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EDITORIAL

Os Recursos Humanos na Gestão Autárquica
Caros Munícipes,
Como já referi várias vezes e em vários fóruns, considero que os últimos anos
foram muito difíceis para quase todos nós. Para além das autarquias locais,
as pequenas e médias empresas, os jovens, os idosos e os desempregados têm
sofrido a irresponsabilidade de algumas políticas desadequadas e alheias aos
interesses gerais e muito em particular aos mais desfavorecidos.
Bernardino Bengalinha Pinto

presidente@cm-vianadoalentejo.pt

Devido ao ajustamento económico-financeiro imposto ao nosso país, na sequência da ação da Troika, o nosso município sofreu muitas restrições. Para
além das reduções nas receitas do Orçamento de Estado, que ascenderam
a mais de 2 milhões de euros, face a 2010, muitas outras foram impostas:
redução de pessoal, limitações ao crédito bancário para Investimentos, Lei
dos compromissos, Quadros Comunitários atrasados… e por aí adiante. Algumas destas restrições nunca tinham sido aplicadas às autarquias. O caso
da redução das transferências de receitas do Orçamento de Estado e o caso
da redução de pessoal são disso exemplos. Decorria o ano de 2011 quando
se teve conhecimento que no ano seguinte (2012) o nosso município seria
obrigado a reduzir o número de trabalhadores do “quadro/mapa de pessoal”
em 3%. Nos 3 anos seguintes a redução obrigatória foi de 2%. Ao contrário do
que nos estava a ser exigido, o município de Viana necessitava era de mais
trabalhadores, uma vez que tinha projetos e investimentos em curso que a
isso obrigavam. Para citar alguns, refiro o caso das Piscinas Municipais de
Alcáçovas, dos jardins do Mauforo e da Quinta do Marco, em Viana, entre
outros, mas também o caso do GADE-Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
Económico, do GIP-Gabinete de Insersão Profissional e do Summer – programa de tempos livres para as crianças, da Universidade Sénior, da Loja Social
e do Banco Local de Voluntariado. Ora, estes novos equipamentos e serviços
ocupam bem mais que uma dúzia de trabalhadores.
Perante este problema, ao executivo apresentavam-se duas hipóteses: ou
continuava com os projetos em curso e com o seu programa, e para isso
precisava de mais Recursos Humanos, ou suspendia os referidos projetos em
curso, o que se traduziria numa redução significativa de serviços às nossas
populações.
O executivo decidiu continuar com as dinâmicas de desenvolvimento, nomeadamente a conclusão de projetos em curso e o lançamento de outros novos,
imprescindíveis à valorização do território e consequentemente à melhoria
da qualidade de vida das populações de Aguiar, Alcáçovas e Viana. Para tal,
face à impossibilidade de recrutar recursos humanos através da habitual
figura do concurso público, não restou outra solução que não fosse a do
recurso à “prestação de serviços”, tal como aconteceu com a grande maioria
dos organismos da Administração Pública.
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Uma vez que no ano de 2017, a lei já nos permite proceder à contratação de
pessoal, através de concurso público, foram criados no mapa de pessoal da
autarquia 15 lugares nas carreiras de Técnico Superior, Assistente Técnico
e Assistente Operacional. Pretende-se, assim, normalizar o quadro/mapa de
pessoal do nosso município nos anos de 2017 e 2018.
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Como se pode verificar no gráfico seguinte, o número de trabalhadores reduz substancialmente, (-16) ou seja passa de
128 em 2009 para 112 em 2016, em virtude das obrigações legais, ao mesmo tempo que as necessidades de pessoal aumentaram, em virtude de mais equipamentos e mais serviços oferecidos à população.

Evolução do Quadro/ Mapa de Pessoal da CMVA

Concluindo, não posso deixar de referir que apesar dos condicionalismos atrás indicados, entre muitos outros, temos
conseguido manter todas as atividades essenciais para o bem estar das populações na educação, no desporto, na cultura
e na ação social. Ao mesmo tempo, temos conseguido manter a situação financeira equilibrada, o movimento associativo ativo, apoiando dentro do possível o tecido empresarial e, sobretudo, não esquecendo a divulgação do nosso
património, das nossas gentes, artes e saberes. Temos conseguido também manter a taxa do IMI no mínimo (IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis) os descontos no IMI para as famílias com filhos, os descontos sociais para reformados,
para os jovens e para os mais desfavorecidos…
E é com uma atitude positiva, de confiança no futuro do nosso concelho, e da nossa região Alentejo, que encaramos
todo o trabalho que é preciso fazer no presente, a pensar no futuro. Por isso, continuamos a trabalhar em muitos,
projetos, quer municipais quer intermunicipais, quer materiais quer imateriais, a pensar no desenvolvimento integrado
e sustentado do nosso Concelho.
E porque Abril é um mês muito importante, com muitas atividades no nosso concelho, convido todos os munícipes a
participar.
O Presidente da Câmara Municipal,
Bernardino Bengalinha Pinto
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Gestão Autárquica
Obras do Centro Histórico de
Viana (2ª Fase) vão começar
o dos Reis
Rua Cândid

A empreitada de requalificação do Centro Histórico de
Viana do Alentejo, no âmbito do Alentejo 2020 – Programa
Operacional Regional do Alentejo 2014-2020, terá início no
próximo mês de maio. Questionado sobre a complexidade
da obra, o administrador e responsável da empresa que a
vai realizar - Protecnil SA - eng.º Adelino Tomás, garantiu
que a empresa “está em condições de executar a obra,
tentando minimizar para os municípes os inconvenientes relacionados com este tipo de obras”.
A referida empreitada está orçada em cerca de 1 milhão
e 200 mil euros cofinanciados por fundos comunitários
pelo Alentejo 2020, que se enquadra nos PARU - Planos
de Ação de Regeneração Urbana e tem um prazo de execução de 9 meses.
Com este projeto de requalificação do Centro Histórico
da vila, o Município continua a prosseguir como objetivos da sua intervenção, a valorização dos recursos es-

Castelo

Largo S. Luís

àrea a intervencionar

tratégicos do território, a sustentabilidade energética, a
promoção de uma sociedade mais inclusiva e a eficiência
e racionalização dos serviços coletivos intermunicipais,
sempre na prossecução do desenvolvimento e da coesão
territorial do concelho.
Pretende-se, por outro lado, a renovação das redes de
águas, redes de eletricidade e de telecomunicaçõs, melhorando, assim, a qualidade da prestação destes serviços às
populações.

Município lançou Concurso Público para a obra de
Requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas
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Depois de aprovada a candidatura a fundos comunitários
para a requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas, o
Município lançou o respetivo concurso público. Esta intervenção é efetuada no âmbito do novo Programa Regional Alentejo 2020, com um investimento previsto de
cerca de 1.100.000€ (um milhão e cem mil euros), inserida
no PAMUS - Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável.
A obra será encetada em duas fases numa extensão de
aproximadamente 1,8 km. Esta primeira intervenção englobará o espaço público que irradia da Praça da República até ao Largo da Igreja Matriz e ao conjunto do Palácio
dos Fragoso-Barahona, Torre do Relógio e Edifício do Antigo Cinema.
A operação tem como objetivos principais a requalificação dos acessos pedonais do centro urbano de Alcáçovas,
garantindo a existência de percursos acessíveis, inclusivos e seguros aos principais serviços e equipamentos públicos, a melhoria da qualidade do ambiente urbano nas
suas diferentes vertentes e componentes, bem como a
regeneração das redes de infraestruturas, nomeadamente
da rede de abastecimento de água, da rede de saneamento de águas residuais, rede elétrica e telecomunicações.

O espaço a intervencionar corresponde à zona central do
Centro Histórico, envolvente ao Paço dos Henriques onde
as redes de águas estão mais degradadas, pelas décadas
de utilização. Futuramente esta intervenção continuará
noutras zonas do casco histórico da Vila.
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Município de Viana tem aprovada mais uma candidatura
O Município de Viana do Alentejo viu aprovada a candidatura “Museografia do PAGUS”, a instalar no Paço dos
Henriques, em Alcáçovas, no âmbito do Programa Operacional da Região Alentejo 2020, num investimento previsto de cerca de 450 000,00€ (450 mil euros), cofinanciado
pelo FEDER em 75% e a investir em 2017 e 2018. A presente
candidatura destina-se a promover a museografia do Paço
dos Henriques que foi, recentemente, alvo de requalificação no âmbito do QREN.
Essa intervenção criou condições para a instalação do PAGUS, um projeto museográfico pioneiro, enfocado na promoção de marcas identitárias do território com impacto
relevante para a região, como é o “Fabrico dos Chocalhos”, consagrado como Património Cultural Imaterial da
Humanidade com Necessidade de Salvaguarda Urgente
pela UNESCO desde 2015 e tendo a freguesia de Alcáçovas
como sua “capital”.
Estes elementos serão materializados na criação de um
Museu da Paisagem, direcionado para a salvaguarda da
paisagem e do património imaterial do Alentejo, e têm
como principais objetivos a implementação de políticas
públicas para a conservação da paisagem e para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial e a promoção,
de forma integrada, do concelho de Viana do Alentejo,

cruzando e articulando os vários patrimónios entre si.
Bengalinha Pinto considera que será mais “um contributo
para a valorização do nosso território e para a dinamização da economia local”.

Aprovada candidatura do “Alentejo Em Cena”
Foi aprovada em janeiro último a candidatura intermunicipal “Alentejo Em Cena” no âmbito do PO SEUR – Património Cultural e Natural – Alentejo 2020, no valor total
de 2.422.568,30€.
A candidatura é copromovida pela Turismo do Alentejo
e Ribatejo E.R.T enquanto líder e outras 18 entidades, incluindo o Município de Viana do Alentejo.
O projeto, que tem a duração de 2 anos (2017/2018) pretende dotar o Alentejo Central de um conjunto de ferramentas co campo da valorização e da promoção do património histórico e cultural, de apoio à visitação e experiência
patrimonial e ainda de animação do património e dos
equipamentos culturais.
A operação apresenta três eixos estratégicos de intervenção com o objetivo de promover ações, iniciativas e projetos que conduzam ao fortalecimento cultural e turístico
do Alentejo Central e da Região do Alentejo.
O “Alentejo Em Cena” trará ao Concelho de Viana do

Alentejo, num investimento total
de cerca de 100.000€, espetáculos
culturais de relevo nas mais diversas áreas, como a dança, o teatro e a música. Exemplo disso foi
a peça de teatro “Tartufo” apresentada pela Companhia de Teatro “A Barraca”, em março. Para o
mês de abril, estão já agendadas
as iniciativas “Sai à Rua” e “Tradições Ibéricas”.
O “Alentejo Em Cena” permitirá, igualmente, a realização
de residências artísticas nas áreas do património local –
olaria de Viana e arte chocalheira de Alcáçovas.
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Centro Social de Aguiar
O Município de Viana do Alentejo continua a aguardar
a conclusão da operação de “mapeamento“ por parte do
Ministério do Trabalho e Solidariedade Social com vista a
garantir a construção do Centro Social de Aguiar.

O projeto foi incluído no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial, negociado com a CCDRA em 2015 tendo,
por isso, o financiamento assegurado. O investimento previsto rondará os 700.000 euros (setecentos mil euros).

Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo promove Requalificação do
Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires
O Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires, em Viana do Alentejo, vai
ser alvo de um projeto de conservação, requalificação e
musealização, num investimento elegível de 1.500.000€
(um milhão e meio de euros), sendo o investimento total
superior a 1.800.000€ (um milhão e oitocentos mil euros).
Candidatado ao programa operacional Alentejo 2020, foi
cofinanciado em 75% através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).
A referida requalificação tem o apoio do Município de
Viana do Alentejo.
As obras contemplam a conservação e restauro do
património móvel e imóvel, valorização paisagística, pro-
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moção e revalorização cultural do Santuário e ainda a sua
integração e articulação nos circuitos turísticos.
Monumento Nacional desde 2012, o atual Santuário, espaço de devoção e de romaria, de traça Barroca com
elementos rococó, conserva no seu interior uma notá
vel coleção de ex-votos, espólio de excecional valor pelo
carácter iconográfico da religiosidade popular. Situado a
cerca de dois quilómetros da vila de Viana do Alentejo, o
Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires acolhe dois pontos altos de
religiosidade: em abril por ocasião da Romaria a Cavalo
Moita – Viana do Alentejo e, em setembro, por altura da
centenária Feira D’Aires.
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Hortas Urbanas do Concelho de Viana do Alentejo
As Hortas Urbanas de Viana do Alentejo irão permitir aos
munícipes a criação dos seus próprios espaços produtivos, promovendo uma atividade agrícola que permite o
cultivo e colheita de produtos hortícolas sazonais e permitindo um estilo de vida saudável, as relações de convívio interpessoais e intergeracionais.
As Hortas da Cancela, em Viana do Alentejo, preveem a
existência de algumas dezenas de lotes hortícolas, uma
área reserva para compostagem, uma área de convívio e
uma zona para sanitários e arrumos.
O Município pretende alargar estas Hortas Urbanas a todas as freguesias do Concelho.

Abastecimento de Água às Hortas Urbanas da Cancela, Fonte da Praça e Fonte da Cruz
O Município de Viana procedeu à abertura de vala e montagem de condutas que farão a ligação entre a água de
nascente da Fonte Figueira e as Fontes da Praça e Fonte
da Cruz, bem como as Hortas Urbanas da Cancela.
Desta forma, prevê-se que ainda durante este ano possamos fazer correr a água na Fonte da Cruz e na Fonte da
Praça e não apenas quando os seus nascentes rebentam,
o que nem todos os anos isso acontece.

Estas mesmas condutas de água abastecerão também as
hortas Urbanas da Cancela, em Viana do Alentejo, obra
igualmente em curso.
Estas obras estão a ser efetuadas por trabalhadores do
Município.
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Projeto de novo perímetro de rega do Alqueva para o Concelho de
Viana do Alentejo a bom ritmo!
No passado dia 3 de março, o Presidente da Câmara de
Viana do Alentejo, Bernardino Bengalinha Pinto, acompanhado de agricultores do concelho, reuniu nas instalações
da EDIA, em Beja, com o Presidente do Conselho de Administração, Engº José Salema, e equipa técnica responsável do projeto de novo perímetro de rega do Alqueva
para Viana do Alentejo, com o objetivo de tomar conhecimento do estado de evolução dos trabalhos deste projeto,
bem como de reforçar a importância do projeto para o
desenvolvimento económico do concelho e reforçar a colaboração necessária por parte do Município.
O Projeto de Execução do Circuito Hidráulico de Viana
do Alentejo e respetivo Bloco de Rega está concluído e
encontra-se a decorrer a elaboração do Estudo de Impacte

Ambiental, o qual será enviado em breve para a Agência
Portuguesa do Ambiente para aprovação. A área a regar é
de cerca de 4800 hectares e a água chegará ao concelho
de Viana do Alentejo por via da infraestrutura já criada
em Vila Nova da Baronia.
No que se refere ao financiamento, encontram-se em curso as negociações com Bruxelas para obtenção das partes
do financiamento necessárias à execução da obra, sendo
as perspetivas para já positivas. O Projeto está orçamentado em cerca de 18 milhões de euros.
Este é um projeto de crucial importância para potenciar a
agricultura no nosso concelho e o desenvolvimento económico da região envolvente.

