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EDITORIAL

Eficiência Energética
Caros Munícipes,
Em nosso entender, e como já referimos algumas vezes, só é possível realizar
investimentos mais volumosos do ponto de vista financeiro, nas autarquias,
com o recurso a fundos comunitários. É isso que temos feito ao longo dos
últimos anos no nosso concelho, em várias áreas.
Relativamente à eficiência energética, uma problemática na ordem do dia,
serão concluídos muito brevemente vários projetos, municipais e intermunicipais, fruto de candidaturas a fundos comunitários e/ou a outros instrumentos financeiros.
Consideramos que merece destaque o projeto intermunicipal de iluminação
pública, iniciado em 2014 pela CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, com o apoio e financiamento do EEEF-European Energy Efficiency
Fund. Através deste projeto serão intervencionadas, até final de 2019, cerca
de 2.800 luminárias no nosso Concelho (cerca de 55.000 em todo o Alentejo
Central até março de 2020) para implementação global de tecnologia LED.

Bernardino Bengalinha Pinto

presidente@cm-vianadoalentejo.pt

Em complemento a este grande projeto, o município tem outras ações já
no terreno, nesta área, também elas objeto de candidaturas a fundos comunitários, neste caso ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020. No
âmbito do PPEC - Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia
Elétrica e de outros instrumentos, serão realizados investimentos em diversos espaços e equipamentos municipais, como por exemplo no Cineteatro,
Piscinas, Pavilhões, Bibliotecas, entre outros. Para além do investimento com
a utilização da já referida tecnologia LED, serão também realizadas outras
intervenções de substituição de materiais com o mesmo objetivo, como será
o caso da melhoria do comportamento térmico.
Propomo-nos, assim, continuar estes investimentos que, à sua escala, pretendem prosseguir o objetivo da redução do consumo de energia, com as
consequências associadas e de todos conhecidas, melhorando a sua eficácia e
eficiência. Ao mesmo tempo, e acima de tudo, contribuímos para um planeta
mais limpo e para uma melhor qualidade de vida de todos.
O Presidente da Câmara Municipal

Bernardino Bengalinha Pinto
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CASCADE’19 foi o maior exercício europeu de proteção civil
Dia 1 de junho teve lugar a conferência de encerramento
daquele que foi o maior exercício de Proteção Civil a nível
do Mecanismo Europeu de Proteção Civil (MEPC), tendo
sido feito um balanço de todos os exercícios que envolveram 21 municípios, entre os quais o de Viana do Alentejo,
testando a ativação do seu Plano Municipal de Emergência, entre 28 e 31 de maio.
O principal objetivo foi dar uma resposta de apoio à população de uma forma integrada com a interajuda de
diferentes equipas especializadas e agentes de proteção
civil de uma forma adequada.

O balanço final efetuado pelo MEPC classificou que o sucesso do evento foi originado pelo bom planeamento e
pela sua boa operacionalização no campo, o que permitiu
testar modelos de ação que contribuirá para implementar
melhorias para situações futuras, que numa situação real
podem fazer a diferença na capacidade de resposta.
O Município de Viana felicita e agradece a todos os participantes e entidades que fizeram parte deste exercício,
que se revelou de extrema importância para a população
do Concelho, para o país e para toda a comunidade europeia.
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Concelho vai ter nova iluminação pública
O Município de Viana vai substituir a iluminação pública no Concelho por tecnologia LED de última geração.
As obras vão arrancar previsivelmente no próximo mês
de outubro, numa iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central – CIMAC com o apoio e financiamento da União Europeia através do European Energy
Efficiency Fund (EEEF), e abrangem os 14 municípios do
Alentejo Central, num investimento total de 21.254.435,21€.

redução de custos do Município com a energia elétrica
para a iluminação pública e, ainda, uma melhoria em termos ambientais.

O objetivo é garantir uma solução equilibrada a nível tecnológico com iluminação LED, sustentável a nível ambiental reduzindo a poluição luminosa, e económica permitindo poupanças aos Municípios.
Este projeto visa a redução de consumos e a consequente

De salientar que a CIMAC iniciou este processo em 2014,
convicta da necessidade de uma maior eficiência energética, prevendo-se que, em março de 2020, no final da intervenção, se verifiquem reduções do consumo de energia
superiores a 50%.

No Alentejo Central serão substituídos mais de 55 mil
pontos de luz, 2800 dos quais no concelho permitindo,
deste modo, uma maior eficiência energética, bem como
uma iluminação mais eficaz e eficiente.

Município aposta na eficiência energética
O Município de Viana do Alentejo quer reduzir o consumo energético a vários níveis de modo a poupar na fatura
ao final do mês, dado que, o consumo de energia representa uma fatia significativa no orçamento da Autarquia.
Desde modo, no âmbito da Eficiência Energética, o Município efetuou 3 candidaturas ao Programa Operacional
Regional do Alentejo, no Eixo Eficiência Energética e Mobilidade.
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As candidaturas dizem respeito à melhoria do comportamento térmico e eficiência energética dos edifícios Municipais e estão orçadas em cerca de 175 mil euros.
Através destas candidaturas o Município pretende reduzir o consumo de energia, diminuir as emissões de CO2
associadas, reduzir os custos de exploração das infraestruturas e promover boas práticas energético-ambientais.
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Município oferece Cadernos de Fichas a todos os alunos do concelho
No próximo ano letivo 2019/2020 o programa de gratuitidade e reutilização de manuais escolares do Ministério da
Educação será alargado ao 3º ciclo e ensino secundário.
Desta forma, todos os níveis de ensino terão acesso gratuito aos manuais. De fora do programa ficam os cadernos
de atividades/fichas e os packs pedagógicos que vão ser
oferecidos pelo Município de Viana do Alentejo, a todos
os alunos matriculados no Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo.
A atribuição será efetuada no início do novo ano letivo,
através da entrega direta aos agregados familiares.
Os agregados familiares que já adquiriram os Cadernos de

Fichas e Cadernos de Apoio, deverão contactar o Município de forma a serem ressarcidos das despesas mediante
comprovativo de compra a entregar nos serviços municipais.
Esta medida permite aliviar o esforço financeiro das
famílias no arranque e preparação do novo ano letivo que
começa entre 10 e 13 de setembro.
Relativamente ao programa de gratuitidade e reutilização
de manuais escolares do Ministério da Educação, o acesso aos manuais escolares é feito através da Plataforma
MEGA.

Concelho vai ter sinalização turística inteligente
O projeto prevê duas vertentes, o estudo para a elaboração do Plano de cada município e a instalação de sinalética, com vista a promover uma imagem turística comum
aos vários municípios, de forma a transmitir uma coesão
e homogeneidade territorial na promoção do turismo e
na forma de receber os turistas e visitantes.
No que toca ao concelho de Viana, o projeto prevê a instalação de sinalização turística inteligente, num investimento de 30 mil euros, com o objetivo de estabelecer
uma relação de proximidade com os turistas e os visitantes que são, cada vez mais, digitais. De salientar ainda que
permite renovar e modernizar a imagem do concelho em
termos turísticos, adaptando-a às necessidades de quem
nos visita.

O concelho de Viana do Alentejo vai ter sinalização turística inteligente, um projeto que resulta da candidatura
“Sinalética Inteligente do Lago de Alqueva”, no âmbito do
Programa Valorizar – Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior apresentada pela ATLA – Associação Transfronteiriça Lago Alqueva, da qual o Município de Viana do
Alentejo é membro desde 2015.

Este projeto prevê que a tecnologia se associe à informação turística atualizada.
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Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional visita Santuário de
N.ª Sr.ª D’Aires
A secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, esteve no passado dia 21 de maio,
em Viana do Alentejo, de visita ao Santuário de N.ª Sr.ª
D’Aires.
A iniciativa, organizada pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR), visou co
nhecer alguns projetos apoiados por fundos comunitários
europeus no Alentejo.
O Santuário está a ser alvo de um projeto de Conservação,
Requalificação e Musealização, sendo cofinanciado pelo
Alentejo 2020 – Portugal 2020 e, em parte, pelo Município,
da componente nacional.
Monumento Nacional desde 2012, o atual Santuário, espaço de devoção e de romaria, conserva no seu interior
uma notável coleção de ex-votos, espólio de excecional
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valor pelo carácter iconográfico da religiosidade popular.
Situado a cerca de dois quilómetros da vila de Viana do
Alentejo, o Santuário acolhe dois pontos altos de religiosidade: em abril por ocasião da Romaria a Cavalo Moita
– Viana do Alentejo e, em setembro, durante a centenária
Feira D’Aires.
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Município adere à Rede de Apoio ao Autocaravanismo
O Município de Viana é um dos 27 municípios do Alentejo
e Ribatejo que aderiu à Rede de Apoio ao Autocaravanismo que visa a criação e/ou melhoria de 39 estações de
serviço, num investimento de 5 milhões de euros.
O primeiro projeto do género no país pretende que as
autocaravanas possam estacionar em segurança e em
condições.
O projeto apresentado em Évora, no passado mês de junho, irá arrancar ainda este ano e é promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em
parceria com 27 municípios.
Na sessão, que contou com a presença da Secretária de

Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, foram assinados os contratos de financiamento da Linha de Apoio à
Valorização do Turismo Interior, do Turismo de Portugal
à Rede de Apoio ao Autocaravanismo.
O projeto, que visa a criação e/ou requalificação de estações de serviço, é comparticipado em cerca de 2,1 milhões
de euros pelo Turismo de Portugal e tem um prazo de
execução de 17 meses.

Rota da Estrada Nacional 2 vai ser valorizada
A Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional
2 criada em 2016 e da qual o Município de Viana é membro fundador, efetuou uma candidatura à Linha de Apoio
Valorização Turística do Interior, da Turismo de Portugal,
com vista à valorização e qualificação do território atravessado pela EN2 que liga Chaves a Faro.
A operação está orçada em 428.676,82€ e tem um prazo
de execução de 12 meses. O projeto compreende todo o
território abrangido pela Estrada Nacional 2, potenciando
o desenvolvimento da atividade turística nas localidades
atravessadas pela Rota, bem como localidades periféricas.
A candidatura assenta em 3 eixos essenciais para a valorização da referida Rota, nomeadamente sinalética, conteúdos e capacitação.
O sistema de sinalização rodoviária constitui um fator
fundamental para o correto funcionamento de qualquer
rede viária. Assim sendo, no âmbito desta ação, a Associação pretende colocar marcos de quilómetro em falta
e requalificar os já existentes, colocar sinalética identificadora das localidades, colocar sinalização direcional da
rota, sinalética de informação turística e de informação
de segurança rodoviária.
Para responder a uma sociedade cada vez mais ávida de
informação, a Associação de Municípios da Rota da Es-

trada Nacional 2 pretende disponibilizar informação de
interesse para o turista, designadamente gastronomia,
vinhos, artesanato, atividades culturais, património religioso, entre outra, através da produção de um filme documentário, de 11 filmes promocionais de 4/5 minutos para 11
distritos e, ainda, da criação de um site.
No que toca à capacitação, a Associação quer qualificar
a oferta turística dos diversos territórios e estruturar os
produtos endógenos ao longo da Rota, como é o caso do
vinho do Porto, o barro preto de Bisalhães, os chocalhos
de Alcáçovas e a doçaria conventual. A capacitação passa
ainda pelo desenvolvimento de estratégias de marketing
e formação direcionada a todos os agentes ligados ao turismo, de modo a que a Rota da EN2 se torne um produto
de excelência, capaz de atrair novos mercados.
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Museografia do PAGUS no Paço dos Henriques
No âmbito de uma candidatura efetuada pelo Município
de Viana do Alentejo ao Programa Alentejo 2020, em 2017,
a Autarquia viu aprovado um conjunto de ações de valorização do Paço dos Henriques e de promoção do Fabrico
de Chocalhos que designou de “Museografia do PAGUS”.

do Paço dos Henriques, em 2016, “Esta coisa tão nossa de
querer ser Património da Humanidade”, do cartoonista
Luís Afonso, em 2017, “Estado de Sítio” do escultor José
Teixeira, e “100 Chocalhos de Excelência, Gente Excelente”,
ambas em 2018.

Orçado em cerca de 440.000,00 € (440 mil euros), o projeto foi cofinanciado pelo FEDER em 75%, materializado
entre 2017 e 2019.

Foi ainda construída e colocada online a plataforma digital PAGUS.

