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Editorial

Gestão
autárquica

A esperança
continua viva...

O 25 de Abril de 1974 trouxe-nos
a liberdade, a democracia e consequentemente a possibilidade de
escolhermos quem nos governa.
No passado mês de Outubro de
2009, depois de 16 anos de gestão
CDU, a população do nosso concelho escolheu uma nova equipa
para gerir o concelho durante
4 anos, escolha essa expressa
através de uma consistente maioria absoluta do PS.
Tendo em conta este contexto de
viragem e de esperança na mudança, é natural que as expectativas dos munícipes sejam elevadas,
no que diz respeito às acções a
desenvolver por esta nova equipa,
ao longo dos próximos tempos.
Quero nesta altura garantir-vos
que tudo faremos para irmos ao
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encontro dos anseios legítimos
dos nossos munícipes, e que estamos a trabalhar arduamente de
forma a ultrapassar os obstáculos
que se nos apresentem, sempre
com o objectivo de melhorar a
qualidade de vida dos que aqui
residem.
Como já tivemos oportunidade
de referir, este novo executivo
deparou-se surpreendentemente
com obstáculos de vária ordem.
E apesar de algumas pessoas não
gostarem que se fale do passado,
este não pode ser apagado, sobretudo quando o mesmo constitui
uma condicionante do presente e
do futuro. Muito do nosso trabalho só terá frutos visíveis depois
de corrigidos erros do passado e
feitos os necessários ajustes.
Reconhecendo
evidentemente
que muitas coisas foram feitas
pelo anterior executivo, (mal seria se nada tivesse sido feito em
tantos anos…), considero, no entanto, que se deixaram escapar
oportunidades para concretizar

projectos absolutamente fundamentais para o desenvolvimento
do concelho.
Nas páginas seguintes deste boletim podemos encontrar exemplos
concretos relacionados com estas
constatações, que servirão para
informar os munícipes de “como
estão as coisas e o que se está a
fazer”.
Por último, convidamos todos
os munícipes a participarem nas
comemorações do 25 de Abril e na
Romaria a Cavalo, bem como nos
outros eventos do concelho ao
longo dos próximos meses.
Tudo faremos para que o espírito
de esperança gerado pelo 25 de
Abril nos permita acreditar num
futuro melhor para o nosso concelho, onde todos os seus habitantes possam ter condições de vida
adequadas.
O Presidente da Câmara
Bernardino Bengalinha Pinto

Câmara aprova
protocolos com
vista à melhoria
ambiental

O Município de Viana do Alentejo
aprovou recentemente em reunião de Câmara, três protocolos
com vista à melhoria ambiental.
A Autarquia aprovou um protocolo de parceria com a Agência

Regional de Energia do Centro e
Baixo Alentejo, com vista à implementação do projecto “Melhor
Energia, precisa-se!!!”. O protocolo
prevê a promoção da educação
para a energia na comunidade e
visa uma intervenção numa perspectiva informativa junto de diferentes tipos de público.
No âmbito do Programa Eco-Escolas, o Município aprovou um
outro protocolo com a Associação
Bandeira Azul da Europa – ABAE.
Para o ano lectivo em curso o
programa Eco-Escolas tem como
tema a Biodiversidade. A assinatura deste protocolo antevê o
fornecimento de uma metodologia, formação, enquadramento e
apoio a actividades que as escolas
venham a desenvolver pela ABAE.

Os temas base são a água, resíduos e energia. A agricultura, a biodiversidade e espaços exteriores
são outros dos temas associados.
O terceiro e último protocolo
aprovado tem como signatários a
empresa Biosys, Serviços de Ambiente, Lda. e o Município Vianense
e tem como objectivo a instalação gratuita de oleões de exterior
e interior (cantinas), bem como
a recolha selectiva e encaminhamento de óleos alimentares
usados, oriundos de produtores
domésticos e dos sectores industrial, hoteleiro e de restauração.
O protocolo prevê igualmente,
a promoção de acções de divulgação e sensibilização junto dos
produtores de óleos alimentares
usados.

timo bancário de 1.100.000€ para a
obra das piscinas.
E os outros “grandes projectos”?
Centro Escolar de Viana
A situação deste projecto, que já
foi corrigido e alterado pelo actual executivo, será descrita mais à
frente neste Boletim. Quanto ao
financiamento, o mesmo será garantido por fundos comunitários
(70-80%), tendo por base um comprometimento deste governo de
que todos os centros escolares
serão financiados pelo QREN, e
o restante por financiamento
bancário por aprovar, ou por recursos próprios, após avaliação
rigorosa da situação.
Piscina coberta de Viana
O projecto feito contempla um
equipamento autónomo do existente. Estamos a estudar as alterações a este projecto de modo
a não duplicar componentes que
já existem no local, como os balneários, os vestiários e o bar, e
a torná-lo um complemento do
complexo já existente, pretendendo-se assim uma redução significativa do custo total da obra.

Outubro de 2009
a Abril de 2010…
Seis meses depois da entrada em
funções deste executivo, considerámos oportuno informar resumidamente todos os munícipes
de algum do trabalho mais relevante entretanto realizado na
Câmara Municipal.
De forma a não tornar a informação muito exaustiva, optámos por
apresentar as respostas a algumas
questões que nos são colocadas
por munícipes, no dia-a-dia e
nas mais variadas circunstâncias,
pressupondo que elas reflectem
a curiosidade de todas as pessoas. Evidentemente que não conseguimos nem pretendemos aqui
reproduzir todas essas questões,
mas apenas as mais frequentes.

O que começaram por fazer?
Como não podia deixar de ser, nos
primeiros meses inteirámo-nos da
situação real e concreta de vários
processos e projectos nas mais
diversas áreas. Tivemos os primeiros contactos com todo o Pessoal
nos vários sectores. Fizemos reuniões com os trabalhadores da
autarquia, ouvimos as suas pretensões e sugestões, comunicámos as nossas intenções e linhas
de trabalho. Nas nossas propostas de mudança, temos sempre
a preocupação de ouvir os intervenientes. Tivemos os primeiros
contactos com pastas, projectos e
assuntos que constituem a vida da
autarquia. Em resumo, tentámos
“sentir” a organização no seu todo
e nas várias partes, com o objectivo de uma adaptação tão rápida
quanto possível. Seguidamente,
e após um diagnóstico inicial,
foram concretizados procedimentos de vária ordem, foram defini-

dos novos modos de actuação e
evidentemente levadas a cabo
correcções e alterações a determinados projectos.
Qual a situação dos “grandes projectos”?
Como se sabe, as obras das Piscinas de Alcáçovas e do Estaleiro
de Viana estavam adjudicadas,
as pis-cinas já em construção e
o estaleiro a aguardar o visto do
Tribunal de Contas. No caso da
piscina de Alcáçovas, apesar de
ter sido efectuada pelo anterior
executivo uma candidatura ao
Programa Operacional de Valorização do Território (POVT), já
soubemos, informalmente, que
não será aprovada. O custo total aproximado destas obras será
de 2.250.000€ para as piscinas e
500.000€ para o estaleiro, totalmente suportado pela Câmara,
pretendendo-se “activar” o emprés-

Pavilhão de Aguiar
O projecto existente prevê a sua
construção no espaço do campo
de jogos descoberto, junto às instalações da antiga cooperativa.
Estamos a estudar outras alternativas para a sua localização, para
apresentar e discutir em conjunto
com a população de Aguiar.
Paço dos Henriques em Alcáçovas
A Câmara manifesta a satisfação
pelo envolvimento da Junta de
Freguesia de Alcáçovas, o qual
acaba por reforçar as diligências
que a Câmara tem realizado junto
da Direcção Regional de Cultura
(DRC) para que se encontre a
melhor solução para a recuperação do referido imóvel. Após
várias reuniões, neste momento
a DRC está a realizar os projectos
necessários para a recuperação
do espaço, com vista a uma candidatura a fundos comunitários
(QREN), para que posteriormente
a sua utilização seja assegurada
pela Câmara, eventualmente em
parceria com outras entidades.

Projectos de regeneração urbana
em Viana
Este projecto inclui a construção
de uma rotunda junto ao Ecomarché, bem como a requalificação de alguns espaços exteriores,
como por exemplo os espaços
ajardinados nos bairros Mauforo,
Quinta do Marco e Jardim do
Altinho. Estes projectos, concluídos em 2010, fazem parte de uma
candidatura ao QREN, iniciada
pelo anterior executivo. O investimento total ronda 1.000.000€,
sendo cerca de metade assegurados pelo QREN. O restante será
objecto de avaliação pelo executivo.
Reabilitação da Zona envolvente
do Castelo/ Centro Histórico em
Viana
Estas obras estão dependentes de
2 projectos, ainda inexistentes.
Em Fevereiro de 2010, a Associação de Municípios do Distrito
de Évora (AMDE), que também
“gere” algumas verbas do QREN,
no âmbito de uma contratualização, solicitou a este executivo a
apresentação da intenção de investimento para uma candidatura
no âmbito do QREN, integrada no
“Ciclo Urbano da Água”, indo de
encontro aos nossos objectivos
para aquele local, que passam
pela substituição das condutas de
água, e posterior aplicação de novos pavimentos. Tendo em conta
que os montantes globais para o
nosso distrito não são muito elevados, aguardamos com expectativa e preocupação o resultado da
referida candidatura.
Requalificação do Poço Novo em
Alcáçovas
Tendo em conta a possibilidade de
candidatar a fundos comunitários
este tipo de obras, fora das sedes
de concelho, o projecto encontrase a ser elaborado pelos serviços
técnicos da Câmara.
Porquê a admissão de pessoal?
Considerámos que existem determinadas áreas com enormes
carências de recursos humanos,
o que, sendo uma questão aparentemente interna, impede o pleno funcionamento dos serviços

para o exterior e consequente resolução de problemas da população. Daí a nossa intenção pensada
e ponderada de recrutar pessoal
profissionalizado e qualificado na
área da Gestão, Economia, Sociologia, Animação Sócio-Cultural,
entre outras.
Por exemplo: a admissão de um
técnico na área da Gestão ou
Contabilidade é imprescindível
para podermos implementar a
contabilidade de custos, um imperativo legal previsto no Plano
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).
Neste conjunto de recrutamento
de pessoal, também temos necessidade de nadadores salvadores,
para podemos operacionalizar o
funcionamento das piscinas municipais, quer de Alcáçovas quer
de Viana.
Em que outros projectos já se
está a trabalhar?
Estamos a trabalhar em todas as
áreas, destacando a educação e a
acção social. Pretendemos implementar brevemente uma Loja Social, já iniciámos contactos com
vista a criar uma Universidade Sénior no concelho, temos realizado
intervenções nas escolas do 1o ciclo e pré-escolar e continuaremos
com estas intervenções nomeadamente nos edifícios de Aguiar,
onde se prevê uma reabilitação
mais profunda.
Para concluir, queria referir que
o nosso mandato é de 4 anos e
não de 6 meses. Logo, recomendo
que os munícipes aguardem com
serenidade a implementação das
nossas acções, algumas das quais
não serão visíveis tão cedo quanto todos gostaríamos. Tal não
quer dizer que não estejamos a
trabalhar na sua realização.
Recomendo que todos os munícipes participem activamente na
vida da autarquia, colaborando e
sugerindo para melhorar a nossa
acção e consequentemente a vida
da população. Gostaríamos que
participassem nos eventos levados a cabo ao longo do ano. Consultem a informação disponível
nos vários suportes, de forma a
acompanharem de perto a actividade da Câmara.
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Câmara discute
projecto
do Centro Escolar

Educação
e Acção social

O actual executivo da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo
apresentou à Direcção Regional
de Educação (DREA) o projecto
de arquitectura do Centro Escolar
de Viana que vai albergar o préescolar e o 1o ciclo, que funcionam, actualmente, em 3 espaços
diferenciados: Edifício do S. João,
Edifício das Escadinhas e Jardim
de Infância de Viana do Alentejo.
Após a análise do projecto, a DREA
emitiu uma informação sobre o
mesmo, na qual se salientam alguns aspectos não concordantes
com a legislação em vigor, tendo
sido apontadas algumas lacunas e efectuadas algumas recomendações. Para além destas
recomendações, o actual execu-

tivo considerou fundamental a inclusão da Oficina da Criança e de
um refeitório no projecto, indo ao
encontro das propostas dos intervenientes deste processo, visando
a ligação harmoniosa entre conforto, alimentação e enriquecimento curricular dos alunos e o
óptimo funcionamento futuro do
centro escolar.
No sentido de discutir as alterações ao referido projecto do Centro Escolar, que vai ter 8 salas para
o 1o ciclo, 3 para o pré-escolar e albergar a Oficina da Criança, o executivo do Município de Viana do
Alentejo reuniu com técnicos da
Autarquia, com representantes do
Agrupamento de Escolas, da Associação de Pais e Encarregados de
Educação, os arquitectos responsáveis e a responsável da Oficina
da Criança. Os encontros serviram
para, em conjunto, esclarecerem
algumas dúvidas existentes, bem
como acertar as alterações finais
ao projecto.