Secretária de Estado Adjunta e da Educação recebida nos Paços do Concelho
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No passado dia 17 de janeiro, o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, recebeu
a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra
Leitão, nos Paços do Concelho, onde reuniram. Estiveram
também presentes a Diretora do Agrupamento de Escolas,
Maria Manuel Aleixo e outros elementos da Direção, o
Delegado Regional de Educação do Alentejo, Manuel Barroso e técnicos da DGEstE Alentejo.
Nesta reunião foi reiterada a necessidade urgente de requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de
Sousa (EBSIS) e foi ainda abordada a situação dos recursos
humanos afetos às escolas, que são insuficientes para assegurar o pleno funcionamento dos serviços.

Alexandra Leitão garantiu que a requalificação da EBSIS
foi assinalada com prioridade máxima pela DGEstE. Relativamente à situação dos recursos humanos afetos às escolas, a DGEstE irá analisar mais pormenorizadamente a
situação deste Agrupamento.
Bengalinha Pinto sente-se “otimista com as declarações
da Secretária de Estado” e considera que “o processo está
no bom caminho”. O autarca referiu ainda que esta reunião surgiu no âmbito do trabalho que tem sido desenvolvido entre a Câmara a que preside e o Ministério da
Educação, recordando a reunião realizada em Lisboa, no
passado dia 23 de junho de 2016, na Secretaria de Estado.

viana do alentejo | boletim municipal

Requalificação do Centro Histórico de Viana vence 1º Prémio
“Concelho Mais Acessível”
A obra de Requalificação do Centro Histórico de Viana do
Alentejo foi distinguida na Gala da Inclusão com o Prémio
“Concelho Mais Acessível”, na Categoria I - Edificado (Propriedade Municipal) / Espaço Público da 2ª edição deste
prémio atribuído pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.. O Prémio “Concelho Mais Acessível” é uma
iniciativa que pretende distinguir as melhores práticas de
acessibilidade a nível nacional, em reconhecimento das
pessoas e instituições que trabalham em prol de uma sociedade mais igualitária, justa e inclusiva.
A candidatura desta obra de requalificação promovida
pelo Município de Viana do Alentejo, evidenciava a importância da criação de um “corredor acessível” ao longo
das ruas do centro histórico, ligando as ruas e praças de
forma mais acessível a todos, facilitando a mobilidade e
aumentando o conforto de quem circula. O mérito desta
intervenção é agora distinguida com o primeiro prémio
da categoria por esta entidade.
O concurso contava ainda com mais duas categorias em
que os vencedores foram na Categoria II - Lazer/ Património/ Turismo, o Município de Leiria, com a obra de requalificação do Museu de Leiria, e na Categoria III - Transportes/
Comunicação/ Tecnologia, o Município de Pombal, com a
intervenção de Alargamento e Otimização da Rede PomBus.

Consciente da importância da melhoria da acessibilidade na qualidade de vida das populações, o Município de
Viana do Alentejo dá continuidade a intervenções de promoção da acessibilidade estando de momento já iniciadas
duas novas intervenções onde esta boa prática de criação
do “corredor acessível” está contemplada, nomeadamente
a 2ª Fase da Requalificação do Centro Histórico de Viana
do Alentejo e a Requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas.

Grande Rota do Montado
Continuam os trabalhos de criação da “Grande Rota do
Montado”, projeto intermunicipal de criação de uma rede
de mobilidade suave, integrando uma grande travessia
pedestre e ciclável do Alentejo Central, que interligue
com outras grandes rotas nacionais (como a GR9, a Rota
Vicentina e a Alentejo Feel Nature do Alto Alentejo) e as
rotas europeias (Caminhos de Santiago e GR11) e que interligue os 14 concelhos do Alentejo Central.
O concelho de Viana, à semelhança dos concelhos vizinhos, está a desenvolver o percurso da grande rota na sua
área geográfica, promovendo o contacto com os proprietários das terras por onde se prevê a passagem da grande
rota, bem como definindo as condições de implementa-

ção, prevendo-se a sua candidatura por parte da CIMAC
– Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central no final
do primeiro semestre de 2017 a um investimento total
superior a 1,5 milhões de euros (um milhão e quinhentos
mil euros).

Associação de Municípios da Rota da EN2 reuniu em Viana do Alentejo
Vários autarcas da Associação de Municípios da Rota da
Estrada Nacional 2, da qual o Município de Viana é sócio
fundador, reuniram no final de dezembro passado, em
Viana do Alentejo, naquela que foi a primeira reunião de
trabalho após a Assinatura da Escritura que a constituiu
formalmente.
Recorde-se que a Estrada Nacional 2, que liga Chaves a
Faro, numa distância de cerca de 739 quilómetros, é a
terceira mais extensa do mundo, ficando apenas atrás da
Route 66, nos Estados Unidos da América, e da Ruta 40,
na Argentina.
Os grandes objetivos desta associação são explorar as potencialidades de cada Concelho e promover a identidade e
o património português na sua diversidade de costumes,
gastronomias e paisagens, à semelhança do cariz turístico
associado à Route 66.
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Curso de Oleiro abriu em Viana do Alentejo
pelo Município de Viana do Alentejo que alia a tradição à
modernidade, valorizando e preservando a identidade cultural do concelho. O Município tem vindo a apostar nesta
estratégia, desde há alguns anos, com um verdadeiro sucesso no caso do fabrico de chocalhos que, como sabemos, foi classificado como Património Cultural Imaterial
com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela UNESCO.
Surge agora uma aposta mais forte na olaria tradicional
com este curso, pretendendo a continuidade desta arte
tradicional. De referir que o Município de Viana do Alentejo faz parte de um conjunto de outros que fará parte
da futura Associação Portuguesa das Cidades e Vilas Cerâmicas (AptCC).
O Município iniciou alguns projetos na área dos mármores tradicionais de Viana, com um projeto-piloto em parceria com um grupo de empresários, a ADRAL e o IEFP. E,
assinou, recentemente, um protocolo no âmbito do projeto “Rota Tons de Mármore” com a empresa Spira, que visa
a divulgação do património e indústria dos mármores no
concelho de Viana do Alentejo de forma articulada com o
património cultural e paisagístico da região.
16 formandos das três freguesias do concelho frequentam desde abril, em Viana do Alentejo, o Curso de Oleiro
destinado a adultos e que dá equivalência ao 9º ano de
escolaridade, numa parceria entre o Instituto de Emprego
e Formação Profissional/Centro de Formação Profissional
de Évora e o Município de Viana do Alentejo.
O curso, que tem como formador o oleiro Feliciano Mira
Agostinho, surgiu no âmbito de uma estratégia delineada

O curso de oleiro, com a duração de 14 meses e que inclui
formação em contexto de trabalho, tem como requisitos o
6º ano e dispõe de um conjunto de apoios, nomeadamente, subsídio de alimentação no valor de 4,52€/dia, bolsa
de formação de 147,46€, para quem não recebe qualquer
subsídio (subsidiados/RSI) e o pagamento de despesa de
transporte público, para quem não tem transporte compatível no valor máximo de 42,13€.

“100 Chocalhos de Excelência, Gente Excelente”
O Município de Viana do Alentejo é parceiro da AlenStage
Agency no projeto “100 Chocalhos de Excelência, Gente
Excelente” que visa promover a arte chocalheira e as tradições do concelho.
Cem personalidades nacionais, entre as quais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bem como os
4 ex-chefes de estado, assinam 100 chocalhos com uma
dedicatória ao Alentejo, para integrarem uma exposição
itinerante que irá ser inaugurada no Paço dos Henriques,
em Alcáçovas, e que correrá o mundo.
Várias personalidades como Ana Moura, Joaquim de Al-
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meida, António Zambujo, Catarina Furtado, Ruy de Carvalho, Fernando Mendes, Tony Carreira, Diogo Infante e
Simone de Oliveira, entre outras, já prestaram a sua homenagem ao Alentejo. O último chocalho desta exposição
será assinado pelo Secretário-geral da ONU, António Guterres.
Recorde-se que “100 Chocalhos de Excelência, Gente Excelente” é um projeto promovido pela Alenstage Agency em
parceria com a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, a
empresa Chocalhos Pardalinho, a Turismo do Alentejo e
Ribatejo, o Grupo Diário do Sul e a Carzone Automóveis.
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Urbanismo e Obras Municipais

Escola de São João

Colocação de bancos na Zona do Mauforo

Continuam as obras de requalificação do edifício da Escola
de São João, onde irá ser instalada a Biblioteca Municipal.
A instalação elétrica já está concluída e decorre agora a
instalação de tetos falsos. Nas novas instalações, a biblioteca irá dispor de espaços mais amplos e adequados a
um bom atendimento e usufruto por parte dos munícipes.

O Município de Viana do Alentejo procedeu à colocação
de novos bancos de Jardim na zona envolvente ao Jardim
do Mauforo e Parque de Feiras e Mercado. A intervenção
visa proporcionar melhores condições a todos os munícipes, nomeadamente aos que se deslocam à Zona Comercial. Recorde-se que esta zona foi requalificada em 2014.

Nova conduta na Rua do Progresso

Município repara passeios e caldeiras

Em meados de dezembro tiveram início os trabalhos de reabilitação/substituição da conduta da rede de abastecimento na Rua do Progresso, em Viana. A intervenção, efetuada
por trabalhadores do Município, foi necessária devido ao
estado de degradação da conduta que conduziu a diversas
anomalias e roturas do fornecimento de água. Após a substituição da conduta foi efetuada a repavimentação da rua.

O Município de Viana procedeu, recentemente, à regularização do passeio na Estrada de Évora, junto ao Tanque
da Barca.
Devido ao crescimento do enraizamento das árvores
naquele local e na Quinta do Marco foi também necessário
reparar as caldeiras, bem como algumas zonas do pavimento.

Novos parques de estacionamento em Alcáçovas
Estão em fase de conclusão as obras de construção de
um novo parque de estacionamento junto à Igreja Matriz
de Alcáçovas. Com capacidade para algumas dezenas de
veículos, este parque vai resolver constrangimentos de
estacionamento, há muito identificados naquele local, be
neficiando o acesso não só à Igreja Matriz, como à Praça da

República e ao Paço dos Henriques e Jardim das Conchas,
bem como outras zonas do Centro Histórico. Também junto à delegação da Câmara, em Alcáçovas irá estar acessível
um novo espaço de estacionamento, de modo a responder
às necessidades da população e resolver alguns constrangimentos de acesso ao espaço antes localizado numa curva.
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Relvado sintético é forte hipótese para Campo de Jogos de Aguiar
Em abril do ano passado a propriedade do Campo de Jogos
de Aguiar foi transferida para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, num processo mediado pelo Município de
Viana do Alentejo. E, em junho, foi descerrada a placa do
Campo de Jogos “Edgar Afonso”, numa cerimónia muito
esperada pela freguesia.
Resolvidas estas questões de natureza burocrática, o

Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar e a Autarquia iniciaram, recentemente, o processo de elaboração de um
contrato de desenvolvimento desportivo, que visa a instalação de um relvado sintético e ainda um conjunto de
intervenções de requalificação, nomeadamente nos balneários e alguns espaços envolventes do Campo de Jogos
Edgar Afonso.

Colocação de iluminação em Aguiar

Limpeza de terreno em Aguiar

No início do mês de janeiro, por solicitação do Município de Viana do Alentejo, a EDP procedeu à colocação
de postes de iluminação na área circundante à Vila de
Aguiar. Esta intervenção surge no seguimento de uma
solicitação por parte de alguns munícipes que utilizam
aquele percurso para caminhar e/ou correr, e que constitui um “circuito de manutenção” natural de fácil acesso e
agradável utilização.

A Autarquia procedeu à limpeza de um terreno, do qual é
proprietária, situado no Largo 25 de Abril, em Aguiar. Com
esta intervenção o Município pretende, por um lado, criar
as condições necessárias para que a Associação Desportiva de Caçadores e Pescadores de Aguiar possa construir
a sua sede e, por outro lado, requalificar aquele espaço
que estava muito degradado e sem qualquer utilidade.

Requalificação de abrigos rodoviários
O Município de Viana do Alentejo procedeu, no final do
ano transato, a trabalhos de manutenção nos abrigos rodoviários do concelho. A intervenção, efetuada por trabalhadores do Município, incidiu na reparação e pintura das
várias estruturas.
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Munícipes com Tarifário Social não pagam tarifa fixa
O Município de Viana do Alentejo desde janeiro de 2017
que isenta a tarifa fixa para todos os consumidores abrangidos pelo Tarifário Social (detentores do Cartão Social,
Reformado, Pensionista e Idoso e Viana Social)

O Município teve como objetivo nesta alteração promo
ver o Princípio da Universalidade de Acesso aos Serviços
Públicos Essenciais de Águas e Resíduos dando apoio à
população em situação de carência económica.

Tarifário social 2017
Consumo
(m3)

Tarifa
normal

Tarifa social

Benefício do
consumidor (€)

0

4,60€

0,00€

4,60€

1

5,64€

1,05€

4,60€

2

6,69€

2,10 €

4,60€

3

7,74€

3,15 €

4,60€

4

8,79€

4,20 €

4,60€

5

9,84€

5,24 €

4,60€

10

17,20€

10,49€

6,71€

15

24,56€

15,73€

8,83€

Descontos para agregados familiares numerosos!
O Município de Viana do Alentejo criou em 2014 tarifários especiais dirigidos às famílias numerosas (5 elementos ou
mais) que permitem poupanças mensais na fatura de água e resíduos que vão dos 4% aos 22%, dependendo do consumo
e da dimensão do agregado.

Tarifário para Famílias Numerosas
Consumo
(m3)

Tarifário
normal

Tarifário - Família Numerosa

% de desconto
na fatura

Por N.º do agregado familiar
5

6

7

8

6

11,31€

10,88€

10,88€

10,88€

10,88€

4%

10

17,19€

15,92€

15,08€

15,08€

15,08€

12%

15

24,55€

23,28€

22,01€

20,75€

20,32€

17%

20

42,75€

41,48€

40,21€

38,94€

33,34€

22%

25

60,94€

59,67€

58,40€

57,13€

51,53€

15%

Para mais informações e usufruir destes tarifários para poupar no custo das suas faturas mensais,
deverá dirigir-se ao Balcão Municipal, ou utilizar os meios de comunicação habituais.
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Referencial Estratégico para o Desenvolvimento Social
do Alentejo Central
No passado dia 9 de março, a Câmara Municipal de Viana do Alentejo acolheu uma entrevista conduzida pela
e
quipa técnica responsável pelo estudo conducente à
elaboração do “Referencial Estratégico para o Desenvolvimento Social do Alentejo Central”.
Esta entrevista teve como destinatários os representantes
das entidades parceiras do Conselho Local de Ação Social de Viana do Alentejo (Programa REDE SOCIAL) para a
elaboração do Diagnóstico Social do Alentejo Central, nomeadamente o Serviço Local da Segurança Social, o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, as Misericórdias
de Viana do Alentejo e Alcáçovas, a Associação Terra Mãe,
a Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado, o Município de Viana do Alentejo e a Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens.

