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EDITORIAL

ABRIL
Caros Munícipes,
Abril é um mês de importantes celebrações no Concelho de Viana do Alentejo.
Desde logo, destacam-se as tradicionais comemorações alusivas à Revolução
dos Cravos, assinaladas no presente ano com um conjunto muito significativo de iniciativas de âmbito cultural, social e desportivo, a terem lugar nas
três Freguesias: Aguiar, Alcáçovas e Viana, integrando o movimento associativo e demais entidades locais.
O nosso Concelho está intimamente ligado à história da Revolução, com
a célebre reunião do movimento dos capitães realizada no Monte do Sobral, em 9 de setembro de 1973, pelo que, nos assiste, uma responsabilidade
acrescida de assinalar os valores de abril e projetá-los para o futuro.
Abril é também a festa da XIX edição da Romaria a Cavalo Moita – Viana
do Alentejo, onde a tradição, o convívio, a camaradagem e a fé, assumem o
seu ponto alto com a chegada dos romeiros a Viana, mais concretamente ao
largo de S. Luís, onde terão lugar as primeiras cerimónias religiosas.

João Merca Pereira

Espera-se que, no corrente ano, centenas de romeiros oriundos de vários
pontos do País, voltem a cumprir a tradição de percorrerem cerca de 150 Km
por antigos caminhos e canadas reais, durante 4 dias, com partida da Moita
a 24 de abril e a chegada a Viana no dia 27 de abril, pelas 17h00.

vicepresidente@cm-vianadoalentejo.pt

O executivo municipal faz votos para que todos usufruam dos eventos integrados nas comemorações do 25 de abril e da Romaria a Cavalo, acolhendo
com a hospitalidade que nos caracteriza, os romeiros e todos quantos nos
visitarem.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal
João Merca Pereira
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Primeiro-Ministro em Viana do Alentejo
O Primeiro-Ministro, António Costa, e o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas
Santos, estiveram em Viana do Alentejo no passado dia 11
de janeiro, para o lançamento do concurso para a cons
trução do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e o
respetivo Bloco de Rega, que deverá estar concluído no
final de 2021.
A cerimónia que teve lugar no Cineteatro Vianense contou ainda com a presença do Ministro do Planeamento e
Infraestruturas, Pedro Marques, do Presidente do Município de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto e da Secretária
de Estado Adjunta (agora Ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa), Mariana Vieira da Silva,
entre outros convidados e representantes de outras ins
tituições.
Durante a sessão, o autarca explicou que este “é um projeto importante para o concelho porque vai ser benéfico
para toda a economia local e, em particular, para os nossos agricultores”.
A instalação do Bloco de Rega de Viana do Alentejo está
integrada no Programa Nacional de Regadios que irá be
neficiar 100 mil hectares de regadio em todo o país e no
âmbito do alargamento do empreendimento de Alqueva.
O projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo
e o respetivo Bloco de Rega, orçado em cerca de 18 mi

lhões de euros, tem como finalidade beneficiar uma área
aproximada de 5000 ha no concelho de Viana, permitindo
o incremento da prática de culturas de regadio. Capoulas Santos, revelou tratar-se de um “investimento muito
importante que vai beneficiar todas as freguesias do
concelho e que vai criar riqueza e, certamente, emprego
nesta região”.
Já o Primeiro-Ministro realçou a importância do Plano Nacional de Regadios para a competitividade da agricultura
nacional e também para melhorar a qualidade dos solos
agrícolas. E agradeceu aos agricultores “a persistência e
a iniciativa numa atividade difícil e sujeita a imprevistos”. O Chefe de Governo referiu-se ainda a Alqueva como
tendo transformado a paisagem do Alentejo.
Para o Presidente da EDIA – Empresa de Desenvolvimento
e Infraestruturas de Alqueva, S. A., José Pedro Salema, esta
é “mais uma etapa nesta fase de expansão do empreendimento de Alqueva”, cujo prazo de execução da obra é de
15 meses. “Acreditamos que no final de 2021 este bloco de
rega esteja em funcionamento”, rematou.
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Município de Viana com IMI no mínimo
O Município de Viana do Alentejo mantém a taxa mínima
do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 2019, fixada em 0,3% (a taxa pode variar entre 0,3% e 0,45%).
Por outro lado, o Município manterá os descontos no
imposto a pagar para os agregados familiares com filhos. A redução é de 20€ para famílias com um filho; 40€
para as que têm dois e 70€ para as que têm três ou mais
filhos. De salientar que o desconto do IMI será efetuado
automaticamente e calculado de acordo com o número
de dependentes.
No que diz respeito à derrama, o Município mantém,
igualmente, a isenção para as microempresas com um vo-