Entrevista com
a directora
do agrupamento
escolar
Para a discussão das alterações
ao projecto do Centro Escolar de
Viana do Alentejo, propostas pela
Direcção Regional de Educação
do Alentejo, o Município juntou à
mesma mesa diversas entidades.
O Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo esteve representado pela sua Directora, Maria
Manuel Aleixo, que considera a
iniciativa benéfica porque incluiu todos os interessados.
O Centro Escolar vai albergar
num mesmo espaço dois níveis
de ensino – o pré-escolar e o 1o
ciclo. Na sua opinião é uma vantagem?
M.M.A. – Ter o pré-escolar e o 1o
ciclo juntos já é habitual há muitos anos, em muitas escolas. Aqui,
em Viana não, porque temos espaços antigos e separados. A maior
alteração não será, quer para as
crianças, professores e até para

a gestão, a de juntarmos a educação pré-escolar com o 1o ciclo.
Será, penso eu, a de juntarmos a
educação pré-escolar, o 1o ciclo e a
EBSIS - Escola Básica e Secundária
Isidoro de Sousa. Vamos ter, embora em zonas diferenciadas,
alunos na escola dos 3 até aos 18
anos, com o 12o ano. Essa vai ser
a maior alteração e que traz vantagens para todos a vários níveis
– ao nível da gestão de recursos
físicos, porque se consegue ter
um maior aproveitamento dos
recursos que existem na EBSIS;
ao nível da gestão de recursos
humanos, não só de professores
mas também de pessoal não docente; ao nível de espaços, porque
temos aqui na EBSIS bons equipamentos laboratoriais, temos um
pavilhão desportivo, os campos
de jogos descobertos, as salas de
informática, equipamentos específicos para determinadas áreas
de que os alunos mais pequenos
poderão usufruir da mesma forma que os mais velhos, havendo
naturalmente uma articulação
entre todos.

“Juntar vários níveis de ensino é uma vantagem”

Em termos de gestão administrativa haverá também benefícios
porque o fluxo de comunicação
entre nós, professores, gestão
e serviços administrativos será
muito mais fácil, estaremos mais
perto. Haverá, de facto, muitas
vantagens a vários níveis.
Fala-se muito da adaptação dos
alunos que transitam do quarto
para o quinto ano. Desta forma,
vai ser mais fácil?
M.M.A. – Vai ser uma adaptação
mais esbatida. Parece-me que a
integração vai ser mais fácil e,
ainda para mais, se conseguirmos
fazer a articulação de espaços,
equipamentos e de momentos
educativos com os professores da
EBSIS. Nesta temos muitas actividades extracurriculares, desde
actividades próprias do Desporto
Escolar à comemoração de datas
e efemérides, que podemos vir a
realizar em conjunto.
Os meninos do 1o ciclo e até da
educação pré-escolar não podem
participar directamente nas modalidades do desporto escolar, mas
podem participar em torneios, no
corta-mato escolar e numa série
de muitas outras actividades.

7

projecto do Centro Escolar para
Viana do Alentejo eu digo que se
poderia fazer algo mais. Eu peço
sempre muito, porque considero
que os nossos miúdos merecem
tudo o que de possível existe
neste mundo actual. É claro que
entendo que há questões financeiras que não conseguimos ultrapassar. Mas, apesar destes constrangimentos financeiros, este
projecto vai satisfazer não só as
necessidades das actividades lectivas e curriculares dos alunos,
como permitirá ter um bom espaço de biblioteca, refeitório, uma
boa sala para a expressão artística,
uma boa sala polivalente (quase
uma sala multiusos), ter boas salas de aula, um recreio interior e
outro exterior. Sou da opinião de
que o projecto está muito completo, embora como disse, gostasse
de ter mais. Como por exemplo,
uma sala só para educação musical e outra só de informática.

O projecto de arquitectura do
Centro Escolar já foi apreciado
pela Direcção Regional de Educação que fez algumas recomendações. O projecto foi alterado. O
que pensa dessas alterações?
M.M.A. – O que houve de diferente
foi o facto de terem ocorrido três
ou quatro reuniões – escola, associação de pais, equipa da Câmara
e equipa que fez o primeiro projecto – e de fazermos observações, algumas que até já tínhamos
feito antes, mas que não estavam
totalmente contempladas. Essas
reuniões foram benéficas, penso
que para todos, porque pudémos opinar e perceber se a nossa
proposta era ou não possível e
porquê. Em conjunto percebemos
as contingências e os condicionalismos e o que cada proposta ia
introduzir no projecto. Penso que
o projecto final ficou enriquecido,
precisamente porque recebeu,
para além das propostas da escola e do ponto de vista da Câmara e
dos arquitectos, o contributo dos
pais, que julgo, não tinham participado antes.
Quando me perguntam sobre o

Mas, atendendo ao facto de,
neste momento, não terem nada
disso é uma mais valia?
M.M.A. – Com certeza. A melhoria
é uma alteração na vida escolar
dos nossos alunos de 180 graus.
As condições que os nossos meninos têm na educação pré-escolar
e 1o ciclo em Viana são aquelas
que existiam há 40, 50 anos. Estas não são, de facto, as melhores condições. Com o Centro
Escolar vão passar a ter óptimas
condições de trabalho e de aprendizagem. Quer os professores quer
os funcionários, porque também
é importante falarmos disto, vão
igualmente ter boas condições
de trabalho, vão ter gabinetes
próprios, salas de trabalhos, gabinetes de atendimento a pais, uma
pequena copa para os lanches dos
mais pequenos. Há muitos espaços específicos que foram pensados em função das rotinas diárias
da educação pré-escolar e do 1o
ciclo. Quando digo que gostava
de mais é a pensar no futuro. Mas
há um aspecto importante que
gostaria de referir, que é o facto
de no futuro tentarmos articular
neste mesmo espaço, as actividades escolares, as actividades de
enriquecimento do currículo após
as 15h30, com as actividades que a

Oficina da Criança da Câmara, já
oferece. Ou seja, vamos compatibilizar as actividades lectivas e as do
prolongamento com as da Oficina
da Criança e oferecer a todos muito mais do que agora têm. Outro
objectivo é tentar chamar a este
projecto outras entidades, outros
parceiros da comunidade, para
em termos desportivos, artísticos
e tecnológicos, podermos proporcionar aos nossos alunos novas
experiências e o desenvolvimento
de novas competências. Sabemos
que a nossa região é pobre, por
isso compete-nos a nós, educadores, dar o maior número de estímulos que conseguirmos.
O facto do Município de Viana
do Alentejo ter juntado os vários
parceiros – escola e associação de
pais – para discutir o projecto foi
benéfico?
M.M.A. – Foi muito importante.
Nós já tínhamos sido ouvidos. O
anterior presidente trouxe-nos
duas cópias do projecto. Fizemos
algumas sugestões escritas mas,
de facto, nunca estivemos com
os arquitectos. A mensagem foi
transmitida por escrito, através da
Câmara, para os arquitectos.
De qualquer forma, sentimos por
parte da equipa de arquitectos
uma abertura total para aceitarem as novas propostas que estávamos a fazer, algumas até por
gosto pessoal. Cada um manifestou a sua opinião e a equipa de arquitectos esteve sempre bastante
sensível a essas alterações.
Houve também algumas situações
que não estavam contempladas
no projecto – a necessidade de haver uma guarita junto à entrada,
a mudança da entrada principal
desta escola para a zona mais próxima do centro escolar, a questão
das pessoas com mobilidade reduzida e a circulação de carros de
fornecedores, etc. Em relação ao
projecto inicial houve aspectos alterados e houve também aspectos
melhorados. O projecto ficou enriquecido com a opinião de todos.
É importante que todos possam
participar, que todos sintam que
deram algum contributo. O dos
pais, como antes afirmei, foi importante.

Oficina da Criança
A Oficina da Criança, criada pela
Câmara Municipal em 1997, fez 13
anos no passado dia 26 de Fevereiro.

Escola Electrão
Escola EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa
participa na 2o edição da Escola
Electrão.
O Projecto Escola Electrão é promovido pela AMB3E – Associação
Portuguesa de Gestão de Resíduos, com o apoio do Ministério
da Educação e da Agência Portuguesa do Ambiente e tem como
objectivo primordial sensibilizar
e envolver professores, alunos,
funcionários, pais e comunidade
em geral, no esforço global da reciclagem e valorização dos resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos (REEE). Para isso, integra uma componente didáctica
e informativa, complementada
com uma vertente mais dinâmica
e interventiva, onde se pretende
criar hábitos de encaminhamento
deste tipo de resíduos através de
uma acção de recolha de REEE, nas
escolas aderentes, com atribuição
de prémios em função do peso
dos equipamentos acumulados.
Na 2o edição do projecto Escola
Electrão estão envolvidas 603 escolas de todo o país, totalizando
cerca de 405.000 alunos. Uma comunidade unida pelo ambiente,
com muita energia para partilhar!
Todos os anos, Portugal produz
milhares de toneladas de REEE electrodomésticos, equipamentos
informáticos e de telecomunicações, aparelhos de rádio, televisores, lâmpadas, ferramentas
eléctricas, brinquedos, e outros
equipamentos que atingem o fim

de vida - cujos resíduos constituem uma ameaça séria para o
meio ambiente.
Daqui se depreende a importância
do depósito dos REEE nos locais
apropriados, para que possam
ser correctamente encaminhados para tratamento, reciclagem
e valorização. Gestos que têm de
ser adoptados por todos e que o
Projecto Escola Electrão ajuda a
enraizar de forma pedagógica.
A comunidade educativa da Escola EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa já
se está a organizar, preparando
o seu “stock de REEE”, que será
posteriormente recolhido por
Operadores Logísticos especializados, entre os dias 19 de Abril
e 7 de Maio de 2010. Para o efeito,
e contando com a colaboração
da Câmara Municipal, nomeadamente na cedência de transporte
para o encaminhamento de resíduos de grande porte, quer de
empresas, quer de particulares,
está instalado na nossa escola o
ponto de reunião de REEE (uma
tenda cedida também pela Câmara Municipal). Para o sucesso
deste projecto, é imprescindível
a colaboração de toda a comunidade. Se dispõe de equipamentos
REEE, (electrodomésticos, rádios,
tvs, componentes de computadores, aquecedores, lâmpadas, etc.)
não deixe de colaborar. Em caso
de dificuldade no transporte, contacte a Escola E.B. 2,3/S Isidoro de
Sousa e faça-nos chegar os seus
equipamentos em fim de vida.
O ambiente agradece e nós também!
Texto de Manuel Jorge Rafael

Ao longo dos últimos anos foram
muitas as crianças entre os 6 e os
10 anos que passaram pelo espaço
da Oficina, onde desenvolveram
uma série de actividades lúdicopedagógicas de enriquecimento
curricular, tais como expressão
plástica, culinária, jogos, leitura
e escrita, música, computadores,
olaria e a tão apreciada natação.
A Oficina da Criança dá apoio, durante a manhã, às turmas do 1o
ciclo e jardim-de-infância que o
solicitem. Durante o período da
tarde cerca de 50 alunos frequentam o atelier de tempos livres.
A Oficina é ainda responsável por
alguns projectos cujo objectivo é
a interacção entre as crianças e os
idosos. Neste momento, a Oficina
está a dinamizar o projecto “Oficina dos Avós”, que tem como finalidade fomentar nas crianças capacidades de solidariedade social
e respeito pela diferença de idades
e permitir ainda a aproximação
da população idosa do Concelho,
junto do trabalho desenvolvido na
Oficina da Criança.
Em dia de festa, para além de cantarem os parabéns, foram entregues os diplomas do Workshop de
Olaria aos vários participantes do
projecto “Oficina dos Avós”.
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Sessão de contos
pretende
promover o gosto
pela leitura

No seguimento do Projecto
“Leituras à Lareira”, decorreram
no Cine-Teatro Vianense, dia 11 de
Fevereiro, mais duas sessões de
contos com a oradora Joaninha
Duarte de Almeida, coordenadora
do Serviço Educativo do Fluviário
de Mora.
Desta feita, a actividade teve como
destinatários os alunos do 1o e 4o
anos da EB1 de Viana do Alentejo.