A candidatura visou a instalação do PAGUS, um projeto museológico pioneiro focado na promoção de marcas
identitárias do território com impacto relevante para a
região, como é o caso do Fabrico de Chocalhos, consagrado como Património Cultural Imaterial da Humanidade
com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela UNESCO,
desde 2015.
No âmbito da referida candidatura foi adquirida uma aplicação informática, desenvolvida pela empresa Sistemas
do Futuro, para gestão de informação patrimonial, designada por In patrimonium. Esta aplicação permite construir
registos de diferente tipologia patrimonial – imóveis, objetos, entidades, arquivos e referências – e relacioná-los,
permitindo, assim, compreender de forma mais profunda
a Paisagem (ver página 32).
Foi, igualmente, produzido um projeto educativo e lúdico para o Paço dos Henriques que pretende incentivar e
enriquecer a aprendizagem, promover a divulgação, valorização e preservação do património cultural, estabelecendo uma ponte entre o passado e o presente de forma
criativa despertando no público-alvo o gosto pela história
local. O projeto pedagógico contempla a criação de atividades, visitas e metodologias de comunicação para o
público-alvo.
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Ao longo deste período na Sala de Exposições do Paço dos
Henriques estiveram patentes 4 exposições: Inauguração

Foram ainda organizados diversos colóquios, um deles de
índole internacional, com a presença de diversos especialistas de áreas como a museologia, a importância da água,
a partilha digital do conhecimento e a história do fabrico
de chocalhos em Alcáçovas.
Entretanto, durante o período em causa, foram também
assinados três protocolos, nomeadamente com a Universidade de Évora/ ICAAM – Instituto de Ciências Agrárias e
Ambientais Mediterrânicas com vista à promoção e conservação do sistema silvopastoril do montado, em 2018;
com a Academia Portuguesa de História com o objetivo
da criação de um prémio anual para galardoar uma obra
de reconhecido mérito, no âmbito do processo histórico
da vila de Alcáçovas; e com a Turismo do Alentejo e Ribatejo, ERT para a constituição do PAGUS.
Numa aposta de internacionalização do PAGUS a aplicação digital foi utilizada pelo Governo de Cabo Verde na
candidatura da Morna a Património Mundial.
Foi também criado um circuito de visitas em todo o conjunto histórico arquitetónico do Paço dos Henriques e
Capela de Nª Srª da Conceição.
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Mestre João Chibeles Penetra – Voto de Pesar
O Município de Viana lamenta o falecimento, no
passado dia 13 de junho,
aos 92 anos, do Mestre
Chocalheiro João Chibeles
Penetra, distinguido com a
Medalha de Honra do Município em janeiro de 2016.
Já em dezembro de 2015,
aquando da classificação do
Fabrico de Chocalhos como
Património Cultural Imaterial com Necessidade de
Salvaguarda Urgente pela
UNESCO, o então Ministro da Cultura, João Soares, e o Ministro da Agricultura,
Capoulas Santos prestaram homenagem a João Chibeles
Penetra e a todos os chocalheiros, com a atribuição da
Medalha Paisagem Sonora Património da Humanidade.
Natural de Alcáçovas, onde nasceu a 25 de novembro de

1926, Mestre João Chibeles Penetra, figura maior da arte
chocalheira, dedicou a sua vida à arte de moldar o chocalho. “Eu não fiz mais nada na vida. Estava na barriga da
minha mãe e já trabalhava os chocalhos”, recordava em
julho de 2010, numa entrevista para o Boletim Municipal.
Da oficina fez museu onde, ainda hoje, estão expostos cerca de 3000 chocalhos e instrumentos que utilizava para o
fabrico de chocalhos – o banco com a bigorna, a tesoura
para cortar a chapa, o martelo e os ponteiros.
Único no país, o Museu do Chocalho era o espelho da vida
de João Chibeles Penetra, e onde passava o tempo, após
deixar o ofício, recebendo os visitantes.
A tradição familiar iniciada com o seu pai termina aqui.
Mestre João, um chocalheiro apaixonado pelo que foi, durante décadas, o seu ofício, não tem seguidores.
Foi aprovado por unanimidade na Assembleia Municipal,
no passado dia 21 de junho, um voto de pesar pelo falecimento de João Chibeles Penetra, apresentado pela bancada do Partido Socialista.
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Município junta eleitos e nascidos em 1974
No ano em que a Revolução de Abril celebra 45 anos, o
Município de Viana do Alentejo promoveu no passado dia
23 de maio, um jantar comemorativo que juntou cerca
de 100 pessoas, entre os nascidos em 1974 e os eleitos do
poder local democrático.
O jantar, marcado pelo convívio e boa disposição, teve
lugar na Quinta do Cerrado, tendo a Autarquia oferecido

a todos uma medalha comemorativa da efeméride.
O Município pretendeu assinalar, mais uma vez, a data
com todos aqueles que participaram no poder local democrático e que ajudaram a construir e consolidar a democracia no concelho, através da sua participação nos
diversos órgãos autárquicos. Registe-se que a Autarquia
realiza este encontro de 5 em 5 anos, desde 2004.

PS vence Eleições Europeias no Concelho de Viana do Alentejo
O Partido Socialista venceu, no passado dia 26 de maio, as
Eleições Europeias com 479 votos no concelho de Viana
do Alentejo, seguido do PCP–PEV com 426 votos e do PPD/
PSD com 150.
Em 4º lugar ficou o B.E. com 113 votos, seguido do CDS-PP
com 48 votos, do PPM.PPV/CDC com 41 votos e do PAN
com 40 votos.
A Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, devido à implementação do projeto piloto do voto
eletrónico no Distrito de Évora, divulgou, inicialmente,
apenas o resultado dos votos tradicionais, levando alguns
órgãos de comunicação social a dar de forma incompleta
os resultados eleitorais.
Para completar a informação apresentamos um quadro e
um gráfico com os resultados finais no Concelho de Viana
do Alentejo.
De salientar a forma tranquila como decorreu este ato
eleitoral, revelando a maturidade democrática dos nossos
munícipes.
Para mais informações, consulte o site oficial através da
seguinte ligação:
www.europeias2019.mai.gov.pt/territorio-nacional.
html#%00
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Urbanismo e Obras Municipais

Asfaltamentos no concelho
Recentemente, o Município de Viana procedeu à requalificação de alguns arruamentos nas freguesias de Alcáçovas

e Viana do Alentejo, com a aplicação de massas quentes. A
intervenção vai estender-se também à freguesia de Aguiar.

Colocação de gradeamento de proteção em Alcáçovas

Pinturas no Polidesportivo em
Aguiar

O Município está a proceder à colocação de um gradeamento de proteção junto ao passeio, na Rua da Bela Vista, em Alcáçovas, com vista à segurança e proteção dos
peões.

Trabalhadores do Município procederam, recentemente,
à pintura dos balneários e bancada do Polidesportivo des
coberto em Aguiar.

Colocação de iluminação LED

Armazém para produtos
fitofarmacêuticos em Viana

No âmbito de uma candidatura ao PPEC – Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Elétrica, o
Município substituiu as lâmpadas de descarga do Cineteatro Vianense e das Piscinas Municipais de Alcáçovas, por
lâmpadas LED.
A ação visa promover a eficiência e reduzir o consumo de
eletricidade.

No Estaleiro Municipal está em fase de acabamento um
armazém destinado a guardar produtos fitofarmacêuticos,
também conhecidos por pesticidas. O local destina-se a
armazenar em condições de segurança e de acordo com a
legislação em vigor os referidos produtos.

13

Ação Social

Universidade Popular assinala aniversário em Alcáçovas
O Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular
Túlio Espanca/Universidade de Évora (UPTE/UÉ) comemorou no passado dia 8 de maio, o seu 9º aniversário. A data
foi assinalada dia 10 de maio, em Alcáçovas, com a Marcha da Saúde e Coração que resultou de uma iniciativa
dos alunos do Curso de Conversas sobre Saúde ministrado
naquela freguesia, pelo segundo ano consecutivo.
Depois da marcha foi assinalada na Biblioteca de Alcáçovas, a comemoração do 9º aniversário do Polo da UPTE/
UÉ, que contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal, Bengalinha Pinto.
Recorde-se que os cerca de 140 alunos das três freguesias
do concelho dispõem de mais de 10 cursos, para além do
Clube de Saúde Sénior – Teatro, Hidroginástica, Curso de
Língua Inglesa, Costura, Oficina de Bordados, Conversas
sobre Saúde, Oficina de Bordados e Costura, Informática,
Alfabetização, História e Cultura/História do Cinema, Tuna
e ainda Saúde e Socorrismo. As aulas decorrem até junho,
em cada freguesia, de segunda a sexta-feira, registandose um reforço da oferta formativa nas componentes de
saúde, tecnologias e artes.
De salientar que o Polo da UPTE/UÉ resulta de um proto-

colo de cooperação entre o Município e a Universidade
de Évora, que visa contribuir para a promoção do enve
lhecimento ativo da população e para a melhoria da sua
qualidade de vida.
Entretanto, o Polo da UPTE/UÉ esteve presente nas
comemorações do 10º aniversário da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora, que tiveram lugar em Évora, com a atuação da Tuna.

Alunos da Universidade Popular visitam Caldas da Rainha
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Um grupo de 30 alunos do Polo de Viana do Alentejo da
Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora participaram no passado dia 14 de junho, numa visita
de estudo às Caldas da Rainha.
A ação que surgiu no âmbito das disciplinas de História
e Cultura Local, Saúde e Socorrismo e Conversas sobre
Saúde, teve 4 pontos de visita, nomeadamente ao Museu
do Hospital e das Caldas, ao Hospital Termal Rainha D.
Leonor, à Igreja de Nossa Senhora do Pópulo e ao Mercado Local.
As alunas dos cursos de bordados e costura de Alcáçovas
e Viana do Alentejo participaram numa visita de estudo
a Portalegre, no passado dia 1 de julho, onde puderam
conhecer a tapeçaria tradicional.
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Plano de Desenvolvimento Social apresentado em Viana do Alentejo
O Conselho Local de Ação Social de Viana do Alentejo
(CLAS) reuniu-se no passado dia 13 de maio, no salão nobre
da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, onde estiveram
presentes, para além do presidente da Câmara, Bengalinha
Pinto, representantes das entidades parceiras do CLAS.
Em cima da mesa esteve a apresentação e aprovação do
Plano de Desenvolvimento Social 2019 – 2022 e do Plano
de Ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social 4ª
Geração (CLDS-4G).
O Plano de Desenvolvimento Social resulta de uma definição de objetivos prioritários para a promoção do desenvolvimento social local. Trata-se de um instrumento
de planeamento onde se encontram definidas as etapas
e estratégias a desenvolver em resposta às necessidades
identificadas como prioritárias, nomeadamente “Emprego,
formação e qualificação” e ainda “Intervenção familiar e
parental”.
Em relação ao “Emprego, formação e qualificação” foram
detetados alguns problemas ao nível do desemprego pouco
qualificado, maior desemprego no grupo etário entre os
35 e os 54 anos, tecido empresarial frágil e elevados níveis
de iliteracia, entre outros. Nesta área, o CLAS tem como
finalidade garantir junto dos jovens e da população em
situação de desemprego, o conhecimento das ofertas formativas e de educação não formal, bem como monitorizar
regularmente o ajustamento entre oferta formativa e expetativas da potencial procura. É ainda intenção do CLAS, entre outras ações, melhorar as competências da população
ativa no concelho e melhorar o potencial empreendedor,
por via da valorização do território e identificação de áreas
com maior potencial de desenvolvimento de projetos.

Ao nível da “Intervenção familiar e parental”, os problemas
identificados centram-se na violência doméstica e igualdade de género, alcoolismo e consumo de substâncias ilícitas,
assim como lacunas ao nível das competências parentais,
entre outros.
Neste contexto, as estratégias desenhadas pelo CLAS assentam na manutenção de estratégias de combate às situações de violência doméstica, reforçando o apoio às vítimas
de forma multidisciplinar e integradas. Desenvolver um
programa junto da população jovem do concelho de forma
a reduzir a incidência de situações de consumo excessivo
de álcool e consumo de substâncias, bem como o desenvolvimento de competências junto das famílias, são outras
das medidas que vão ser colocadas em prática.
Foi também apresentado o Plano de Ação CLDS-4G a desenvolver no concelho por um período de 36 meses, entre
setembro de 2019 e agosto de 2022. Este Plano tem como
principal objetivo a inclusão social de grupos populacionais do concelho de Viana que revelam maiores níveis de
fragilidade social, designadamente a população em idade
ativa e em situação de desemprego e com baixos níveis
de escolaridade, e os agregados familiares com baixos rendimentos, em situação de risco de exclusão social e com
crianças a seu cargo. A Terras Dentro – Associação para
o Desenvolvimento Integrado é a entidade coordenadora
local da parceria.
Nesta reunião, foi aprovada por unanimidade a adesão da
Cáritas Arquidiocesana de Évora ao CLAS, em virtude do
importante trabalho que tem vindo a realizar no concelho
de Viana do Alentejo.
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Ação Social

Clube de Saúde Sénior participa no Dia do Desporto
O Clube de Saúde Sénior de Viana do Alentejo participou
no passado dia 15 de maio, no Dia do Desporto Sénior, que
teve lugar em Évora, promovido pela Autarquia local.
O evento, que decorreu no Complexo Desportivo de Évora,
contou com a participação de 400 seniores dos concelhos
de Évora, inscritos no Programa Municipal “Seniores Ativos”, de Beja e de Viana do Alentejo.
Ao longo da manhã os seniores participaram em diversas
atividades, nomeadamente dança, basquetebol e yoga e,
durante a tarde, cada grupo fez a sua apresentação.
Recorde-se que o Clube de Saúde Sénior de Viana do Alentejo foi criado em abril de 2010 e conta, atualmente, com

60 participantes inscritos das três freguesias do concelho.
O programa pretende retardar os efeitos do envelhecimento ativo, numa população predominantemente rural, e atuar na prevenção da doença e promoção da saúde da população sénior através da prática de exercício físico.
O trabalho que tem vindo a ser efetuado ao longo destes 9
anos já deu frutos, com o Clube de Saúde Sénior a ser distinguido a nível distrital e nacional, particularmente a distinção por boas práticas na área do envelhecimento ativo,
o Prémio Autarquias pela melhor contribuição autárquica
em saúde e ainda o Prémio Reconhecimento Social.

Projeto Inovador “Todos A Chocalhar” na Santa Casa da Misericórdia de
Alcáçovas
aqui era visto apenas como
ferramenta de trabalho rural.
Este projeto veio ainda possibilitar o reforço da equipa técnica da SCMA, através da contratação de uma Terapeuta da
Fala, uma Psicomotricista e de
um Professor de Música.
Conta ainda com parcerias com a empresa “Chocalhos Pardalinho”, responsável pela adaptação dos chocalhos para instrumento terapêutico, e com a Universidade de Évora, que
será promotora de dois workshops destinados ao públicoalvo, famílias e comunidade.
A Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas (SCMA) é, desde
janeiro de 2019, a promotora de um projeto designado “TODOS A CHOCALHAR”, reconhecido por uma Menção Honrosa
atribuída pelo Programa BPI Sénior.
Trata-se de um projeto inovador, que tem como objetivo a
utilização do tradicional chocalho como instrumento terapêutico. Pretende-se, assim, contribuir para a manutenção/
recuperação da qualidade de vida dos utentes, sendo esta
uma das preocupações constantes da instituição e um desafio de todos os dias.
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Dos primeiros 6 meses de implementação já se evidenciam
resultados positivos, notando-se grande adesão dos participantes pela empatia que sentem com o chocalho, que até

Atualmente beneficiam do projeto 42 utentes, em sessões individuais e/ou de grupo. No entanto, prevê-se abranger também os utentes do apoio domiciliário e outros idosos que
não frequentem a instituição esperando-se, assim, chegar a
mais de 150 pessoas até ao término do mesmo.
A Equipa do Projeto “Todos a Chocalhar”; Ana Letras, Beatriz Pacheco,
Helena Recto e Pedro Pé-Leve, Junho 2019
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Inauguração do edifício de garagens no 18º aniversário

No dia 2 de junho, no âmbito das comemorações do 18º ani
versário da Terra Mãe foi inaugurado o edifício de garagens
pelo Exmº Diretor do Centro Distrital da Segurança Social
de Évora, pelo Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo, pelo Presidente da UDIPSS de Évora e pelo Presidente da Associação Dr. João Penetra.