lume de negócios inferior a 150.000€/ano.
Com estas medidas, o Município de Viana do Alentejo pretende beneficiar os orçamentos familiares dos munícipes,
bem como atrair novos residentes e novas empresas tendo em conta as potencialidades do concelho.
TAXA IMI 0,3%
Descontos

1 Filho

20,00 €

2 Filhos

40,00 €

3 Filhos ou +

70,00 €

Os primeiros desafios da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas com Cerâmica (AptCVC)

A Associação Portuguesa de Cidades e Vilas com Cerâmica
(AptCVC) encontra no ano de 2019 os seus primeiros desafios. Terminado todo o processo jurídico-administrativo
que esteve na base da formalização da criação da associação, a dia 17 de abril, em Mafra, e a ligação ao Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial de Cidades
Cerâmicas (AeuCC), a 13 de dezembro de 2018, o próximo
passo prender-se-á com a consolidação da associação e
dos seus propósitos de valorização da cerâmica portuguesa em território nacional e internacional.
Nesta fase começam a ganhar perfil algumas instituições
que poderão vir a ser indigitadas como membros ho
norários, trazendo consigo um misto de inovação e inves-
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tigação, contribuindo com abordagens multidisciplinares
sobre o panorama nacional do trabalho do barro, não
descurando o ensino, o design e o tecido empresarial que
incide sobre esta área em específico, onde se verificou
um ganho nas exportações de produtos cerâmicos portugueses em cerca de 25% entre os anos de 2009 e 2015
(segundo dados da Associação Portuguesa das Indústrias
da Cerâmica e de Cristalaria).
Adquirir e fundamentar massa critica sobre as práticas
cerâmicas e trajetos culturais em Portugal nos âmbitos
científico, tecnológico, artístico, didático e cultural é,
simultaneamente, o objetivo e os desafios, que se irão
manifestar na participação portuguesa junto do agrupamento internacional, em iniciativas como o Bom Dia
Cerâmica e o Clay Interreg Europe, projetos que procuram estabelecer uma identidade cultural europeia com
bases nas linhas histórico-patrimoniais comuns, e que já
começam a ser abordados no seio da associação.
Viana do Alentejo e os restantes municípios fundadores
procuram abrir as portas da associação à comunidade
cerâmica, com o intuito de congregar esforços e valências
num processo que visa a criação de esteios para a plataforma de patrimonialização da cerâmica portuguesa que
a AptCVC prende constituir.
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Rota da Estrada Nacional 2
Sabia que a Estrada Nacional que liga Chaves a Faro, passando pelo nosso concelho (Alcáçovas), foi eleita pela
conceituada editora norte-americana, especialista em viagens, Frommer’s, um dos 19 locais a visitar no mundo em
2019?
A Frommer’s que classifica a EN2 como a “estrada mãe”
de Portugal, divulga que o percurso é feito por paisagens
“pouco visitadas”, passando por locais classificados pela
Unesco, “cidades termais e cidades históricas”.
De salientar que no final de 2016 foi criada a Associação
de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, da qual o
Município de Viana foi um dos fundadores. Recorde-se
que a EN2 tem cerca de 739 quilómetros de extensão e é a
terceira mais extensa do mundo, ficando apenas atrás da
Route 66, nos Estados Unidos da América, e da Ruta 40,
na Argentina.
A associação pretende explorar as potencialidades de cada
concelho, bem como promover, junto de quem a percorre, a identidade e o património português na sua diversidade de costumes, gastronomias e paisagens.
Na altura, a propósito, o presidente do Município considerou que “este é mais um projeto importante para o fu-