Este trabalho tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre os principais problemas e necessidades de
intervenção social no Alentejo Central e de caraterizar o
tecido institucional que constitui o 3.º Setor. Neste âmbito, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
(CIMAC) abriu um procedimento para a aquisição de
serviços com vista à elaboração de um “Referencial Estratégico para o Desenvolvimento Social do Alentejo Central”.
Após o período de convite à apresentação de propostas, o
Estudo vai ser efetuado por o MONTE – Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E. e pela QUATERNAIRE. Estando
atualmente o Estudo na Fase 1 – Diagnóstico e Mapeamento, o Estudo vai ser realizado até maio de 2017.

Loja Social de Viana apoia Cáritas
O Município de Viana do Alentejo, através da sua Loja Social, promoveu uma “Feira de Trocas”, no passado dia 23
de dezembro e 8 de abril, na Praça da República, em Viana
do Alentejo, durante a manhã.
Nesta “Feira de Trocas”, os visitantes puderam trocar um
bem alimentar por uma peça de roupa. Isto significa que
quem entregou um produto alimentar recebeu uma peça
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de vestuário, a escolher no local. Os produtos alimentares
angariados foram entregues ao Polo da Cáritas de Viana
do Alentejo.
A Loja Social de Viana do Alentejo é um projeto do Município, criado em 2011, em parceria com a Associação Terras Dentro e Associação Terra Mãe.
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Missão País pelo segundo ano em Viana do Alentejo
Viana do Alentejo acolheu, mais uma vez, entre 19 e 26 de
fevereiro, 60 estudantes universitários no âmbito da Missão País, um projeto católico que organiza e desenvolve
Missões Universitárias em várias localidades do país. Durante 8 dias os jovens universitários, participaram na Missão sob o lema “ Mãe, vens visitar-me?” promovida pelo
Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz e que
contou com a colaboração da Câmara Municipal de Viana
do Alentejo, Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo,
Paróquia, Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo
e Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
Divididos por grupos, os jovens colocaram-se ao serviço
de diversas instituições – Santa Casa da Misericórdia de

Viana do Alentejo, Centro Imaculado Coração de Maria,
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo – ajudando
com a sua presença e testemunho, remodelando ainda a
casa de um munícipe idoso com carência económica.
A semana terminou com a apresentação de um teatro pelos missionários no Cineteatro Vianense, e um conjunto
de atividades de animação inseridas no Dia de Atividades
que decorreram no Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires.
No próximo ano, a Missão País termina a sua missão em
Viana do Alentejo, dado que o projeto, de três em três
anos, muda de localidade de forma a chegar a mais pessoas.

É Tempo de Ajudar no Concelho de Viana do Alentejo
30 idosos desfavorecidos do concelho de Viana do Alentejo
foram apoiados no âmbito da campanha solidária “É Tempo de Ajudar!”. Esta campanha assentou na solidariedade
dos cidadãos com esta causa e contou com a parceria do
Município de Viana do Alentejo, loja Intermarché, Polo de
Viana do Alentejo da Cáritas, Banco Local de Voluntariado
(BLV) e Juntas de Freguesia.
A campanha permitiu apoiar 30 idosos desfavorecidos e
registou a recolha de 458 produtos de higiene pessoal –
creme gordo, gel de banho, champô, sabonete, pasta de
dentes, escova de dentes, lâmina de barbear e desodorizante, entre outros.
Esta ação é patrocinada pela Associação “Coração Delta”
da DELTA Cafés - Grupo Nabeiro, que está direcionada
para realizar projetos junto da comunidade. Desenvolveu
em 2009 a valência “Tempo para Dar” que tem como ob-

jetivo geral colmatar a solidão e as necessidades sentidas
pelos idosos.
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Ação Social
Oficina Domiciliária em números
Desde 2009, altura em que foi criada a Oficina Domiciliária, até 2016, o Município de Viana do Alentejo investiu
mais de 100.000€ (cem mil euros), em obras de reparação
e conservação nas habitações dos beneficiários do Cartão
Social do Reformado, Pensionista e Idoso.
No mesmo período, a Autarquia recebeu um total de 411
pedidos, tendo concretizado 335. Em 2016 deram entrada
nos serviços do Município 27 pedidos de intervenção, 18
dos quais ficaram concluídos ainda no decorrer desse ano.
No final de 2016, encontravam-se a aguardar o início das
obras 6 pedidos e um outro ficou pendente por parte do
munícipe. Dois pedidos foram indeferidos por não se enquadrarem no Regulamento em vigor. Já este ano, em
janeiro último, ficaram concluídos os 6 processos pendentes de 2016.
Deste modo, em 2016, ficaram concluídas 30 intervenções,
incluindo 12 referentes ao ano de 2015.
Em termos de custos, o Município de Viana do Alentejo
investiu em 2016, na Oficina Domiciliária, um total de cerca de 8.300,00€ (oito mil e trezentos euros).
Este ano já deram entrada nos serviços do Município 6
pedidos de intervenção no âmbito da Oficina Domiciliária.

Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo
Ponto de situação do edifício de Aguiar
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A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo vem
através, deste meio, informar/esclarecer sobre o ponto
de situação do edifício de Aguiar, descrevendo de forma
cronológica e resumida os diferentes acontecimentos que
levam ao impedimento da abertura deste edifício.
- Maio de 2009 | A Santa Casa da Misericórdia de Viana
do Alentejo candidatou-se ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Socais (PARES), que tinha
como objetivo melhorar a resposta social de Centro de
Dia, já existente, e construir uma outra resposta social
de creche;
- Novembro de 2010 | Iniciaram-se as obras para a construção do equipamento;
- Setembro de 2011 | A empresa responsável pela construção do edifício abandona a obra;
- Janeiro de 2013 | A Santa Casa da Misericórdia de Viana
do Alentejo informa a Segurança Social, que não possui candidaturas suficientes para a abertura da creche e
propõe a possibilidade da reconversão daquela resposta
social;
- Abril de 2014 | A Santa Casa da Misericórdia de Viana do
Alentejo comunica, novamente, à Segurança Social que
não existem candidaturas exequíveis para a abertura da
creche e solicita a transformação/alteração da resposta
social;
- Setembro de 2015 | A Segurança Social informa a Instituição sobre a possibilidade da alteração de projetos
apoiados pelo PARES, com base no Despacho nº 10145-B
de 8 de Setembro;
- Outubro de 2015 e janeiro de 2016 | Durante estes me-

ses, a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo
reuniu e remeteu para a Segurança Social toda a documentação requerida.
A freguesia de Aguiar tem uma população maioritariamente envelhecida e uma redução da população jovem,
com parco suporte social.
No Diagnóstico Social do Concelho de Viana do Alentejo
é identificado o problema do isolamento e solidão nos
idosos, e na área da saúde é sinalizada a mesma dificuldade.
A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo é detentora de um edifício, com o qual, prevê atenuar algumas situações sociais, mas, continuamos a aguardar, com
grande expetativa, uma resposta positiva sem a qual não
nos é permitido a abertura do equipamento.
A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo
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Desafios Renovados…
Um outro ano, os mesmos mas também outros desafios.
Concluído mais um ano civil é tempo de balanço. Dois mil
e dezasseis assistiu à continuidade das atividades que habitualmente integram o Plano de Ação da CPCJ, mas também foi oportunidade para a inclusão de novos projetos.
Pela sua importância, destacamos naturalmente o projeto “Direito a ser feliz”, tanto pelo seu simbolismo, como
pela quantidade de alunos envolvidos (Ensino Pré-escolar
e 1º Ciclo, das três freguesias do concelho). De resto, foi
exatamente essa atividade que esteve na origem da edição
da nossa primeira AGENDA CPCJ. Referência ainda para a
comemoração do Dia da Família, através da realização da

caminhada nocturna “Viana Light Walk” e para a
realização de ações de sensibilização e prevenção do
consumo do alcoolismo, do
tráfico de seres humanos e
das boas práticas com os
animais. A culminar o ciclo de atividades, levámos animação à Praça da República, em Viana do Alentejo, para
comemorar o Natal, com diversas atividades vocacionadas para os mais novos. Naturalmente que para estas e
outras ações, contámos com a colaboração e o apoio de
diversas entidades, nomeadamente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, das três Juntas de Freguesia, do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, da Associação Terra Mãe, da Universidade de Évora, da Associação
para o Planeamento da Família, da Associação Equestre de
Viana do Alentejo, da GNR e dos Bombeiros Voluntários
de Viana do Alentejo. A todos, sem exceção, deixamos os
maiores agradecimentos, na expetativa de poder continuar a contar com essa imprescindível colaboração, sempre
na salvaguarda do superior interesse da criança.
Para dois mil e dezassete é nossa intenção introduzir outras atividades, nomeadamente a comemoração do Dia da
Criança e, pela sua crescente importância, colocar algum
ênfase na temática da Violência no Namoro, entre outros
projetos que certamente teremos oportunidade de desenvolver.
Siga-nos em: www.facebook.com/cpcjviana

Tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Terra Mãe
No ano em que a Associação Terra Mãe celebrará o seu 16º aniversário, tomaram posse os novos
órgãos sociais desta Associação, para o quadriénio 2017/2020. Com Profissionalismo, Proximidade,
Transparência, Inovação e Eficácia, o objetivo é tornar prioritária a intervenção social de primeira
linha no concelho de Viana do Alentejo, que só será possível com a participação de toda a comunidade.
Ao longo destes anos, estar ao serviço da comunidade encontrando respostas eficazes e inovadoras que respondam às suas necessidades tem sido a nossa missão. Ser uma reconhecida Associação de referência na implementação de políticas e práticas de intervenção social, terapêutica
e educativa é o que nos propomos alcançar, com empenho e dedicação.
Temos a certeza de que, com o nosso trabalho e com a ajuda de todos, faremos o melhor com o
objetivo de ajudar as pessoas deste concelho.

O presidente da direção
João Penetra

Grupos de competências pessoais e sociais
No âmbito da parceria que o GASAL – Serviço de atendimento acompanhamento social, tem estabelecido com
o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e após
o diagnóstico realizado, este ano, optou-se por aplicar 2
programas de competências sociais:
1. Clube CC – Clube Crescer e Conviver – 2º ano - Escola
de Alcáçovas;
2. Virados do Avesso – 7º A –Escola de Viana do Alentejo.
Optamos por intervenções, o mais precoces possíveis,
tendo por finalidade o desenvolvimento das capacidades
relacionais, sócio afetivas, bem como o auto conhecimento, e uma visão positiva da vida por parte das crianças e
jovens.
Fazemo-lo desde 2004. Fazemo-lo porque acreditamos que
para um desenvolvimento integral, não podemos contar
apenas com um bom resultado escolar. Crescimento pleno e saudável implica uma convivência positiva com os

que nos rodeiam. Comprometemo-nos a fazer cada dia,
mais e melhor, COM as NOSSAS crianças e jovens.
A Equipa do GASAL
Susana Belga | Maria João Rodrigues
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Educação

Câmara atribui 50 bolsas de estudo a alunos do ensino superior
O Município de Viana do Alentejo atribuiu bolsas de estudo a 50 alunos do concelho que frequentam o ensino
superior, no ano letivo 2016/2017.
A Bolsa de Estudo por Carência Económica visa apoiar os
alunos no início e prosseguimento dos estudos, que comprovem ter dificuldades económicas e tenham aproveitamento escolar.
A Câmara Municipal de Viana do Alentejo pretende, deste
modo, minorar as dificuldades económicas sentidas por
alguns agregados familiares do concelho, que representam sérios obstáculos ao prosseguimento dos estudos por

parte dos seus educandos e garantir, assim, a igualdade
de oportunidades a todos os jovens, independentemente
da sua condição.
A atribuição da bolsa de estudo constitui, deste modo, um
instrumento de apoio ao percurso dos jovens, assumindo,
o Município, a educação como uma das prioridades e um
dos vetores estratégicos para o desenvolvimento integrado do concelho.
A Bolsa de Estudo é suportada integralmente pela Câmara
Municipal com o valor de 800€ por aluno e por ano letivo.

Atividades na pausa letiva na Páscoa no concelho
63 Crianças das três freguesias do concelho de Viana do
Alentejo participaram de 5 a 13 de abril, nas atividades de
tempos livres que tiveram lugar durante a pausa letiva da
Páscoa, promovidas pelo Município de Viana do Alentejo
e Junta de Freguesia de Alcáçovas, com o apoio do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Casa Maria
Vitória, Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo e
Monte do Sobral – Turismo Rural.
Destinado a crianças dos 6 aos 13 anos, o programa visou
proporcionar a ocupação de tempos livres em atividades
de lazer, desportivas e culturais, num ambiente de segurança e bem-estar. Todos os participantes, ao longo da
interrupção letiva da Páscoa, tiveram a oportunidade de
vivenciar novos estímulos e experiências, promovendo a
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cooperação e o relacionamento social entre si.
Entre as atividades desenvolvidas destaque para os jogos
tradicionais e coletivos, caminhada, atividades lúdicas nas
piscinas de Alcáçovas, matiné, zumba kids, jogos quiz, encontro intergeracional na Santa Casa da Misericórdia de
Viana do Alentejo, caça ao ovo da Páscoa, teatrando, expressão plástica, fotografia e visita à Casa Maria Vitória e
ao Monte do Sobral.
A pausa letiva da páscoa terminou, dia 13 de abril, com
uma visita de estudo à Quinta Pedagógica das Margaridas,
em Pegões, um espaço rural onde os mais novos tiveram
oportunidade de viver um dia no campo, conhecer melhor a natureza e tocar/conhecer os animais e as plantas.
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Tuna Popular junta seniores do concelho de Viana do Alentejo
Cerca de 50 elementos constituem a Tuna da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora (UPTE/
UE) – Polo de Viana do Alentejo, criada já este ano, com
seniores das três freguesias do Concelho.
A Tuna surgiu da vontade dos alunos que frequentam o
Polo de Viana do Alentejo que, para além de disciplinas
curriculares, gostariam de formar um grupo musical.
Orientada pelo professor Valter Loureiro, o grupo ensaia
todas as terças-feiras, entre as 11h00 e as 13h00, no Cineteatro Vianense. O repertório é constituído por música
popular portuguesa e as primeiras atuações estão agendadas para maio.
Recorde-se que o Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora (UPTE/
UE) tem no ano letivo em curso 230 alunos. Para além
do Clube de Saúde Sénior e da Hidroginástica, os alunos
do Polo de Viana do Alentejo dispõem de mais 8 cursos
– alfabetização, língua inglesa, informática sénior, grupo
de teatro sénior, oficina de bordados e costura, história e
cultura local e saúde e socorrismo (lecionados por professores voluntários) e, mais recentemente, uma tuna. As

aulas decorrem de novembro a junho, em cada freguesia,
de segunda a sexta-feira.
Entretanto, a Tuna tem atuações agendadas para 12 de
maio, em Évora, dia 19 de maio, em Viana do Alentejo, e
dia 11 de junho, em Aguiar, na Festa da Primavera, e ainda
dia 16 de junho, em Alcáçovas, durante a Semana Cultural.