“Oficina dos Avós”
valoriza vivências
entre diferentes
gerações

Os meninos do 1o ano ouviram o
conto “A Flor da Transparência”,
enriquecido com diversas personagens - príncipes, princesas e
cavaleiros - que os guiaram para
além do imaginário. Para as crianças do 4o ano foi escolhido o conto tradicional “Os Três Conselhos
do Rei Salomão”, que ouviram com
muita atenção.
Mais uma vez, a iniciativa pretendeu fomentar o gosto pelas
diversas formas de expressão, promover os valores e as tradições
locais e ainda fomentar o gosto
pela leitura.
O projecto resulta de uma parceria com a Oficina da Criança, a
Colecção B e a BECRE – Biblioteca
Escolar de Recursos Educativos do
Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo.

Desde Novembro de 2009 que a
Oficina da Criança está a desenvolver o projecto “Oficina dos
Avós”, destinado a crianças dos 6
aos 10 anos que frequentam a instituição de tempos livres.
A iniciativa visa permitir a aproximação entre a população idosa e
os mais novos e fomentar capacidades de solidariedade social e
respeito pela diferença de idades.
O projecto engloba 5 actividades,
tendo até ao momento, sido desenvolvidas 3 – “Modas do Antigamente”, “Workshop de Olaria” e
“Confeccionar com…”.
Para Merciana Rita, uma das responsáveis pelo projecto, já é possível fazer um balanço “bastante
positivo, apesar de ainda não ter
terminado, porque as crianças tiveram a oportunidade de aprendizagens no âmbito da educação
não formal”. No decorrer das
actividades, as crianças tiveram
ainda o privilégio de reconhecer
e valorizar, no âmbito da iniciativa “Modas do Antigamente”,
o cante tradicional alentejano e
entoar algumas modas ao som

Crianças plantam
árvores e ervas
aromáticas

A tomada de consciência de que
é necessário preservar o ambiente e o mundo em que vivemos,
é cada vez maior. Nesse sentido,
o Município de Viana do Alentejo
procura incutir nos mais novos o
respeito pelo ambiente, de uma
forma pedagógica. No âmbito das
comemorações do Dia da Árvore,
cerca de 450 crianças do pré-escolar e 1o ciclo plantaram árvores e
ervas aromáticas amigas do ambiente. A iniciativa decorreu nos
dias 22, 23 e 24 de Março.
A Quinta da Joana, em Viana do
Alentejo, foi o local escolhido para
os alunos que frequentam o 1o ciclo, plantarem e apadrinharem algumas árvores (tipuana, cipreste
e castanheiro), à semelhança de

anos anteriores, o mesmo acontecendo em Alcáçovas e Aguiar. Já
os meninos do pré-escolar plantaram nos canteiros dos respectivos
estabelecimentos de ensino, ervas
aromáticas como a camomila e a
erva-das-sezões.
Antes de se iniciar o processo de
plantação, o arquitecto paisagista
da Autarquia, explicou às crianças algumas características e os
nomes científicos das plantas. Foi
ainda colocada uma placa identificativa com o nome da turma que
apadrinhou a plantação, para que
possam no futuro acompanhar o
seu crescimento.
Para assinalar a data, a Autarquia
ofereceu aos mais novos uma
pequena lembrança.

do acordeão. Já no “Workshop de
Olaria” ficaram a saber de onde
vem o barro e como é extraído,
bem como a história da tradição
da olaria de Viana do Alentejo. Por
fim, na actividade “Confeccionar
com…”, deram algumas sugestões
sobre receitas locais e aprenderam a confeccionar pão-de-ló
e fatias paridas, mais conhecidas
por fatias douradas.
Para os mais novos, este projecto
está a ser uma descoberta. Segundo Merciana Rita, “as crianças acolheram bem a iniciativa,
uma vez que houve a participação de pessoas externas à Oficina
da Criança, que trazem alguma
novidade, o que desperta neles
alguma curiosidade”.
Das actividades desenvolvidas, o
Workshop de Olaria foi a que teve
uma maior visibilidade externa.
Para além de ouvirem atentos as
explicações do oleiro, Feliciano
Agostinho, puderam ainda colocar
“as mãos no barro” e criar algumas peças que ofereceram ao pai,
dia 19 de Março. O ponto alto foi
a chegada da RTP, que colocou
os mais novos em alvoroço e curiosos sobre as questões que lhe
iam ser colocadas. A RTP esteve
presente para recolher som e imagem para uma reportagem que
passou no programa “Portugal em
Directo” e que teve como objectivo valorizar as várias vivências
entre gerações.

Câmara transporta
34 alunos para
o refeitório
Desde o 1o período do ano lectivo
em curso, 34 alunos das escolas de
S. João e das Escadinhas em Viana
do Alentejo usufruem de transporte diário para a sua deslocação
ao refeitório da EB 2/3 Dr. Isidoro
de Sousa.
A decisão resultou de uma reunião entre o executivo da Autarquia e os encarregados de educação, que manifestaram o interesse
dos filhos passarem a dispor de
transporte durante o período do
almoço.
Durante o trajecto e o horário das
refeições, as crianças do 1o ciclo
são acompanhadas por duas colaboradoras do Município.
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17 Idosos
já beneficiaram
da Oficina
Domiciliária

Desde Maio de 2009 que entrou
em vigor o novo Regulamento
Municipal de Atribuição do Cartão
Social do Reformado, Pensionista
e Idoso, que concede entre outros
benefícios aos idosos do concelho,
o acesso à Oficina Domiciliária
para obtenção de pequenas reparações do dia-a-dia.
Já chegaram ao Município 26 pedidos, tendo 17 idosos beneficiado
até ao momento, da Oficina Domiciliária, quer para pequenas
intervenções (mudança de torneiras, colocação de lâmpadas, substituição de fechaduras, pequenos
serviços de carpintaria, pintura
de portas e janelas), quer ainda

para intervenções que permitam
adaptar as condições das suas habi-tações às suas necessidades. Ao
todo a Autarquia já investiu perto
de 4.000,00€.
Prestadas de forma gratuita pela
Autarquia, as obras ou reparações
não podem ultrapassar os 400,00€
por ano por habitação.
Considerando este apoio, essencial
à melhoria da qualidade de vida
da nossa população mais idosa,
já comprovado pela afluência de
pedidos e pelo testemunho positivo dos que já beneficiaram dele,
a Câmara Municipal encontra-se
empenhada na continuidade da
prestação deste apoio.
Ajuda é sempre bem-vinda
Mariana Patinha, viúva, vive na
Rua da Graça, em Viana do Alentejo. Soube da existência da Oficina Domiciliária através da irmã.
Mas “por vergonha não pedi ajuda”, até ao dia em que a necessidade falou mais alto e se dirigiu
à Autarquia, para pedir que lhe
pintassem as portas interiores e

fizessem um tapa luz para uma
clarabóia. Pequenas obras, que
para esta utente fizeram toda a
diferença. Apesar dos 91 anos e
das maleitas próprias da idade,
não se resigna e continua a fazer a
lida da casa. De lágrimas nos olhos
não hesita em agradecer ao Município a ajuda que lhe deu. Para o
ano, quem sabe, gostaria de fazer
outra pequena obra.
Com 82 anos, Maria das Dores
Serpa, casada, não pensou duas
vezes e dirigiu-se à Câmara para
solicitar o Cartão do Idoso. De início pensou em arranjar as janelas,
a porta e ainda as torneiras, mas
o inverno rigoroso alterou-lhe
os planos e a prioridade passou
a ser o telhado da pequena cozinha no quintal e as janelas. Maria
das Dores ficou “contente com a
obra”, até porque, como refere,
“o importante é ajudarem quem
mais precisa”. Não gosta de ver
as “coisas abandalhadas” e acrescenta que “quando podia fazia as
coisas, mas agora não”. Ainda gostava de arranjar o portão e a porta. Fica para outra oportunidade.

Regeneração
Urbana de Viana
do Alentejo
A Comissão de Coordenação da
Região Alentejo (CCDR), aprovou
um pacote de 5 projectos apresentado pelo Município de Viana
do Alentejo, no âmbito da Regeneração Urbana. Os projectos
agora aprovados dizem respeito
a um conjunto de intervenções
– requalificação dos jardins do
Mauforo, Quinta do Marco e do
Altinho, construção da Rotunda
da Zona Industrial de Viana do
Alentejo e arranjos exteriores junto ao estaleiro municipal/escola.
A intervenção prevista nos vários espaços, visa a promoção e a
definição de uma estrutura e de
uma requalificação da estrutura
urbana existente. São ainda objectivos, a valorização da segurança
e escoamento rodoviário, bem
como a criação de espaços acessíveis a cidadãos com mobilidade
reduzida.
As várias abordagens que vão ser
efectuadas constituem um reforço para a melhoria ambiental.
Também em termos sociais irá
ter um impacto decisivo, uma vez
que os espaços exteriores, neste
caso os jardins, são utilizados pela
população, assim como os equipamentos de lazer e recreio.
A aprovação deste pacote de
projectos representa um investimento total de pouco mais de um
milhão de euros, dos quais 517 mil
serão co-financiados pelo FEDER
(Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional).

Projecto
do Centro Escolar
aprovado pela
Direcção Regional
de Educação
Obras

O projecto de arquitectura do
Centro Escolar já foi aprovado
pela Direcção Regional de Educação do Alentejo.
Depois de efectuadas as alterações
sugeridas pela referida entidade, o
projecto que engloba 11 salas (3
para o pré-escolar e 8 para o 1o
ciclo), 1 refeitório, 1 biblioteca e 1
sala polivalente já tem luz verde
para avançar.
Recorde-se que o Centro Escolar
de Viana do Alentejo vai ser construído junto à EB 2/3 Dr. Isidoro de
Sousa e prevendo-se que comece a
funcionar no ano lectivo 2011/2012.