turo do nosso concelho e, por isso, a ele aderimos desde
a primeira hora”, acreditando que “ajude a criar riqueza
em cada um dos concelhos que atravessa”.
Em 2017, a Associação de Municípios da Rota da Estrada
Nacional 2 lançou o “Passaporte EN2” que pretende incentivar turistas nacionais e estrangeiros a atravessar a Rota
e a receber carimbos pelos locais onde passam.
Já em julho de 2018, foi lançada a 1ª edição do Grande
Prémio de Portugal Nacional 2 em ciclismo, que contou
com a participação de 20 equipas, que durante 5 etapas
ligaram Chaves a Faro.
A Rota da EN2 é, cada vez mais, frequentada por grupos
de ciclistas, motociclistas e pedestrianistas pelas caraterísticas que apresenta que vão desde paisagens tão díspares como as planícies alentejanas e as vinhas do Douro,
passando por climas e realidades bem diferentes.
Muito recentemente o Grupo de caminheiros «Palmilhar
EN 2» fez o percurso da rota da EN 2 passando pelo concelho, uma iniciativa que contou com o apoio da Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa.
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Secretária de Estado em Viana para apresentação do projeto piloto de
voto eletrónico
A Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, esteve, no passado dia 28 de fevereiro,
em Viana do Alentejo, onde apresentou o Projeto Piloto
de Voto Eletrónico aos autarcas do concelho e, em particular, aos Presidentes das Juntas de Freguesia.
O projeto vai ser testado no distrito de Évora nas próximas eleições europeias, marcadas para dia 26 de maio.
No início da sessão, o Presidente do Município de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, mostrou-se “satisfeito
pelo distrito de Évora ter sido escolhido para este projeto inovador no país”. O autarca destacou ainda o papel
importante da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central neste processo.
Segundo a Secretária de Estado, Isabel Oneto, trata-se de
um “projeto em que o país vai estar de olhos postos em
Évora”, acrescentando que o sucesso alcançado será decisivo para o que irá acontecer no resto do país. Ao todo,
vão ser instaladas 50 mesas de voto eletrónico presencial
em 23 freguesias dos 14 concelhos do distrito de Évora,
que vão funcionar independentemente das 186 mesas de
voto tradicional.
Isabel Oneto explicou ainda que os “cadernos eleitorais
vão ser desmaterializados”, ou seja, serão consultados
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e descarregados em computador. Deste modo, qualquer
eleitor pode exercer o seu voto eletrónico numa das 50
mesas instaladas no distrito. Após a votação eletrónica é
impresso, automaticamente, um boletim de voto que deverá ser colocado num envelope e, posteriormente, introduzido na urna. Deste modo, a unicidade que garante que
o eleitor apenas vote uma vez, a fiabilidade que fornece
resultados exatos e o segredo de voto estão garantidos
neste processo.
Outra das novidades prende-se com a disponibilização de
uma matriz de voto em braille destinada a cidadãos eleitores portadores de deficiência visual, que incluirá ainda
auscultadores que permitem ouvir as indicações de como
proceder.
Para além da implementação deste projeto no distrito de
Évora, a partir das próximas eleições deixará de ser necessário utilizar o número de eleitor, passando a identificação a ser efetuada através do cartão de cidadão.
No que toca ao concelho de Viana, para além das 4 mesas de voto tradicionais, haverá duas outras destinadas
ao voto eletrónico, colocadas em Viana do Alentejo e Alcáçovas.
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Informação à população - Mesas de voto
Para conhecimento geral se informa o seguinte relativamente às próximas Eleições (para o Parlamento Europeu)
a realizar no dia 26 de maio de 2019:
- O Distrito de Évora vai ser pioneiro na implementação
do voto eletrónico.
Com a implementação deste sistema de votação, para
além das mesas de voto tradicionais, passarão também
a existir mesas de voto eletrónico, sendo este modo de
votação opcional;
- Neste concelho serão instaladas duas mesas de voto
eletrónico, sendo uma em Viana do Alentejo e outra em
Alcáçovas.
Na sequência da alteração da Lei Eleitoral, que ocorreu
em agosto de 2018, a qual estipula agora que cada Assembleia de Voto deverá ter 1.500 eleitores e não 1.000,
como até aqui, esta alteração exige a redução do número de Mesas Eleitorais;