Delegação de Barrancos visita Viana do Alentejo no âmbito da Universidade
Popular Túlio Espanca
No dia 31 de março, o Município de Viana do Alentejo
acolheu uma visita de trabalho de representantes de
Barrancos, liderados pela Vice-Presidente do Município,
Isabel Sabino, com o objetivo de obter mais informações
relativamente à prática desenvolvida pelo Polo de Viana
do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora.
O Presidente do Município de Viana do Alentejo, Benga
linha Pinto, frisou que, desde a sua criação em 2010, o
Polo tem incluído dezenas de cidadãos em atividades
diárias muito diversas em Aguiar, Alcáçovas e Viana do
Alentejo, desde a história e cultura local até à atividade
física. O autarca realçou que a ligação entre os vários Polos é positiva porque permite a partilha de experiências
e apropriação de boas práticas, destacando a liderança
exercida pela Universidade de Évora em todo o projeto,
mantendo a autonomia de cada um dos vários Polos existentes, nomeadamente Alandroal, Viana do Alentejo,
Portel, Canaviais e São Miguel de Machede, mas que gostaria de ver crescer nos próximos anos.
Bravo Nico, Diretor da Universidade Popular, destacou o

trabalho realizado pela Universidade não só nos aspetos
quantitativos, nomeadamente na abertura de novas escolas, bem como a intenção de crescimento da Universidade em termos do número de alunos e de criação de
novos Polos, mas também qualitativamente, referindo a
modernização da estrutura tecnológica através da criação
de uma plataforma virtual para os alunos.
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Summer 2017 com mais vagas
De 26 de junho a 1 de setembro tem lugar a 7ª edição
do Summer, um programa de férias destinado a crianças
dos 6 aos 13 anos. Nesta edição do certame mantem-se o
mesmo número de quinzenas que em 2016, cinco, mas o
número de vagas passa de 45 para 60, em cada quinzena,
nas três freguesias do concelho.
Este ano haverá, também, novas atividades. Para além das
habituais visitas de estudo, muito apreciadas pelas crianças, o Summer contempla teatro, diversas oficinas, ate
liers de pintura e muitas atividades desportivas.
O programa de tempos livres termina no dia 1 de setembro com o acampamento Summer End que junta, na
Quinta da Joana, jovens, monitores e voluntários, das três
freguesias, para um convívio saudável.
Recorde-se que no ano passado participaram no Summer
cerca de 200 crianças e 40 monitores e voluntários.

O Summer é promovido pelo Município de Viana do
Alentejo e Junta de Freguesia de Alcáçovas e conta com o
apoio de diversas entidades/associações do concelho.

Crianças do concelho celebram Dia da Árvore
No âmbito do projeto educativo municipal “Oficina do
Ambiente” iniciado no ano letivo de 2014, os alunos do
pré-escolar e 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo participam de 24 de abril a 3 de maio, na Semana do Dia Mundial da Árvore e da Água 2017, atividade
prevista para março mas que, devido às condições meteorológicas, foi adiada.
Durante a semana, os alunos do pré-escolar e 1º ciclo vão
participar numa atividade que adaptando a técnica “Yarn
Bombing” às suas faixas etárias, consiste em decorar/re
vestir árvores com mensagens escritas e desenhadas em
pacotes de leite entrelaçando-as com tecido em trapilho.
Para o ano letivo em curso, o tema do projeto educativo
municipal incide na paisagem e é em torno desta temática que os alunos abordam o ambiente, nomeadamente, a
importância da sua valorização e preservação enquanto
património natural do concelho.
Participam no projeto cerca de 344 crianças e 19 professores e educadores.
A iniciativa, da responsabilidade do Município de Viana
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do Alentejo, conta entre outros, como parceiros, com a
Fraternidade de Nuno Álvares – Associação dos Antigos
Filiados no Corpo Nacional de Escutas de Alcáçovas, Banco
Local de Voluntariado e Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora.
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Associação de Pais e Encarregados de Educação
Viana do Alentejo e Aguiar
Caros Pais,
Como Associação de Pais de Viana do Alentejo e de Aguiar
e preocupando-nos com a saúde e bem-estar das crianças
do nosso concelho surgiu-nos recentemente uma preocupação manifestada por pais e crianças da nossa comunidade no que diz respeito à alimentação que é facultada na
cantina das nossas escolas.
É do conhecimento geral que uma alimentação rica e variada é fundamental para o bem-estar físico do ser humano
e no caso das crianças, que estão em crescimento e desenvolvimento, essa necessidade ainda é mais perentória,
uma vez que uma alimentação desregrada e desadequada,
pode causar vários problemas de saúde como a obesidade,
a diabetes, entre outras. Para evitar que surjam este tipo
de problemáticas, a alimentação deve ser rica e variada
e ingerida em quantidade e variedade adequadas. Como
nos foi dado a conhecer as refeições servidas nas nossas
escolas não estão a cumprir todos os requisitos de uma
alimentação saudável, sendo que por vezes a sua composição e valor nutricional não são as mais adequadas às
necessidades das crianças. Como constatámos que existem estas lacunas, decidimos dar o nosso contributo para
a resolução desta situação, contratando os serviços de um
especialista em nutrição, para que em conjunto com a

escola possa elaborar um conjunto
de ementas que se adequem às necessidades nutricionais das nossas
crianças. É nosso objetivo que desta forma as refeições passem a ser,
sob o ponto de vista nutricional,
mais saudáveis e mais equilibradas.
Julgamos de extrema importância
esta ação, pois ela irá certamente
beneficiar a saúde das nossas crianças e o seu bem-estar físico, pois
um corpo são terá uma mente sã e é assim que queremos
que as nossas crianças cresçam, saudáveis a nível físico,
psíquico e emocional e que sejam felizes.
Uma comunidade unida é uma comunidade mais forte
e se nos juntarmos poderemos fazer mais e melhor pela
vida das nossas crianças.
Até breve
A Associação de Pais

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

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Alcáçovas
Associação de Pais de Alcáçovas associa-se a iniciativa de prevenção de consumos
O consumo abusivo de drogas
lícitas e ilícitas é uma preocupação constante na nossa
sociedade atual, pois tratase de um fenómeno que tem
crescido significativamente sobretudo ao nível dos jovens e
adolescentes. O álcool, o tabaco e a marijuana ou erva, são
as drogas mais populares entre
os adolescentes e funcionam
muitas vezes como porta de entrada para outras substâncias mais aditivas como a heroína e/ou cocaína. Todas
estas drogas causam dependência (segundo a O.M.S.), provocando danos físicos e emocionais, na maioria das vezes
irreversíveis.
Conscientes disto, a Associação de Pais da Escola Básica de
Alcáçovas tem sempre presente nas suas preocupações e
abordagens uma intervenção na prevenção dos consumos
deste tipo de substâncias, através sobretudo de ações de
informação e sensibilização.
Assim sendo, a Associação de Pais não poderia deixar de
se associar à Rede de Parceiros de Prevenção do Alcoolismo do Concelho de Viana do Alentejo, na Ação de Sensibilização para os Consumos de Drogas Lícitas e Ilícitas, que
decorreu no passado dia 29 de março na Escola Básica de
Alcáçovas durante a semana do Agrupamento.
Esta Rede representa as várias entidades/instituições do
Concelho e tem como objetivos a prevenção, deteção e

encaminhamento de situações de consumo abusivo de
drogas, lícitas e/ou ilícitas, como sejam o álcool, estupefacientes, entre outras. Foi neste âmbito que levou a
cabo esta iniciativa aberta ao público, que contou com o
seguinte programa:
18h30 - Receção a pais e professores (Sala polivalente)
18h50 - Apresentação de trabalhos dos alunos das turmas do 9º ano
19h30 - Debate enquadrador do tema com a presença de
elementos da Rede
20h00 – Exibição de dança “Presos em nós” dinamizado
por alunas da ACRA
20h30 - Encerramento da atividade com entrega de folhetos informativos
Foi um fim de tarde muito bem passado, a falar descontraidamente de assuntos sérios, trabalhando a consciencialização de todos para um tema que é de todos.
Bem hajam
A Associação de Pais da Escola Básica de Alcáçovas
Apareçam, CONTAMOS COM TODOS!!
Contato: apaisebi.jialcacovas@gmail.com
Bem hajam
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola de Alcáçovas
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Município assinala restauração do concelho
Cento e dezanove anos depois, o Município de Viana do
Alentejo assinalou no passado dia 13 de janeiro, mais um
aniversário sobre a restauração do Concelho, extinto em
1895. Para assinalar a data, o Município de Viana do Alentejo agraciou três associações do concelho – Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo,
Associação Tauromáquica Alcaçovense e Associação Galopar & Pedalar Clube – com a medalha de honra pelo seu
trabalho em prol da vida social, cultural e desportiva do
concelho. Na sessão solene que teve lugar no Cineteatro
Vianense, foram também assinados dois protocolos no âmbito dos projetos “Rota Tons de Mármore” e “Pedreira dos
Sons”. E, foi ainda apresentado o “Percurso Turístico do
Património Oleiro de Viana do Alentejo – Rota da Olaria”.

As comemorações do 13 de janeiro incluíram também a
inauguração da exposição “Três gerações de um mesmo
ofício: Família Agostinho”, no Castelo de Viana do Alentejo, bem como a final do Torneio de Sueca organizada pela
Sociedade Vianense, e um Torneio de Malha, promovido
pelo Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar.
O Cineteatro Vianense foi palco do espetáculo musical
com os “Monda”, o espetáculo de dança “Eu, Florbela”, organizado pela Classe de Dança da Associação Equestre de
Viana do Alentejo e ainda a exibição de curtas-metragens
do programa “A Música Portuguesa a Gostar dela Própria”
com a presença do realizador Tiago Pereira e dos Grupos
Corais do Concelho, numa organização da Associação de
Cantares Populares “Seara Nova”.

Livro sobre forais manuelinos apresentado em Viana do Alentejo
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Foi apresentado no passado dia 14 de janeiro, na Sociedade
Vianense, o livro “Os Forais Manuelinos de Aguiar e de
Viana do Alentejo: 500 anos”, da autoria de Fátima Farrica e Francisco José Baião. Com chancela da Caleidoscópio, a obra foi editada pela Câmara Municipal de Viana do
Alentejo com o apoio das Juntas de Freguesia de Aguiar
e de Viana do Alentejo e da Santa Casa da Misericórdia
de Viana do Alentejo. A iniciativa surgiu no âmbito das
Comemorações dos 500 anos da atribuição destes forais
que tiveram lugar no ano passado com um conjunto de
atividades que culminou com a apresentação desta obra,
e foi incluída no programa das Comemorações do 119º
aniversário da Restauração do Concelho que decorreu
de 13 a 15 de janeiro. As comemorações da atribuição dos

forais visaram o conhecimento sobre o passado de duas
das freguesias do concelho e a sensibilização para a importância da preservação do seu património, quer junto
da população, quer junto de quem visita o concelho. Presentes no lançamento do livro estiveram, para além da
autora Fátima Farrica e de Joana Baião, em representação,
de Francisco Baião, o outro autor da obra, o presidente
do Município de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, o
presidente da Junta de Freguesia de Aguiar, António Inácio Lopes, o presidente da Junta de Freguesia de Viana
do Alentejo, Joaquim Viegas, e o diretor da editora Caleidoscópio, Jorge Ferreira. O livro de 237 páginas está dividido em 4 partes: Aguiar entre os séculos XIII e XVI, o
nascimento de Viana, no tempo dos forais manuelinos e
o fac-símile, onde se reproduzem os textos dos forais de
Leitura Nova outorgados pelo rei D. Manuel I, em 1516. A
edição deste livro vem ainda no seguimento do projeto
Conhecer a História, iniciado pelo Município de Viana do
Alentejo, em 2013, com o apoio das Juntas de Freguesia e
que visa a investigação, a preservação e a divulgação da
história e do património do concelho.

viana do alentejo | boletim municipal

Medalhas comemorativas dos forais de Aguiar e de Viana do Alentejo

No passado dia 14 de janeiro, na Sociedade Vianense,
foram apresentadas as medalhas comemorativas dos
500 anos dos Forais Manuelinos de Aguiar e de Viana do
Alentejo, da autoria do escultor José Teixeira.
As medalhas foram concebidas com base nos elementos

identitários e patrimoniais do concelho e de cada freguesia. A medalha alusiva aos 500 anos do foral de Viana
tem como fio condutor a ideia de Viana como terra fértil,
propícia ao cultivo de cereais, olival e vinha e a abundância de água. Já a medalha de Aguiar baseia-se no foral
atribuído há 500 anos, recorrendo à imagem fac-símile
utilizando uma das esferas armilares, o caracol, a flor, as
borboletas e outros motivos identitários do lugar, ligados, nomeadamente, ao cultivo do olival, à abundância de
água e ao monumento megalítico (Anta).
Tal como a edição do livro “Os Forais Manuelinos de Agui
ar e de Viana do Alentejo: 500 anos”, também a edição
das medalhas surgiu no âmbito das Comemorações dos
500 anos da atribuição destes forais que tiveram lugar ao
longo do ano passado.

10º Encontro da Rede Europeia de Sítios de Paz em Alcáçovas
O Paço dos Henriques, em Alcáçovas, acolhe no próximo
dia 26 de maio, o 10º Encontro da Rede Europeia de Sítios
de Paz, na qual participam 12 delegações, membros da
European Network of Places of Peace (Rede Europeia de
Sítios de Paz).
A rede tem como finalidade contribuir para a valorização
dos diversos lugares da Europa onde foram assinados
tratados e convenções de paz, criar a European Peace
Route (Rota Europeia de Paz) que ligue todos os lugares
membros da Associação, bem como celebrar parcerias
com universidades para a promoção da defesa da paz.
O Município de Viana do Alentejo é membro da Rede
Europeia de Sítios de Paz desde o final do ano passado,
tendo recebido o certificado a 6 de fevereiro último. Em
Portugal, só Alcáçovas e Evoramonte fazem parte desta
rede de paz, uma vez que, são as únicas localidades onde
foram assinados tratados de paz, requisitos essenciais
para se ser membro desta rede europeia.
Na assembleia geral marcada para o Paço dos Henriques
vão participar delegações da Bulgária, Alemanha, Croácia,

Lituânia, Holanda, Eslováquia, Polónia, Hungria e Portugal. No dia 27 de maio, as várias delegações vão visitar, durante a manhã, Evoramonte e assistir à sessão comemo
rativa dos 183 anos da Assinatura da Convenção. Durante
a tarde, visitam Évora e, o último dia do 10º Encontro
da Rede Europeia de Sítios de Paz, termina, em Viana do
Alentejo, com um jantar, após o qual assistem à iniciativa
“Pedreira dos Sons”.
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“Três gerações de um mesmo ofício” em exposição

Foi inaugurada no passado dia 13 de janeiro, pelas 18h00,
no Castelo de Viana do Alentejo, a exposição “Três ge
rações de um mesmo ofício: Família Agostinho”.
A exposição surgiu no âmbito das comemorações do 119º
aniversário da Restauração do Concelho de Viana do
Alentejo e pretendeu prestar homenagem à olaria tradicional de Viana do Alentejo.
Centrada em três gerações de oleiros da família Agostinho
– Baltasar Agostinho, Feliciano Branco Agostinho e Feliciano Mira Agostinho – a exposição apresentou estes três
nomes da olaria local, enaltecendo os seus contributos no
seio de um ofício que marcou o ritmo histórico-cultural
desta vila alentejana.