Construção
de acessos
à Piscina Municipal
de Alcáçovas
Vão ser construídos os acessos à
Piscina Municipal de Alcáçovas. A
obra engloba passeios em pavê e a
criação de zonas ajardinadas. A intervenção está orçada em 135 mil
euros e deverá ter uma duração
de 2 meses.
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30 anos dedicados
à arte de trabalhar
a madeira
José Manuel Água Morna já perdeu a conta ao número de peças
de fez ao longo dos últimos 30
anos. Aos 85, tem patente no
Café Central em Viana do Alentejo, uma exposição de figuras
de diabos em madeira que faz
questão de “cumprimentar” sempre que lá vai.
Vive em Viana do Alentejo há
perto de 30 anos, quando veio de
África e começou a fazer artesanato em madeira. O jeito vem de
“gaiato”, diz José Manuel Água
Morna. Começou por fazer artesanato agrícola, mas há 20 anos
achou “engraçado um dos diabos
que encontrei no Almanaque do
Século de 1943”, recorda. “Comecei a fazê-lo, mas não era capaz. Só o acabei 11 anos depois”,
afirma. Mas tomou-lhe o gosto

Cultura

Durante os 4 dias de percurso
até chegarem ao Santuário de
Na SraªD’Aires, em Viana do Alentejo, dia 24 pelas 17h00, os romeiros percorrem perto de 150 km,
por caminhos de terra batida.
A chegada à vila faz-se pela antiga “Canada Real”, mais conhecida pela “estrada dos espanhóis”,
junto ao Quartel dos Bombeiros
Vo-luntários. É aqui o ponto final
de uma caminhada com alguns

percalços pelo meio, que não fazem esmorecer quem participa
nesta aventura desde a primeira
edição. Espalhadas pelas ruas da
vila, estão milhares de pessoas
que aplaudem os romeiros à sua
passagem até chegarem ao Largo de S. Luís, onde a imagem de
NaªSraªda Boa Viagem se junta a
Naª SraªD’Aires. Aí a emoção fala
mais alto.
Para além do carácter religioso,
a romaria assume também hoje
em dia, uma vertente mais lúdica
que privilegia o convívio entre
as centenas de participantes. Ao
longo da tarde, antes da chegada
dos romeiros, há animação pelas
ruas da vila com a Charanga do
Rosário, a Bandinha dos Cavalos
e ainda a Orquestra “Tocá Rufar”.
Recorde-se que a Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo sur-

arte, é peremptório em afirmar
que não. “Eu não tenho jeito. Aquilo não se ensina, aprende-se”,
justifica.
Não tem ideia do número de peças
que já fez, mas sabe que são muitas. “Agora, o que mais gosto de
fazer são os diabos. Acho graça
à figura, mas é difícil de fazer e
estou muito tempo de pé”, revela.
É preciso interpretar a estampa e
redimensioná-la para que a peça
fique fiel ao original. Por diversas ocasiões, confessa que pega
num pedaço de madeira e olha
para a estampa e não sabe como
começar. “Estou ali uma hora ou
duas e vou-me embora”, desabafa
José Manuel Água Morna.
Neste momento está a fazer uma
mesa para um outro diabo, no entanto, ainda não encontrou uma
estampa. Gostava ainda de fazer
um elevador de palha, mas para
isso tem que deslocar-se a Alcácer
do Sal, a casa do irmão, para fazer
o esboço.
Até lá, vive um dia de cada vez, entretido com aquilo que mais gosta
de fazer – trabalhar a madeira.
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Romeiros voltam a
cumprir a tradição
A tradição volta a cumprir-se
pelo 10o ano consecutivo. Entre
os dias 21 e 25 de Abril, centenas
de romeiros voltam a participar
na Romaria a Cavalo que liga os
concelhos da Moita e de Viana do
Alentejo. A iniciativa tornou-se
um cartaz de visita obrigatório
que atrai, ano após ano, milhares
de visitantes.

e acabou por fazer um outro e
hoje tem no total 15. Todos em exposição no Café Central, em Viana
do Alentejo, há cerca de três meses, “por teimosia do Feliciano.”
“Uma vez fiz um diabo e mostrei
à esposa. Depois ele insistiu
comigo para expor os diabos e
acabei por concordar”, recorda
José Água Morna. Hoje, diz estar
satisfeito e quando vai ao Café
Central, na Praça da República,
vai “cumprimentá-los.”
Já fez duas exposições, uma no
Castelo de Viana do Alentejo, aqui
há uns anos, onde expôs 11 diabos.
A outra foi nas Minas do Lousal,
num Centro de Artesanato, durante três meses.
Não sabe quanto tempo leva a
fazer um diabo, até porque, como
explica “vou fazendo aos poucos
e aborreço-me. Às vezes não fica
como eu quero, desmancho e
faço de novo”.
Passa muito tempo em casa, a
trabalhar na bancada. “Estou entretido, gosto de fazer aquilo”,
desabafa. Quando questionado
sobre se gostaria de ensinar esta

giu pela primeira vez em 2001 e
pretendeu recuperar uma tradição
antiga, abandonada há mais de 70
anos, quando os lavradores da
Moita se deslocavam com os seus
animais ao Santuário de Na Sra
D’Aires, para pedir protecção para
o gado e boas colheitas.
A Romaria a Cavalo realiza-se no
quarto fim-de-semana de Abril e
junta centenas de participantes
vindos de vários pontos do país e
até mesmo do estrangeiro. Alguns
vêem pela fé, outros pelo convívio
e pelo ambiente ímpar que vivem
entre si.
A Romaria a Cavalo é organizada
pelos Municípios de Viana do
Alentejo e da Moita, pela Associação Equestre de Viana do Alentejo
e Associação dos Romeiros da
Tradição Moitense.

A sua reparação, infeliz, cobriu de
argamassa uma parte importante
das figuras nele esculpidas, inclusive o algarismo, inscrito num dos
quatro quadrados “almofadados”
centrais, que poderia esclarecer o
século em que a pedra foi lavrada
ou, pelo menos, colocada neste
local: 1 ? 97. 1697 ? Nesse espaço,
hoje destruído, outras criaturas
deveriam ter figurado, já não é
possível sabê-lo. A representação
irá terminar, à esquerda, com a
figura grande de uma mulher, de
saia comprida e braços no ar, colhendo um último fruto, dádiva
ao Homem da prenhe e variada
Mãe-Natureza.
Esta pedra não é, contudo, apenas
um mero elemento decorativo da
fonte. Nela está inscrita, de alguma forma, a memória justificativa
fundadora da Vila de Viana do
Alentejo.
O ano de 1217 assistiu à reconquista, pelos cristãos e reinando
Afonso II, da forte praça militar
islâmica de Alcácer do Sal; ficavam assim reunidas as condições
para a ocupação, em segurança,
do imenso território situado en-

Património

Domingo, 7 de Março de 2010.
Um dia bonito, ainda que frio,
num Inverno como há muito
tempo não se via. Na Praça da
República, aqui em Viana, um
pequeno grupo conversa, animado, empoleirado no interior da
velha fonte renascentista, o “bezerreiro” como alguém recentemente a baptizou… De repente, no
meio de muito riso e gargalhada,
a debandada geral! Precisamente
às onze e dez da manhã a fonte
tinha começado a correr!

A fonte da Praça, como nós vulgarmente lhe chamamos, terá
sido construída no último terço
da centúria de quinhentos, numa
altura em que o fórum vianense
sofreu algumas obras de embelezamento. Observando-se os
seus diversos elementos construtivos, constata-se que alguns
dos materiais usados teriam vindo
de outras edificações, mais antigas, como é o caso da coluna que
divide os dois arcos geminados
ou, também, o dos dois malhões
cilíndricos que flanqueiam todo o
conjunto.
Detenhamo-nos agora, com alguma atenção, no comprido banco
de mármore que lhe serve de
protecção. Nele esculpiu o cinzel
do artista anónimo, muitos séculos atrás, uma pequena história,

hoje muito desgastada pela acção
depredadora do tempo e dos homens. Tentemos, contudo, a sua
leitura.
No canto inferior direito destacam-se três círculos, maior o
de baixo. Dentro deste, qual bojo
de vasilha asada, uma série de
pequenos traços sugerem suaves
ondas. É a água doce, aquela que
as entranhas da terra contêm. O
círculo imediatamente superior,
menor, faz-nos lembrar o gargalo
do recipiente. Gargalo de barro,
que mais não é que terra cozida.
Esse círculo representa, pois, a
terra, madre de onde brotam todas as fontes. No último círculo,
um pequeno quadrado de cantos
estrelados, inserido no seu interior, indica-nos que se trata do
astro-rei, o Sol.

Água, Terra e Sol, trindade elementar, essencial ao surgimento
da Vida. E ela aí está, um pouco
mais acima, magnifica, prodigamente simbolizada por um comprido e emparreirado arbusto que
corre toda a pedra pela sua parte
superior. Uma verdadeira “Árvoreda-Vida”, vegetal e animal, da
qual nascem abundantes frutos:
aqui, um pequeno pássaro, que
parece debicar uma já imperceptível fruta. Imediatamente à sua
esquerda, a figura de um cão ou
lobo, logo seguida de mais uma
mancha zoomórfica, indiciando
um qualquer outro animal de já
difícil identificação.
Infelizmente, em data e circunstâncias desconhecidas, quebraram
ou quebrou-se, quase pelo meio, o
até então monólito.

tre as cidades de Évora e Beja. A
fundação da nossa vila deverá ter
acontecido uns anos mais tarde,
por volta de 1250, já durante o reinado de Afonso III. Por essa altura
entregou esse rei a Gil Martins de
Riba de Vizela, para povoamento,
uma herdade chamada de Foxin.
Nela iria nascer um novo burgo,
que então se nomeou por Viana
de Foxin, mais tarde Viana A Par
de Alvito, por fim Viana do Alentejo. Postos perante o problema da
escolha do local para a nova povoação, optaram sabiamente os seus
primeiros povoadores por um
pequeno e ameno planalto, fácil
de urbanizar, situado na vertente
norte do monte de S. Vicente.
Mas porque terão os nossos paisfundadores escolhido este local e
não qualquer outro? A resposta
é-nos claramente dada pela velha
pedra da fonte da Praça: porque
o sítio, apesar de virado ao setentrião, gozava e goza de ares sadios,
avessos à propagação das pestilentas maleitas que recorrentemente
assolavam o País e a Europa, além
de se mostrar aprazível e muito
soalheiro. Porque as melhores ter-

ras, as mais ricas e produtivas, se
lhe encontram próximas, o que
então facilitava o trabalho nos
campos. Mas, sobretudo, porque a
água, recurso essencial para que
a recém-nascida urbe pudesse
crescer e prosperar, era aqui
abundante e fácil de captar.
Sol, Terra e Água, os elementos
criadores da Vida que estiveram,
há quase oito séculos, na génese
da fundação da nossa Viana alentejana.
A Fonte Renascentista da Praça da
República está, neste momento,
em processo de classificação, despoletado pelo Director dos Serviços Regionais dos Monumentos
e Edifícios do Sul. O estado de degradação a que chegou o bancoguarda, notoriamente acelerado
nas últimas décadas, reclama algumas medidas urgentes para a
sua protecção, por exemplo a sua
substituição por uma réplica. O
original seria recolhido e guardado, espólio a integrar num possível e ambicionado Museu da Vila.
Texto de Francisco Baião
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Associativismo

Sociedade União
Alcaçovense
“Banda de Música é a alma da Sociedade União Alcaçovense”

tem cerca de 44 elementos e a escola de música tem 10 a 15 aprendizes. Por seu lado, o teatro tem
cerca de 27 actores e figurantes,
o ténis de mesa tem 16 atletas a
exercer e mais 10 aprendizes. Todas
estas actividades são regulares.

já voltaram a editar algum trabalho?
A.J.C. – Depois de 2004 não voltámos a editar qualquer trabalho
por falta de verbas e apoios. Estamos a pensar no futuro editar um
segundo CD, mas tal é muito caro.

Fez em Janeiro passado 125 anos
em prol da cultura e do desporto
do nosso Concelho. Sedeada em
Alcáçovas, a Sociedade União
Alcaçovense (S.U.A.) é uma das
colectividades mais antigas e importantes do Concelho. Já foi por
diversas vezes agraciada, a última
vez em 2005, quando a Câmara
Municipal de Viana do Alentejo
lhe atribuiu a Medalha de Mérito
de Honra.
À frente dos destinos da Sociedade desde 2004, António João
Casaca confessa que a Banda de
Música é “a alma” da colectividade.

2 – A Banda da S.U.A. é um dos exlíbris do Concelho. Já foi várias
vezes galardoada. Em 1983 realizou o I Encontro de Bandas.
Como é que tem sido o percurso
deste encontro de bandas?
A.J.C. – O primeiro encontro de
Bandas ocorreu em 1983 e, depois disso, já se realizaram mais
onze. O encontro consiste na
troca de experiências entre diversas bandas. Somos convidados
para participar em determinadas
iniciativas e retribuímos o gesto
convidando as bandas a visitarem
a nossa freguesia e participarem
no nosso encontro, o que é sempre salutar.

5 – No que toca a apoios tem sido
difícil desenvolver as actividades
na Sociedade?
A.J.C. – Quando falo da falta de
apoios não me refiro à Junta de
Freguesia de Alcáçovas e à Câmara Municipal. Sem o apoio destas
duas instituições talvez muitas
das nossas associações não sobrevivessem. A S.U.A., uma das
associações mais antigas do Concelho, sempre vai tendo alguma
quotização por parte dos sócios.
O apoio da Junta de Freguesia e
da Câmara para a gravação de um
CD é bom, mas não chega, porque,
por exemplo, em 2004, a gravação
do CD custou cerca de 5.000,00€.
Hoje em dia para gravar um CD
com mais qualidade deverá custar
mais.