- Viana do Alentejo

Neste contexto, na freguesia de Viana do Alentejo será
desativada uma mesa de voto tradicional (que é a que
funcionava na antiga Escola de S. João, atual Biblioteca), ou seja, quem votava na antiga Escola de S. João
passará a ter de votar na antiga Escola das Escadinhas.
Assim, na freguesia de Viana do Alentejo, todas as mesas ficarão a funcionar no edifício da antiga Escola das
Escadinhas, atual Centro do Cante e do Saber;

- Alcáçovas

Na freguesia de Alcáçovas será desativada outra mesa
de voto tradicional, ficando a funcionar todas as mesas
no local habitual (Centro Cultural);

- Aguiar

Na freguesia de Aguiar não há alterações, ficando a funcionar como habitualmente no local habitual (Junta de
Freguesia);
- Também haverá alterações em relação aos Cadernos
Eleitorais, que até aqui eram organizados pelos números
de eleitor, passando agora a serem organizados por ordem alfabética.

Município adquire novas viaturas
O Município de Viana do Alentejo renovou, recentemente, a
sua frota automóvel com a aquisição de dois veículos ligeiros
de passageiros e uma viatura ligeira de mercadorias.
A aquisição destas viaturas visa renovar progressivamente o
parque automóvel garantindo, desta forma, melhores condições de trabalho e segurança aos funcionários.

Município participa no Exercício Internacional de Proteção Civil CASCADE´19

O Município de Viana irá participar no exercício europeu
de Proteção Civil CASCADE’19, que irá decorrer de 29 de
maio a 1 de junho, com vista a testar e treinar a resposta a
situações de emergência múltipla, que possam ocorrer em
cascata (sismo, cheias, acidente químico, rutura de barra-

gem e poluição marítima) em território nacional.
Trata-se de um exercício LIVEX (Live Exercise) com diversos
cenários que terão lugar nos distritos de Lisboa, Aveiro,
Évora e Setúbal e que envolverão 600 operacionais oriundos de 6 países, nomeadamente Portugal, Espanha, França,
Bélgica, Alemanha e Croácia. No distrito de Évora estão envolvidos os municípios de Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Viana do
Alentejo.
Para organizar este exercício, cofinanciado pela Comissão
Europeia, foi constituído um consórcio que é integrado
pela Direção-Geral da Autoridade Marítima e por mais 5
entidades estrangeiras de Espanha, França, Bélgica, Alemanha e Croácia.
Este é mais um desafio estratégico no âmbito da proteção
civil, em que o Município está empenhado em participar
e investir com o intuito de melhorar todos os meios de
suporte às operações, repercutindo-se numa maior segurança e melhor qualidade de vida de todos os munícipes.
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Qualidade da água em Viana do Alentejo recebe distinção
Numa cerimónia solene, no passado dia 22 de novembro de
2018, em Lisboa, no âmbito da 13ª Expo Conferência da Água,
a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) distinguiu 8 municípios alentejanos responsáveis pelo
abastecimento de água.
O galardão atribuído ao Município de Viana do Alentejo pela
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - ERSAR, o “Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo
Humano”, visa identificar, distinguir o Município de Viana
do Alentejo em função do cumprimento de um conjunto ri
goroso de critérios de avaliação e atestar a boa qualidade da
água distribuída a todos os munícipes deste concelho.

