo juntou-se à Câmara Municipal em mais
uma iniciativa, dedicada aos mais jovens e que decorreu,
ao longo do dia, no cineteatro vianense, com a exibição de
um teatro de marionetas, intitulado “O Raio da Matemática”.
A noite de 15 de junho foi dedicada à festa, às marchas
populares e à sardinha assada.
O jardim do Rossio foi o espaço escolhido para a iniciativa,
que decorreu da melhor forma. As marchas populares do
nosso Concelho marcaram presença, num desfile que se
iniciou na Praça da República e que terminou no recinto
do arraial, onde se petiscava a sardinha assada e se aguardava pelo baile. A animação musical esteve a cargo da
Banda Mais que contribuiu para uma noite bem animada.
Para além das atividades descritas, importa ainda referir
que foram realizadas obras de remodelação nos nossos
serviços, como é do conhecimento dos nossos munícipes.
Esta intervenção era um objetivo a cumprir, desde há algum tempo, tendo em conta que pretendíamos proceder
a melhoramentos no referido espaço, de forma a tornar
mais funcional e personalizado o atendimento a todos
aqueles que recorrem aos nossos serviços.
Salientamos, também, o nosso propósito na compra de
uma varredora, com a intenção de tornarmos mais eficientes os trabalhos de limpeza das nossas ruas e de man-

Marcha do Concelho apresentou-se em Viana

Ambiente de convívio no jardim do Rossio

termos os cuidados necessários na higiene da nossa vila.
Continuámos a apoiar, dentro das nossas limitações financeiras, as associações que nos contactam e a atribuir
os apoios à natalidade e aos artesãos, conforme os regulamentos criados para tal.

O Presidente da Junta
Joaquim Rodolfo Viegas
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Espaço à Imagem

Fonte da Praça da República circa 1950

Fonte da Praça da República circa 1910

Espaço à Palavra
I

MARCHA VIANA DO ALENTEJO
(REFRÃO)

II

VIANA DO ALENTEJO

CASTELO

SENHORA D,AIRES

COMO EU INVEJO

DE DOM DINIZ

UM DOS PILARES

A TUA SORTE

FOI A RAIZ

DA FÉ E ORAÇÃO

ÉS A MAIS LINDA

QUE O POVO GOSTA

E O ALENTEJO

DE BELEZA INFINDA

DESTA VIANA

VAI EM CORTEJO

DO SUL ATÉ AO NORTE

ALENTEJANA

À SUA PROSSIÇÃO

TERRA TÃO CALMA

À MEIA ENCOSTA

TENS ALCAÇOVAS E AGUIAR

QUE A MINHA ALMA

TEM TRADIÇÃO

PARA VISITAR

E O POVO VENERA

PELO SÃO JOÃO

TANTA BELEZA

CAMPOS GARRIDOS

MARCHA A DESEJO

DIZ-SE COM RAZÃO

LINDOS FLORIDOS

POR RUAS ESTREITINHAS

QUE É TRADIÇÃO

NA PRIMAVERA

DE CASAS BRANQUINHAS

BEM PORTUGUESA

DO MEU ALENTEJO

Viana do Alentejo, 2013
CARLOS TRIGUEIRÃO
63 anos

Pedreira dos Sons
Nota de agradecimento público
Enquanto “motor” deste acontecimento, não posso deixar
de prestar publicamente os meus agradecimentos pessoais
a todos aqueles que colaboraram, participaram ou de algum
modo estão ou ficaram ligados ao acontecimento.
A todos os trabalhadores da Câmara Municipal que se envolveram na preparação, montagem, acompanhamento dos
trabalhos e divulgação do evento, à visão e cumplicidade
do nosso presidente Bengalinha Pinto, à Escola de Artes da
Universidade de Évora, à Regina Branco, a todos os músicos
e atores presentes, à dedicação, empenho e entusiasmo do
maestro Christopher Bochmann, à empresa proprietária, a
Pardal Monteiro, Mármores SA, aos meus amigos e vizinhos
Helena Calvet e Luis Inocentes por me terem apresentado
a jóia acústica que é esta Pedreira dos Sons, à Diana Regal
pela ajuda na iluminação, aos meus amigos António Leitão,
Margarida Cartaxo, Guida Fonseca, Veronique Demeffe pela
força e apoio, à minha companheira Isabel pela paciência, a
todo o público presente, de cá e de fora, que acreditaram e
contribuiram para dar sentido aos momentos de rara beleza
que o espaço e a música nos proporcionaram, ao futuro da
Pedreira dos Sons.
O meu muito obrigado
Carlos Marques
Viana do Alentejo, 3 de Junho de 2013