A construção deste edifício teve o apoio de 16% por parte
do Município sendo que o restante valor foi assumido pela
própria Associação. A obra incluiu ainda a vedação do terreno da Terra Mãe de forma a contribuir para a sua segurança.
Como é tradição na nossa Associação comemoramos com
uma festa para as crianças, uma bonita forma de festejarmos
a nossa maioridade. Foi um dia com muito calor mas muito
bonito.

“Serei o que me deres… que seja amor!”
Abril é um mês particularmente importante para a CPCJ,
não só por ser nesse mês (dia 23) que se assinala a passagem de mais um aniversário, mas também por ser o
mês dedicado à prevenção dos maus tratos na infância.
Nesse âmbito, para além das já habituais ações de sensibilização em torno do Laço Azul (símbolo da iniciativa),
promoveu-se igualmente a distribuição de balões acompanhados de “flyers”, pelas principais artérias das três
freguesias do concelho, num longo e extenuante “raide”
noturno, espalhando a mensagem “Serei o que me deres…
Que seja amor!”, slogan da campanha nacional de 2019.

Ainda sob o mesmo lema, foram distribuídas pelos alunos
do 1º ciclo t-shirt´s azuis, para a realização do Laço Azul
Humano, numa ação concertada pela Comissão Nacional
e a decorrer em simultâneo em todo o país, culminado

dessa forma, a campanha de prevenção do mês de abril.
Participaram os alunos de Aguiar, de Alcáçovas e de Viana
do Alentejo.
A comemoração do Dia da Criança, numa parceria entre a
CPCJ e a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, realizou-se no dia 3 de Junho, no Parque Municipal da Quinta da
Joana. Ao longo do dia, as crianças do pré-escolar e do 1º
ciclo do concelho de Viana do Alentejo, puderam desfrutar de um conjunto de atividades que lhes foram totalmente dedicadas. Destaque para a apresentação de um
espetáculo de magia; um espaço de animação/histórias;
coreografias; insufláveis; e carrinhos a pedais. Para além
disso, tiveram ainda oportunidade de participar num almoço partilhado, em contacto direto com a natureza. Certamente um dia memorável para todos os participantes.
Concluído mais um ano letivo, eis que chegam as sempre ansiadas férias de verão. A CPCJ de Viana do Alentejo
deseja a todas as crianças e jovens, um merecido repouso que lhes possibilite a renovação de energia, vontade
e ambição para enfrentar mais um ano que se adivinha
trabalhoso e a exigir muito estudo e concentração.
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Saúde
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Desigualdades de Género
No passado dia 8 de junho, a UCC de Viana do Alentejo
realizou uma sessão de educação para a saúde sobre a
temática” Desigualdades de género”, integrada no programa da Festa da Primavera em Aguiar e em que participaram 12 utentes. A decisão de abordar este tema,
apresentado em forma de dramatização, prende-se com o
facto de que, hoje em dia, não há tolerância e facilmente
se entra na violência, particularmente com os idosos. Segundo a Direção Geral da Saúde, em Portugal, quatro em
cada dez idosos foram, em algum momento, alvo de maus
tratos físicos, psicológicos, sexuais ou financeiros durante
a vida. No mesmo sentido, a violência doméstica é um
ato pontual ou contínuo, cometido por um ou ambos os
parceiros de uma relação ou depois, desta terminar, com
o objetivo de controlar, dominar, assustar, magoar, humilhar, exercer qualquer forma de poder sobre a outra
pessoa.
Existem vários tipos de violência:
- Violência física - o agressor agarra ou prende a vítima,
ou ameaça usar força física ou agressão;
- Violência sexual - quando o agressor obriga a praticar
atos sexuais, toca ou acaricia sem consentimento;
- Violência psicológica - o agressor controla o que o
outro faz nos seus tempos livres e a sua rotina diária
fazendo pressão psicológica ou chantagem;
- Violência verbal - o agressor intimida, ameaça ou humilha através de críticas e comentários negativos;
- Violência social - o agressor mexe sem consentimento
no telemóvel, computador, contas eletrónicas e ou recorre a outros tipos de violência para controlar ou limitar as pessoas com as quais a vítima convive.
As situações de violência têm tendência a começar por
atos mais ligeiros e progredir rapidamente para graus de
violência cada vez maiores. É por esta razão que é importante saber que a Lei do nosso país dá proteção contra
estes tipos de abuso, que existem diversas estruturas de
apoio no país e linhas específicas para atendimento de
vítimas e que há sempre algo que se pode fazer, enquanto
vítima ou enquanto testemunha.

Em Portugal desde 1990, que a Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV), uma organização sem fins lucrativos e de voluntariado apoia as vítimas de forma individualizada. Segundo o Relatório de 2018 da APAV (março,2019), a maioria das vítimas é do sexo feminino (82,5%),
com idades entre os 25 e os 54 anos (39,8%), casadas (27,7%)
e pertencem a um tipo de família nuclear com filhos/as
(32,9%). Em termos académicos e profissionais, o ensino
superior apresentou-se como o grau de ensino mais refe
renciado (8,7%) e mais de 30% das vítimas eram, à data do
apoio prestado, profissionalmente ativas. A relação com o
autor do crime é o cônjuge (23,6%), companheiro (13,2%),
ex-companheiro (9,8%), filho/a (8,3%) e pai/mãe (7,5%) e
os locais do crime mais referenciados foram a residência
comum, a residência da vítima e o lugar/via pública.
Somente em 47,8% das situações foi formalizada queixa/
denúncia junto das entidades policiais.
Lembre-se:
Não está sozinho(a), procure alguém da sua confiança para
o (a) ajudar a resolver a situação que está a viver ou à qual
assistiu e denuncie o crime
Linha de Apoio à Vítima 116006 (chamada gratuita);
Serviço de Atendimento – A vitimas de violência domestica
800 202 148 Linha Gratuita
266 739 890 nav.evora@gmail.com

Referências Bibliográficas:
https://www.apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_Relatorio_
Anual_2018.pdf
APAV- Março 2019- WWW.APAV.PT/ESTATISTICAS
https://pns.dgs.pt/tag/violencia
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/portugal-maisigual/
Elaborado por:
Enfªs Marília Rasquinho e Celeste Gomes
Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana do Alentejo

*Este artigo não utiliza as normas do novo acordo ortográfico

Unidade de Cuidados na Comunidade | Centro de Saúde de Viana do Alentejo
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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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Educação

Dia da Criança comemorado com espetáculo de magia
Magia e muita brincadeira marcaram o Dia da Criança comemorado pelo Município de Viana no passado dia 3 de junho.
A Quinta da Joana encheu-se de crianças do pré-escolar e 1º ciclo
para um dia repleto de atividades. Para além do espetáculo “Por
um toque de magia”, que procurou desvendar alguns segredos
do ilusionismo, o dia incluiu ainda muita brincadeira com diversas estações – insufláveis carrinhos a pedais, dramatização e
coreografia – que fizeram as delícias dos mais pequenos.
A iniciativa que foi desenvolvida em parceria com a CPCJ e as
Juntas de Freguesia, permitiu momentos de lazer e diversão.
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Educação

Férias “grandes” sinónimo de diversão e desafios no Summer
Sinónimo de diversão e novos desafios está de volta o
Summer 2019, nas três freguesias do concelho, que permite às crianças explorar as artes, a cultura, o desporto, a
educação ambiental e o património e apreciar os passeios
e as idas às piscinas.
Até 30 de agosto, durante cinco quinzenas, os mais novos
dispõem de um programa que pretende estimular a criatividade, desenvolver novas capacidades e assumir uma
maior responsabilidade e autonomia.
Até ao momento estão inscritos na 9º edição do Summer
2019 29 crianças em Aguiar, 15 em Alcáçovas, 85 em Viana
do Alentejo e 26 monitores, no total.
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Tal como no ano transato, as chamadas férias “grandes”
terminam com o Acampamento Summer End, dia 31 de
agosto.
O programa tem como entidades promotoras o Município de Viana do Alentejo (programa de Aguiar e Viana do
Alentejo) e a Junta de Freguesia de Alcáçovas (programa de
Alcáçovas), contando com o apoio das Juntas de Freguesia
de Aguiar e de Viana do Alentejo e de diversas associações,
empresas e entidades locais.

viana do alentejo | boletim municipal | 102

Conselho Nacional de Educação visita Polo da Universidade Popular em Viana
Os responsáveis do Conselho Nacional de Educação (CNE)
visitaram, no passado dia 29 de maio, o Polo de Viana do
Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora.
A delegação do CNE foi recebida nos Paços do Concelho,
pelo Presidente da Câmara, Bengalinha Pinto, onde foi
apresentado o Polo de Viana do Alentejo da UPTE/UÉ que
comemorou este mês de maio o seu 9º aniversário. No
ano letivo em curso, cerca de 140 alunos das três freguesias do concelho frequentam os mais de 10 cursos disponíveis, para além do Clube de Saúde Sénior e da Tuna
Popular.
As aulas, lecionadas por professores voluntários, decorrem de novembro a junho, em cada freguesia, de segunda
a sexta-feira.

De salientar que o Polo da UPTE/UÉ resulta de um protocolo de cooperação entre o Município de Viana do Alentejo e a Universidade de Évora, que visa contribuir para a
promoção do envelhecimento ativo da população e para
a melhoria da sua qualidade de vida.
Seguiu-se a deslocação ao Centro do Cante e do Saber,
sede do Polo, onde tiveram a oportunidade de assistir a
uma aula de história e cultura local e ficar a conhecer a
sede do Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo e a
sua história.
O programa terminou no Cineteatro Vianense onde assistiram ao ensaio da Tuna Popular dirigida pelo professor Válter Loureiro, um projeto criado no início de 2017 e
composto por 50 elementos.

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Alcáçovas
Caros pais e encarregados de educação,
Ao longo do ano letivo 2018/19 a Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola de Alcáçovas foi fazendo o acompanhamento do ano escolar, reunindo re
gularmente, recolhendo os contributos dos pais sobre os
assuntos que lhes eram mais pertinentes e, neste âmbito,
foi realizando reuniões com a direção do agrupamento
para resolver algumas das problemáticas identificadas.
Para além deste trabalho de acompanhamento, participámos como habitualmente no Dia do Diploma, que decorreu no Cineteatro Vianense, organizámos a Festa de Natal
da EBA, realizámos uma sessão de lanches saudáveis para
pais, filhos e restante comunidade educativa, no âmbito
da Semana da Alimentação.
Estamos, neste momento, a assinalar o términus do ano
letivo com diversas atividades: uma festa “Dance Party”
com contratação de um DJ direcionado para os alunos do
2º e 3º ciclo e uma atividade de insufláveis para os alunos
do pré-escolar.

Desejamos a todos os alunos
e restante comunidade educativa uns bons resultados escolares e ótimas férias!!

Contacto: apaisebi.jialcacovas@gmail.com
Bem hajam
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola de Alcáçovas
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Época balnear abriu a 15 de junho
As Piscinas Municipais de Alcáçovas e de Viana do Alentejo abriram ao público no passado dia 15 de junho para a
época balnear de verão.
Até dia 8 de setembro os equipamentos estão abertos entre as 10h00 e as 20h00, encerrando para manutenção
à segunda-feira, em Viana do Alentejo, e terça-feira, em
Alcáçovas.
O tarifário mantém-se igual ao do ano anterior. As crianças até 10 anos e adultos com 65 anos ou mais não pagam,
já os utilizadores do cartão jovem usufruem de um desconto de 40 %.
No ano de 2018 registaram-se cerca de 25.000 utilizadores
no total das duas Piscinas Municipais.

Recorde-se que as Piscinas Municipais de Alcáçovas e
de Viana do Alentejo são pontos de encontro, nomeadamente dos mais jovens nos meses de verão, mas também
de muitas famílias pelas condições que oferecem, desi
gnadamente os espaços verdes e de apoio.
Ao final da tarde as piscinas oferecem também sessões
de hidroginástica que decorrem em Viana do Alentejo, às
terças-feiras e, em Alcáçovas, às quartas-feiras.

Gala que homenageia futebol eborense distingue clubes do Concelho
O Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de
Reguengos de Monsaraz acolheu, no passado dia 1 de ju
nho, a 13ª Gala do Futebol Distrital Eborense, promovida
pela Associação de Futebol de Évora.
Na Gala que premiou clubes, jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes que se destacaram na época 2018/2019, a
família do futebol distrital correspondeu, proporcionando
um ambiente fantástico.
Foram muitos os prémios entregues ao longo de quase
três horas, sendo o Sporting de Viana um dos clubes mais
premiados nesta Gala Distrital, entre eles “Feitos Marcantes
Juvenis – 2ª Fase Campeonato Nacional”, “Mais Clube Futsal”, “Prémio Disciplina - nos escalões de Infantis e Juvenis”,
“Prémio de Campeão Juvenis Futsal”, e o prémio de “Reco
nhecimento de Juvenis de Futsal”.
Também o Sport Club Alcaçovense foi agraciado com o pré-
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mio “Reconhecimento”. O Município de Viana do Alentejo
felicita todos os premiados pelo trabalho desenvolvido durante a época desportiva.

viana do alentejo | boletim municipal | 102

CAD Os Vianenses apurado para os campeonatos nacionais
O CAD Os Vianenses apurou-se para os campeonatos nacionais da 2ª Divisão para a época 2019/2020, em Ténis de
Mesa.
A prova realizou-se no Pavilhão Municipal de Viana do
Alentejo e contou com a presença de 11 equipas da zona
sul do país, num total de 80 atletas.