Da estrutura patriarcal baseada na instrução geracional
ao ensino industrial da Escola Médico de Sousa, estes três
homens são exemplos de um conhecimento considerado,
hoje, arte, devidamente valorizado nas suas várias ver
tentes e abordagens.
A exposição, promovida pelo Município de Viana do
Alentejo e pela Junta de Freguesia local com o apoio da
Direção Regional de Cultura do Alentejo esteve patente
ao público até ao passado dia 12 de março.
Recorde-se que recentemente teve início o curso de oleiro
com a participação de 16 formandos (ver pág. 12).

Exposição sobre ilustração infantil no Castelo de Viana
Foi inaugurada no passado dia 24 de março, no Castelo de
Viana do Alentejo, pelas 18h00, a exposição “A Vaquinha
Violeta e o Coelho Malaquias e A Andorinha Filó e o Urso
Serafim”, de Sandro Parreira.
A exposição de ilustração infantil resulta de um projeto
educativo iniciado em 2009 destinado a crianças do 1º
ciclo. Baseado em duas histórias infantis de Teresa Varatojo, criadas, especialmente, para integrar propostas de
dinamização de dois monumentos históricos, os Castelos
de Viana do Alentejo e de Evoramonte, este projeto serviu
de base para o trabalho de Sandro Parreira, formado em
pintura pela Universidade de Évora. O projeto resultou
na edição de dois livros com diversa informação histórica
que contêm um jogo sobre, neste caso, o Castelo de Viana
do Alentejo.
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Recorde-se que esta exposição integra o ciclo anual que
o Município promove em colaboração com a Junta de
Freguesia Viana, com o apoio da Direção Regional de
Cultura do Alentejo. Uma parceria que, segundo Ana Cristina Paes, Técnica Superior da Direção Regional de Cultura
do Alentejo, “é importante pois permite manter a gestão
e atividade regular no Castelo de Viana do Alentejo”.
Também o presidente da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo, Bengalinha Pinto, realçou a importância do ciclo
de exposições que visa, na sua opinião, “valorizar os artistas do concelho e o seu trabalho, mas também promover os produtos endógenos dando-os a conhecer a
todos aqueles que nos visitam”.
A exposição está patente ao público até dia 28 de maio
entre as 10h00 e as 13h00 e das 14h00 às 18h00.
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Presépios em exposição no antigo posto de turismo de Viana
Entre 17 de dezembro de 2016 e 6 de janeiro de 2017 esteve
patente ao público, no antigo Posto de Turismo, na Praça
da República, em Viana do Alentejo, a exposição “Presépios Tradicionais (e outros que tais)”, promovida pelo Município de Viana do Alentejo, Polo de Viana do Alentejo
da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de
Évora e Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
Em exposição estiveram presépios executados em diversos materiais, desde os mais tradicionais aos mais inova-

dores.
Recorde-se que o primeiro presépio constituído por figuras de barro terá sido construído em 1223, por São Francisco de Assis. Esta prática começou por se disseminar
pelos templos cristãos durante a Idade Média e, durante o
período do Renascimento, começa a instituir-se no mundo profano, ganhando adeptos entre os reis e nobres. Um
hábito que se espalhou pelos quatro cantos do mundo.

Carnaval animou pequenos e graúdos no Concelho
Pequenos e graúdos fizeram a festa no concelho de Viana
do Alentejo, nos desfiles de Carnaval que tiveram lugar
nos dias 24, 26 e 28 de fevereiro.
Os mais pequenos, alunos do pré-escolar e 1º ciclo, foram
os primeiros a sair à rua para dois desfiles organizados
pelo Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, onde
não faltou cor, alegria e muita fantasia, um em Alcáçovas,
outro em Viana do Alentejo. Em Aguiar, as crianças do
pré-escolar e os alunos do 1º ciclo juntaram-se no Largo
25 de abril para a realização de pequenas brincadeiras de
carnaval que animaram a freguesia.
Dia 26, à tarde, as ruas de Viana do Alentejo voltaram a

ter animação e brincadeira no cortejo organizado pela
Secção O Restolho, da Associação Seara Nova, com prémios para os 3 primeiros classificados e prémios de participação para os restantes grupos.
Dia 28 e cumprindo, mais uma vez a tradição, também
a Associação de Jovens de Alcáçovas promoveu o XXIII
Corso Carnavalesco que a partir das 15h00, percorreu algumas artérias da vila.
Os desfiles de carnaval contaram com o apoio do Município de Viana do Alentejo e das Juntas de Freguesia de
Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo.
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Gala dos Campeões da Associação Regional do Baixo Alentejo de Pesca
Desportiva realizou-se em Viana do Alentejo
No passado dia 21 de janeiro, a Associação Regional do
Baixo Alentejo de Pesca Desportiva realizou a XIV Gala dos
Campeões em Viana do Alentejo contando com o apoio
da Câmara Municipal e do CAP de Viana do Alentejo. A
Gala teve como objetivo homenagear os atletas campeões
de pesca desportiva da época anterior. Durante a manhã
realizou-se uma visita ao Castelo de Viana do Alentejo,
Santuário de Nossa Senhora D’Aires, Paço dos Henriques
e Museu do Chocalho em Alcáçovas. Após a realização de
um almoço convívio, seguiu-se a entrega de prémios dos
respetivos campeonatos regionais de rio e mar.
O Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Pesca Des
portiva (FPPD), agradeceu o convite à Associação Regional
e deu os parabéns pela organização de eventos de pesca desportiva ao longo da época anterior, destacando o
Campeonato do Mundo de Pesca Embarcada ao Achigã,
bem como pela colaboração estabelecida com a Federação,
referindo que em breve a Federação irá premiar esta Associação. Continuou dando os parabéns aos campeões regionais e saudou todos os atletas que participaram nos
diversos campeonatos. Valorizou os atletas, dirigentes dos
clubes, pais e familiares que muitos esforços fizeram para
obtenção de resultados. Agradeceu ainda às autarquias
envolvidas que contribuíram para que os seus atletas
tenham obtido uma boa prestação desportiva. Referiu a
colaboração que a Associação tem tido com a Federação,
contando com o seu empenho para que a modalidade
aumente o número de atletas nos campeonatos nacionais
e seleções.

O Presidente da Câmara agradeceu à Associação por ter
escolhido Viana do Alentejo para realizar a XIV Gala dos
Campeões. Referiu que o Município de Viana do Alentejo
apoia o desporto em geral, e a pesca desportiva em particular, através do seu Regulamento Municipal de Apoio à
Atividade Desportiva. Tendo o clube local vencido os três
campeonatos regionais individuais na modalidade Rio
desde 2014, deu os parabéns aos atletas e referiu que isso
só é possível com o apoio de todos os elementos do clube.
Continuou referindo que tem existido uma parceria entre
o Município e o CAP de Viana do Alentejo no âmbito de
ocupação de tempos livres nas férias, sendo promovido
aí o primeiro contato das crianças e jovens com a pesca
desportiva. Finalmente, referiu a disponibilidade do Município para a criação de uma pista de pesca no concelho
de Viana do Alentejo.

CAD “Os Vianenses”
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Dia 28 de janeiro, o Pavilhão Municipal de Viana do
Alentejo foi palco dos Campeonatos Regionais Individuais
e Pares de Ténis de Mesa, evento que reuniu dezenas de
jovens da região do Alentejo.
No sábado foram disputados mais de 80 jogos, nas categorias masculinos de juniores e cadetes. Segundo os
responsáveis do CAD “Os Vianenses“, estes torneios no
Pavilhão Municipal de Viana do Alentejo, são um dado
adquirido em termos regionais, tendo em conta as condições e o nível de organização. “Estamos confiantes que
no futuro serão organizadas mais edições de muita qualidade”, asseguraram.
A Prova Individual de Juniores foi ganha por Edilson Ro
drigues (CP Serpa) e em pares foram vencedores Edilson

Rodrigues / Miguel Picareta (CP Serpa).
A Prova Individual de Cadetes foi ganha por Tiago Ventura (Luso) e em pares foram vencedores Tiago Ventura /
Tiago Mourão (Luso)
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Benjamins do Sporting de Viana vencem Taça Distrital em futsal
A equipa de benjamins do Sporting Clube de Viana do
Alentejo venceu, no passado dia 25 de fevereiro, a Taça
Distrital 2016/2017 em futsal.
No jogo, realizado no pavilhão da Malagueira, em Évora, o
Sporting Clube de Viana do Alentejo derrotou o Bairro da
Torregela, por 4 – 8.
Numa final disputada a duas mãos, a equipa de Viana

venceu em casa a 1ª mão, por 8 – 0. De sublinhar a participação de jogadores ainda “traquinas” na equipa que
venceu a Taça e que irá disputar a Supertaça Distrital.
Recorde-se que há 4 épocas seguidas que o Sporting de Viana, neste escalão, orientado por Fábio Pereira, conquista
a Taça Distrital.

Sporting de Viana organiza “Viana Cup”
O Campo de Jogos João de Sousa Faria e Melo, em Viana
do Alentejo, recebeu nos dias 14 e 15 de abril, a 1ª edição
do torneio juvenil Viana Cup, nos escalões de benjamins
e infantis.
Para além da formação da casa, o Sporting Clube de Viana
do Alentejo, marcaram presença no torneio o Clube de
Futebol “Os Belenenses”, o Sport Lisboa e Évora, o Spor
ting Clube de Cuba, o Moura Atlético Clube, o Juventude
Sport Clube e o Lusitano Ginásio Clube.
A primeira edição do torneio foi organizada pelo Spor

ting Clube de Viana do Alentejo e contou com o apoio do
Município de Viana do Alentejo e do Núcleo Sportinguista
“Os Leões” de Viana do Alentejo.
A primeira edição do Viana Cup gerou impacto na economia local. Para além das 7 equipas e restante comitiva
técnica, a presença de familiares dos jovens atletas fezse sentir-se no comércio local. Algumas unidades de alojamento do concelho registaram taxas de ocupação muito
elevadas. O mesmo cenário aconteceu na restauração nos
dias 14 e 15 de abril.
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Desporto | Juventude
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Dia do Desporto Sénior
Alunos do Clube de Saúde Sénior participaram no passado
dia 7 de abril, no “Dia do Desporto Sénior” promovido pela
Câmara Municipal de Viana do Alentejo.
Cerca de 500 participantes oriundos de Évora, Grândola,
Reguengos de Monsaraz, Viana do Alentejo e Aljustrel desenvolveram um conjunto de atividades desportivas que
incluíram estações e workshops, durante a manhã, no
Complexo Desportivo de Évora.
Depois do almoço convívio no Jardim Público, as várias
delegações desfilaram e apresentaram as suas atividades,
na Arena D’Évora.

Aulas na Piscina de Alcáçovas

As aulas de Adaptação ao Meio Aquático (AMA) e de
Aprendizagem, decorrentes nas Piscinas Municipais de
Alcáçovas, têm registado uma assiduidade interessante
na presente época. Devido à adesão avultada e à heterogeneidade de idades dos alunos participantes nas aulas

de AMA, criaram-se condições para que existissem duas
turmas a serem lecionadas paralelamente. Relembra-se
que os munícipes até aos 10 anos de idade, inclusive, não
pagam inscrição para participarem nas aulas e/ou na utilização livre, estando o acompanhante da criança também
isento de qualquer pagamento.
As aulas de Aprendizagem decorrem com uma participação também muito positiva, o que poderá aumentar
com a cedência de transporte para os interessados nestas
duas modalidades referenciadas.
Os horários de partida para as piscinas de Alcáçovas são
os seguintes:
- Aguiar, 17h30, no Largo 25 de abril;
- Viana do Alentejo, 17h45, no Largo 25 de abril.
O transporte de regresso será efetuado após o términus
das aulas na piscina, com partida prevista para as 20h00.

Volta ao Alentejo em Bicicleta no Concelho de Viana do Alentejo
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O Concelho de Viana do Alentejo foi palco de mais uma
passagem da Volta ao Alentejo em Bicicleta que decorreu
de 22 a 26 de fevereiro, com um pelotão de 152 ciclistas de
19 equipas, a sua maioria estrangeiras.
A 5ª e última etapa da prova, que ligou Ferreira do Alentejo a Évora, num total de 170 quilómetros, e que sagrou
vencedor o espanhol Carlos Barbero da Movistar, passou
em Viana do Alentejo e Alcáçovas.
A “Alentejana”, com uma distância de quase 900 quilóme
tros foi organizada em conjunto pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) e pela Podium
Events e teve como parceira oficial a Junta de Freguesia
de Alcáçovas.

Formação e Emprego
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Segurança Higiene e Saúde no Trabalho - Primeiros Socorros
É atribuída às entidades empregadoras a responsabilidade
de prestar cuidados de primeiros socorros aos trabalhadores que sofrem acidentes/incidentes de trabalho e,
por isso, as entidades devem estar munidas de caixa/mala
ou armário de primeiros socorros.
Na ausência de conteúdo legal relativo à localização e ao
conteúdo da caixa/mala ou armários de primeiros socorros, a Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu a informação
técnica 1/2009, onde definiu princípios base de orientação
genérica para estas questões, nomeadamente:
- A caixa/mala ou armário de primeiros socorros deve ser
devidamente sinalizada e estar em local acessível;
- A localização da caixa/mala ou armário de primeiros
socorros deve ser conhecida por todos os trabalhadores;
- O conteúdo mínimo deverá consistir em Compressas
de diferentes dimensões, Pensos rápidos, Rolo adesivo,
Ligadura não elástica, Solução anti-séptica (unidose),
Álcool etílico 70% (unidose), Soro fisiológico (unidose),

Tesoura de pontas rombas, Pinça e Luvas descartáveis
em latex.
Durante o mês de março de 2017, o Município de Viana
do Alentejo procedeu à revisão das caixas de primeiros
socorros presentes em todos os seus edifícios. Foram verificadas as datas de validade dos componentes e reposto o
material em falta. No âmbito de otimizar a prevenção e
atendendo às especificações de alguns locais de trabalho
(onde a probabilidade de acidente é maior), reforçou-se o
conteúdo com um termómetro e um aparelho de medir
a tensão.
A existência de caixa/mala ou armários de primeiros socorros nos locais de trabalho é uma medida preventiva
para todos os tipos de acidentes. Se nos acidentes mais
pequenos pode permitir minimizar os danos e prestar
cuidados básicos, outros há em que podem ajudar a salvar vidas.