Recolha de Literaratura Tradicional do Concelho
A Câmara Municipal de Viana do Alentejo está a proceder a uma recolha de literatura tradicional do concelho.
Solicita-se a todos quantos estejam interessados em colaborar neste projeto com as suas poesias, os seus contos, orações, responsos,
ou outras formas literárias, que se dirijam às respetivas Juntas de Freguesia e deem o seu contato.
Fica aqui também um apelo a todos os grupos corais e/ou de cariz etnográfico para que disponibilizem as letras dos seus repertórios.

A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É MUITO IMPORTANTE!

A Câmara Municipal pretende disponibilizar algum espaço no boletim municipal para publicação de
trabalhos sobre o concelho enviados pelos seus munícipes/leitores (prosa, poesia, fotos).

Partilhe a Palavra Divulgue a Imagem
Os trabalhos deverão ser entregues na Câmara Municipal ou através do e-mail:
gabinete.informacao@cm-vianadoalentejo.pt.
À autarquia reserva-se o direito de opção da sua publicação.
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Aniversários de Associações do Concelho

A Associação de Convívio Reformados de Alcáçovas, fundada a 12/04/1982 comemorou no dia 06/04/2013 o seu 31º aniversário.

Fundado em 31/05/2001, o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas assinalou os seus 12 anos no passado dia 26/05/2013.

O Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo, fundado em 2000, completou 13 anos no dia 20/05/2013. As comemorações decorreram no dia 25/05/2013.
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Numa comunidade esquecida de uma zona pantanosa, separada do mundo por um extenso dique, a pequena Hushpuppy, de seis anos, vive em risco de ficar órfã. Com a mãe há
muito desaparecida e o seu pai, Wink, descontrolado e sempre na farra, Hushpuppy está
entregue à sua própria sorte numa zona isolada e cheia de animais semi-selvagens. Para
ela, o mundo natural é uma frágil rede de coisas que vivem, respiram, pulsam e de cujo
funcionamento perfeito depende todo o universo.

O espetáculo de final de ano da Classe de Dança da AEVA é composto por três partes:
Clássico (música: D. Quixote) , Neoclássico (música: Scorpions) e Sevilhanas.

Os Croods são uma família pré-histórica que sempre viveu enclausurada na caverna que os
viu nascer. A sua zona de conforto não vai para além daqueles limites e o pai faz tudo para
que nada se altere. Porém, Eep, a filha mais velha do clã, sempre sonhou explorar o mundo
e viver os perigos que o pai tanto gosta de referir nas suas histórias assustadoras. Quando
um acidente natural reduz a caverna a pó e todo o seu universo familiar se transforma em
pedaços, os Croods são forçados a empreender a sua primeira grande viagem em família.
Assim, entre conflitos geracionais e hecatombes naturais, eles descobrem um mundo fascinante e cheio de cor onde realmente apetece viver...

Pelo 3º ano consecutivo, a Quinta da Joana, em Viana do Alentejo, vai ser palco do “Abana
Viana” – Festival Jovem, de 12 a 14 de julho, numa organização conjunta do Município de
Viana do Alentejo e das Juntas de Freguesia, com a colaboração das associações do Concelho.
Tal como nos anos anteriores, 3 bandas vão ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho
e sair do anonimato, no III Concurso de Bandas de Garagem, que decorre no palco Pop &
Rock, no 1º dia do Festival Jovem. Este evento conta ainda com a realização de atividades
desportivas, jogos de perícia e experiências radicais, espetáculos de dança e concertos de
música, com destaque para as atuações de Frankie Chavez e Chapa Dux.