Este apuramento deve-se ao facto do Clube se ter sagrado
Campeão do Alentejo na presente época, tendo alcançado,
igualmente, o 3 º lugar no Campeonato Nacional Equipas
Challenge, nas Caldas da Rainha. O atleta Alexandre Carvalho sagrou-se Campeão Nacional de Pares Mistos com
um atleta do Porto.

Equipas do Sporting de Viana do Alentejo conquistam Supertaça de Futsal
O Pavilhão Municipal Arquiteto Rosado Correia, em Reguengos de Monsaraz, foi palco da Festa do Futsal, no passado
dia 5 de maio, que pôs frente a frente os vencedores do
campeonato e os vencedores da taça, nos respetivos escalões. O Sporting Clube de Viana do Alentejo participou
na prova com as 4 equipas da formação.
O primeiro jogo da Supertaça opôs os benjamins do Spor
ting de Viana aos Salesianos de Évora, com a vitória a sorrir à equipa Vianense. Marcaram para o Sporting de Viana
Pedro Pão Mole (3), Pedro Teigão e Rodrigo Rebocho.
Já os infantis do Sporting de Viana perderam com a Associação Lusitano 1911 por 5 – 13, com Pedro Fialho e Miguel
Falé (4) a marcarem pela equipa de Viana.
Os iniciados do Sporting de Viana levantaram a Taça. Depois de empatados a 3 golos (Henrique Amante, Pedro
Branco e Afonso Espadaneira), no desempate pela marcação de grandes penalidades, a formação verde e branca
venceu por 3 – 2 a equipa do Futsal Mora.
A última equipa em campo, os juvenis, conquistaram a Su-

pertaça de Futsal, ao vencerem o Internacional Sport Clube
por 10 – 5. Marcaram para o Sporting de Viana Sérgio Pão
Mole(3), Rafael Zabumba (4), Tomás Bento, Afonso Carva
lho e Pedro Bilro (própria baliza).
O Município de Viana felicita todos os atletas, equipas técnicas e dirigentes por mais uma conquista para o Sporting
Clube de Viana do Alentejo.
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Cartão Jovem Municipal agora dá mais descontos
O Cartão Jovem do Município apresenta agora mais vantagens, através de descontos em produtos e serviços
prestados pela Autarquia. Tendo por base uma proposta
do Conselho Municipal de Juventude, o executivo alterou
o respetivo regulamento.

e ligação à rede de águas residuais, nas taxas municipais
relativas a licenças ou comunicações prévias de operações urbanísticas e ainda na faturação do consumo da
água, saneamento e resíduos sólidos.

O cartão, pessoal e intransmissível, que tem como finalidade proporcionar um conjunto de vantagens económicas e contribuir para a promoção de iniciativas da autarquia e conceder um conjunto de descontos, destina-se a
jovens residentes no concelho, com idades entre os 12 e
os 29 anos, inclusive.

Para além dos descontos referidos, os titulares do Cartão
Jovem Municipal têm ainda os descontos proporcionados
a nível nacional pela Movijovem, nomeadmente nos cinemas, em empresas de transportes e combustíveis, em
restaurantes, em atividades de lazer, entre muitas outras,
bem como um conjunto de descontos em vários estabelecimentos comerciais e outros no concelho.

Os descontos situam-se entre os 20 e os 50% e, entre
outras vantagens, podemos exemplificar: sessões de cinema, entrada nas piscinas e espetáculos, incluem ainda
descontos em fotocópias e impressões nas bibliotecas,
em publicações, nos ramais de ligação de águas e na ligação à rede de água, nos ramais de ligação do saneamento

De referir que o cartão resulta de uma parceria entre o
Município de Viana do Alentejo e a Movijovem e pode
ser adquirido no Balcão Municipal, em Viana do Alentejo.
Tem um custo de 10 (dez) euros e são necessários os seguintes documentos: Cartão de Cidadão, uma fotografia
e preencher um formulário próprio.

ALTERAÇÃO AOS DESCONTOS CONCEDIDOS PELO CARTÃO JOVEM MUNICIPAL
Utilização de infra-estruturas e/ou equipamentos da Câmara Municipal
Designação

% Desconto % Desconto
anterior
atual

Desconto na entrada para sessões de Cinema no Cine-Teatro Vianense

20%

40%

Desconto na entrada das Piscinas Municipais de Viana do Alentejo e Alcáçovas

20%

40%

Desconto em eventos, nomeadamente espetáculos organizados pelo Câmara Municipal

20%

40%

Desconto em fotocópias e impressões nas bibliotecas do Concelho de Viana do Alentejo

50%

50%

Desconto em publicações do município

Prestação de serviços e taxas da Câmara Municipal
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20%

30%

Desconto nos ramais de ligação de águas e na ligação à rede de água, para habitação permanente, nas habitações 20%
residenciais permanentes propriedade ou locadas pelo portador do Cartão Jovem Municipal

30%

Desconto nos ramais de ligação do saneamento e ligação à rede de águas residuais, para habitação permanente, 20%
desde que o contrato esteja em seu nome

30%

Desconto nas taxas municipais relativas a licenças ou comunicações prévias de operações urbanísticas e/ou utiliza- 20%
ções referentes, em todos os casos, a habitação própria permanente

30%

Faturação do consumo da água, saneamento e resíduos sólidos, desde que o contrato esteja em nome próprio e
que o beneficiário tenha residência permanente no concelho de Viana do Alentejo, tendo o beneficiário que fazer
prova que é proprietário ou arrendatário da casa, através dos documentos legalmente exigíveis (nos primeiros 15m3)

20%

10%
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Festival Jovem voltou a animar Viana
De 12 a 14 de julho decorreu na Quinta da Joana, em Viana
do Alentejo, o Festival Jovem – Abana Viana 2019, organizado pelo Município de Viana do Alentejo em parceria
com as três juntas de freguesia do concelho.
A 9ª edição do Festival ofereceu um conjunto de atividades que se estenderam ao longo do fim de semana.
Na sexta-feira o destaque foi para o tributo aos AC/DC
com DÁ/CÁ e para os Supa Squad, no Sound Spot, que
levaram ao rubro uma plateia maioritariamente jovem.
No sábado, pela noite dentro, passaram pelo palco Pura
Mob keys, Mundo Segundo & Sam The Kid numa noite
que pretendeu mostrar o melhor do hip-hop nacional. No
domingo, o destaque foi para Miguel Bravo.
Ao longo do fim de semana, no Sound Spot After Hours
passaram os DJ’s Edu, Galvanize e Mira e ainda Krash e
D-Maniac.
Planeado a pensar nos mais jovens, o festival pretende,
todavia, ser um ponto de encontro para vários públicos,
num espaço agradável que ofereceu diversas atividades

para além da música, onde o campismo continua a atrair
muitos jovens a cada edição.
Durante os três dias os festivaleiros puderam desfrutar de
slide/escalada, watterball, archery tag, zorBall e da megaaula de hidroginástica, sem esquecer também o Sunset
com o DJ Paulo B.
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O Município realiza no próximo dia 24 agosto, na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo, a 5.ª edição da “Festa
da Minha Terra”, destinada a acolher todos aqueles que,
nesta altura do ano, regressam à sua terra natal para confraternizarem com os seus familiares e amigos.

O Município CONVIDA todos os cidadãos nascidos neste concelho que se encontram a residir no estrangeiro e/ou noutras localidades
do país a participar na V Edição da Festa da
Minha Terra, no próximo dia 24 de agosto, em
Viana do Alentejo.
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Assim, bastará informar-nos da sua presença e de quantos o/a acompanham, incluíndo familiares que residam
no nosso Concelho e que o/a queiram acompanhar, ins
crevendo-se no Almoço Volante/ Piquenique que se irá
realizar na Quinta da Joana. (Por razões de logística, esta
inscrição é gratuita mas obrigatória).
As inscrições (gratuitas e obrigatórias) devem ser realizadas através dos seguintes contactos, até ao dia 16/8/2019:
• e-mail: ddsh@cm-vianadoalentejo.pt;
• por telefone: 961 371 839;
• por carta: Rua Brito Camacho,n.º 13 7090-237 Viana do
Alentejo.
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45 anos de abril celebrados no concelho de Viana
O Município de Viana do Alentejo assinalou os 45 anos do
25 de abril com a realização de um programa cultural e
desportivo que teve início dia 20, que incluiu também a
sessão solene, no Cineteatro Vianense, marcada pela poesia
e pelo cante alentejano.
Nas comemorações do 25 de abril, o destaque a nível cultural vai para os espetáculos musicais “As Ara”, na Sociedade
União Alcaçovense, promovido pela Junta de Freguesia de
Alcáçovas, “A Proximidade e o Lado Contrário”, no Cineteatro Vianense, e animação musical seguida de churrasco,
em Aguiar, numa iniciativa da responsabilidade da Junta de
Freguesia local e do Município de Viana do Alentejo.
De salientar também a exibição da longa metragem “Cinco
dias, cinco noites”, a exibição de curtas metragens para os
alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa,
a apresentação do livro “Vermelho é o Nariz” de Antonieta
Félix, o espetáculo infantil “Histórias do 25 de abril”, atividades dirigidas a crianças na Biblioteca Municipal de Viana
do Alentejo, bem como uma arruada em Alcáçovas, promovida pela Sociedade União Alcaçovense.
Em termos desportivos realce para a “Urban Night Run”
promovida pelo Sport Club Alcaçovense/Run e Sociedade
União Alcaçovense, a Caminhada de abril que ligou as três
freguesias ao Monte do Sobral, a Corrida da Liberdade e
torneio da malha e de futsal, em Aguiar.
Na sessão solene que teve lugar no Cineteatro Vianense,
dia 25 de abril, para além do Presidente da Assembleia Municipal, António Sousa e do Presidente do Município, Bengalinha Pinto, estiveram representantes das várias forças
políticas – Joaquim Gomes, pelo PSD, Helena Torrão, pelo
PCP, e Joaquim Viegas, pelo PS.
Durante a sua intervenção, o Presidente do Município afirmou que o 25 de abril trouxe uma “melhoria da qualidade
de vida das populações, nomeadamente o acesso à educação, a melhoria generalizada das condições habitacionais
e laborais, a criação do Serviço Nacional de Saúde e o
apoio social aos mais desfavorecidos”.
No que diz respeito ao concelho de Viana, Bengalinha Pinto
revelou que o atual executivo, a governar desde outubro
de 2009, realizou “o maior investimento de sempre num
mandato autárquico”, que considerou determinante para
a melhoria das condições de vida das populações e para “o
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futuro sustentável do concelho”. São os casos da requalificação dos Centros Históricos de Alcáçovas e de Viana
do Alentejo iniciada em 2013 e do Paço dos Henriques, em
Alcáçovas. Ou ainda dos futuros investimentos na Escola
Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, e no Centro Social de Aguiar.
O autarca considerou ainda que são vários os desafios que
o executivo tem pela frente, revelando que, para além da
descentralização de competências do Poder Central para
as Autarquias, tem ainda “o desafio demográfico, o desafio da interioridade, para lá dos permanentes desafios da
conjuntura nacional e internacional”.
Bengalinha Pinto assegurou ainda que o Município continuará a investir, designadamente na “educação, no desporto, na ação social, na igualdade de género, no ambiente, na gestão de fundos comunitários, no movimento
associativo, no desenvolvimento económico, na cultura e
no emprego”.
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Fé e tradição ligam Moita a Viana do Alentejo
500 romeiros inscritos, 1500 cavalos, 150 kms pela antiga
Canada Real e uma multidão de pessoas para receber a
Romaria à chegada a Viana do Alentejo, foram os números
da 19ª edição da Romaria a Cavalo que ligou os concelhos
da Moita e de Viana, entre os dias 24 e 28 de abril, e que
ultrapassou todas as expetativas.
Mas, muitos mais romeiros se juntaram ao longo do percurso e chegaram a Viana, no dia 27 de abril, onde tinham
à sua espera, espalhadas pelas ruas da vila, uma multidão
de pessoas que pôde assistir ao programa cultural preparado pelo Município ao longo da tarde e acolher quem,
pela fé e pelo convívio, voltou a cumprir a tradição, sob
o olhar de N.ª Sr.ª da Boa Viagem que se juntou a N.ª Sr.ª
D’Aires.
A festa, este ano apadrinhada pela atriz Alexandra Len-

castre, emabaixadora do Alentejo, continuou ao longo do
fim de semana na Tenda Tradições com cante alentejano,
dança e muita música.
O Concurso Janelas, Varandas e Montras Engalanadas na
Chegada da Romaria que registou 14 inscrições, trouxe,
novamente, um colorido diferente à vila, que tinha ainda
em locais estratégicos cavalos de madeira, criados pelo
Clube das Artes da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro
de Sousa.
E porque a Romaria se faz de fé, o destaque em termos
religiosos vai para a procissão que percorreu as ruas da
vila, no sábado, à noite, e ainda para a procissão que, no
domingo, ligou o centro da vila ao santuário, seguida de
missa campal presidida pelo Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Évora, José Francisco Sanches Alves.
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Quatro dias de Festa da Primavera animaram Aguiar
Terminou ao som dos ritmos brasileiros, com a cantora
e compositora Adriana Lua, mais uma edição da Festa da
Primavera, no passado dia 10 de junho, em Aguiar.
Já na sexta-feira, 7, na abertura do evento, os Sons do
Minho encheram o recinto da festa de cariz popular que,
durante quatro dias, ficou marcada pelo convívio e pela
sardinhada que juntou, à volta da mesa, dezenas de famí
lias para um salutar convívio.
Promovida pelo Município de Viana do Alentejo em parceria com a Junta de Freguesia de Aguiar, com o apoio de
associações locais, a Festa da Primavera proporcionou um
conjunto de atividades culturais e desportivas ao longo
do fim de semana. Em termos musicais, o destaque vai
ainda para a atuação do Grupo Coral de Aguiar, da Tuna
do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular
Túlio Espanca, da Banda Filarmónica da Sociedade União
Alcaçovense, dos bailes com Miguel Azevedo e Rui Chora
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e da presença de Dj’s do concelho.
No que toca ao desporto, para além da aula de Hit Pilates,
houve ainda o Torneio de Futebol – Petizes e Traquinas,
o V Trail Running / Caminhada, a demonstração do Clube
de Saúde Sénior e o Torneio da Malha.
Houve ainda dança com a Classe de Dança da Associação
Equestre de Viana do Alentejo, a Escola de Dança da ACRA,
o Grupo de Flamenco “Las Trianeras”, o Grupo de Hip-Hop
de Aguiar, o Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo de
Évora e ainda um Workshop de Kizomba.
De salientar ainda a sessão sobre “Educação para a Igualdade” promovida pela Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana do Alentejo.
O espaço infantil registou também muito sucesso junto
dos mais novos que tiveram a oportunidade de desfrutar
dos insufláveis, pinturas faciais e modelagem de balões ao
longo do fim de semana.
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peri-urbano e rural, do município de Viana do Alentejo, (ii)
‘desmontou-se’ informação bibliográfica diversa, após pesquisa e inventariação de publicações periódicas, do boletim
municipal de Viana do Alentejo e monografias, e (iii) foi
feita a relação com o património imóvel as informações.
Desta forma, cada registo foi-se enriquecendo com informação documental associada.