1 - A S.U.A. é uma das associações
mais importantes do Concelho,
não só pela sua história mas também pelo percurso e o envolvimento com a população. Que actividades dispõe actualmente e qual
o número de pessoas envolvidas.
A.J.C. – As actividades que a S.U.A.
tem são a Banda de Música, a escola de música, o ténis de mesa, o
tiro desportivo e o teatro. Ao todo
estas actividades englobam cerca
de 100 pessoas. A Banda de Música

3 – Como é que tem sido a aceitação por parte da população?
A.J.C. - Tem sido muito boa
porque a população de Alcáçovas
participa no Encontro de Bandas
quase a 100%. Todo o apoio que
pedimos aos sócios e não só tem-nos sido concedido. Costumo dizer que é sempre “casa cheia”.
4 - Um dos momentos mais marcantes da Banda foi a gravação
de um CD em 2004. Depois disso

6 – Pela primeira vez na sua
história o Grupo de Teatro da
SUA veio a Viana do Alentejo.
Fale-nos um pouco deste grupo
de teatro.
A.J.C. – Eu sou suspeito para falar
do Grupo de Teatro. As pessoas,
porventura, não sabiam que existia o grupo de teatro porque este
se encontra muito fechado a nível

local. Para o grupo sair de Alcáçovas e apresentar o seu trabalho
noutros locais é difícil porque é
necessário uma grande logística
a nível de transporte do grupo
e dos cenários. Isto talvez seja o
maior entrave para a expansão do
grupo. No entanto, já encetámos
negociações com a Junta de Freguesia e a Câmara para que o grupo possa apresentar mais vezes o
seu trabalho tanto no concelho
como fora dele. O INATEL também
se tem mostrado interessado em
mostrar o nosso trabalho.
No que toca à deslocação a Viana
é de louvar o convite feito pelo
Sr. Presidente para uma sessão
no Cine-teatro. Penso que a nossa
prestação foi bastante positiva.
Já fomos também a Vila Nova
da Baronia e a Portel, através do
INATEL. Ao todo são cerca de 27
actores e figurantes, alguns deles
entre os 20 e os 60 anos e ainda
mais pequenos com 11, 12 anos.

7 – Como é que é feita a escolha
das peças?
A.J.C. – A escolha das peças que
apresentamos é feita através no
nosso encenador, o Sr. João Ilhéu.
Algumas delas são da sua autoria.
8 – A Sociedade dispõe de uma
sede própria e de uma boa sala
de espectáculos.
A.J.C. – Isso é uma das mais valias que nós temos. Nós também
cedemos a sala de espectáculos
a outras colectividades com uma
pequena contribuição monetária.
O mesmo acontece com a escola.
Temos uma sala em condições,
com 250 lugares sentados, para
receber o encontro de bandas e as
peças de teatro. Para além disso, a
Sociedade tem um bom pavilhão
para realizar as provas de ténis de

mesa. Inclusive, através da Associação de Ténis de Mesa de Évora
equipas do distrito e fora dele pedem para utilizar o nosso pavilhão
para campeonatos e provas. A Sociedade está ainda em condições
de apresentar um projecto que
custará entre 40 a 50 mil euros
para fazermos uma sala autónoma para a Banda de Música
9 – A Sociedade é uma das associações mais antigas do Concelho. Como responsável pela associação, como é que tem visto
o seu percurso nos últimos anos?
A.J.C. – Acho que tem sido um
percurso positivo. Quando entrei para a Sociedade União Alcaçovense tive o privilégio de trabalhar com o presidente da altura,
o Sr. António José Galvão e outros
directores e aprendi muito. Como
todas as associações, a Sociedade
União Alcaçovense tem os seus altos e baixos.

Desde 89/90, a Sociedade tem
vindo em crescendo. Entre 93 e 95
teve um período menos bom ao
nível da banda de música, no entanto, a S.U.A. existe e trabalha à
volta da banda. A Banda de Música é a alma da Sociedade União
Alcaçovense.
Quero deixar uma palavra de
agradecimento ao nosso maestro,
Sr. Eduardo Fernandes, que desde
1989, ou seja há 21 anos, dirige a
nossa Banda e há cerca de 16 que
é o professor da escola de música.
Por tudo o que tem feito em prol
da nossa banda e escola de música
o nosso muito obrigado.
Gostaria de destacar ainda o facto
de termos muitos jovens na colectividade que participam no teatro,
na banda de música e no ténis
de mesa. O elemento mais novo

da Sociedade tem 7 anos e o mais
velho 70.
No que toca às actividades, não tiveram a ascensão que eu gostaria.
Esperava mais a participação dos
jovens, no entanto, a oferta é cada
vez maior e as escolhas são difíceis. Na S.U.A. ninguém paga um
tostão para realizar qualquer actividade, pagamos as inscrições
do ténis de mesa e damos o instrumento e o fardamento no que
toca à banda de música. Gostaria
que a população de Alcáçovas participasse mais, nomeadamente
nas assembleias gerais e na vida
da colectividade. Faço um apelo
para que as pessoas vão à colectividade, visitem a sociedade.
10 – O que espera para o futuro?
A.J.C. - Esta é uma pergunta que
já me fizeram em 2004 quando fui
para a sociedade. Espero sempre
mais e melhor tanto para a colectividade, como para as restantes associações da freguesia e do
Concelho.
Eu acho que sem cultura e sem
desporto um concelho ou uma
freguesia ou a população de cada
uma delas não evolui.
Se continuarmos a receber os
apoios que temos tido até aqui
da Câmara Municipal, da Junta de
Freguesia, dos particulares e do
próprio INATEL penso que podemos continuar a trabalhar no bom
sentido. Apesar dos cortes de que
ouvimos falar diariamente na comunicação social estou optimista
quanto ao futuro, porque vejo que
há matéria para trabalhar. Mas,
por outro lado estou pessimista
porque tenho receio que a torneira feche ao nível do poder central
e que não chegue ao poder local.
Todavia, como sou um lutador
por natureza, estou sempre à procura de conseguir novos projectos
para bem da nossa colectividade e
até do nosso concelho.
Faço o apelo para que a Câmara
Municipal e as juntas de freguesia
não desistam, porque nós também não desistimos.
Fundação: 20 Janeiro 1885
No de Sócios: 700
Quotas: mensal (1,00€)
Sede: Rua do Carmo, 16
Actividades: Banda Filarmónica, Escola de
Música, Ténis de Mesa, Tiro Desportivo, Teatro
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GIP presta apoio a
43 desempregados
Acréscimo
de postos
de trabalho na
Câmara Municipal
A Câmara Municipal de Viana
do Alentejo deliberou a abertura
de 8 concursos para o preenchimento de postos de trabalho no
município em régie de contrato
de trabalho por tempo indeterminado. Os concursos abrangem
a contratação de 2 técnicos superiores na área da contabilidade e
de economia (Gabinete de Apoio
ao Desenvolvimento Económico)
e 4 assistentes operacionais (2 pedreiros, 1 cabouqueiro e 1 telefo-

nista). Prevê ainda a contratação
de 3 assistentes operacionais (1
para o sector do aprovisionamento, 1 para a tesouraria e um outro
para o sector de pessoal).
Na reunião de Câmara extraordinária de 6 de Abril foi
proposta a criação dos seguintes
postos de trabalho no mapa de
pessoal em vigor no ano de 2010:
- 1 técnico superior (arquitecto), 1
técnico superior (biblioteca e documentação), 1 assistente técnico
para o sector de obras municipais,
2 assistentes operacionais (jardineiro), 1 assistente operacional
(pedreiro) e 1 assistente operacional (cabouqueiro). Os postos de
trabalho a criar são todos em regime de contrato de trabalho por
tempo indeterminado.

Informação

Viana do Alentejo
já emite
Cartão do Cidadão
Desde 26 de Novembro, que Viana
do Alentejo dispõe de um balcão
de atendimento para a emissão do
Cartão do Cidadão.
Trata-se de um documento de
cidadania, que agrega e substitui
os actuais Bilhete de Identidade,
cartão de contribuinte, utente
do serviço nacional de saúde, be-

neficiário da segurança social e de
eleitor.
Qualquer cidadão pode solicitar
a emissão do Cartão nos balcões
de atendimento espalhados pelo
País, independentemente da localidade onde reside. Em Viana
do Alentejo a emissão do Cartão é
assegurada pela Conservatória do
Registo Civil, situada na Rua Cândido dos Reis.
Recorde-se que o projecto do
Cartão do Cidadão consta da
política de modernização da
Administração Pública, incluída
no Programa do XVII Governo
Constitucional.

Ecocentro abre
ao fim-de-semana

O Ecocentro, localizado no estaleiro da Câmara Municipal, está
aberto ao sábado, desde dia 6 de
Fevereiro, e ao domingo, desde o
dia 11 de Abril. Com esta iniciativa,
a Câmara pretende facilitar e incentivar os munícipes a depositar
os resíduos no Ecocentro. Para
ajudar neste processo, vai estar
um funcionário junto das instalações, de modo a auxiliar e informar os munícipes sempre que
necessário.
No ecocentro podem ser depositadas embalagens de papel e cartão,
embalagens de plástico, embalagens de vidro, sucata, madeira,
móveis velhos e electrodomésticos.
O Município espera com esta medida incentivar à separação dos
resíduos e ao seu encaminhamento adequado.
Posteriormente, os resíduos são
transportados para a Estação
de Triagem, em Vila Ruiva e encaminhados para o destino final.
Horário de funcionamento:
De segunda a sábado das 8h00 às 12h00 e
das 13h00 às 16h00
Ao domingo: das 8h00 às 12h00.

Em funcionamento desde 1 de Fevereiro de 2010, em Viana do Alentejo, o GIP - Gabinete de Inserção
Profissional tem, neste momento,
43 utentes inscritos, com idades
compreendidas entre os 19 e os 62
anos, na sua maioria mulheres.
Os mais novos procuram o GIP
para integrarem um estágio que
lhes permita adquirir mais competências no mercado de trabalho, como refere Rita Rodrigues,
responsável pelo gabinete. Por
outro lado, aqueles que já têm
alguma experiência profissional,
procuram o GIP “para encontrar
emprego no Concelho”.
A abertura do GIP em Viana do
Alentejo veio trazer algumas
vantagens, como explica Rita Rodrigues. “Para além de ser uma
resposta mais rápida, oferece
também um atendimento mais
personalizado porque a sua zona
de intervenção é o Concelho de
Viana do Alentejo”, acrescenta.
Outra das vantagens é o facto de

Centro de Novas
Oportunidades
O CNO - Centro de Novas Oportunidades da Terras Dentro, está
aberto todo o ano, pode portanto
inscrever-se em qualquer altura.
Se o seu horário é limitado, nós
adaptamos o nosso, de forma a
encontrarmos uma solução à medida das suas necessidades.
A equipa do CNO, embora sediada
em Alcáçovas, trabalha em itinerância, deslocando-se dentro do
Concelho, a Viana do Alentejo e a
Aguiar.
Trabalhamos em parceria com a
Câmara Municipal de Viana do
Alentejo e todas as Juntas de Freguesia do nosso concelho.

funcionar todos os dias, ao contrário do atendimento prestado
pela técnica, que se desloca do
Centro de Emprego apenas à terça-feira.
No que toca à procura de emprego, o facto da maior parte dos
desempregados inscritos não possuírem carta de condução e de
terem filhos, neste caso as mulheres, condiciona a procura fora
do Concelho. Outro dos entraves
é a baixa escolaridade. Segundo
Rita Rodrigues, a maioria dos
candidatos possui apenas a escolaridade mínima obrigatória, não
dominando os conhecimentos de
informática normalmente solicitados nos dias de hoje.
Gabinete pretende captar ofertas
de emprego no Concelho
Situado nas instalações do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico (GADE), no mesmo
edifício da Biblioteca Municipal
de Viana do Alentejo, na Rua Cândido dos Reis, o Gabinete de Inserção Profissional funciona em
estreita articulação com o Centro

O que é um Centro Novas Oportunidades e como funciona?
O CNO funciona como uma “porta de entrada” para os cidadãos
maiores de 18 anos, que não tenham completado o 4o, 6o ou 9o
anos do ensino básico ou o ensino
secundário e o queiram fazer.
O CNO tem duas Funções principais:
1. Acolhimento, Diagnóstico e Encaminhamento para novos processos de aprendizagem, de formação e de certificação. Temos
conhecimento das ofertas formativas na região, e iremos apoiá-lo
na definição do caminho a seguir
para concluir/desenvolver o seu
percurso de formação, tendo em
conta as suas características, motivações e disponibilidade.

de Emprego de Évora e pretende
apoiar jovens e adultos desempregados, na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado
de trabalho.
Até ao momento, o GIP já fez encaminhamentos para medidas de
apoio ao emprego e para ocupação temporária, que compreendem estágios profissionais, estágio
qualificação/emprego,
contrato
emprego-inserção (destinado a
beneficiários de subsídio de desemprego) e contrato empregoinserção + para beneficiários de
rendimento social de inserção.
O GIP faz também o controlo de
apresentação periódica de beneficiários de prestação de desemprego e desenvolve um trabalho
junto das entidades empregadoras, no sentido de captar ofertas
de trabalho para posterior encaminhamento dos desempregados, de acordo com o perfil pretendido.