Todas as emoções se libertam do nosso íntimo… materializam-se e refletem-se em cada
movimento e momento dançado.... através delas superamos as adversidades do “não” e
alcançamos o “sim”.
Emoções que se sentem, que se vivem, que marcam momentos e criam memórias…memórias vividas e por viver, que se refletem em emoções.
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Damos a conhecer a magia das imagens em movimento com os divertidos brinquedos óticos que foram essenciais para o aparecimento do cinema. É a experiência dos primeiros
passos que um desenho pode dar. São Rodas de Magia de outros tempos que, pela sua
simplicidade, maravilham gerações. Nesta exposição e atelier propomos que os participantes fiquem a conhecer o mundo fantástico da Imagem em Movimento e construam o seu
próprio mecanismo.

Oficina de percussão tradicional onde se realiza uma viagem pelos diferentes cantos do
mundo através do ritmo. É um espaço de partilha e aprendizagem de ritmos de diferentes culturas. Pretende ensinar várias composições rítmicas de variados lugares, como por
exemplo: o samba do Brasil, a salsa e rumba de Cuba, o batuque de Cabo Verde, etc.

As festas decorrem no Largo 25 de Abril, em Aguiar, este ano de 19 a 21 de julho, com a
presença da Banda Impulso, Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”, Sérgio Banha, Rui
Alves, entre outros.

Avós e netos juntam-se, no próximo dia 26 de julho, no Centro Cultural de Alcáçovas para
comemorar o dia mundial dos avós, onde haverá animação musical e um lanche buffet.

Alcáçovas volta a estar em festa de 26 a 28 de julho, com mais uma edição da Feira do
Chocalho, organizada pelo município de Viana do Alentejo em parceria com a Junta de Freguesia de Alcáçovas.
Em termos musicais os destaques deste ano vão para os Archybak (sexta), para os Virgem
Suta (sábado) e para o Fado (domingo). Também o Summer Spot, as Atividades Equestres e
as Oficinas de Artes e Ofícios tradicionais vão voltar a marcar a Feira do Chocalho.

agenda cultural
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O atelier aborda a vivência da linguagem da dança numa perspetiva do autoconhecimento
e das relações interpessoais. O atelier de movimento criativo, pode revelar-se um momento
lúdico e formativo por excelência da criança com caraterísticas distintas, apresentando-se
essencialmente como um espaço de formação pessoal através da expressão do movimento.

Através da utilização de materiais recicláveis, os participantes constroem instrumentos musicais, estimulando a criação musical e dramática em grupo. Esta oficina permite o contacto
com técnicas de utilização e construção de vários objetos sonoros, fomentando, igualmente, o trabalho de corpo e voz.

Veja em em: agenda.cm-vianadoalentejo.pt

cineteatro vianense

Rua Dr. António José de Almeida, 27 | 7090 - 269 | Viana do Alentejo
Tel.: 266 791 007 | E-mail: cine-teatro@cm-vianadoalentejo.pt
Horário da Bilheteira: De Quarta-Feira a Sexta-Feira das 14h30 às 17h30 | Dia de cinema ou espetáculo abre uma hora antes
Preço dos Bilhetes: Sexta-Feira: 3€ Domingo: 2,5€ IVA incluído em vigor | Todas as reservas devem ser levantadas até meia hora antes do espetáculo/sessão.

agosto | 2013

Sugestões de filmes…

Sugestões de leitura...
Título:

Os meus versos ba
ralhados
Autor:
Orlando Salsinha
Botas

Título:

A mão do diabo
Autor:
José Rodrigues dos
Santos

Título:

A vingança das vagas

Título DVD:

Mistérios de Lisboa

Autor:
José Teles Lacerda

Título:

A bicicleta que tinha
bigodes
Autor:
Ondjaki

Título DVD:

E tudo o vento
levou

Leia o livro… veja o filme…
Título:

O feiticeiro de Oz
Autor do livro:
Frank Baum
Realizador do filme:
Victor Fleming

Título:

Título:

História de uma flor
Autor:
Matilde Rosa Araújo

O voo do golfinho
Autor:
Ondjaki

Título:

Ben-Hur
Autor do livro:
Lewis Wallace
Realizador do filme:
William Wyler

Título:

Título:

Sonhar ao longe…

Romance do 25 de abril

Autor: Jorge Serafim

Autor: João Pedro Mésseder

Jornais e revistas que esperam por si!