O Programa PAGUS é um projecto que tem por objetivo
inventariar e catalogar o património natural, cultural (imaterial, imóvel, móvel) e documental do Sul de Portugal e
propor políticas públicas para a salvaguarda da Paisagem.
Este programa, suportado por uma candidatura, está a ser
desenvolvido no Paço dos Henriques, Alcáçovas, e resulta
de uma parceria entre a Câmara Municipal de Viana do
Alentejo e a ERT – Turismo do Alentejo, cofinanciado pelos
programas Alentejo2020, Portugal2020 e pela União Europeia (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional).
Este programa resulta da inscrição pela UNESCO, em
Dezembro de 2015, do Fabrico dos Chocalhos na Lista do
Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente.
No âmbito da referida candidatura, foi adquirida uma aplicação informática, desenvolvida pela empresa Sistemas do
Futuro, para gestão de informação patrimonial, designada
por In patrimonium. Esta aplicação permite construir re
gistos de diferente tipologia patrimonial–imóveis, objectos,
entidades; arquivos; referências – e relacioná-los, permitindo assim compreender de forma mais funda a Paisagem.
Recuperamos aqui parte do percurso de trabalho desenvolvido: (i) foi executado, em conjunto com Luís Banha
e Paulo Lima, o levantamento do sistema viário, urbano,

32

A pesquisa bibliográfica local, permitiu inserirem-se o levantamento de monografias de história local, construíremse linhas do tempo, com diversas cronologias, tendo como
referência os acontecimentos históricos e os novos eventos
do município.
Destaque-se também a elaboração da árvore genológica da
família Henriques (proveniente do reino de Castela e que
chegou a Portugal no reinado de D. João I através de D. Fernando Henriques, filho bastardo de Henrique II de Castela
e que no séc. XVI/XVII iniciam a construção da sua casa na
vila de Alcáçovas), a partir dos dados levantados por André
Correia e publicados no livro, Os Senhores das Alcáçovas e os
Condes das Alcáçovas, 2017.
No presente, está-se a colocar na plataforma digital informação arquivística, em particular o Inventário Histórico
Municipal de Viana do Alentejo, elaborado pela Dr.ª Fátima
Farrica aquando da organização deste arquivo histórico.
Concluindo, podemos salientar que esta ferramenta digital
permite-nos disseminar o conhecimento e partilhar de forma responsável a informação ao visitante. É composta por
vários módulos que interligados constituem uma gestão de
informação bastante diversificada.
Esta plataforma, é peça fundamental na salvaguarda do
património natural, cultural (imaterial, imóvel, móvel) e
documental, que se encontra sempre em crescimento e em
constante análise.
Pode consultar toda esta gestão de informação na plataforma digital www.Pagus.pt.
Josélia Bruno
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Alunas do concelho na prova nacional do Concurso Nacional de Leitura
Foi com muito orgulho que, no passado dia 25 de maio, vimos as nossas vencedoras da prova Intermunicipal da 13ª
edição do Concurso Nacional de Leitura - Margarida Anastácio e Carolina Silva, dos 1º e 3º ciclos, respetivamente
- representarem o Concelho na Prova Nacional que se re-

alizou em Braga, trazendo na bagagem uma experiência
única e muitas amizades.
Esperamos que esta tenha sido a primeira de muitas experiências neste concurso.

Biblioteca em movimento

No último trimestre muitas tem sido as atividades de promoção do livro e da leitura levadas a cabo na Biblioteca
Municipal. Neste espaço, crianças, jovens e idosos têm participado nas muitas sessões de contos e encontros, onde se
incentiva sempre o despertar da vontade de ler, de explorar
e de viajar com os livros.
Salientamos os “Contos com Amor”, o “Encantar com Histórias” e a “Biblioterapia Emocional” que, em cada mês, convi
dam as crianças até aos 10 anos a descobrirem histórias, a
conhecerem personagens, a sorrirem, a cantarem, pintarem,
jogarem, dançarem e uma panóplia de atividades que à volta
dos contos a todos envolve com muita alegria e felicidade.
Continuámos também o projeto “Círculos de Leitura” com os
idosos dos lares da Santa Casa da Misericórdia de Viana e Alcáçovas, que entre sessões de risoterapia, expressão plástica,
música, dança, histórias, poesia e anedotas, muitos sorrisos
tem despertado. Importa salientar o quanto estes momentos
são gratificantes para todos os envolvidos, onde é notória a
vontade de voltar uma e outra vez.

Neste trimestre recebemos também as crianças da Pausa Letiva da Páscoa que também nos visitaram para ouvir
histórias e usufruir do espaço, e também a autora Antonieta
Félix que proporcionou aos alunos do 3.º e do 6.º da EBSIS,
uma sessão de contos onde todos participaram de uma forma ativa e divertida.
A nossa biblioteca também recebeu no âmbito do projeto
“Ler mais mar” os alunos das escolas de Portel e do Vimieiro
que, num intercâmbio com as crianças da escola Dr. Isidoro
de Sousa, nos visitaram e puderam participar numa sessão
de contos sobre o mar. Nestas, também existiu espaço para a
escrita criativa e para a expressão plástica.
No mês de abril, demos também início a um novo projeto,
“Espirais de leitura à lareira e ao luar”. Recebemos neste
primeiro encontro o autor Fernando Teixeira que nos apresentou duas obras. Este projeto irá continuar mensalmente,
pelo que deixamos, desde já, um convite a todos quantos
queiram entrar nestas espirais de leitura ou visitar este
agradável espaço, que é de todos nós.
Também, o Polo da Biblioteca de Aguiar, recebeu a turma
do pré-escolar, que muito entusiasticamente assistiu a uma
sessão da Hora do Conto. Em Alcáçovas prevê-se que este
tipo de atividades se iniciem em breve.
A Biblioteca Municipal de Viana integra desde o passado dia
4 de junho, o Projeto “Juntos de Férias”.
Trata-se de um projeto de parceria com o Plano Nacional
de Leitura (PNL) e a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas
através da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas que
visa incentivar o gosto pelo livro e pela leitura dos jovens
entre os 10 e os 15 anos. As bibliotecas aderentes têm disponível
um expositor próprio com os livros recomendados que serão
renovados em cada período de férias, nomeadamente no verão,
natal, carnaval e páscoa.
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Turismo e Promoção do Concelho

Três doces do concelho entre os finalistas das 7 Maravilhas Doces de Portugal
Três doces do concelho de Viana do Alentejo estão entre
os 140 doces nomeados que passaram na segunda fase eliminatória das 7 Maravilhas Doces de Portugal, no passado
dia 7 de maio. São eles as Queijadas de Requeijão, da Casa
Maria Vitória, o Bolo Real de Alcáçovas e a Lampreia de
Ovos da Padaria do Ernesto/Margarida Maia, de Alcáçovas.
Constituído por 140 personalidades, 7 de cada distrito e
regiões autónomas, o painel de especialistas elegeu, nesta segunda fase, 7 doces por distrito e região autónoma,
num total de 140 que vão ser votados pelo público nos
meses de julho e agosto, durante 20 programas que vão
ser emitidos pela RTP. De cada programa sairá um pré-finalista que passará às semifinais.
A decisão final será conhecida no dia 7 de setembro, na
Gala Finalíssima, a emitir na RTP, onde dos 14 doces nomeados serão anunciados os 7 vencedores.
De salientar que o concelho de Viana é terra de conventos
e palácios reais, cujos segredos da tradição doceira perduraram no tempo ao longo dos séculos, chegando aos

nossos dias. Doçaria conventual e palaciana que adoça
os sentidos, como os Amores de Viana, as Sardinhas Albardadas, o Bolo Real e o Bolo Conde de Alcáçovas, muito
apreciados, todos os anos, na Mostra de Doçaria que o
Município promove em Alcáçovas, em dezembro.
Ainda no âmbito da Mostra de Doçaria, este ano de 6 a 8
de dezembro, e no sentido de sensibilizar para a importância da divulgação e preservação da doçaria tradicional
portuguesa, a Junta de Freguesia de Alcáçovas, promove
o concurso de Doçaria Conventual e Palaciana, atribuindo
prémios aos melhores doces a concurso.

Município e Direção Regional de Cultura promovem o Património Histórico
e Cultural
A Direção Regional de Cultura do Alentejo, através do seu
programa “Visitas ao Património – 1 monumento por mês
sábado de manhã”, e o Município de Viana do Alentejo,
através do conjunto de iniciativas “Bom Dia Cerâmica” da
Associação Portuguesa de Cidades e Vilas com Cerâmica,
promoveram, no passado dia 18 de maio, em parceria, visitas guiadas ao Castelo de Viana e à exposição de cerâmica
“Olaria & Cerâmica: percursos de aprendizagem”.
Durante a iniciativa os participantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor a História do conjunto arquitetónico, da iniciativa de D. Dinis no século XIV d.C.,
passando pelo Cruzeiro Manuelino, torres e muralhas,
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Anunciação e o Portal
Manuelino que se encontra na fachada principal.
Visitaram também a Igreja da Misericórdia de Viana do
Alentejo e a exposição temporária “Pr´Além Tejo” de Carlos Solano de Almeida que se encontra patente naquele
espaço, o Centro de Interpretação/antiga Capela de Nossa Senhora da Assunção com a sua campanha de pintura
mural datável do séc. XVII d.C., bem como aquela que, a
confirmar-se, será a primitiva Igreja Matriz de Santa Maria
de Foxim, no espaço que atualmente alberga o Posto de
Turismo de Viana do Alentejo.
A visita estendeu-se ainda à exposição “Olaria & Cerâmica:
percursos de aprendizagem” que resulta de uma parceria entre o Município e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e na qual o trabalho do barro está
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em destaque. Da olaria tradicional à cerâmica de autor, as
peças produzidas pelos formandos da Ação de Formação de
Cerâmica Criativa deram o mote para a conversa sobre o
percurso da olaria tradicional de Viana (com fortes raízes
no período romano) até à cerâmica atual (cada vez mais
próximas da denominada cerâmica de autor, traduzida da
implementação de novas técnicas e soluções decorativas
como a lastra ou o betume judaico), passando obrigatoriamente pelo papel de António Isidoro de Sousa e da antiga
Escola de Olaria, sem deixar de referir os importantes contributos de Júlio Resende, Aníbal Alcino, Armando Correia,
João Pacheco e Feliciano Branco Agostinho.
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Associação de Moradores do Bairro da Cascalheira visita Viana do Alentejo
A Associação de Moradores do Bairro da Cascalheira promoveu, com o apoio da Câmara Municipal, uma visita a
Viana do Alentejo no passado dia 5 de maio.
O percurso compreendeu o castelo local, nomeadamente a
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Anunciação, a Igreja da
Misericórdia de Viana do Alentejo, a exposição temporária
“Pr’Além Tejo” de Carlos Solano de Almeida e o Centro de
Interpretação. A visita seguiu depois pelas ruas do núcleo
urbano antigo, onde na Praça da República se falou de
António Isidoro de Sousa e de todo o seu trabalho em favor da vila. O conjunto de portais manuelinos que marcam
as fachadas destas ruas também estiveram em destaque.
Já no período da tarde, a tradição oleira esteve em destaque
com a visita à olaria de Feliciano Branco Agostinho, onde
os moradores do Bairro da Cascalheira tiveram a oportunidades de conversar com o mestre e aprender um pouco
mais sobre a olaria local.
Em 2018 foi inaugurado o oratório de Nossa Senhora de
Aires e Nossa Senhora da Guia no bairro da Cascalheira,
em homenagem aos fundadores deste bairro originários de
Viana do Alentejo. Dai o último ponto de visita ter sido o

Santuário de Nossa Senhora D’Aires, ainda que somente a
partir do seu exterior, uma vez que a campanha de obras
continua a decorrer.
Foi um percurso cultural centrado numa Viana Quinhentista, na sua tradição oleira e na devoção a Nossa Senhora
D’Aires, que através deste encontro de gentes permitiu a
aproximação de distâncias e o estreitar de laços familiares.