O horário de funcionamento: dias úteis das
9h00 às 12h30 e das 14h às 17h30

2. Desenvolvimento de processos de RVCC, ou seja, reconhecer,
validar e certificar competências,
adquiridas ao longo da vida em
diferentes contextos (família, trabalho, tempo livre, etc.). Se este é
o processo adequado ao seu perfil,
vamos ajudá-lo a demonstrar as
competências que desenvolveu ao
longo da vida, através da descrição
e reflexão sobre as suas experiências profissionais, sociais, etc. e
certificá-las com uma equivalência ao 1o, 2o, ou 3o ciclo do ensino
básico e/ou ensino secundário
conforme o seu caso.
Valorizamos as Pessoas!
Rua José Barahona Fragoso e Mira, 8
7090-052 . Alcáçovas
Tel. 266 949 052 Fax 266 948 071
cno@terrasdentro.pt
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é a nossa casa … é emblemática
e resume o essencial do espírito
e dos princípios pelos quais nos
devemos orientar nesta matéria,
actuando na casa de todos como na
nossa, onde prezamos o conforto,
a segurança, a higiene, a saúde, a
beleza, a tranquilidade. Temos por
obrigação e por respeito, cuidar
do mundo em que nascemos e
do qual somos uma ínfima parte,
legando-o aos nossos filhos e às
gerações futuras, melhor do que o
encontrámos. O desafio é enorme
mas é urgente e carece da participação de todos, nos mais pequenos gestos.

Notícias

Limpar Portugal
Grupo VNT
Viana do Alentejo
O PLP como é conhecido o Projecto Limpar Portugal, nasceu da
iniciativa de um grupo de amigos
como um movimento cívico, com
o objectivo de limpar num só dia,
as lixeiras ilegais espalhadas pelo
campo e pela floresta.
No concelho de Viana do Alentejo,
esta ideia resultou num excelente
exemplo de participação da sociedade civil, ao nível do voluntariado, numa matéria que a todos diz

respeito e que passa pela atenção
e cuidado sobre o ambiente em
que vivemos e com o qual interagimos, nem sempre da melhor
forma. A facilidade com que usamos e descartamos os inúmeros
bens de consumo que nos são
postos à disposição, dão origem
a gigantescas quantidades de lixo
doméstico que exigem atenção,
cuidado, disciplina de cada um
e um trabalho sério, envolvendo
custos elevados na sua recolha,

encaminhamento, tratamento e
reciclagem, sempre que possível.
Neste sentido todos temos um
papel a desempenhar. É fundamental sensibilizar e educar os
mais novos, como elementos das
gerações futuras, sem esquecer os
mais velhos, tantas vezes esquecidos de simples gestos e atitudes
para com o ambiente que nos rodeia. Ele é afinal o mundo em que
todos vivemos. A frase … o mundo

E um pequeno grande gesto foi a
resposta da população, das entidades públicas e privadas, no passado dia 20 de Março, o dia “L”,
no concelho de Viana do Alentejo.
Nem sempre os números são a
melhor forma de abordar ou caracterizar as situações, mas neste
caso é impossível ignorá-los. Eles
são o reflexo da atitude e o resultado do trabalho de voluntariado
de todos quantos participaram,
cerca de 300 pessoas de todas as
idades, incluindo crianças, distribuídas pelas freguesias de Aguiar, Alcáçovas e Viana. Desde as 10
horas da manhã até às 18 horas,
recolheram-se 400 toneladas de
entulhos, 35,5 toneladas de lixo
indiferenciado, 12 toneladas de
pneus, 6000 kg de sucata, 2000
kg de vidro, 500 kg de papel e um
conjunto de electrodomésticos
não quantificados.
Muito foi feito, mas muito ficou
ainda por fazer. Alguns locais são
o resultado de muitos anos de
sucessiva deposição de lixos de
todo o género. Os piores, como os
Murtais e as pedreiras ao longo da
estrada para Vila Nova da Baronia, estão agora irreconhecíveis.
Vamos contribuir para mantê-los
assim, deixá-los recuperar, deixar
a natureza tomar conta. A atitude
assumida e o trabalho realizado
no dia 20 de Março, são para continuar no dia a dia de cada um, o
contributo é de todos para todos.
Como coordenador do PLP no
concelho de Viana do Alentejo,
não posso deixar de sublinhar o

papel activo e importantíssimo
de todas as entidades públicas e
privadas participantes, na cedência voluntária de máquinas, viaturas e equipamentos, que foram
postos incondicionalmente à disposição e ao serviço deste movimento e desta causa. Sem eles, os
resultados teriam ficado muito
longe dos obtidos e não se teria
conseguido o impacto necessário
junto da população.
Mudar gestos, atitudes e mentalidades não é tarefa fácil e não se
consegue com situações esporádicas e pontuais. Por isso é importante encontrar e implementar
soluções e mecanismos que vão ao
encontro da população em geral
e dos agentes económicos locais,
com base em relações de proximi-

dade, de diálogo e de participação
na vida da comunidade. Sei do interesse e empenhamento dos responsáveis pela gestão autárquica,
em encontrar soluções que permitam a deposição e recolha dos
diferentes tipos de lixo, desde o
doméstico, passando pelos móveis
e electrodomésticos até aos problemáticos entulhos. Um primeiro
passo foi a abertura do Ecocentro
durante o fim-de-semana, outros
estou certo hão-de seguir-se, com
o apoio e a colaboração de todos
os que se interessam pela vida da
nossa comunidade.
O meu agradecimento por poder
ser parte activa dela.
Texto de Carlos Marques
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Noite
de Fados
e Solidariedade

A Associação Terra Mãe, organizou mais uma noite de fados em
Alcáçovas, em prol do seu grande
projecto – Construção de um Centro de Acolhimento Temporário
para crianças e jovens.
O evento decorreu no dia 13 de
Março e contou com a presença
de vários fadistas (Edgar Baleizão,
João Pereira, Rute Belga, Vera de
Carvalho, Rui Canelas, António
Passão, Fátima Marujo, Alexandra
Pereira e Ma Adélia Viola) e gui-

Dia de festa
mostra valores
do Concelho

Foi ao ritmo de festa que decorreram as comemorações do 112o
aniversário da Restauração do
Concelho, no passado dia 13 de Janeiro, em Viana do Alentejo.
As comemorações tiveram início
dia 12, no Cine-teatro Vianense,
com a peça de teatro “Nos cornos
da vida”, da autoria de João Fontes
Ilhéu, e levada à cena pelo Grupo Cénico Amador da Sociedade
União Alcaçovense, que em 30
anos de existência, mostrou pela
primeira vez o seu trabalho em
Viana do Alentejo, com sala cheia.
Mas, as festividades tiveram o
seu ponto alto dia 13, com a atribuição de duas medalhas de honra do Município, uma à Associação Grupo de Cantares Populares
“Seara Nova” e outra à Associação
Cultural e Recreativa Alcaçovense
(ACRAL), que agradeceram o reconhecimento do seu trabalho em
prol da cultura e do desporto no
Concelho.

No uso da palavra, o Presidente do
Município, Bernardino Bengalinha
Pinto, para além de enaltecer a
importância da data, referiu-se
ainda ao programa escolhido para
estas comemorações, que na sua
opinião, pretende “valorizar e dar
a conhecer o que há no Concelho
e que não conhecemos”. O edil, à
frente dos destinos da Autarquia
há apenas dois meses e meio até
então, garantiu ainda que o novo
executivo está “empenhado em
trabalhar em prol de todos os
munícipes” e, ao mesmo tempo,
“proporcionar a toda a gente
melhores condições de vida”.
Opinião partilhada também pelo
Presidente da Assembleia Municipal, António Coelho de Sousa. O
mesmo responsável referiu-se
ainda ao programa do 13 de Janeiro, que considera “especial” e
que traduz aquilo que este novo
elenco governativo quer deixar
bem marcado. Sobre o novo executivo, António Coelho de Sousa,
garantiu que está a seguir uma
“estratégia que tem como pivot
uma mudança firme e gradual,
mas feita de forma paulatina”. O
Presidente da Assembleia Municipal, lembrou ainda aos presentes
que “organizar demora tempo”,
pois é necessário “criar os pilares
para o desenvolvimento susten-

tado do Concelho”. “É tempo de
diagnóstico, planeamento e organização”, garantiu.
Tal como começou, a sessão
solene terminou ao som do Grupo
Coral Feminino Paz e Unidade, em
representação da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense e
do Grupo de Cantares Populares
“Seara Nova”.
A tarde ficou marcada pelos sons
entoados pelo grupo “Seara Nova”
e “Seara Nova Juvenil” e pela mestria, ternura e classe das secções
de dança da Casa do Benfica e da
Associação Equestre de Viana do
Alentejo, que encheram o Cineteatro Vianense.
A noite foi dedicada ao fado, com
a actuação dos jovens fadistas
Rute Belga, Rui Canelas e Cláudia
Pires e ainda do fadista António
Passão, natural de Alcáçovas, que
fez a apresentação do seu livro
“Os senhores da guerra não gostam de fado”.
As comemorações de mais um
aniversário da restauração do Concelho, terminaram com um espectáculo de fogo de artifício.
De referir também que neste conjunto de eventos – contratação de
artistas e fogo de artifício – a Autarquia reduziu substancialmente
as despesas das comemorações
relativamente ao ano anterior.

tarristas (Guitarra Portuguesa:
José de Sousa, Viola de Fado: José
Geadas e Viola Baixo: Joaquim
Espiga). Contámos ainda com o
apoio de Crisálida Toscano na
apresentação do evento, proporcionando-se assim, uma noite de
agradável convívio a 130 pessoas.
A todos os que continuam a apoiar
esta causa, bem como a todas as
entidades concelhias (Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Junta
de Freguesia de Alcáçovas, Caixa
Agrícola, Sport Clube Alcaçovense,
entre outras) que nos têm apoiado desde sempre, queremos agradecer, comprometendo-nos a trabalhar afincadamente em prol das
famílias do nosso concelho.
Texto da Direcção da Associação
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Governo Civil
de Évora planta
130 árvores
em Viana
O Dia Mundial da Árvore e o Dia
Mundial da Floresta foram assinalados no passado dia 21 de
Março em Viana do Alentejo com
a plantação de 130 árvores e arbustos, na Quinta da Joana, um local de lazer e tempos livres muito
frequentado pela população.
A iniciativa partiu do Governo
Civil de Évora e insere-se no Plano
de Reflorestação e Criação de Novas Áreas Florestais, definido para
este ano, pelo Ministério da Agricultura.
Presentes neste momento simbólico, estiveram o Presidente da
Câmara, Bernardino Pinto e a Governadora Civil, Fernanda Ramos,
que salientou a importância deste
acto “depois dos incêndios florestais que todos os anos levam

hectares e hectares de floresta”.
Daí, “a importância de reflorestar
para além de defender e preservar a floresta”, garante. A escolha
dos locais a reflorestar recaiu na
Lousã e no distrito de Évora foi
comunicado aos vários concelhos,
que haviam árvores dos serviços
florestais disponíveis. Segundo
Fernanda Ramos, “o concelho que
mostrou uma maior disponibili-

dade foi o de Viana do Alentejo”.
Apesar de não ser uma floresta,
“pareceu ser o espaço mais adequado porque é vivenciado pela
comunidade e um dos símbolos
do concelho”, assegurou. Outro
factor importante, é a certeza de
que as “árvores vão ser tratadas
e cuidadas como se cuida de um
filho, para que possam cumprir o
seu objectivo”, rematou.