Esta honrosa distinção garante a todos os munícipes do Concelho de Viana do Alentejo a excelente qualidade da água e
constitui um incentivo para que, cada vez mais, se consuma
água da torneira em detrimento da engarrafada em plástico.
O Concelho de Viana do Alentejo é um exemplo no que diz
respeito à qualidade da sua água, e ser reconhecido com este
selo de qualidade é uma garantia para a população e sinónimo de um Concelho desenvolvido.

Dia da Mulher assinalado no concelho
No âmbito do Dia Internacional da Mulher, assinalado no
passado dia 8 de março, o Município comemorou o dia
com a distribuição de flores e de um poema às munícipes
do Concelho. No mesmo dia e, em parceria com o Núcleo
de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, foi também distribuído um panfleto onde constam os contactos/
linhas telefónicas gratuitas disponíveis para apoio às víti-
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mas.
Em colaboração com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género esteve também, entre 8 e 31 de março, na
Praça da República, em Viana do Alentejo, o Estendal da
Igualdade, com frases com a opinião da população sobre
“O que é para si a Igualdade de Género?”.
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Cartão Jovem Municipal agora dá mais descontos
O Cartão Jovem do Município apresenta agora mais vantagens, através de descontos em produtos e serviços
prestados pela Autarquia. Tendo por base uma proposta
do Conselho Municipal de Juventude, o executivo alterou
o respetivo regulamento.

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

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

Para além dos descontos referidos, os titulares do Cartão
Jovem Municipal têm ainda os descontos proporcionados
a nível nacional pela Movijovem, bem como um conjunto
de descontos em vários estabelecimentos comerciais e
outros no concelho.

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

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

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

% Desconto % Desconto
anterior
atual

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

20%

40%

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

20%

40%

Desconto em eventos, nomeadamente espetáculos organizados pelo Câmara Municipal

20%

40%

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

50%

50%

Desconto em publicações do município

20%

30%

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

30%

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

30%

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

30%

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

20%

Prestação de serviços e taxas da Câmara Municipal

10%
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Urbanismo e Obras Municipais

Requalificação de passeios concluída em Viana do Alentejo
Estão concluídas as obras de construção e requalificação
de passeios em Viana do Alentejo. A intervenção, no âmbito do PAMUS – Plano de Mobilidade Urbana Sustentável,
abrangeu o troço entre o Largo 25 de abril, seguindo a E.N.
257 até à Rotunda dos Bombeiros, continuando pela Estrada Dona Ana até ao complexo escolar, para além de um
pequeno troço da E.N. 257, na saída para Alcáçovas.
Orçada em 159.727€, a obra permitiu a valorização e qualificação bem como a reconversão e beneficiação paisagís-

tica dos espaços públicos, incluindo pequenos arranjos
urbanísticos e sinalização.
A intervenção permite o acesso pedonal em condições de
segurança a residentes e, principalmente, aos alunos no
acesso diário à Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de
Sousa.

Pinturas no átrio do Castelo de Viana
Estão concluídos os trabalhos de pintura no átrio de entrada (nártex) do Castelo de Viana do Alentejo.
A intervenção foi efetuada por trabalhadores do Município.

Concluída a construção de Abrigo Temporário para Animais
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O Município de Viana do Alentejo concluiu a construção
de um Abrigo Temporário para Animais recolhidos, no Estaleiro Municipal, em Viana.
Este Abrigo, construído por trabalhadores da Autarquia,
tem capacidade para oito cães e é um complemento ao já
existente, em Alcáçovas.
De referir que a GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, irá construir um CIRO – Centro Intermunicipal de Recolha Oficial, abrangendo os municípios do
Alentejo Central (Distrito de Évora) entre os quais Viana
do Alentejo.
Recorde-se ainda que, mesmo antes da entrada em vi
gor da atual legislação, os cães disponibilizados através
de adoção no nosso Concelho, já eram entregues esterilizados, vacinados, desparasitados e com identificação
eletrónica, uma vez que o Município de Viana do Alentejo
está ciente dos custos destes procedimentos.