Veja e descarregue o boletim municipal e a agenda em:
www.cm-vianadoalentejo.pt | Publicações

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

informações úteis
horário: das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
mais perto de si
“A MINHA RUA” permite a todos os cidadãos reportar as mais variadas situações relativas
a espaços públicos, desde a iluminação, jardins, passando por veículos abandonados ou
a recolha de eletrodomésticos danificados. Com fotografia ou apenas em texto, todos os
relatos são encaminhados para a autarquia selecionada, que lhe dará conhecimento sobre
o processo e eventual resolução do problema.
Pode aceder a partir do site do Municipio de Viana do Alentejo:
Fonte: www.portaldocidadao.pt/portal/aminharua/

www.cm-vianadoalentejo.pt

Caro (a) Empresário (a),
Caso não se encontre a receber informações do GADE sobre as iniciativas que
desenvolvemos, bem como informações de caráter empresarial ou caso pretenda alterar o meio de receção, por favor entre em contacto connosco, através
do telefone (266 930 010 – Linda Baixinho) ou email gadecon@cm-vianadoalentejo.pt e identifique qual a forma privilegiada pela qual quer receber as
informações.
Ajude-nos a manter a base de contactos atualizada e funcional!

Comunique avarias ou anomalias na Iluminação Pública

Ligue 800 911 911
Ou aceda a:
www.edp.pt/pt/particulares/apoioaocliente/faleconnosco/
Pages/FormularioReclamacaoAvariaIluminacao.aspx

Colabore!

Para avarias em casa deverá contactar 800 506 506 (24h
chamada grátis) e indicar o código de identificação do
local, indicado na fatura de eletricidade

informação online

contactos úteis

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

Divisão de Administração Urbanística e Processual
daurb@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Gestão de Recursos
dafin@cm-vianadoalentejo.pt
compras@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano
dasedu@cm-vianadoalentejo.pt
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
gadecon@cm-vianadoalentejo.pt
Delegação da Câmara em Alcáçovas | 266 954 522

Siga-nos em: www.flickr.com/photos/cm-vianadoalentejo/

Junta de Freguesia de Aguiar | 266 930 863
Junta de Freguesia de Alcáçovas | 266 954 181

0
140
tos
gos

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo | 266 953 317
Estaleiro | 266 930 017/8
Serviço de Águas | 967 979 711 (8h/22h)
Cineteatro Vianense | 266 791 007
Posto de Turismo de Viana do Alentejo | 266 930 012
Posto de Turismo e Biblioteca de Alcáçovas | 266 948 112
Biblioteca de Viana do Alentejo | 266 930 011
Biblioteca de Aguiar | 266 939 106
Piscinas Municipais de Viana do Alentejo | 266 930 014
Piscinas Municipais de Alcáçovas | 961 371 967
Pavilhão Gimnodesportivo de Viana | 266 930 015
Oficina Aberta | 266 791 007
Linha de Proteção à Floresta | 117

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

94

os

víde

48

431
es
açõ
aliz

visu

Linha de Saúde Pública | 808 211 311
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do
Alentejo | 266 953 123
Centro de Saúde de Viana do Alentejo | 266 930 060
Extensão de Saúde de Aguiar | 266 791 278
Extensão de Saúde de Alcáçovas | 266 949 045
Guarda Nacional Republicana Alcáçovas | 266 954 118
Guarda Nacional Republicana Viana do Alentejo | 266 953 126
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo |
266 791 411
Correios de Portugal Viana do Alentejo | 266 939 000
Correios de Portugal Alcáçovas | 266 949 152
Serviço de Finanças de Viana do Alentejo | 266 953 146
Conservatórias e Cartório Notarial de Viana do Alentejo |
266 930 040

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

Os nossos produtos

Idict by Anabela Marques, Aguiar

Os nossos eventos

12 a 14 | julho | 2013

Abana Viana 2013

Pão Alentejano - Margarida de Oliveira Maia, Alcáçovas

Feira do Chocalho 2013

26 a 28 | julho | 2013

Feira D’Aires 2013

20 a 23 | setembro | 2013