Carnaval saiu à rua

Exposição
de Fotografia
Esteve patente ao público no
Cine-teatro Vianense, de 19 de
Março a 5 de Abril, uma exposição
de fotografia intitulada “I Fórum
Nacional de Pessoas em Situação
de Pobreza”, promovida em parceria pelo Município de Viana do
Alentejo e pelo Núcleo Distrital
de Beja da REAPN (Rede Europeia
Anti-Pobreza).
A exposição, composta por 20
fotografias, resulta do trabalho
efectuado pelos participantes
do Núcleo Distrital de Beja no I
Fórum de Pessoas em Situação de
Pobreza, que ocorreu na Foz do
Arelho em 2009.
Recorde-se que a Comissão Europeia assinalou o ano de 2010,
como o Ano Europeu do Combate
à Pobreza e à Exclusão Social.

Ministro
da agricultura
em Alcáçovas
O Ministro da Agricultura, António Serrano, esteve no passado
dia 6 de Fevereiro em Alcáçovas,
a convite do Fórum Alentejo 2015,
para participar numa conferência sobre o futuro da agricultura
alentejana. Presentes estiveram
ainda Luís Capoulas, ex-secretário
de estado, Bernardino Bengalinha
Pinto, Presidente da Câmara de

O Carnaval saiu à rua em Viana
do Alentejo no passado dia 14 de
Fevereiro. Pela primeira vez, um
grupo de pessoas (Grupo Coral
Feminino de Viana do Alentejo),
reuniu-se e organizou um desfile
de Carnaval.
Apesar do muito frio que se fazia
sentir, dezenas de foliões entusiasmados saíram à rua, para festejar o Entrudo ao som dos ritmos
próprios da época. O desfile contou também com alguns partici-

Viana do Alentejo e Fernanda Ramos, Governadora Civil do Distrito de Évora.
Perante uma plateia repleta de agricultores, o ministro, há três meses
em funções, falou de uma forma
geral sobre o sector, frisando no
entanto, a importância de os homens da terra se organizarem e
associarem para puderem escoar
os seus produtos. António Serrano
admitiu que o Estado “se organiza
muitas vezes mal, atrapalha, mas
os agricultores também têm que
fazer o seu papel, ou seja, produzir bons produtos e organizar-se”.
Para o titular da pasta, os agricultores têm que escolher os seus

pantes oriundos de Alcáçovas.
Se em Viana foi a primeira vez
que houve desfile de Carnaval, em
Alcáçovas, o Corso vai já na sua
16a edição, organizado pela AJAL.
Em dia de Carnaval, a chuva que
caiu não chegou para “arrefecer”
a folia e para afastar os muitos
visitantes que se deslocaram a
Alcáçovas. Vestidos a rigor e com
alguns recados pelo meio, a boa
disposição e alegria tomou conta
de algumas artérias da vila.
Para o ano fica a promessa de
novos desfiles com a animação e
a festa que caracteriza as nossas
gentes.

parceiros para ganharem outra
dimensão, para ganharem capacidade negocial.
Após a intervenção de António
Serrano, os presentes tiveram a
oportunidade de colocar algumas
questões, nomeadamente ligadas
com a energia, a rega, a política
agrícola pós 2013, as questões
agro-ambientais e os mecanismos
de pagamento.
A conferência serviu também para
os agricultores manifestarem o
seu agrado, pela postura de diálogo e abertura que tem havido por
parte do actual ministro, bem
diferente da registada nos últimos
quatro anos.

Cine-teatro encheu
a favor das vítimas
do Haiti
O Cine-teatro Vianense encheu
para uma tarde repleta de dança e
música a favor das vítimas do Haiti, no passado dia 28 de Fevereiro.
A iniciativa partiu da Classe de
Dança da Associação Equestre de
Viana do Alentejo, que convidou
os grupos do Concelho para uma
festa de solidariedade. Denominada “Ajude o Haiti, agora”, a iniciativa contou com a participação do
Grupo Seara Nova, Coral Feminino
de Viana do Alentejo, Coral “Trabalhadores” de Alcáçovas, Grupo
de Ballet da ACRAL, Classe de
Dança da Associação Equestre de
Viana, Secção de Dança da Casa do
Benfica em Viana, Coral Feminino
Cantares de Alcáçovas, Coral Velha Guarda, Coral e Etnográfico de
Viana e o Grupo de Música Popular “Flores do Campo”. Levados
pelas imagens de destruição e dor
provocadas pelo sismo que arrasou o Haiti, a população do concelho quis dar o seu contributo
ao participar nesta festa de solidariedade. É de louvar a mobilização
cívica de todos.
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Vamos todos
ao Teatro!
O Grupo de Teatro Casa dos
Afectos levou à cena no passado
dia 6 de Fevereiro no Cine-teatro
Vianense, pelas 21h30, a peça “O
Auto da Barca do Inferno” do
mestre Gil Vicente.
Para os alunos a frequentar o
9o ano, que têm no plano de estudos Gil Vicente, foi uma boa
oportunidade para ver representado em palco o que estudam
nas aulas.
Também no passado dia 27 de
Março, Dia Mundial do Teatro, o

departamento de línguas Grupo
300, da EB 2/3 Dr. Isidoro de Sousa, organizou uma nova sessão,
desta feita dedicada a Almeida
Garrett, cuja obra faz parte do
plano de estudos do 11o ano. “Frei
Luís de Sousa” foi a peça representada pelo Grupo de Teatro
Casa dos Afectos e encenada por
João Nunes Esteves.
Recorde-se que “Frei Luís de
Sousa”, um clássico da literatura
portuguesa, foi apresentado pela
primeira vez em privado em 1841.

Sr.aªD’Aires foi
palco de CortaMato Distrital
A zona envolvente à Sr.a D’Aires
em Viana do Alentejo, foi o local escolhido para a realização

do Corta-Mato Distrital 2010.
A prova decorreu no passado
dia 24 de Fevereiro e envolveu
a participação de 32 escolas,
1200 alunos e 75 professores.
Quanto a resultados, dois alunos
da EB 2/3 Dr. Isidoro de Sousa
obtiveram o 1o lugar: João Caeiro,
aluno do 10o ano no escalão de
juvenis e João Figueiredo, aluno

do 12o ano, no escalão de juniores
masculinos. Também em equipas
a EB 2/3 classificou-se em 1o lugar
no escalão de juniores masculinos.
A prova foi organizada em parceria pelo Agrupamento de Escolas
de Viana do Alentejo e o Gabinete
de Coordenação do Desporto Escolar da Direcção Regional da
Educação do Alentejo.

1a Maratona BTT
em Alcáçovas
A Associação de Jovens de Alcáçovas (AJAL) e a Associação de
Ciclismo do Distrito de Setúbal,
promoveram dia 21 de Fevereiro
a 1a Maratona BTT em Alcáçovas,
destinada a atletas federados e
não federados. A prova para atle-

tas federados estava integrada na
Taça Regional de Maratonas XCM.
Quanto a classificações, David
Marques, do Grupo Desportivo
Volta da Pedra, ficou em 1o lugar
na Maratona XCM Masculinos,
seguido de António Valadas e
Pedro Ribeiro, ambos do mesmo
clube. Na mesma maratona, José
Maia do BTT AJAL ficou na nona
posição. Na prova feminina apenas participou a atleta Sofia Brites.
Na maratona 80 kms promoção
masculina, Paulo Rosado, em in-

dividual, obteve o primeiro lugar,
seguido de Francisco Simões e
José Castelo do VBBIKES.
Na meia maratona 40 kms masculino, a primeira posição foi para
José Peixoto do Caracóis do BTT.
No segundo lugar ficou Inácio
Serralheiro, em individual, seguido de Ricardo Rodrigues do CPT
São Cristóvão. Nuno Galvão do
BTT AJAL ficou na 10a posição.
A iniciativa contou com o apoio
do Município de Viana do Alentejo.
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“Viana Challenge”
Setenta jovens do Concelho participaram no passado dia 27 na 1a
edição do “Viana Challenge”, uma
prova de orientação que decorreu em alguns pontos da vila de
Viana do Alentejo, no âmbito das
comemorações do Dia Mundial da
Juventude.
Quatorze equipas vestidas a rigor
iniciaram a prova pouco passava
das 14h30. A cada equipa foi dado
um mapa com o percurso que
tinham que seguir, até terminarem as 10 provas – tiro com arco,
escalada, slide, paintball, futebol,
questionário, dança. A prova terminou no Jardim do Rossio, perto
das 19h30.
“Uma Coisa Qualquer”, composta
por jovens de Viana do Alentejo,

foi a equipa vencedora com 482
pontos. Seguiu-se em 2o lugar,
a equipa “Piratas do Relógio”,
de Aguiar com 426 pontos e as
“Maneletes” com 397 pontos, constituída por jovens de Alcáçovas e
Viana do Alentejo. A Câmara atribuiu prémios aos três primeiros
classificados e as restantes equipas receberam prémios de participação.
Para Rita Rafael, membro da equipa “Uma Coisa Qualquer”, foi uma
surpresa a vitória. “Foi uma experiência totalmente nova para a
equipa que ainda não tinha participado numa iniciativa do género”, relata. O espírito de equipa
e o desafio levaram estas jovens
a participar. Rita Rafael garante
que se houver nova edição, não
hesitarão em participar. A jovem
fez apenas um reparo ao tempo

de duração da prova e sugere que,
“numa próxima edição comece
mais cedo e se possível, haja um
pequeno lanche”.
Apesar de estar “satisfeito com a
iniciativa”, o Presidente do Município, Bernardino Pinto, “quer
ver em próximas edições mais
jovens a participar na prova, que
pretende promover o desporto e
a competição saudável”.
O autarca aproveitou a oportunidade para anunciar, que “ainda
este ano a Câmara está apostada
na concretização de um festival
jovem”. No entanto garante, que
“se não conseguirmos em 2010,
iremos fazer de certeza em 2011”.
Para os 70 jovens que participaram nesta primeira edição do
“Viana Challenge” foi uma tarde
repleta de muitas aventuras e
brincadeiras.

Turismo sénior
Dezoito idosos do Concelho de
Viana do Alentejo participaram
entre os dias 21 e 28 de Março, na
viagem temática “Rota da Dança”,
em Chaves, integrada na 3a fase
do Turismo Sénior, da Fundação
Inatel.
Para alguns dos idosos, esta foi a
primeira vez que foram de férias e
a opinião não podia ter sido mais
favorável. “O acolhimento, a estadia, as actividades proporcionadas pelo hotel e o companheirismo não podiam ter sido melhor,
foi tudo espectacular”, garante
Eva Pisco. Também o casal Luís

Campos e Antónia Fraústo, residentes em Alcáçovas, gostaram do
passeio proporcionado com a ajuda da Câmara. Gostariam de participar numa próxima oportunidade, mas “se possível mais dias”.
Opinião partilhada por Isabel Fontes, que já está habituada a estas
andanças. “Quando houver vaga
eu quero ir, já estou habituada
a ir para outros sítios e adoro”,
salienta. Também Ana Caipira e o
marido já tinham “ido mais vezes,
mas não por conta da câmara”.
Durante a estadia, os idosos tiveram oportunidade de visitar algumas localidades como Mirandela, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar,
Boticas e Montalegre e conhecer
outros costumes e tradições. Par-

ticiparam ainda num baile de
máscaras, numa noite de talentos
onde contaram anedotas e cantaram, jantaram no casino e foram
todos, pela primeira vez, à discoteca. Apesar de ter gostado de todo
o programa, Aida Satiro, destaca
a ida à discoteca. “Foi a primeira vez que fui e adorei”, afirma.
Opinião partilhada por todos que
já pensam num próximo passeio
“onde nos levarem”. Ana Caipira
deixa um conselho àqueles que
estão relutantes em sair de casa
tantos dias - “vão porque não sabem o que é bom!”.
Recorde-se que cada participante
pagou a viagem de acordo com os
seus rendimentos, contribuindo o
Município com 65,00€ por pessoa.