Deco e Câmara de Viana do Alentejo reforçam os direitos dos consumidores
em 2016
A DECO - Delegação Regional de Évora, no âmbito do
protocolo vigente com a Câmara Municipal de Viana do
Alentejo, registou no ano de 2016, um aumento de quase
105% de pedidos de intervenção relativamente a 2015.
O Gabinete de Apoio ao Consumidor no Município de Viana do Alentejo recebe na tarde da última sexta-feira de
cada mês, uma jurista da DECO Évora que, no Balcão Municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, atende
os munícipes do concelho, prestando informação e apoio
na resolução de conflitos de consumo e em situações de
sobre-endividamento das famílias. Este atendimento é
gratuito aos consumidores.
Em resultado do protocolo com o Município de Viana do
Alentejo, verificou-se durante o ano de 2016, um aumento
do número de reclamações apresentadas pelos munícipes
consumidores de Viana do Alentejo, tendo sido registados
61 pedidos de intervenção, número muito superior ao de
2015 em que se registaram 30 pedidos. As comunicações
eletrónicas (41%), a compra e venda (20%) e ainda as
questões do sobre-endividamento (16%,) foram os temas

que lideraram as reclamações neste último ano.
A DECO e a Câmara têm desenvolvido uma parceria vantajosa para que os consumidores de Viana do Alentejo
resolvam os seus conflitos de consumo e beneficiem de
melhor informação para fazer as escolhas de consumo
mais acertadas e fazer uma melhor gestão do seu orçamento. Para isso, têm sido também dinamizados espaços
de informação em rádios locais oferecendo um maior
acesso dos consumidores à informação.
Ao abrigo do protocolo com a Câmara Municipal, os
munícipes do concelho poderão beneficiar de apoio da
DECO estabelecendo, para o efeito, contacto prévio com
a Autarquia a fim de realizarem marcação para o atendimento mensal, através do contacto telefónico 266 930 010.

Funções:

Objetivos:

- Apoiar jovens e adultos desempregados no seu percurso de
inserção profissional;
- Apoiar jovens e adultos desempregados no seu percurso de
reinserção no mercado de trabalho.
- Promover a proximidade de respostas de combate ao desemprego no concelho.

População - alvo:

- Jovens à procura do 1º emprego;
- Desempregados à procura de novo emprego e/ou de reconversão profissional;
- Ativos em risco ou não de desemprego.

- Divulgação das ofertas de emprego, ou estágios, oferecidas
pelas empresas e instituições da região;
- Sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego,
qualificação profissional, reconhecimento, validação e certificação de competências e de empreendedorismo;
- Promover a articulação com entidades de formação internas
(Centros de Formação Profissional) e externas ao IEFP, IP;
- Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao
emprego, qualificação e empreendedorismo é outro dos
serviços prestados pelo GIP;
- Ajuda especializada aos utentes ao nível de técnicas de procura de emprego.
GIP - Gabinete de Inserção Profissional
De 2ª a 6ª Feira das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Câmara Municipal de Viana do Alentejo | Rua Brito Camacho, 11
7090-238 Viana do Alentejo | Tel.: 266 930 013
www.cm-viandoalentejo.pt | gip@cm-vianadoalentejo.pt
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Promoção do Concelho

BTL

Município de Viana do Alentejo presente na BTL 2017
O Município de Viana do Alentejo, à semelhança de anos
anteriores, voltou a marcar presença na BTL – Feira Internacional de Turismo que decorreu de 15 a 19 de março, na
FIL, em Lisboa.
A promoção do concelho de Viana do Alentejo, tal como
sucedeu na edição anterior, surgiu integrada na Turismo
do Alentejo e Ribatejo e serviu para promover as potencialidades do concelho.

Viana do Alentejo é membro fundador.
O stand do município teve ainda muitas surpresas, estabelecendo uma interação com os visitantes.
Recorde-se que a BTL é o maior evento de promoção turística realizado no nosso país e oferece aos profissionais
a oportunidade de conhecer o mercado nacional e internacional e tudo o que de melhor temos por cá. Ao público
em geral a BTL oferece a oportunidade de escolher novos
destinos de férias.

Dias 17 e 18 o Município de Viana do Alentejo promoveu e
divulgou a XVII Romaria a Cavalo que tem lugar de 26 a
30 de abril, e que liga os concelhos da Moita e de Viana do
Alentejo. Divulgou ainda as suas potencialidades e o artesanato caraterístico (olaria e chocalhos) de modo a atrair,
cada vez mais, visitantes com vista ao desenvolvimento e
apoio da economia local. No dia 17 teve lugar um atelier
de pintura (olaria), com Maria Rosa Gaio e, no dia 18, foi a
vez do atelier de produção de chocalhos em miniatura a
cargo da empresa Chocalhos Pardalinho.
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A doçaria também não foi esquecida, com a apresentação
de doces conventuais e palacianos do concelho dia 15,
num momento denominado “Doce de Concelho”.
Já antes, no dia 16, foi apresentada a Rota da Estrada Nacional 2, que liga Chaves a Faro, e da qual o Município de

BTL

BTL

BTL
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Promoção do concelho junto das estações de televisão
A convite da AlenStage Agency e de produtoras de te
levisão da SIC e RTP, o Município de Viana do Alentejo
marcou presença em diversos programas de televisão,
onde promoveu mais uma edição da Romaria a Cavalo,
bem como a gastronomia/doçaria, o artesanato e a suas
tradições.
Para além da presença nos bastidores do programa “Agarra a Música” da SIC, o Município esteve presente na receção aos cerca de 500 convidados do Festival da Canção
que teve lugar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e ainda
no aniversário do ator Ruy de Carvalho, no Casino do Estoril.
A promoção da Romaria a Cavalo passou ainda pela Moda
Lisboa, pelos bastidores do programa Got Talent Portugal,
no Teatro Politeama, pela peça “Amália” de Filipe la Féria,
pelo Estádio da Luz, pelo concerto de Tony Carreira, no
Casino do Estoril, e ainda nas gravações do novo videoclip
promocional do cantor.
Estas ações de promoção do concelho e da região conta-

ram com o apoio da Turismo do Alentejo e Ribatejo, do
Grupo Diário do Sul, da empresa Chocalhos Pardalinho, da
empresa Margarida Ilhéu – Confeitaria, Unipessoal Lda, da
Casa Maria Vitória, da Artequestre e da Carzone.

Promoção da Romaria a Cavalo no Alentejo
O Município de Viana do Alentejo promoveu mais uma
edição da Romaria a Cavalo em Monsaraz, Beja e Évora,
dias 26 de março, 1 e 8 de abril, respetivamente.
A promoção foi efetuada com recurso a uma charrete a
que se juntou a distribuição de folhetos sobre o evento
que se realiza de 26 a 30 de abril.
Em Monsaraz a promoção da Romaria a Cavalo teve lu-

gar durante o Monsaraz Natur Trail, com a distribuição
de folhetos aos cerca de 1350 participantes, muitos deles
espanhóis, e também no interior da vila medieval.
Em Beja a distribuição de flyers do evento foi efetuada
nas Portas de Mértola e, em Évora, cidade património
mundial, o local escolhido foi o Largo Joaquim António de
Aguiar, junto ao Teatro Garcia de Resende.

Postos de Turismo - 1º trimestre em números
O Concelho de Viana do Alentejo é um destino cada vez
mais procurado, a comprovar pelo número de turistas
que acedem diariamente aos Postos de Turismo de Viana
do Alentejo e Alcáçovas.
No último trimestre, entre janeiro e março, 1338 visitantes
procuraram informações no Posto de Turismo de Viana
do Alentejo, situado no Castelo, na sua maioria portugueses. Destes, apenas 221 são turistas estrangeiros oriundos, nomeadamente de Inglaterra, França e Alemanha.
Em janeiro solicitaram informações sobre o concelho 356
visitantes, em fevereiro, esse número aumentou para 360
e, em março último, o valor quase que duplicou, passando
para 622 turistas.
No mesmo período passaram pelo Posto de Turismo de
Alcáçovas, situado no Paço dos Henriques, 751 visitantes,

também na sua maioria de nacionalidade portuguesa. 222
Turistas acederam ao Posto de Turismo em janeiro, 331 em
fevereiro e 198 no mês de março. Os estrangeiros foram
principalmente espanhóis, alemães e ingleses. O Paço dos
Henriques totaliza já, desde a sua abertura, 3250 turistas.
Estes resultados são fruto de uma forte aposta do Município de Viana do Alentejo na promoção do património material e imaterial, da gastronomia/doçaria, do artesanato
e das tradições do concelho, especialmente com a participação em diversos certames regionais e nacionais.
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Saúde

Aquecimento Global
É frequente lermos notícias sobre mortes causadas por
violentas tempestades que acontecem um pouco por
todo o mundo. Também começa a ser frequente vermos
na televisão o espectáculo terrível de comunidades em
movimento, desalojadas do seu território por fenómenos
meteorológicos.
Se nos interessarmos por estas coisas, encontraremos
relatórios credíveis a dar conta do aumento das temperaturas, da perda de gelo glaciar e polar, da acumulação
atmosférica de gases com efeito de estufa, da subida do
nível do mar.
Até parece que a Terra está como os cães, no calor do
verão, a sacudir as pulgas…
Realmente a Terra está a aquecer muito mais do que seria
previsível se só estivessem em acção os mecanismos habituais de regulação térmica. O problema reside no facto
de a estes mecanismos normais se ter juntado o chamado
“efeito estufa” causado pelos gases emitidos pela actividade humana. Não é por acaso que este ano as papoilas
e os lírios do campo chegaram com quase um mês de
avanço.
E que gases são estes? São gases perfeitamente normais
– dióxido de carbono, óxido nitroso, metano e gases fluorados. Os três primeiros fazem parte da maioria dos processos biológicos e sem eles não existiria vida como a
conhecemos.

A comunidade internacional produziu recentemente
o chamado “Acordo de Paris” que propõe a redução da
emissão de gases de estufa e outras medidas tendentes
a diminuir o impacto do aquecimento global. Mas, de
acordo com a opinião dos cientistas internacionais que
estudam este fenómeno, o proposto peca por “ser pouco
e já tarde”…
Que podemos nós fazer?
Mantermo-nos informados é essencial. Depois, cabenos cumprir o papel de cidadãos conscientes e evitar
contribuir para o agravamento do problema (poupança
e
nergética, reciclagem, solidariedade). E, cada vez mais
importante, pedir contas a quem detém o poder e exigir
respostas.
Alguns de nós, pela idade, não viveremos tempo suficiente para sentir na pele o que, por sorte geográfica, nos
tem sido evitado. Mas os nossos filhos e netos vão certamente ser confrontados com grandes dificuldades e vãonos apontar o dedo, se não fizermos nada.

Dr. Augusto Brito - Delegado de Saúde

O problema reside na quantidade… Desde o século XIX a
actividade humana lançou na atmosfera uma tal quantidade de gases que os mecanismos normais de absorção e
neutralização já não têm capacidade de resposta.
Como resultado o planeta está a aquecer, os ecossistemas
estão a entrar em desequilíbrio e as comunidades estão a
sofrer os efeitos negativos destas mudanças.

*Este artigo não utiliza as normas do novo acordo ortográfico

Obrigado à Câmara Municipal por nos abrir esta porta para o diálogo. Falem, Telefonem, Escrevam!
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A Saúde não é uma coisa que os enfermeiros ou os médicos deem às pessoas.
Também não se compra na farmácia ou no hospital.
A Saúde é sim o resultado de um trabalho continuado que tem que nos envolver a todos.
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Promoção da Saúde
“A UCC tem por missão contribuir para a melhoria do estado
de saúde da população da sua área geográfica de intervenção,
visando a obtenção de ganhos em saúde …”, (DR: Despacho
nº 10143/2009). Nesta linha de pensamento, destacamos
neste artigo, algumas das actividades que a UCC desenvolveu no primeiro trimestre do ano 2017:
Atividades no âmbito da Saúde Escolar:
- “Saúde a Brincar” foi um tema abordado com os alunos do Jardim de Infância para desmistificar junto desta
população alguns dos actos médicos e de enfermagem.
- As temáticas “Higiene Corporal e Saúde Oral” e “a alimentação equilibrada e saudável” foram apresentadas
aos alunos do 1º ano com os objectivos de promover
a saúde e melhorar a auto-estima e o bem-estar físico,
mental e social dos alunos envolvidos, já que o contexto
escolar é um meio importante na aprendizagem.
- Um dos factores que influenciam as condições de saúde
dos nossos músculos e esqueleto, ao longo da vida, é a
nossa postura. No contexto da “Educação Postural”, a
UCC iniciou um projecto que designámos de “Com Posturas” que está a ser desenvolvido pela fisioterapeuta da
equipa, com os alunos do 4º ano do agrupamento. Este
projeto tem como objetivos: promover hábitos posturais
corretos, como transportar correctamente as mochilas e
alertar para o peso das mesmas.
- Na área “Educação para os Afetos e Sexualidade”, a
UCC realizou actividades com os alunos do 7º ano de
escolaridade sobre as temáticas: “ Afetos e Sexualidade”,
“Contraceção” e “Infeções Sexualmente Transmissíveis”.
Para assinalar o “Dia dos Namorados” e o “Dia Internacional do Preservativo” a UCC distribuiu preservativos
que tinham uma mensagem alusiva ao dia dos namorados. Estas actividades tiveram como grande objectivo,
contribuir para a tomada de decisões responsáveis e paralelamente reduzir os comportamentos sexuais de risco
e as suas consequências.
- No âmbito da “Saúde Mental e Competências Socioemocionais” foram efectuadas sessões em contexto de
sala de aula aos alunos do 9º ano de escolaridade sobre a
temática “Prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoactivas, bem como de
comportamentos aditivos sem substância”, que visaram

aumentar os factores protectores da saúde, diminuir o
envolvimento em comportamentos de risco, aumentando assim o sucesso na escola e na vida, pois “A prevenção destes consumos, em meio escolar, tem maior efectividade quando a abordagem é global, envolve a comunidade
educativa como um todo, promove relações positivas e um
clima de escola favoráveis” (Programa de Saúde Escolar,
2015:29).
A UCC foi parceira na organização e apresentação da
Ação de Sensibilização – Prevenção de Consumos de
Drogas Lícitas e Ilícitas - , atividade da “Rede de Parceiros
de Prevenção do Alcoolismo” (da qual faz parte) e que
foi aberta a toda a comunidade educativa.
- A escola deve estar preparada para lidar com o risco.
Prevenir acidentes e saber atuar em diversas situações é
condição fundamental para salvar vidas. Neste contexto
as temáticas “Noções de Primeiros Socorros e Suporte
Básico de Vida”, foram desenvolvidas com alunos do 9º
ano de escolaridade.
- Os hábitos de sono e repouso são fundamentais para
uma boa saúde e qualidade de vida tornando-se fundamental conhecer as práticas de sono recomendadas, assim como, as consequências da falta do repouso diário
necessário. Neste âmbito desenvolveram-se actividades
com os alunos do secundário.
Atividades com a população idosas:
Para assinalar o “Dia Mundial da Incontinência Urinária”,
14 de março, a UCC abordou o tema com os alunos do
Clube de Saúde Sénior, com o objectivo de aumentar
os conhecimentos dos idosos e incentivá-los à prática
de exercícios que contribuem positivamente para o controle da incontinência urinária.
Com a realização destas actividades pretendemos que as
pessoas se sintam envolvidas em processos de mudança
e adotem estilos de vida saudáveis, promotores de saúde.
Referências Bibliográficas : www.dgs.pt
DR: Despacho nº 10143/2009