Pinturas de Carlos Solano de Almeida em exposição no Castelo de Viana
Foi inaugurada no passado dia 4 de maio, no Castelo de
Viana do Alentejo, a exposição de pintura “Pr’Além Tejo”,
de Carlos Solano de Almeida.
Ao todo são 15 telas (10 acrílicos sobre tela e 5 aguarelas),
algumas delas alusivas ao Alentejo, que podem ser apreciadas até dia 4 de agosto.
Nascido em Lisboa em 1949, Carlos Solano de Almeida estudou Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Foi ainda bolseiro da Real Academia das Belas Artes
de Madrid e do Ministério dos Negócios Estrangeiros de
Espanha, sendo atualmente professor de pintura e desenho
em Lisboa e em Alvito.
A residir no Alentejo, o artista plástico tem no seu currículo mais de 60 exposições individuais e coletivas, em
Portugal e no estrangeiro, com destaque para o Palácio
Galveias (Lisboa), Sala Estúdio do Teatro S. Luís (Lisboa),
Pousada Santa Isabel (Estremoz), Centro Cultural de Belém
(Lisboa), entre outras.

De salientar que esta exposição surge integrada no ciclo
de exposições anual promovido pelo Município de Viana
do Alentejo com o apoio da Junta de Freguesia local e da
Direção Regional de Cultura do Alentejo.
A exposição de pintura apreciada entre as 10h00 e as 13h00,
e das 14hoo às 18h00, até dia 4 de agosto.

Olaria e Cerâmica em exposição no antigo Posto de Turismo de Viana
Entre 23 de abril e 23 de maio esteve patente ao público no
antigo Posto de Turismo de Viana do Alentejo, na Praça da
República, a exposição “Olaria & Cerâmica: percursos de
aprendizagem”.
A exposição, que surgiu no âmbito da ação de formação
de Cerâmica Criativa do IEFP, ministrada na antiga cantina
escolar Engº Ferreira Dias, em Viana do Alentejo, pretendeu
dar a conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos formandos na disciplina de desenho, cerâmica criativa, pintura
tradicional e barros vidrados.

e Vilas com Cerâmica, da qual o Município de Viana do
Alentejo é um dos membros fundadores.

A iniciativa, promovida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e pelo Município de Viana do
Alentejo, contou com o apoio da Junta de Freguesia de
Viana do Alentejo e da Associação Portuguesa de Cidades
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História

Fotografia 1 - Aspecto da reconstrução das nervuras da abóbada de uma das salas do lado nascente
do Mosteiro do Bom Jesus de Viana do Alentejo.

O Convento do Bom Jesus de Viana do Alentejo - II
Continuamos a série de artigos que nos propusemos
escrever sobre o Convento do Bom Jesus de Viana do
Alentejo, agora que finalmente se vislumbra um futuro
mais risonho para aquela que, em Portugal, foi a única
casa do ramo feminino da ordem de S. Jerónimo. As
obras de reabilitação e requalificação continuam em bom
ritmo, tendo em conta a complexidade de algumas das
técnicas que nelas estão a ser utilizadas, mormente na
reconstrução integral das amplas abóbadas nervuradas
da ala nascente, em salas onde desde há muito já tinham
totalmente abatido (fotografia 1). Tínhamos inicialmente
programado dois textos. No entanto a abundante e rica
informação que temos vindo a recolher ao longo dos trabalhos de acompanhamento arqueológico da obra, aliada
ao interesse que alguns dos nossos leitores nos manifestaram pelo assunto, fizeram-nos pensar em prolongar por
mais um ou dois artigos esta pequena história das religiosas do nosso velho Convento do Rocio.

Contrariamente ao que se poderia supor, não seria nada
fácil o dia a dia de uma casa apenas habitada por mu
lheres que, não raras vezes, ingressavam na congregação
não por vocação e vontade própria, mas sim por imposição familiar. Mulheres oriundas de condições sociais
diferentes e que, por isso mesmo, não abdicavam de prolongar no espaço clausural essas mesmas diferenças. Um
artigo da acta de uma Visitação feita em Março de 1726
pelo Cónego da Sé de Évora, Manuel Guerreiro de Brito,
tentava colocar ordem numa disputa entre as freiras quem ficava á frente e quem ficava atrás na assistência
ao Coro Alto:
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“Mando que as cadeiras do Coro se distribuão segundo a antiguidade das religiosas e que cada hua se assente na que lhe
couber no ser turno, não uzurpando para si a cadeira que
compete de outras. E só quando Deos levar alguma religiosa
para a melhor vida, poderão mudar de cadeira, occupando
a que ficar imediata na antiguidade a cadeira que vagar.”
Mas era difícil fazê-las aceitar o que, á luz dos dias de
hoje, nos parece ser uma decisão evidente. Porque uma
religiosa moça, oriunda da aristocracia de primeira ou segunda linha da corte lisboeta, nunca aceitaria ficar atrás
de uma outra que, embora sendo muito mais velha em
idade ou em anos de casa, poderia não passar de uma
mera filha da fidalguia menor de província...
A vida interna do mosteiro era regulada por uma cons
tituição ou regra, neste caso a de Santo Agostinho, que
impunha ás suas monjas uma vida de clausura e de contemplação. A partir da chamada porta claustral, a que se
acedia pela casa da portaria de fora do edifício (o actual
nº 35 da Rua do Convento), entrava-se num espaço privado e de silencio, pleno de interdições a que até não
escapavam os padres da casa. Com efeito, parece não ter
existido ligação interna entre as áreas onde estes se movimentavam - igreja, sacristia pequena e confessionários -,
e as diversas instalações das freiras, sendo a comunicação
efectuada sempre através de grades de ferro ou do torno,
uma espécie de janelinha dispondo de uma plataforma
giratória, ou roda, pela qual se podia passar os objectos
que não coubessem nos intervalos das grades. Existiam
dois tornos: um na casa da portaria de fora, ligando esta
com a casa da portaria de dentro; outro na sacristia pequena, ligando-a ao espaço que pensamos ter sido a sacristia
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grande. Mesmo o médico da casa, quando chamado para
acudir a alguma aflição, tinha de se sujeitar aos procedimentos determinados, como nos dá conta um outro artigo da mesma Visitação:
“E sendo necessario applicar-se ainda algum remedio à agonizante, para o que seja precizo ser vizitada pello medico, entrará o mesmo na clausura, e indo em direitura aonde estiver
a enferma, acompanhado ao menos de tres religiosas das
mais anciaens do Convento: E tanto que tiver receitado, ou
applicado os remedios convenientes, sairá da clauzura com o
mesmo acompanhamento via recta (...)”

Fotografia 2 - Casa da Grade
grande. O circulo assinala a pequena banqueta a que as monjas
jerónimas tinham de subir para
poderem falar com o exterior.

A Madre Prioresa podia autorizar conversas das freiras com o exterior, feitas
nas chamadas casas das
grades, duas salas destinadas a esse fim localizadas
imediatamente ao lado da
sala da portaria (fotografia
02). Mas essas conversas
tinham de ser acompanhadas e ouvidas por outras religiosas, as Madres Escutas,
cargo ou oficio também
de escolha entre as freiras
mais velhas. Apenas havia
dispensa da sua presença
quando a conversa fosse
com familiares directos,
pais ou irmãos:

“Nas grades asistirão sempre as escutas conforme o grande
Patriarcha São Geronimo (..) Pello que conformando me com
a Regra e Disposições de muitos Consilios, Mando debaxo de
preceito de obediencia que se não dê grade a Religioza alguã
sem escuta, e só a Reverenda Madre Prioressa poderá permittir a não tenhão as que fallarem com Pays e Irmãos, não levando estes consigo pessoa de sospeita, porque levandoa, ou
dando occazião a que alguã religiosa fique só com qualquer
pessoa estranha de qualquer estado que seja se lhe não dará
mais grade sem escuta, porque os Santos Concilios não exceptuão a ninguem.
Durante os trabalhos em curso de acompanhamento
arqueológico do levantamento das cargas das abóbadas
antigas foram encontradas, em algumas delas, grande
quantidade de peças de loiça a servir de enchimento (fotografia 3). Trata-se, na sua maioria e a julgar pela quali-

Fotografia 4 - Sala de trabalho da arqueologia no estaleiro da obra,
podendo observar-se parte do espólio cerâmico até agora recolhido,
já depois de lavado e identificado.

dade do barro e da cozedura, de loiça de fabrico local,
muita dela ainda em bom estado de conservação. Grande
parte são peças fechadas - bilhas, infusas, cântaros, panelas, potes, alcatruzes de nora -, mas também escudelas
(uma espécie de prato antigo), fogareiros, coelheiras e
até potes de noite, os comummente conhecidos penicos...
Também foram encontradas duas pequenas covilhetes em
cerâmica vidrada, utilizadas para a confecção de doçaria.
Até ao momento foram recolhidas, tratadas e inventaria
das cerca de trezentas e cinquenta unidades, sabendo-se
que terão bem mais de quatrocentos anos (fotografia 4).
Esta será, estamos em crer, a maior e melhor colecção de
cerâmica utilitária comum antiga produzida em Viana do
Alentejo a qual, de alguma forma, atesta a excelência e a
antiguidade da nossa olaria.
A utilização da loiça nas cargas das abóbadas teria dois
propósitos: primeiro, diminuir-lhe o peso, criando em
simultâneo bolsas de arejamento. Depois e segundo alguns autores, melhorar a acústica das salas sobre as quais
era depositada. Curiosamente, um dos locais onde foi
recolhida mais loiça foi na abóbada da principal e maior
sala da grade. Ocorre-nos uma possível e simples explicação para tal: escolhidas as Madre Escuta, como atrás já
referimos, entre as freiras mais idosas, estas seriam também as que maiores dificuldades auditivas teriam. Sendo
assim, era necessário dotar os locais onde exerciam o seu
mister com as melhores condições acústicas possíveis...

Francisco Baião | Arqueólogo

Fotografia 3 - Trabalhos de remoção dos carregos do canto noroeste
da abóbada da sala do coro baixo, podendo ver-se as peças de loiça
misturadas nos entulhos.
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Desenvolvimento Económico
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Encontro junta empresários do concelho de Viana do Alentejo
O Município de Viana do Alentejo com o apoio da Terras
Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado
promoveu no dia 26 de junho, no Cineteatro Vianense, o
VII Encontro de Empresários do Concelho.
Subordinado ao tema “3 E’s – Emprego, Empreender e Empreendedorismo”, o encontro pretendeu ser um espaço
de partilha e conhecimento que potencie a cooperação
empresarial do concelho e, ao mesmo tempo, estimule o
desenvolvimento de novos projetos e parcerias.

des entre homens e mulheres naquela região.
A sessão de abertura, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bengalinha
Pinto, que revelou “que o Município vai desenvolvendo
alguns projetos no sentido de ajudar toda a economia
local.” Projetos da área social, educativa, cultural, emprego e empreendorismo que pretendem ser complementares aos investimentos dos empresários.

Em cima da mesa esteve a apresentação de casos práticos,
como é o caso do Projeto “Empreender em Rede” da Terras Dentro que pretende promover o espírito empreendedor de forma a encrementar o acesso ao emprego através
da criação de novas empresas.
A prática de sucesso “Projeto Ti’Xico”, sedeado em Évora,
que transporta para o presente as tradições e a cultura do
Alentejo, utilizando um design atual foi outro dos casos
apresentados bem como outro exemplo de empreededorismo feminino na Turquia, apresentado pela representante da Agência de Desenvolvimento Regional do Mar
Negro, que visa minimizar as disparidades de oportunida-

Para mais informações, contactar o GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
e-mail gadecon@cm-vianadoalentejo.pt | telefone 266 930 010
Atendimento: terças-feiras das 09h00 - 11h00 (através de marcação)
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Formação e Emprego

Viana do Alentejo acolhe sessão de esclarecimento sobre os Centros Qualifica
O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e
o Município de Viana do Alentejo promoveram no passado dia 3 de maio, no Cineteatro Vianense, uma sessão
de esclarecimento sobre o Centro Qualifica de Viana do
Alentejo, destinada a adultos com idade igual ou superior
a 18 anos.
A sessão teve como finalidade dar a conhecer os diversos programas disponíveis com vista a esclarecer todos
os interessados em concluir o nível de estudos, em ter
certificação profissional na sua área de empregabilidade
ou ainda frequenter formação profissional.
Durante a sessão foram dadas a conhecer as ações de formação disponíveis, nomeadamente Educação e Formação
de Adultos, Medida Vida Ativa, Vida Ativa – Qualifica, Vida
Ativa Jovem, Competências Básicas, Português para Todos e Cursos de Especialização Tecnológica. As ações têm
lugar no serviço de formação de Évora e dispõem de um

conjunto de apoios sociais ao nível da bolsa de formação, subsídio/serviço de refeição, despesas ou subsídio de
transporte, subsídios de acolhimento e alojamento, bem
como seguro de acidentes pessoais.
Outro dos programas em cima da mesa foi o QUALIFICA
vocacionado para a qualificação de adultos e que integra respostas educativas, formativas e instrumentos que
promovem a efetiva qualificação de adultos. Destina-se
ao Reconhecimento, Validação e Certificação de competências (RVCC) escolares e/ou profissionais e permite a
certificação escolar do 4º, 6º, 9º e 12º anos de escolaridade. A formação que vai decorrer em Viana do Alentejo em
horário pós-laboral, prevê-se que tenha início no mês de
junho e não tem uma duração pré-definida.
Para mais informações contacte o Centro de Emprego e
Formação Profisisonal de Évora através do telefone 266
093 780 ou do e-mail cefpevora@centroqualifica.gov.pt .

Formação em Segurança no Trabalho
No âmbito da Segurança e Higiene do trabalho decorreu, no passado dia 7 de maio, uma ação de formação
em Segurança no Trabalho destinada aos trabalhadores
do Município.
Durante a formação foram abordados os seguintes temas:
- Riscos dos locais de trabalho;
- Medidas de prevenção;
- Procedimentos de atuação em caso de acidente;
- Equipamento de proteção individual;
- Amianto (manipulação e contato).

uma preocupação crescente com as questões de segurança.
Na verdade, qualquer organização colherá benefícios do
investimento que promover no desenvolvimento de uma
Cultura de Segurança, que se traduzirá também no aumento da sua competitividade e rentabilidade.