sível na resolução de todo este
processo.
XIII Quinzena Cultural inica-se
no próximo dia 22 de Maio

Juntas de freguesia

Alcáçovas
Caros Munícipes
Volvidos que estão seis meses
sobre a Tomada de posse deste
Executivo, o balanço que faço é
positivo.
Tanto o Executivo como todos
os funcionários têm demonstrado
quererem dar o seu melhor para
engrandecer esta nossa Freguesia. Os funcionários da Junta de
forma dedicada e numa missão
nada fácil, procederam à limpeza do pátio exterior do Paço dos
Henriques, bem como dos lindos
e românticos pátios interiores do
mesmo. Durante a XIIIª Quinzena
Cultural que decorrerá entre 22
de Maio e 6 de Junho, a população
poderá disfrutar novamente deste
espaço, com a realização de espectáculos culturais no local.
A finalizar fica a Homenagem ao
dia que conduziu o povo Português à Democracia – 25 de Abril,
bem como a todos aqueles que o
tornaram possível. Esta data não
pode de forma alguma ser banalizada, mas sim, transmitida de forma informada às novas gerações.
A todos um abraço fraterno.
A Presidente da Freguesia
Sara Grou Pajote
Já está em curso a 2a fase de regularização do transporte programado de Doentes pela junta.
No passado mês de Fevereiro, foi
autorizada pelo INEM a passagem
à segunda fase do processo desta
entidade, para obtenção de Alvará
de Transporte de Doentes. A Junta de Freguesia tem agora um ano
para apresentar a documentação

solicitada e requerer a vistoria
das ambulâncias, que determina a
emissão do Alvará.
Mas para atingir a meta final
muito há para regularizar. Assim
brevemente vai-se realizar o curso de Tripulante de Ambulância
de Transporte (TAT), o qual para
além dos motoristas que pertencem ao quadro da Junta de Freguesia, pode ser frequentado por
qualquer cidadão que pretenda
adquirir acima de tudo conhecimentos de forma a ficarem capacitados para realizar o exame da
vítima e proceder à reanimação
e/ou estabilização imediatas das
situações de risco de vida encontradas. Para além disso, obter um
certificado que lhes permite integrar uma carreira profissional na
área do transporte de doentes. O
mesmo realizar-se-á durante dois
fins-de-semana de Abril e será ministrado pela Cruz Vermelha, entidade creditada para o efeito.
Relativamente às viaturas existentes, é necessário fazer algumas
adaptações, nomeadamente para
transporte de doentes em cadeiras de rodas. É necessário criar
condições para que sejam regularizados os veículos, de forma a
garantir cuidados de saúde mais
avançados .
Com este processo procura-se
estabelecer uma maior uniformização e normalização das características técnico-sanitárias dos
meios e condições de transporte
de doentes.
Saliente-se que após a obtenção
do Alvará de Transporte de Doentes, as nossas ambulâncias ficam
a funcionar 24horas por dia, um
dos grandes desejos da População
e do Executivo.
No que estiver ao nosso alcance
procuramos a maior rapidez pos-

De 22 de Maio a 6 de Junho a
Junta de Freguesia das Alcáçovas,
em colaboração com a Câmara
Municipal de Viana do Alentejo
e as Associações locais, organiza
a XIIIª Quinzena Cultural, para a
qual convida todos a participarem
nas actividades que se irão realizar.
As actividades terão lugar um
pouco por toda a Vila, de forma
a envolver todos os munícipes.
A data de abertura da Quinzena
coincide com a tradicional Romaria do Espírito Santo, a qual se
procurará revitalizar e trazer-lhe
a participação que teve noutros
tempos.
Serão muitas e variadas as actividades previstas: música, teatro,
artes plásticas, cinema, artesanato, colóquios, dança, desporto, exposições, workshops, bem
como uma Mostra de Actividades
Económicas da Freguesia. É importante a participação de todos
nesta edição da Quinzena Cultural, pois esta proporcionará oportunidades únicas para a troca de
experiências e de conhecimentos
com artistas e artesãos, permitindo aos visitantes que nela participarem não serem meros espectadores mas actores motivados e
activos.

Aguiar
Caros Munícipes
No passado dia 7 de Fevereiro,
decorreu no Salão da Junta de
Freguesia de Aguiar uma recolha
de sangue e medula óssea com o
objectivo de tentar ajudar a encontrar um doador compatível
com o Diogo. Aderiram à iniciativa cerca de 80 pessoas, superando
as expectativas iniciais.
A todos os que participaram a
Junta de Freguesia e a família do
Diogo deixam um agradecimento
especial. Bem-haja a todos.
No dia 14 de Fevereiro, a aldeia
encheu-se de alegria com a apresentação do rancho folclórico
“Flor do Alto Alentejo”, em conjunto com a trupe de “Brincas do
Bo de Almeirim”. Apesar do tempo
chuvoso que se fez sentir, miúdos
e graúdos passaram um serão bem

animado e com muita brincadeira
típica desta época carnavalesca.
Para comemorar o Dia da Mulher
(8 de Março), a Junta de Freguesia de Aguiar ofereceu simbolicamente, uma rosa a cada mulher
da freguesia.
A Junta de Freguesia de Aguiar
juntou-se à iniciativa “Vamos
Limpar Portugal”. Foram muitos
os munícipes que quiseram participar deste nobre projecto, acabar com as lixeiras ilegais.
Apesar da chuva, a população de
Aguiar não ficou em casa, a todos
muito obrigado.

Celebrou-se o Dia Mundial da Árvore com a plantação de um pinheiro, em conjunto com as crianças da pré-escola de Aguiar, que
prontamente aceitou colaborar
nesta iniciativa.
O Presidente disponibiliza mensalmente um dia para fazer atendimento ao público. Trata-se da 3a
quinta-feira de cada mês, pelas 19
horas.
Caso precise de algum esclarecimento ou queira fazer alguma
sugestão pode fazê-lo através do
contacto com os membros do executivo. Estamos ao vosso dispor.
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Viana do
Alentejo
Comemorações do Dia Internacional da Mulher
No âmbito do Dia Internacional
da Mulher, a Junta de Freguesia
de Viana do Alentejo assinalou a
data em que se celebra a mulher
e o seu papel na sociedade, com
uma pequena homenagem à Irmã
Maria Celeste de Jesus, religiosa
no Centro Imaculado Coração de
Maria.
No ano em que se comemoraram,
100 anos do dia dedicado às mulheres, o palco do Cine-teatro Vianense recebeu a conhecida Irmã
Celeste, que se mostrou emocionada com a homenagem prestada.
A festa começou com uma apresentação dos momentos mais
marcantes da sua actividade, à
qual se seguiu o discurso sentido
da Dr.a Maria D’Aires Vilela, comprovando todo o percurso huma-

no e profissional desta Senhora,
que destacámos pelo seu papel na
nossa comunidade.
Seguiu-se a actuação do Grupo
Coral Paz e Unidade de Alcáçovas
e para terminar, oferecemos a todas as mulheres da nossa freguesia, um lanche que teve lugar no
Cine-teatro da nossa Vila e onde
ficámos algum tempo a trocar impressões, experiências e a relembrar momentos vividos.
Dia 20 de Março
Neste dia, em que o nosso Concelho participou no projecto “Limpar Portugal”, a Junta de Freguesia de Viana procedeu também
à plantação de uma árvore no
Jardim do Rossio, integrada nas
comemorações do Dia Mundial
da Árvore. Estiveram presentes os
membros do executivo, acompanhados pelo arquitecto Sérgio Godinho, responsável autárquico por
esta iniciativa.
No final da tarde, foi servido um
lanche, em parceria com a Junta

de Freguesia de Aguiar, no salão
cedido pelos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, para
todos os participantes do projecto
“Limpar Portugal”.

30 21h30

O Lobisomem
Realização: Joe Johnston
Com: Anthony Hopkins, Emily
Blunt, Benício Del Toro, Geraldine
Chaplin
Género: Terror
Classificação: M/16
EUA/GB, 2010
MAIO

2 16h00

Agenda

Espião nas horas vagas
Realização: Brian Levant
Com: Jackie Chan, Billy Rau
Cyrus, George Lopez
Género: Acção/Comédia
Classificação: M/12
EUA, 2010

5 15h30
Cine-teatro Vianense
Rua Dr. António de Almeida, 27
7090-269 Viana do Alentejo
266 791 007
cine-teatro@cm-vianadoalentejo.pt

filmes

ABRIL

21 15h30

Capitães de Abril
Realização: Maria de Medeiros
e Eve Deboise
Com: Stefano Accorsi, Maria
de Medeiros, Joaquim de Almeida,
Luís Miguel Sintra
Género: Drama
Classificação: M/12
FRA/POR, 1999
Iniciativa inserida
no Cinema dos “Avós”

23 21h30

Cartas a uma ditadura
Realização: Inês de Medeiros
Género: Documentário
Classificação: M/12
POR, 2008

Amália o filme
Realização: Carlos Coelho da Silva
Com: Ricardo Carriço,
João Didelet, Ana Padrão,
Sandra Barata Belo
Género: Biografia
Classificação: M/12
POR, 2008
Iniciativa inserida
no Cinema dos “Avós”

7 21h30

Uma outra educação
Realização: Lone Scherfig
Com: Peter Sarsgaard,
Alfred Molina, Carey Mulligan
Género: Drama
Classificação: M/12
Reino Unido, 2009

19 15h30

O Leão da Estrela
Realização: Arthur Duarte
Com: António Silva, Laura Alves,
Milú, Maria Eugénia,
Fernando Ribeiro
Género: Clássico, Comédia e Drama
Classificação: M/6
POR, 1947
Iniciativa inserida
no Cinema dos “Avós”

21 21h30

Um homem sério
Realização: Ethan Coen,
Joel Cohen
Com: Michael Stuhlbarg,
Fred Melamed, Richard Kind
Género: Comédia e drama
Classificação: M/16
EUA, Reino Unido, França, 2009

28 21h30

Shutter Island
Realização: Martin Scorsese
Com: Leonardo DiCaprio,
Mark Ruffalo, Ben Kingsley,
Emily Mortimer
Género: Terror e Thriller
Classificação: M/16
EUA, 2010

30 16h00

Alice no país das maravilhas
Realização: Tim Burton
Com: Johnny Deep,
Helena B. Cárter, Michael Sheen,
Anne Hathaway
Género: Aventura e Fantástico
Classificação: M/12
EUA, 2010

16 16h00

9$99
Realização: Tatia Rosenthal
Com: Joel Edgerton, Anthony
Lapaglia, Cláudia Karvan
Género: Animação
Classificação: M/12
EUA, 2008

Rua Brito Camacho, 13
7090 Viana do Alentejo
tel. 266 930 010 fax. 266 930 019
camara@cm-vianadoalentejo.pt
Gabinete de Apoio à Vereação
gaver@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Administração Urbanistica
daurb@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão Administrativa e Financeira
dafin@cm-vianadoalentejo.pt
compras@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Acção Socio-Educativa
dasedu@cm-vianadoalentejo.pt
Gabinete de Apoio
ao Desenvolvimento Económico
gadecon@cm-vianadoalentejo.pt
Delegação da Câmara em Alcáçovas
266 954 522
Junta de Freguesia de Aguiar
266 954 181
Junta de Freguesia de Alcáçovas
266 930 863
Junta de Freguesia de Viana do Alentejo
266 953 317
Estaleiro
266 930 017/8
Cine-teatro Vianense
266 791 007

14 21h30

Precious
Realização: Lee Daniels
Com: Paula Patton, Mariah Carey,
Lenny Kravitz
Género: Drama
Classificação: M/16
EUA, 2009

Câmara Municipal de Viana do Alentejo

música

Posto de Turismo de Viana do Alentejo
266 930 012
Posto de Turismo e Biblioteca de Alcáçovas
266 948 112

ABRIL

24 21h30

Contrabando

25 17h00

Sérgio Godinho
Iniciativas inseridas
nas Comemorações do 25 de Abril

Biblioteca de Viana do Alentejo
266 930 011
Biblioteca de Aguiar
266 939 106
Piscinas Municipais de Viana do Alentejo
266 930 014
Pavilhão Gimnodesportivo de Viana
266 930 015
Oficina da Criança
266 791 007
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