Com o intuito de promover a adoção dos animais, o Município tem feito a sua divulgação em eventos concelhios,
nomeadamente na Feira do Chocalho e na Feira D’Aires,
bem como ações de sensibilização juntos dos mais novos.
Para mais informações ver facebook do Município.
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Pintura de Passadeiras
Atento à segurança do espaço público, o Município iniciou o processo de renovação da pintura das passadeiras
que apresentavam desgaste provocado pelo tráfego e pelas condições climatéricas. A intervenção foi efetuada por
trabalhadores do Município.

Obra de estacionamento na Travessa
das Amendoeiras em Alcáçovas
O Município procedeu à obra de melhoramento do estacionamento junto ao Supermercado “Meu Super”, em
Alcáçovas.
Esta obra foi executada por trabalhadores do Município.

Antigo armazém acolhe Bar da ASTAVA
Em Viana do Alentejo, a Autarquia efetuou remodelações
num antigo armazém, situado junto ao edifício dos Paços
do Concelho, com vista a albergar o Bar da ASTAVA – Associação de Solidariedade dos Trabalhadores das Autarquias
do Concelho.
O novo espaço, mais amplo, proporciona melhores condições de atendimento e utilização aos trabalhadores do
Município.

Hortas Comunitárias

Colocação de proteção amovível

Prosseguem as obras necessárias referentes ao projeto
das Hortas da Cancela (Hortas Comunitárias), em Viana
do Alentejo. Trabalhadores do Município já procederam à
ligação do saneamento básico das instalações sanitárias.

O Município procedeu à colocação de uma proteção
amovível na Escola Básica de Aguiar. Com este equipamento na parte de inverno, alunos, professores e auxi
liares poderão passar os intervalos nesse espaço, estando
abrigados do frio e da chuva.
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Calendário para a Igualdade de Género apresentado em Viana
O Calendário para a Igualdade de Género 2019 do Município de Viana foi apresentado no passado dia 13 de janeiro,
no Cineteatro Vianense, no âmbito das Comemorações do
121º Aniversário da Restauração do Concelho.
A iniciativa resultou do Protocolo para uma Estratégia
de Combate à Violência Doméstica e de Género – Concelho de Viana do Alentejo, assinado em julho de 2017
por 12 entidades, entre as quais o Município de Viana do
Alentejo e a Cáritas Arquidiocesana de Évora, com vista a
alcançar uma resposta mais eficaz e eficiente no combate
e prevenção da violência doméstica, não apenas para o
concelho, mas também para o distrito de Évora.
Em novembro de 2018 foi assinada uma adenda ao refe
rido Protocolo, altura em que se juntou ao projeto mais
uma entidade parceira, a Associação Portuguesa de Mu

lheres Juristas.
Para este primeiro calendário foram convidados/as
munícipes das três freguesias do concelho, cujas profissões – bombeira, cabeleireiro, gestora agrícola, choca
lheira, servente de pedreiro, treinadora de futebol, entre
outras – são, nos nossos dias, desempenhadas quer por
homens, quer por mulheres, sem qualquer tipo de discriminação.
Na sessão, para além da coordenadora do Núcleo de
Apoio à Vítima (NAV) da Cáritas Arquidiocesana de Évora,
Ana Luísa Matias, que fez o enquadramento do protocolo
e apresentou exemplos do trabalho que tem vindo a ser
efetuado, estiveram também presentes algumas das protagonistas que puderam apreciar o resultado final desta
sua participação.

Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica continua no concelho
No âmbito do Protocolo para uma Estratégia de Combate
à Violência Doméstica assinado por diversos parceiros concelhios e distritais, continua a funcionar no concelho um
serviço de informação, atendimento e apoio a vítimas de
violência doméstica.
O atendimento é efetuado por uma técnica do Núcleo de
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Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica da Cáritas
Arquidiocesana de Évora, no Centro de Saúde de Viana do
Alentejo, na primeira quarta-feira de cada mês, entre as
9h30 e as 13h00, e das 14h00 às 17h00. O Núcleo encontrase também disponível através dos seguintes contactos 266
739 890 e 966 026 774 ou pelo e-mail nav@caritasevora.pt.
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CLAS de Viana do Alentejo reúne entidades parceiras
O Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Viana do Alentejo promoveu uma sessão de trabalho no passado dia 22 de
fevereiro, no Salão da Junta de Freguesia local.
Estiveram presentes, para além do presidente do Município, Bengalinha Pinto, que abriu a sessão, representantes
das entidades parceiras do CLAS que irá proceder à atualização do Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Viana do Alentejo (PDS) para o
triénio 2019-2021.
Durante a sessão, em grupo, e com vista a atualizar o PDS,
os parceiros identificaram um conjunto de problemas existentes no concelho, apontaram as principais causas e efetuaram propostas de intervenção para determinado público.
O CLAS irá acompanhar o desenvolvimento da 4ª geração
do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social no concelho de Viana do Alentejo (CLDS- 4G), cujo Mu-

nicípio de Viana foi convidado a aderir, constituindo-se o
Plano de Desenvolvimento Social como uma importante
fonte de informação para a elaboração do Plano de Ação
do CLDS-4G.
De salientar que o CLDS-4G visa aumentar os níveis de coesão social dos concelhos objeto de intervenção, bem como
fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e
os diferentes instrumentos de planeamento existentes de
dimensão municipal.
No seguimento da identificação dos territórios de intervenção do Programa CLDS-4G efetuada pelo Instituto da
Segurança Social, I. P., as ações a desenvolver pelo CLDS-4
no concelho de Viana do Alentejo integram apenas dois
eixos: por um lado, o Emprego, formação e qualificação e,
por outro lado, a Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil.

Aprovação da candidatura ao Portugal 2020
A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo (SCMVA)
candidatou-se ao Portugal 2020, um Acordo de Parceria entre Portugal e a Comissão Europeia que reúne a atuação dos
cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento com
vista à coesão e desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020.
Esta candidatura foi aprovada, no passado mês de janeiro, e
prevê a requalificação das infraestruturas sociais da Santa
Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo.
A requalificação das infraestruturas da SCMVA visa a dinamização de iniciativas, aquisição de equipamentos e pequenas
obras para fazer face às necessidades legais e ao bem-estar
e ambiente familiar, com o intuito de diferenciar, incentivar

e induzir processos de me
lhoria significativos para os
utentes e seus familiares, em
particular, e toda a comunidade, em geral.
Para a concretização de
todas as atividades está prevista a realização de um investimento total de cerca de 66.500 euros, que originará um
cofinanciamento FEDER de 85% e a necessidade de comparticipação privada de 15%, dos quais o Município Viana do
Alentejo comparticipará com 50%.
Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo
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Curso de puericultura e geriatria
Formação para a inclusão
nhamento de todos os formandos,
ciente da importância de trabalhar
o domínio da inserção profissional
e da inclusão de pessoas desfavorecidas, empenhando-nos em reforçar
o desenvolvimento de um conjunto
de competências intrapessoais essenciais para lidar com as
atuais caraterísticas dos contextos de trabalho e de vida.