Participaram nesta ação 48 trabalhadores, na sua maioria
afetos aos serviços operacionais da Divisão de Infraestruturas Municipais e Serviços Urbanos.
Estar informado, reconhecer preventivamente possíveis
perigos e saber usar adequadamente todos os equipamentos de proteção individual conforme as exigências
da atividade profissional será sempre uma mais-valia na
manutenção de um ambiente laboral saudável e seguro.
São vários os indicadores que nos permitem constatar
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Ambiente

5 de junho de 2019 - Dia Mundial do Ambiente
O Dia Mundial do Ambiente é celebrado todos os anos
a 5 de junho. É um evento anual que tem como objetivo
alertar as populações e os governos para a necessidade
de proteção e preservação do ambiente, esta data teve
início na primeira Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente, que se realizou em 1972, em Estocolmo,
na Suécia.
O evento foi um marco e sua Declaração Final contém
19 princípios que assentam na necessidade de “inspirar e
guiar os povos do mundo para a preservação e a melhoria do
ambiente humano”, estabelecendo assim as bases para a
nova agenda ambiental das Nações Unidas.
“Chegamos a um ponto na História em que devemos moldar
as nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para
as consequências ambientais. Através da ignorância ou da
indiferença podemos causar danos maciços e irreversíveis ao
meio ambiente, do qual a nossa vida e bem-estar dependem.
Por outro lado, através do maior conhecimento e de ações
mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e
para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com
as necessidades e esperanças humanas...”
“Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações tornou-se uma meta fundamental para a humanidade.” (Excertos da Declaração da Conferência da ONU sobre o
Meio Ambiente (Estocolmo, 1972))

Todos os anos, as Nações Unidas apresentam um tema,
que serve de ponto de partida para o desenvolvimento de
várias ações de celebração do Dia Mundial do Ambiente,
este ano a ONU anunciou que a China será o país que
sediará as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho de 2019, com o tema “poluição do ar”.
Aproximadamente 7 milhões de pessoas morrem prema-

turamente a cada ano devido à poluição do ar, sendo 4
milhões das mortes somente na região da Ásia e do Pacífico. O Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano incitará
governos, indústria, comunidades e indivíduos a se unirem para explorar a energia renovável e as tecnologias
verdes, bem como melhorar a qualidade do ar em cidades
e regiões de todo o mundo. Estes eventos visam apresentar novas formas e métodos de preservar o futuro da
Humanidade, seja através de ações individuais do cidadão
ou coletivas.
O que é que podemos fazer para ajudar a preservar o
meio ambiente?
Sozinhos não conseguimos salvar o planeta, mas se todos
fizermos pequenos gestos que ajudam a preservar o meio
ambiente, já estamos a contribuir para que a Terra seja
um melhor planeta para as futuras gerações. Aqui ficam
algumas sugestões:
• Preservar as matas, pois nas épocas de maior calor são
afetadas pelos fogos. É importante ter cuidado, especialmente nessa altura, de não fazer queimadas e manter as
matas limpas.
• Cuidar dos rios, lagos e mar, tendo o cuidado de nunca
deitar lixo nestes locais.
• Nunca pescar em épocas de reprodução e ter o cuidado de pescar apenas a quantidade permitida. É importante também não realizar caça ilegal.
• Nunca deitar lixo no chão e reciclar, reutilizar e
reaproveitar sempre que for possível.
• Reduzir o consumo de água utilizando métodos como:
diminuir o tempo do banho e armazenar a água da chuva reaproveitando-a para regar as plantas.
• Evitar o consumo excessivo de eletricidade, desligando
sempre os aparelhos elétricos que não estejas a utilizar e
desligar as luzes das divisões da casa em que não esteja
ninguém.

Edital do 1° Trimestre 2019
Poderá consultar o Edital do Controlo da Qualidade da Água para consumo humano do concelho de Viana do Alentejo referente ao
1.° Trimestre de 2019 no encarte desta edição do boletim municipal e ainda no site em www.cm-vianadoalentejo.pt.
De referir que foram realizadas todas as análises previstas no Plano de Controlo da Qualidade de Água para o período em causa e
que os resultados encontram-se no intervalo de valores legislado, cumprindo o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.
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Hasteada bandeira verde do programa Eco-Escolas
No Agrupamento de Escolas do Concelho de Viana do
Alentejo foi hasteada, no passado mês de junho, a Bandeira Verde do programa Eco-Escolas.
Trata-se de um programa internacional da “Foundation
for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal
desde 1996 pela ABAE e pretende encorajar ações e reco
nhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola,
no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

Para além do apoio das pessoas e Instituições da Comissão Nacional, o Eco-Escolas conta ainda com a parceria de
vários municípios e apoios específicos de mecenas para
algumas das suas atividades. Fornece ainda metodologia,
formações, materiais pedagógicos, apoios e enquadramento ao trabalho desenvolvido pela escola.

O programa é coordenado a nível internacional, nacional,
regional e de escola. Esta coordenação multinível permite
a confluência para objetivos, metodologias e critérios
comuns que respeitam a especificidade de cada escola
relativamente aos seus alunos e caraterísticas do meio
envolvente.

Inscrições abertas para o Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
Estão abertas as inscrições para o Programa Voluntariado
Jovem para a Natureza e Florestas, no concelho de Viana
do Alentejo.
A 5ª edição denominada “Viana do Alentejo chama por
jovens para a Natureza Florestal”, promovida pelo Município de Viana do Alentejo visa promover a participação
dos jovens na preservação da natureza e florestas através
da sensibilização das populações, bem como a prevenção
contra os incêndios florestais e outras catástrofes com
impacto ambiental.
A iniciativa destina-se a jovens entre os 18 e os 30 anos e
inclui uma bolsa diária de 12€, o que corresponde a 180€
por quinzena. Durante esta ação que decorre até dia 30 de
setembro, os jovens irão sensibilizar as populações para
a preservação da natureza, efetuar vigilância fixa bem
como a limpeza e manutenção de zonas de circulação e
parques de lazer.
A duração diária da atividade é de 5 horas, entre as 14h00
e as 19h00, todos os dias, de segunda a domingo.

Todos os interessados devem inscrever-se na plataforma
http://programas.juventude.gov.pt. Para mais informações
contactar o Município de Viana do Alentejo através do
número 967 259 905, ou pelo email: protecaocivil@cmvianadoalentejo.pt.
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Associativismo
Grupo Coral de Aguiar
O que começou por ser um desafio para uma
atuação única, tornou-se num caso de sucesso do
Cante Alentejano. Já lá vai um ano que, Miguel
Sezões e Manuel Romão, membros do extinto grupo
daquela freguesia, “pegaram” em 9 jovens, hoje 16,
e formaram o Grupo Coral de Aguiar, distinguido já
este ano pela Autarquia, com a Medalha de Honra
do Município.
E os elogios que chegam também de grupos do concelho, são fruto de “muito trabalho”, confidencia
Miguel Sezões, mas também da inteligência e da
facilidade em decorar dos elementos do Grupo.
Boletim Municipal - O Grupo Coral de Aguiar celebrou
o primeiro aniversário em junho passado. Como é que
surgiu o grupo? Foi fácil juntar os elementos?
Miguel Sezões – A constituição do Grupo Coral de Aguiar
surgiu por sugestão de uma mãe de um dos elementos,
que me perguntou se não queria fazer um grupo coral
jovem com a intenção de cantar apenas na Festa da Primavera do ano passado. De início, tive algum receio de
não conseguir elementos suficientes para formar o grupo.
No entanto, com a ajuda do Manuel Romão avançámos
com o projeto. Mas, confesso que se fosse sozinho não era
capaz. Foi fácil juntar os elementos porque eles próprios
queriam muito formar o grupo coral e estavam empe
nhados em fazê-lo. O primeiro ensaio foi um pouco estranho e caricato. Disse aos 9 elementos, na altura, para
formarem e apercebemo-nos que erámos poucos. Depois
perguntei-lhes o que sabiam cantar e a resposta foi nada.
Depois de alguma insistência lá cantaram a moda “Évora
és o meu distrito” e foi assim que começámos. São jovens
motivados, no entanto, querem jogar à bola e cantar e,
por vezes, torna-se complicado. No ano passado conseguimos conciliar as duas atividades, este ano vamos ver
como vai correr.
B. M. – Quantos elementos integram o Grupo Coral de
Aguiar e quais as idades?
Manuel Romão – Neste momento são 16 elementos dos
7 aos 26 anos.
B. M. - Quantas vezes ensaiam por semana?
Miguel Sezões – Ensaiamos duas vezes por semana no
Salão da Cooperativa e, por vezes, não é fácil juntar todos
os elementos.
B. M. – Ao longo deste primeiro ano tiveram muitas saídas?
Miguel Sezões – Tivemos algumas atuações, umas mais
conseguidas, outras nem tanto, mas o balanço é muito
positivo. Por exemplo, fomos atuar à Ajuda, em Lisboa, e
tanto no desfile como em palco foram um espetáculo. As
pessoas ficaram admiradas, como elementos tão jovens
cantam desta maneira. Entretanto, atuámos também em
Viana do Alentejo, mais que uma vez, e na nossa terra,
em Aguiar, onde organizámos, no passado mês de junho,
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o nosso primeiro encontro para assinalar o 1º aniversário
que correu muito bem, tanto a atuação como o desfile.
As pessoas empenharam-se para que corresse tudo bem.
B. M. - Alguns dos elementos já tinham tido contacto
com o cante, ou foi a primeira vez?
Miguel Sezões – O único que já tinha tido contacto com
o cante era o Vítor, que integrou o Grupo Coral Velha
Guarda de Viana do Alentejo. Para os restantes elementos
do grupo esta foi a primeira vez que tiveram contacto
com o cante.

B. M. - Como foram recebidos pelos restantes grupos já
existentes no concelho?
Miguel Sezões – Fomos muito bem recebidos. Inclusive,
um elemento do Grupo Coral Etnográfico de Viana do
Alentejo, numa atuação que fizemos em Viana do Alentejo, comentou connosco como era possível em tão pouco
tempo estarem tão certinhos. É fruto de muito trabalho,
mas eles são, também, muito inteligentes porque têm
muita facilidade em decorar e perceber as modas, têm
bom ouvido.
B. M. - Quem escolhe o repertório do grupo?
Miguel Sezões – Somos nós os dois que escolhemos as
modas, mas o Vítor, o elemento mais velho do grupo,
também dá a sua opinião.
B. M. – O que retratam as modas do Grupo?
Miguel Sezões – As nossas modas são caraterísticas da
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nossa zona e traduzem, entre outros, o campo e os trabalhos agrícolas. Por exemplo, a moda “Évora és o meu
distrito” é o nosso cartão de visita, dado que, apresenta o
local de onde somos e as pessoas gostam de ouvir.
B. M. – Como é o traje que envergam?
Miguel Sezões – Optámos pela calça de ganga, a camisa
branca e o lenço do antigo Grupo Coral de Aguiar que eles
quiseram adotar como forma de homenagear o antigo
grupo, assim como a escolha do nome.

encontro. A partir de agora, passamos a receber apoios
como qualquer outro grupo.
B. M. – Já este ano o Grupo foi agraciado com a medalha
de honra do Município. Como é que encaram esta distinção? Traz mais responsabilidade ao Grupo?
Com orgulho e mais motivação. Sim, porque os elementos
do grupo acabam por sentir um pouco mais de pressão,
uma vez que não querem defraudar as expetativas de
quem neles depositou confiança.

B. M. – Nos próximos tempos por onde podemos ver e
ouvir o grupo?
Miguel Sezões – A próxima atuação está agendada para a
Festa de Verão que a Associação dos Amigos Aguiarenses
vai organizar já em julho.
B. M. – Como é que veem o estado do cante alentejano?
Depois da classificação pela UNESCO apareceram novos
grupos…
Miguel Sezões – Sinceramente, acho que está igual. Surgiram muitos grupos, como aconteceu connosco, mas que
duraram pouco tempo. Pensamos que há muitos grupos
prestes a acabar. Com a classificação do cante, toda a gente quis cantar e formar um grupo coral, mas ou o gosto
pelo cante já vem de longe, ou não vale a pena. Depois
existem aqueles grupos mais conhecidos, constituídos por
pessoas mais velhas, mas que vão integrando gente jovem
que, aconteça o que acontecer, são para continuar. O que
queremos com o cante é divertirmo-nos e divertir as pessoas.
B. M. – O Grupo Coral está integrado na Associação dos
Amigos Aguiarenses. Que apoios recebem?
Manuel Romão – Após a mudança de estatutos da Associação dos Amigos Aguiarenses, na qual estamos integrados, recebemos apoio da Câmara Municipal e da Junta de
Freguesia de Aguiar para a realização do nosso primeiro

B. M. – Têm sede própria?
Miguel Sezões – A Associação dos Amigos Aguiarense tem
uma sede e tudo o que diz respeito ao nosso grupo, como
a correspondência, vai para a morada da associação.
B. M. – Que projetos têm para o futuro?
Miguel Sezões – O nosso maior desejo é que o grupo
não termine, que juntos consigamos levar a bom porto
este projeto e, se possível, arranjar mais 3 ou 4 elementos.
Eles são 16, mas se tivermos 20 pessoas a cantar é mais
fácil. Entretanto, se começam a faltar muito aos ensaios
acabam por não ir na próxima saída. É uma forma de lhes
incutir mais responsabilidade, já que sem ensaios nada se
consegue.

Estão de parabéns…
- A Associação Tauromáquica Alcaçovense celebrou no passado dia
14 de abril, o 25º aniversário.
- O Grupo Coral e Etnográfico “Paz e Unidade” de Alcáçovas
comemorou o 19º aniversário, no passado dia 4 de maio.
- A Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar assinalou mais um
aniversário, no passado dia 17 de maio.
- O Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar celebrou no passado dia
24 de maio, o 37º aniversário.
- O Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo comemorou o 19º
aniversário no passado dia 25 de maio.