Elaborado por:
enfermeira Marília Rasquinho e Enfermeira Celeste Patinhas
(UCC 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
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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Espaço à memória
O celeiro geral dos dízimos da colegiada e matriz de Alcáçovas
A igreja Matriz de São Salvador de Alcáçovas foi também,
desde 13 de Dezembro de 13081, uma colegiada. Esta circunstância significa que tinha uma dignidade superior
àquela que teria se fosse apenas uma igreja paroquial.
Nas colegiadas, tal como nas catedrais diocesanas, existia
uma corporação de sacerdotes, equivalente a um cabido
de cónegos catedralícios. Na Idade Média era comum esses eclesiásticos serem designados por raçoeiros, mas no
período moderno a designação habitual era a de beneficiados. Estes sacerdotes auferiam um benefício, ou seja, um
rendimento, da igreja à qual estavam adstritos. O número
de beneficiados era variável e, neste caso específico, estamos perante uma pequena colegiada que possuía apenas
quatro beneficiados.
Uma das formas de rendimento das instituições religiosas
era a cobrança de impostos, a que o clero tinha direito,
e um dos tributos mais emblemáticos era o dízimo, ou
seja, uma contribuição que consistia na décima parte da
produção dos fiéis. Podia ser pago em dinheiro ou em
géneros, assumindo estes diferentes formas como o gado
ou os cereais. Não só era recebido pelos eclesiásticos, mas
também por alguns nobres, através de comendas das ordens militares, pela coroa, por universidades ou por outras instituições de forma menos expressiva. No Alentejo,
grande parte deste imposto era pago em cereais, tendo em
conta o meio rural onde nos encontramos e a relevância
da sua produtividade ao longo dos séculos. Para a recolha
destes cereais existiam celeiros próprios nas diversas localidades. Assim, a colegiada e matriz de Alcáçovas possuiu um celeiro para a recolha dos cereais provenientes
do pagamento dos dízimos que lhe eram devidos pelos
seus fiéis, designado celeiro geral dos dízimos.
Atualmente, o único testemunho documental conhecido
que nos permite saber que este celeiro existiu é um livro
depositado no Arquivo Histórico Municipal designado por
“livro do escrivão da porta do celeiro onde se recolhem os
dízimos pertencentes à matriz desta vila das Alcáçovas”,
com registos entre 1786 e 1827.
O celeiro tinha um escrivão próprio que reduzia a escrito os atos aí praticados, à porta do celeiro. Foram os
detentores desse cargo que ao longo de anos redigiram
este livro. Aí se recolhiam o trigo, a cevada, o centeio e o
milho. Todavia, não só os beneficiados da colegiada tinham direito a repartir entre si o rendimento acumulado,
como outras instituições daí auferiam uma fração. Assim,
um ato que decorria anualmente à porta do celeiro era a
repartição do pão2 – que nesse ano aí dera entrada – pelas
diferentes instâncias que tinham direito a uma parte dessa coleta. De facto, apesar do cereal ser pago à colegiada
e matriz de Alcáçovas, os géneros cerealíferos aí recolhidos eram distribuídos entre os beneficiados (em partes
iguais), “a comenda”, o cabido da Sé de Évora e a Mitra
1- Maria Alegria Fernandes Marques, A vila de Alcáçovas: memória dos
seus forais, s.l., O Planeta da Escrita, 2012.
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2 - O significado da palavra pão, neste contexto, é de cereais, que serviriam depois para fazer o pão.

de Évora. Uma comenda também era um benefício e uma
honra concedida por serviços prestados a membros das
ordens militares3. O detentor de uma comenda era um
comendador, sendo que a honra também podia ser detida
por mulheres. Os agraciados eram nobres. A igreja Matriz
de Alcáçovas esteve integrada numa comenda da Ordem
de Cristo e da Ordem de Avis, em diferentes períodos de
tempo. As comendas recebiam a designação do orago e o
nome da freguesia a que estavam anexas pelo que, neste
caso, a comenda se chamava de São Salvador das Alcáçovas. O cabido é o conjunto dos eclesiásticos (cónegos) que
asseguram o serviço litúrgico na catedral de uma diocese
e que constituem o conselho do bispo, enquanto a mitra
3- Confrarias de homens de armas que, submetidos a um mesmo estatuto
e vinculados a uma mística comum, assumiam determinadas obrigações
religiosas e morais. Surgiram na Idade Média para defender militarmente os peregrinos que se deslocavam aos lugares santos da cristandade,
combateram os infiéis durante as cruzadas, evoluíram como distinção
social à medida que se esvaziaram de funções militares e, em 1789, foram
secularizadas passando à condição de ordens honoríficas.
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corresponde ao conjunto dos bens e rendimentos que os
bispos de cada diocese administravam e cuja gestão passava depois para os prelados que os sucediam. Era comum,
quer o cabido, quer a mitra, terem direitos a determinados rendimentos em diversas igrejas da diocese, regalias
que já tinham sido estabelecidas desde a Idade Média,
nos tempos da formação do território nacional após a
reconquista cristã. No caso especifico de Alcáçovas, já no
primitivo foral, de 1258, concedido pelo bispo de Évora
D. Martinho, se estabelecera que, enquanto proprietários
das terras de Alcáçovas, o bispo (mitra) e o cabido da diocese de Évora, acordavam com os moradores, presentes e
futuros, da localidade no pagamento da dízima de tudo
quanto semeassem, plantassem, adquirissem e criassem4.
Por onde se constata como essa obrigação se prolongou
no tempo até ao século XIX.

o cabido e a mitra eram representadas por procuradores,
que presencialmente assistiam à repartição e registavam
neste mesmo livro os recibos que provavam o recebimento do cereal, como os próprios beneficiados se faziam representar por procuradores, o que significa que estavam
ausentes da localidade, o que era prática comum.

A repartição era feita no início de outubro e o escrivão
começava por “lançar as sortes”, ou seja, por dar execução
a um sorteio que permitia saber qual era a instância que
recebia o cereal a que tinha direito em primeiro lugar e
em que lugar as outras se sucediam. Não só a comenda,

Fátima Farrica
Historiadora e Arquivista

Os dízimos foram suprimidos por decreto do governo li
beral de 30 de Julho de 18325 tendo sido a colegiada de
Alcáçovas dissolvida em 18346. Pela natureza do registo,
que inclui referências de cariz agrícola e a identificação
de diversos nomes de beneficiados e de procuradores das
várias partes envolvidas, o livro referido é uma fonte de
informação para a história económica e social de Alcáçovas e do Alentejo.

5 - Daniel Alves, Os dízimos no final do Antigo Regime: aspetos económicos
e sociais (Minho, 1820-1834), Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 2001,
(dissertação de mestrado policopiada).

4 - Maria Alegria Fernandes Marques, A vila de Alcáçovas: memória dos
seus forais, s.l., O Planeta da Escrita, 2012.

6 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal, Lisboa, Academia
Nacional de Belas Artes, 1978, Tomo IX, Vol. I.

Dia 18 de abril assinalou-se o Dia Internacional dos Mo
numentos e Sítios. Para assinalar a data, o Município de
Viana do Alentejo e diversas entidades parceiras, associa
ram-se à Direção Geral do Património Cultural e ao Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios e promoveram três périplos culturais pelas freguesias do concelho,
numa iniciativa que teve lugar de 18 a 20 de abril.
Em Viana do Alentejo, a visita teve como tema “O Manuelino em Viana do Alentejo: arte, devoção e história”. Já

em Aguiar, “Pelos Passos da História: do neolítico à construção religiosa” foi o tema escolhido para a visita. Em
Alcáçovas, a visita denominada “Pelos Trilhos Patrimoniais da Senhorial Vila de Alcáçovas” centrou-se no Paço dos
Henriques e no Convento da Esperança.
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Higienização dos ecopontos do Concelho
A Câmara Municipal procedeu à higienização dos ecopontos do Concelho. Esta operação foi executada pelos funcionários da Autarquia que, diariamente, trabalham em

prol de um Concelho limpo e aprazível para todos.
Esta operação, que decoreu de 13 a 15 de fevereiro, é realizada com uma periodicidade de quatro em quatro meses.

Ajude-nos a Melhorar a Limpeza Urbana!
O Município de Viana do Alentejo dispõe de um serviço de recolha de resíduos de grande volume
(eletrodomésticos, mobiliário, etc) e de resíduos verdes (ervas, ramos de árvores, etc).
Sempre que necessite deste apoio não hesite em contactar-nos. Nós recolhemos esses resíduos
na sua casa.

Não deposite esse lixo nas ruas, por favor!

Um Concelho Limpo e aprazível depende de todos!
Contamos consigo!
Contactos:
Município de Viana do Alentejo
266 930 010
Horário de Funcionamento: 08h00 - 12h30 | 14h00 - 17h30

Recolhas Urgentes
José Luís (Encarregado Municipal):
967 975 705

Edital do 4.° Trimestre 2016
Poderá consultar o Edital do Controlo da Qualidade da Água para consumo humano do concelho de Viana do Alentejo referente ao
4.° Trimestre 2016, no site em www.cm-vianadoalentejo.pt.
De referir que foram realizadas todas as análises previstas no Plano de Controlo da Qualidade de Água para o período em causa e
que os resultados se encontram no intervalo de valores legislado, cumprindo o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.
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Desenvolvimento Económico

Mercado de produtores em Viana do Alentejo
Praça da República
Próximas datas:
08h00 - 12h30
maio - 13 e 27
junho - 8 e 24
julho - 8 e 22

(Em caso de condições atmosféricas adversas,
a atividade realiza-se no antigo mercado)

Atendimento jurídico da DECO
gratuito em Viana do Alentejo
A DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor mantém, em 2017, as sessões de atendimento jurídico gratuito em Viana do Alentejo, com o objetivo de informar, prestar aconselhamento e assegurar apoio jurídico
aos consumidores sobre os seus direitos em matéria de
consumo, sobre-endividamento e resolução de conflitos
nestas áreas.
O atendimento é efetuado na última sexta-feira do mês,
por um técnico jurista, nas instalações da Câmara Municipal, entre as 14h00 e as 17h00. A marcação deve ser efetuada no GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
Económico, pelo telefone 266 930 010.
Recorde-se que o protocolo de cooperação entre a DECO
– Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e o
Município de Viana do Alentejo para a criação do Gabinete de Apoio ao Consumidor foi assinado a 25 de outubro
de 2012.
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Associativismo
Associação Desportiva dos Caçadores e Pescadores de Aguiar
Construção de uma nova sede é a prioridade
É uma das associações mais antigas do concelho. A
Associação Desportiva de Caçadores e Pescadores
de Aguiar conta atualmente com 120 sócios que podem usufruir de duas zonas de caça criadas devido
às alterações na atividade venatória.
A “maior ambição” da associação é “a construção
de uma nova sede”, como explica o presidente da
direção, Joaquim Pereira, um local de convívio que
junte sócios, familiares e população em geral.
Em colaboração com o CAP de Viana do Alentejo e
a Câmara Municipal, a Associação pretende criar
uma pista de pesca desportiva, em Aguiar, com
condições ideais para a prática da atividade.

Boletim Municipal - Quando é que foi constituída a Associação Desportiva dos Caçadores e Pescadores de Aguiar
e com que objetivos?
Joaquim Pereira - Foi constituída a 12 de janeiro de 1977
com o intuito de promover a caça e a pesca desportiva e,
ao mesmo tempo, proporcionar aos associados o acesso a
material de caça e pesca a preços mais acessíveis.

B. M. - A associação criou zonas de caça ordenada. Qual
o motivo?
J. P. - Devidas às alterações na atividade venatória, que
levou ao ordenamento dos terrenos de caça, a associação
teve de se adaptar a esta nova realidade. E, para isso, criou
zonas de caça ordenada para que seus associados continuassem a exercer a atividade cinegética (caça).

B. M. - Qual o número de associados atualmente?
J. P. - Neste momento temos 120 sócios.

B. M. - Ao longo da sua existência a Associação tem realizado algumas parcerias com outras entidades. Que entidades são essas?
J. P. - Temos realizado parcerias com a Câmara Municipal
de Viana do Alentejo, Junta de Freguesia de Aguiar e com
outras associações do Concelho, nomeadamente as sediadas na freguesia de Aguiar, tanto em projetos culturais e
desportivos, como na proteção e prevenção do meio ambiente e na divulgação/promoção da nossa freguesia e do
Concelho de Viana do Alentejo.

B. M. - Que atividades a associação organiza regularmente?
J. P. - Regularmente organizamos dois convívios piscatórios anuais, um direcionado a associados e residentes, outro
aberto ao público em geral. Também fazemos a gestão das
zonas de caça concessionada.
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B. M. - A associação celebrou o seu 40º aniversário. Como
foi celebrada a data?
J. P. - Celebrámos com um jantar convívio entre os associados e seus familiares, entidades convidadas, onde ho
menageámos os associados com 40 anos de sócios.
B. M. - Que apoios recebe a associação para manter a
atividade?
J. P. - Financeiramente temos as quotas dos associados,
os apoios financeiros e logísticos da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo, da Junta de Freguesia de Aguiar e do
comércio local quando realizamos algum evento. Temos
também uma receita importante para a atividade da associação que está relacionada com a exploração do bar na
Festa da Primavera, que se realiza em junho. Não é uma
receita que temos todos os anos, porque a exploração do
referido bar é rotativa entre as associações da freguesia.
B. M. - Como é que a comunidade recebeu a associação?
J. P. - Penso que, de um modo geral, muito bem, visto que
a associação possui muitos sócios que não são amantes
nem da caça nem da pesca.

B. M. - Quais os projetos para o futuro?
J. P. - A nossa maior ambição, neste momento, é a construção de uma nova sede, pensamos que com o apoio da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo e a colaboração
dos sócios, esse sonho possa ser uma realidade a curto
prazo. Pretendemos que seja um local de convívio para
os sócios e seus familiares e também para as outras entidades usufruírem. Queremos também continuar a gerir as
duas zonas de caça que temos neste momento e organizar
os dois concursos de pesca anuais.
Em parceria com o CAP de Viana do Alentejo e a Câmara
Municipal de Viana do Alentejo estamos a trabalhar na
criação de uma pista de pesca desportiva em Aguiar. Estamos convencidos que será uma mais-valia para a freguesia
e para o concelho de Viana do Alentejo.