- O Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas celebrou no passado dia 1 de junho, o 18º aniversário.
- A Associação Terra Mãe assinalou no passado dia 2 de junho, o 18º
aniversário.
- O Grupo Coral de Aguiar celebrou no passado dia 15 de junho, o 1º
aniversário.
- A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana
do Alentejo assinalou no passado dia 30 de junho, o 37º aniversário.
- O Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo comemorou no
passado dia 20 de julho, o 33º aniversário.
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Freguesias

Junta de Freguesia de Aguiar
Caros Fregueses,
Estamos em tempo de Férias, o que significa que as dificuldades em manter os serviços acrescem para nós, pois
como é do conhecimento de todos, a Freguesia não tem
trabalhadores suficientes para efetuar todo o trabalho
necessário. Está cada vez mais difícil contratar pessoas
através dos programas com o I.E.F.P., mas o executivo da
Junta de freguesia continua a batalhar para conseguir uma
solução para esta situação que nos preocupa bastante.

No que diz respeito à atividade da Junta de Freguesia, este
ano, como já e habitual, festejámos o 25 de abril com o
tradicional churrasco e o baile no dia 24 que tanto é do
agrado da população.

Já no dia 25 de abril, os meninos da Freguesia voltaram a
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sair à rua para mais uma Corrida da Liberdade.
No dia 1 de junho, Dia da Criança, a Junta de Freguesia
preparou uma tarde animada para os mais novos, onde
não faltaram jogos, pinturas faciais, insuflável, pipocas e
a presença do Mickey.

De 7 a 10 de junho, a Freguesia de Aguiar acolheu, uma
vez mais, a animada Festa da Primavera que já conta com
18 edições. Foram 4 dias de muita animação que trouxe à
nossa vila muitos amigos e conhecidos.
O Presidente da Freguesia de Aguiar,
António Inácio Torrinha Lopes
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Junta de Freguesia de Alcáçovas
Caros Munícipes,
Com a saída da primavera e a chegada do verão, assistimos a um período que, por um lado, nos traz as merecidas férias para alguns, mas para nós, Junta de Freguesia,
é sinónimo de mais trabalho e preocupações. Na medida em que as temperaturas aumentam e o número de
funcionários diminui por motivos de férias, daí que os
serviços para o qual estamos mandatados sofram atrasos significativos tanto a nível da limpeza urbana como a
nível geral. Pedimos, desde já, desculpa a todos que visitam a nossa Freguesia de não a encontrarem tão limpa
quanto este Executivo o desejaria. A nível geral temos
feito pequenas reparações na Freguesia, nomeadamente
a reparação do muro da lage, pintura do parque de me
rendas do Chão dos Courinhos e substituição de tubagens
de rega em diversos espaços verdes da vila. No Cemitério
foi efetuado o corte dos cedros, pintura de muros e reforço de canalização com a instalação de torneiras novas
ao longo de todo o espaço, uma reivindicação que já há
muito tempo vinha a ser reclamada pela população.

mana Cultural de Alcáçovas. Todos estes eventos só foram
realizados graças à parceria entre esta Junta de Freguesia
e o Município de Viana do Alentejo.

O Executivo tem envidado esforços em conjunto com o
Município de Viana do Alentejo e os eleitos da Assembleia
de Freguesia para que, a atual situação do Posto da GNR
de Alcáçovas, seja resolvida, tendo em curso contactos
para uma possível reunião com os deputados eleitos pelo
círculo distrital de Évora com assento na Assembleia da
República.
“Alcáçovas és terra bela
Toda a gente me acredita
Não é por seres uma tela
Mas um cartão de visita”
O Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas,
Manuel António Calado

Ao longo destes últimos meses, temos desenvolvido
várias atividades de cariz cultural tais como: comemorações do 45º aniversário do 25 de abril, pernoita da XIXª
Romaria a Cavalo Moita - Viana do Alentejo que chegou
à nossa Freguesia na noite do dia 27 de abril, Dia Mundial
da Criança que se assinalou no dia 3 de junho, na Quinta
da Joana, em Viana do Alentejo, Summer 2019 e XXIIª Se-
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Junta de Freguesia de Viana do Alentejo
Caros Munícipes,
Junho chegou e com ele o Sol e os dias de calor, as esperadas
férias de Verão, as atividades ao ar livre, as festas populares e o
regresso, tão aguardado, de familiares e amigos que se preparam
para uns dias descanso.
Neste mês, sentimo-nos mais leves e aproveitamos os finais de
dia com outra disponibilidade e tranquilidade.
De acordo com o nosso Plano de Atividades, no passado mês
de abril e 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 organizou mais uma caminhada (Dia Mundial da saúde). A
iniciativa, que teve lugar no dia 13 de abril, contou com muitos
participantes, que se reuniram junto ao Centro de Saúde, pelas
17h30, dando início a um longo passeio, onde não faltaram a boa
disposição e o convívio entre as várias gerações.
Durante o mês junho, as datas que marcaram a nossa atividade

correspondem ao Dia Mundial da Criança e aos festejos dos Santos Populares.
Assim, no dia 3 de junho, a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo juntou-se à Câmara Municipal para a realização de mais uma
iniciativa dedicada ao mais novos e que decorreu na Quinta da
Joana. Ao longo do dia, não faltaram inúmeras atividades, entre as quais, um espetáculo de ilusionismo, intitulado “Por um
toque de magia”, da autoria de António Espanhol.
No dia 22 de junho, revivemos os Santos Populares. O espírito festivo não faltou e a noite de arraial foi vivida com muita alegria.
A partir das 20h30, a população marcou presença no jardim
do Rossio, onde assistiu à exibição das Marchas da União das
Freguesias de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola que animaram
o recinto, onde já se dançava ao som do músico Jorge Nunes. A
sardinha assada foi o petisco preferido, como seria de esperar!
Para além disto, referimos ainda, as pinturas nas casas dos
munícipes mais carenciados, que se iniciaram no mês de maio, à
semelhança de anos anteriores.
Continuamos a colaborar com todas as associações que solicitam
o apoio desta Junta de Freguesia e atribuímos, regularmente, os
apoios que constam dos nossos regulamentos, nomeadamente
o apoio à natalidade e aos artesãos
Colaborámos com a Câmara Municipal nas diversas iniciativas,
conforme procedimento habitual, nomeadamente na Romaria a
Cavalo, comemorações do 25 de abril, exposições, entre outras.
A limpeza urbana é sempre uma das nossas grandes preocupações, na medida em que, sendo uma das nossas competências,
pretendemos que a mesma seja realizada da melhor forma possível, mantendo limpas e cuidadas as ruas da nossa freguesia.
Que juntos continuemos a trabalhar para uma freguesia mais
participada e mais comunitária!
Contamos consigo! Continue a contar connosco!
O Presidente da Junta de Freguesia
Joaquim Rodolfo Viegas
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Serviço Municipal de Veterinária
Campanha de informação e sensibilização

A limpeza dos dejetos de animais na via pública é uma obrigação pois prejudica a higiene nos espaços
públicos e provoca doenças graves.

PROIBIDO
Circular sem trela

(Art.os 7º. e 14º. Do Dec-Lei n.º 314/2003 – punível com coima até 3.740€)

Circular sem trela e açaimo

- Cães perigosos ou potencialmente perigosos (Art.os 13.º e 38.º do Dec-Lei n.º 315/2009 – punível com coima até 3.740€)

O “Leva-me contigo” é um projeto da Câmara Municipal
de Viana do Alentejo que visa promover a adoção responsável dos cães que estão no Canil Municipal, semeando
também o respeito pelos Direitos dos Animais.

OBRIGATÓRIO
Remover os dejetos

(Art.os 42º e 63º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e
Higiene e Limpeza dos Lugares Públicos - punível com coima até 2.500€)

i

Os dejetos de um cão alojam vírus, bactérias e parasitas pe
rigosos para a saúde humana, sobretudo a das crianças.

Conheça alguns dos nossos amigos nas fotos abaixo. Estão, de igual modo, todos divulgados na página do Facebook do Município: www.facebook.com/municipiovianadoalentejo

Cães disponíveis para adoção

LADY | Fêmea, porte pequeno, 3 anos de idade

PACO | Macho, porte médio, 2 anos de idade

Para mais informações ou para adoções, utilize um dos os seguintes contactos:
Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Tel.: 266 930 010 | 965 486 997 Morada: Rua Brito Camacho, 13 | 7090-237 Viana do Alentejo
emails: camara@cm-vianadoalentejo.pt | pedro.banha@cm-vianadoalentejo.pt | joana.galvao@cm-vianadoalentejo.pt
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Comunique avarias/anomalias EDP (Número Gratuito)
Ligue 800 506 506

Avarias no interior da habitação (1)

Ligue 800 506 506

Avarias na iluminação pública (2)

Gabinete de Apoio ao Consumidor mantém apoio gratuito em Viana do Alentejo

O Gabinete de Apoio ao Consumidor a funcionar no Município de Viana do Alentejo desde 2012, mantém, em
2019, as sessões de atendimento jurídico gratuito prestadas pela DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor.
A iniciativa visa prestar informação na resolução de conflitos de consumo e em situações de sobre-endividamento
das famílias, de modo a que possam fazer as escolhas de
consumo mais acertadas e uma melhor gestão do seu orçamento.
De salientar que o atendimento é efetuado ao abrigo do
protocolo com a DECO, por um técnico jurista, nas ins
talações da Câmara Municipal, na última sexta-feira do
mês, entre as 14h00 e as 17h00. A marcação deve ser efetuada no GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
Económico, pelo telefone 266 930 010, pelo email gadecon@cm-vianadoalentejo.pt e/ou no Balcão Municipal
em Viana do Alentejo.
Recorde-se que o protocolo de cooperação entre a DECO
e o Município de Viana do Alentejo para a criação do
Gabinete de Apoio ao Consumidor foi assinado a 25 de
outubro de 2012.

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

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

viana do alentejo | boletim municipal | 102

Modernização Administrativa
Pagamento da fatura da água
Está ativa e a funcionar a possibilidade de pagar a sua fatura da água através
de Multibanco/Homebanking.

Os Munícipes têm agora a possibilidade de efetuar o pagamento da sua
fatura da Água/Resíduos/Saneamento nas seguintes modalidades:
- Balcão Municipal: presencialmente, através de numerário ou cheque;
- Através de Débito Direto: débito em conta bancária;
- Através de Multibanco/Homebanking: até à data limite constante na
fatura.

informações úteis
Cartões que dão descontos
Sendo as Autarquias o poder mais próximo das populações, torna-se cada vez mais importante assumir um
papel de destaque na resolução dos problemas das populações. Neste sentido, o Município de Viana do Alentejo
continua a prestar particular atenção à área social.
Para os jovens entre os 12 e os 29 anos, inclusive, foi cria
do o Cartão Jovem Municipal, que tem como finalidade
proporcionar um conjunto de vantagens económicas e
contribuir para a promoção de iniciativas da autarquia e
conceder um conjunto de descontos.
O Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso foi
criado com o intuito de minorar as dificuldades sociais
e económicas com que se deparam os nossos idosos.

É atribuído a reformados, pensionistas e idosos, com
residência permanente no concelho há pelo menos um
ano e com uma reforma ou pensão igual ou inferior
ao salário mínimo nacional. O cartão concede descontos no pagamento de taxas e licenças municipais, isenção do pagamento na entrada das piscinas municipais e
acesso à oficina domiciliária para obtenção de pequenas
reparações nas habitações.
O Município tem também ao dispor dos seus munícipes
o Cartão “Viana Social”, destinado a agregados familiares
cujo rendimento mensal per capita seja igual ou inferior
a 60% do salário mínimo nacional. Concede um conjunto de descontos no pagamento de taxas e licenças municipais, e outros serviços e ainda apoio financeiro para
pequenas obras de conservação ou beneficiação em ha
bitações permanentes.
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CARTÃO SÉNIOR

Cartão «VIANA SOCIAL»
Para agregados familiares em
situação de carência económica

Regulamentos disponíveis em www.cm-vianadoalentejo.pt

informação online

contactos úteis
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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

tos
gos

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

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

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano
ddsh@cm-vianadoalentejo.pt
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
gadecon@cm-vianadoalentejo.pt
Delegação da Câmara em Alcáçovas | 266 954 522
Junta de Freguesia de Aguiar | 266 930 863
Junta de Freguesia de Alcáçovas | 266 954 181
Junta de Freguesia de Viana do Alentejo | 266 953 317
Estaleiro Municipal (Viana) | 266 930 017/8
Serviço de Águas (Estaleiro) | 967 979 711 (8h/22h)
Cineteatro Vianense | 266 791 007
Posto de Turismo de Viana do Alentejo | 266 930 012

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

Posto de Turismo de Alcáçovas | Paço dos Henriques | 266 930 028
pacohenriques@cm-vianadoalentejo.pt
Biblioteca de Alcáçovas | 266 948 112
Biblioteca de Viana do Alentejo | 266 930 011
Biblioteca de Aguiar | 266 939 106
Piscinas Municipais de Viana do Alentejo | 266 930 014
Piscinas Municipais de Alcáçovas | 961 371 967
Pavilhão Gimnodesportivo de Viana | 266 930 015
Linha de Emergência Médica | 112
Linha de Proteção à Floresta | 117
Linha de Saúde Pública | 808 211 311
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do
Alentejo | 266 953 123

Siga-nos em:
www.facebook.com/abanavianafestivaljovem
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Centro de Saúde de Viana do Alentejo | 266 930 050
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Extensão de Saúde de Aguiar | 266 791 278
Extensão de Saúde de Alcáçovas | 266 949 045
Guarda Nacional Republicana Alcáçovas | 266 954 118
Guarda Nacional Republicana Viana do Alentejo | 266 953 126
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo |
266 791 411
Correios de Portugal Viana do Alentejo | 266 939 000
Correios de Portugal Alcáçovas | 910 917 774
Serviço de Finanças de Viana do Alentejo | 266 953 146
Conservatórias e Cartório Notarial de Viana do Alentejo | 266 930 040

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

Próxima edição do boletim > setembro 2019