Associação Desportiva dos Caçadores e Pescadores de Aguiar
Fundação: 12 de janeiro de 1977
Nº de sócios: 120
Quota: 6€ Ano
Sede: Rua José Giraldo Caravela nº1, Aguiar

Município oferece manual do dirigente associativo a todas as
associações do Concelho
O Município de Viana do Alentejo distribuiu por todas
as associações do concelho o livro “Manual do Dirigente
Associativo – 100 Perguntas/100 Respostas”, da autoria de
Maria João Santos e Sérgio Pratas, com a chancela Edições
Rui Costa Pinto, Lda.
O manual visa dotar os dirigentes do movimento associativo de raiz popular que apresenta caraterísticas muito próprias de conhecimentos sólidos sobre a vida e o
funcionamento das diversas associações/coletividades
e apresentar respostas para dúvidas que possam surgir,
nomeadamente desde a criação da associação até à sua
extinção, numa linguagem acessível.
Deste modo, o manual de 191 páginas surge organizado em
8 capítulos dedicados ao movimento associativo popular
e a sua importância social e económica; à constituição da
associação; a família associativa; ao funcionamento dos
órgãos; a fiscalização externa (ou oficial) da atividade associativa; as contas da associação; o estatuto de utilidade
pública e o estatut0 do dirigente associativo voluntário e
ainda a extinção da associação.
A edição do manual conta com o apoio e patrocínio da
Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura,
Recreio e Desporto, Montepio e Fundação Calouste Gulbenkian.
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Junta de Freguesia de Aguiar
Caros Munícipes,
Uma vez mais, chegamos ao “mês da Liberdade”, abril.
É impensável, não falar sobre esta importante data, tão
marcante de forma positiva, na história de Portugal. Foi
nessa data o princípio do fim da guerra colonial, terminou a longa noite da ditadura fascista e foi implementado
um regime democrático no nosso País. Isto só foi possível
graças à ação militar e popular do dia 25 de abril de 1974.
É graças à revolução ocorrida nesse dia, que hoje temos
liberdade de expressão, que podemos votar livremente, e
que podemos participar ativamente na vida política e social. Foi, a partir desta data, que tudo mudou. As desigualdades entre homens e mulheres diminuíram e têm vindo
a ser combatidas, a indumentária também se alterou, pois
a moda não era para todos e notava-se grande distinção
entre as várias classes sociais. Também o acesso à educação e aos serviços de saúde que apesar de não serem
os ideais são incomparavelmente melhores que antes de
abril de 1974.
Outra das importantíssimas conquistas de abril que queremos aqui destacar, foi a implementação do poder local
democrático. Apesar de haver ainda muitas insuficiências,
esta conquista, foi e é determinante para o desenvolvimento dos concelhos e freguesias deste País.
Por tudo isto e, para que este importante dia não seja esquecido, a freguesia de Aguiar, apesar dos seus condicio
nalismos, tem desenvolvido sempre atividades destinadas
às diversas faixas etárias, de forma a comemorar e relembrar a data que deu início a um novo rumo na vida dos
Portugueses. Este ano à semelhança dos anteriores haverá
a habitual churrascada junto à fogueira na noite de 24
para 25 de abril e a famosa Corrida da Liberdade no dia 25.
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Muito mais gostaríamos de poder fazer, e muito mais as
nossas gentes mereciam, mas infelizmente com o magríssimo orçamento que temos, é muito difícil ao executivo
da freguesia conseguir ir mais além e, ao mesmo tempo,
fazer face às despesas correntes e pagar aos nossos fornecedores atempadamente, o que acontece atualmente.
Viva o 25 de abril. Viva a liberdade.
Um grande bem-haja a todos
O Presidente da Junta de Freguesia,
António Inácio Torrinha Lopes
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Junta de Freguesia de Alcáçovas
Caros Munícipes,
O tempo essa entidade que nos “escraviza” com a sua
pressa, corre a um ritmo alucinante. Quase sem darmos
conta o primeiro trimestre de 2017 está passado.

Durante este período para além dos trabalhos de rotina,
realizaram-se outras intervenções na comunidade escolar
bem como na área social.
Depois de analisada a solicitação feita pelas educadoras
do pré-escolar da Escola Básica de Alcáçovas, onde refe
riram o mau estado em que se encontrava o mobiliário
lúdico de apoio às suas salas, o mesmo foi todo reparado
pelo funcionário Guilherme Ferreirinho, o qual se encontra ao serviço da Junta de Freguesia de Alcáçovas através
de um projeto C.E.I. do I.E.F.P..

Sabemos que não é o mesmo de um novo, mas na impossibilidade financeira de o fazer, esta foi uma boa opção.
São pequenos gestos que podem fazer grandes diferenças.
Encontra-se neste momento em fase de remodelação dois
dos parques infantis da nossa vila, com meios da Junta de
Freguesia de Alcáçovas.
Estamos a proceder ao alargamento do parque infantil do Miradouro (vulgarmente conhecido como Jardim
da Santinha), onde será colocado um escorrega e uma
vedação adequada para o delimitar.
Deste modo, este parque infantil fica completo.
O parque infantil do Bairro 25 de Abril, dada a proximidade com o Jardim do Miradouro será desmontado, dando
lugar a um local para a prática de exercício e alargamento
do campo de jogos.

Na área social, a Junta de
Freguesia de Alcáçovas e a
APPACDM tem vindo a trabalhar em parceria desde
2015, com vista à integração
de jovens com problemas
de acesso à vida profissio
nal devido à sua limitação
de capacidades.
Os dois jovens estagiários
estiveram num processo de
acompanhamento em contexto de trabalho.
As suas avaliações de capacidade feitas pela entidade APPACDM e apresentada à Junta de Freguesia de Alcáçovas,
que submeteu candidatura ao IEFP para os Contratos
Apoiados em Mercado Aberto.
Foi assim que, desde 1 de Março de 2017, Pedro Louro e
Délio Serafim estão ao serviço da Junta de Freguesia de
Alcáçovas na categoria de assistente operacional através
desta medida do IEFP.
Aos dois reitero as maiores felicidades no despenho das
suas funções e que saibam honrar o nome da entidade
que agora representam – a Freguesia de Alcáçovas.
Mais um ano a Junta de Freguesia de Alcáçovas no dia 8
de Março – Dia Internacional da Mulher fez oferta de uma
lembrança às mulheres da Freguesia.
A comemoração dos 43 anos da Revolução dos Cravos está
próxima e não podemos deixar de o assinalar.
A noite de 24 de Abril decorrerá no Centro Cultural a
partir das 21 horas com o espetáculo “O Fado ao encontro da História” com Rute Belga e Edgar Baleizão e seus
convidados.
Dia 25 de Abril, todos a postos para o Peddy-Paper da
Liberdade, diversão garantida, convívio e alegria como é
habitual.
Para finalizar, já cheira a Romaria, os campos estão floridos e o sol já pede “empresta-me o teu chapéu”.
Alcáçovas prepara-se como é tradição para dia 28 de Abril
receber a Pernoita da Romaria a Cavalo Moita-Viana do
Alentejo.
A noite começa com as Sevilhanas da Classe de Dança da
Associação Equestre de Viana do Alentejo e Sevilhanas da
Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense.
A noite segue com o Grupo Musical “Fiesta Lusa”, terminando com o baile abrilhantado por “Abel Fava”.
“O tempo é o melhor autor, sempre encontra um final perfeito”, Charles Chaplin
A Presidente da Freguesia,
Sara Cristina Cupido Carmo Grou Sim Sim Pajote

*Este texto não foi escrito segundo o acordo ortográfico
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Junta de Freguesia de Viana do Alentejo
Caros Munícipes,
Chegámos a 2017! Um novo ano traz sempre uma espe
rança renovada e a crença de que amanhã será melhor.
Assente neste princípio, este órgão autárquico continuará
a desenvolver todos os esforços para servir a sua freguesia com empenho e dedicação, na dignificação do serviço
público e no enriquecimento cultural e social da sua po
pulação.
O executivo da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo
tem vindo a auscultar as necessidades dos munícipes, das
associações, coletividades, clubes e outras entidades. Só
neste contacto direto e diário é possível compreender
quais as reais carências e objetivos da população e entidades e tentar ajudar a resolver os problemas e a concretizar projetos.
No que respeita à atividade da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo neste primeiro trimestre, destacamos a
noite da iniciativa: “Cantar dos Reis”, no passado dia 5
de janeiro, que decorreu na Praça da República. A partir
das 20 horas, os Grupos Corais da nossa terra, o Grupo de
cavaquinhos da Associação de Cantares Populares Seara
Nova e o Grupo de Música Popular “De Moda em Moda”
tiveram a seu cargo a animação desta noite em que se
cumpriu a comemoração de mais uma tradição. À volta
da fogueira, partilharam-se histórias, recordaram-se momentos e ficou a promessa de novo encontro.
No dia 12 de março, no âmbito das comemorações do Dia
Internacional da Mulher, a Junta de Freguesia proporcionou ao público feminino, uma tarde de convívio e de
lazer. Às 17 horas, no Cineteatro Vianense foi exibido um
filme, a que se seguiu um jantar, servido no Salão dos
Bombeiros Voluntários. Durante o serão, para além da
animação musical da responsabilidade do Jorge Nunes,
houve ainda lugar para apreciar o trabalho da Classe de
Dança da Associação Equestre, num momento em que a
dança falou mais alto!
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Para além do que já mencionámos, referimos, ainda, os
apoios concedidos à natalidade, aos artesãos, às associações culturais e desportivas, conforme procedimento
habitual e a colaboração com a autarquia local nas diversas iniciativas.
A questão da limpeza urbana é uma das nossas preocupações, no sentido em que, sendo uma das competências
atribuídas a este órgão autárquico, pretendemos realizála sempre o melhor possível.
A propósito deste assunto, sempre complexo, gostaríamos
de deixar ainda um apelo à população da nossa freguesia
para que tenham em atenção o esforço, a preocupação
e o trabalho dos órgãos autárquicos, na limpeza assim
como na conservação dos locais que são de todos nós,
tal é o exemplo dos WC`s, que são constantemente vandalizados e cuja reparação é difícil e dispendiosa. É fundamental o civismo e o respeito para que consigamos fazer
mais e melhor.
Juntos vamos continuar a CONSTRUIR O PRESENTE PARA
UM FUTURO MELHOR da nossa freguesia! Contamos consigo!

Com os melhores cumprimentos
O Presidente da Junta,
Joaquim Rodolfo Viegas

viana do alentejo | boletim municipal

Agenda

Postal cedido por Feliciano e Joaquina Tapisso - “Café Central”, Viana do Alentejo. Coleção particular
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25 de Abril
I
25 de abril foi o dia
Que nos trouxe a liberdade
Hoje com muita alegria
O recordamos com saudade

IV
Do mais velho ao mais novo
Tenham sempre na memória
O 25 de abril deu ao povo
Um marco prá nossa história

II
Numa manhã de Primavera
Ele apareceu tão subtil
Como prenda que não se espera
Para sempre veio abril

V
Dos capitães há que lembrar
Sua coragem e valentia
Devemos sempre recordar
Ao festejar este dia

III
O povo de cravos na mão
E os militares com bravura
Assim se fez a revolução
Que pôs fim à ditadura

Viva o 25 de Abril

António Bernardino Pereira Prates
Viana do Alentejo, abril de 2017

agenda cultural > maio
: cinema
05 : SAW- Enigma Mortal
sexta-feira

12

sexta-feira

14

domingo

19

sexta-feira

Realizador: James Wan| Interpretação: Tobin Bell, Michael Emerson, Danny Glover, Cary
Elwes, Monica Potter
USA | 2004 | Cores | 100 min | Terror | M18

: Os Últimos na Terra
Realizador: Craig Zobel | Intérpretes: Margot Robbie,Chris Pine,Chiwetel Ejiofor.
IS/NZ/CH/US | 2016 | Cores | 95 min | Ficção Científica | M12

: O Amigo Gigante
Realizador: Steven Spielberg
USA | 2016 | Cores | 117 min | Animação/Ação/Aventura | M12

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

: Saw 2 – A Experiência do Medo
Realizador: Darren Lynn | Intérpretes: Shawnee Smith, Tobin Bell, Donnie Wahlberg.
USA | 2005 | Cores | 93 min | Terror | M18

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

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

informações úteis

DESCONTOS DO CARTÃO SÉNIOR

Para além dos descontos na fatura da água e da oficina domiciliária, o Cartão Sénior oferece, aos seus beneficiários, muitos descontos em várias empresas do concelho, que se associaram a esta iniciativa do Município, dos quais se destaca o setor da saúde, com descontos em medicamentos, óculos e lentes, consultas de
oftalmologia e exames complementares de diagnóstico e pedicure medical.
Para além da área da saúde, a energia, a beleza e estética, a construção civil e os produtos alimentares são
outros setores onde os beneficiários do Cartão Sénior podem usufruir de descontos.
Utilize o seu cartão e usufrua destes descontos nas empresas que se seguem:

Convite às empresas
Várias empresas do concelho juntaram-se à Câmara Municipal de Viana do Alentejo na concessão de
descontos e vantagens na aquisição de serviços/produtos aos portadores do Cartão do Idoso. Os descontos de que os idosos beneficiam em vários bens e serviços variam entre os 5% e os 50%, desde a
saúde à alimentação, passando pela estética e materiais de construção, entre outros. Uma ajuda importante para fazer face às dificuldades com que vivem os idosos. Convidamos as empresas do nosso concelho que ainda não aderiram a esta parceria, a juntar-se a esta iniciativa em prol dos nossos seniores.

informações úteis

Modernização Administrativa
Nova forma de pagamento da fatura da água
Já se encontra ativa e a funcionar a possibilidade de pagar a sua fatura da
água através de Multibanco/Homebanking.

Os Municípes 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 - Nova Opção

O Município pretende, essencialmente, com esta nova aplicação:
- aproximar os munícipes de uma gestão mais participativa;
- resolver os problemas que afetam os munícipes de forma mais atempada;
- melhorar a informação quer para os munícipes quer para os turistas.
Esta aplicação está disponível para descarregar na loja de aplicações Android e Apple e na loja Microsoft.

Links APP móvel:

Android - play.google.com/store/apps/details?id=com.edubox.appvianaalentejo
Apple/Itunes - itunes.apple.com/br/app/municipio-viana-do-alentejo/id1072699299?mt=8
Microsoft - www.microsoft.com/en-us/store/p/municipio-de-viana-do-alentejo/9nblggh5knxc

informação online
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contactos úteis

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

Divisão de Administração Urbanística e Processual
daurb@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Gestão de Recursos
dafin@cm-vianadoalentejo.pt
compras@cm-vianadoalentejo.pt

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

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

Estaleiro | 266 930 017/8
Serviço de Águas | 967 979 711 (8h/22h)
Cineteatro Vianense | 266 791 007
Posto de Turismo de Viana do Alentejo | 266 930 012
Posto de Turismo e Biblioteca de Alcáçovas | 266 948 112
Biblioteca de Viana do Alentejo | 266 930 011
Biblioteca de Aguiar | 266 939 106
Piscinas Municipais de Viana do Alentejo | 266 930 014
Piscinas Municipais de Alcáçovas | 961 371 967

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

220
os
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Pavilhão Gimnodesportivo de Viana | 266 930 015

2
602

16

es

açõ
aliz

visu

Oficina Aberta | 266 791 007
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
Centro de Saúde de Viana do Alentejo | 266 930 060
Extensão de Saúde de Aguiar | 266 791 278
Extensão de Saúde de Alcáçovas | 266 949 045
Guarda Nacional Republicana Alcáçovas | 266 954 118

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

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

Próxima edição do boletim > julho 2017