A Terra Mãe em números
Durante dois meses e meio decorreu na Terra Mãe um Curso
de Puericultura e Geriatria, no âmbito da Formação para a
inclusão (Formação financiada pela União Europeia e Estado
Português, POISE), promovido pela Associação Sementes de
Esperança de Portel.
O curso teve a duração de 300 horas com temas relacionados com a infância, a 3ª idade e a procura de emprego. Os 20
formandos ainda tiveram a oportunidade de contactar com
os vários contextos profissionais: Creche, Atl e Estrutura Residencial para idosos (Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas), onde dinamizaram várias atividades de animação.
A Terra Mãe através do seu serviço de atendimento/acompanhamento social foi responsável pela seleção e acompa
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Desde o início do século XXI que o mês de abril assinala
o Mês Internacional da Prevenção dos Maus Tratos na
Infância em muitos países, tendo como simbologia o laço
azul.
O “Movimento Laço Azul” nasceu em 1989, na Virgínia, Estados Unidos e conta a história de Bonnie W. Finney que,
devido aos maus tratos que os seus netos sofriam, tomou
a iniciativa de colocar uma fita azul na antena do seu
carro, de modo a demonstrar o seu sofrimento e «para
fazer com que as pessoas se questionassem». As crianças tinham sido maltratadas pela mãe (filha de Bonnie)
e pelo namorado e o azul representava as nódoas negras
espalhadas pelos corpos das crianças. Uma das crianças
terá morrido vítima das agressões. Rapidamente, o movimento ganhou dimensão mundial.
Abril é o mês em que dedicamos especial atenção à prevenção dos Maus Tratos sobre as crianças e jovens. Decorrem inúmeras atividades, pelo país, para sensibilizar a sociedade para a necessidade de um olhar atento sobre o
bem-estar das crianças/jovens.
Porque é necessário consciencializar toda a comunidade
para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância, a CPCJ de Viana do Alentejo irá associar-se a esta
comemoração promovendo um conjunto de atividades
destinadas às escolas mas também à comunidade em

No ano de 2018 e através do serviço de atendimento/acompanhamento social - GASAL intervimos em 135 agregados
familiares, perfazendo um total de 364 pessoas. A 31 de
dezembro apresentávamos 135 processos familiares ativos.
63 destas famílias exigem um acompanhamento continuado
e sistemático. Consideramos ainda importante referir que a
14 indivíduos, é ou foi realizado um acompanhamento mais
específico na área da psicologia. Através da nossa outra Equi
pa de Intervenção Precoce - ELI acompanhamos 44 crianças
durante o ano nas mais variadas problemáticas, sendo que
a maioria das crianças acompanhadas estão na faixa dos 36
aos 71 meses, constatando-se que a terapia da fala é a modalidade com mais prevalência, seguida dos apoios relativos
à educação.

geral.
Quando se fala em maustratos, de imediato pensamos em violência física ou
abuso sexual sobre a criança e/ou jovem. Porém,
é muito mais do que “apenas” isso. Quando negamos o
colo e o carinho a uma criança; quando a proteção em
excesso afeta o seu desenvolvimento equilibrado; quando
a criança está exposta a situações de violência doméstica
entre os seus pais e outros familiares; quando a criança é
alvo da batalha entre pais como por exemplo em situação
de divórcio; quando não festejamos o seu aniversário;
quando a culpabilizamos por tudo o que acontece no seio
familiar… estamos perante situações de negligência que
afetam psicologicamente a evolução harmonioso e saudável das crianças.
Os profissionais têm um papel importante na Prevenção
dos Maus Tratos na Infância, no entanto, é necessário o
apoio, a colaboração e a envolvência da população para a
resolução destas situações, sendo imprescindível a informação e sensibilização para toda a comunidade. E o mês
de abril será sempre uma excelente oportunidade para
sensibilizar a comunidade em geral para colocar a criança
no lugar que merece – o centro das atenções.

Saúde
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Os últimos tempos foram ricos na publicação de documentos legislativos de interesse para os cidadãos. Passo a
referir dois que me interessam particularmente.
Em 6 de Julho do ano passado é publicado o DL Nº 55/2018
que pretende promover uma escola inclusiva geradora de
melhores aprendizagens para todos os alunos e dinamizadora, nestes, da aquisição de um perfil de competências
que lhes facilitará desenvolver uma cidadania activa e
saudável ao longo da sua vida.
Para tal este decreto propõe às escolas o desenvolvimento
de curriculos adequados a contextos específicos e às necessidades dos seus alunos. Ficam, assim, as escolas com
autonomia para, face ao diagnóstico de necessidades da
comunidade de que fazem parte integrante, desenharem
percursos de escolaridade para os seus alunos em resposta a essas necessidades.
A 30 de Janeiro de 2019 é publicado o DL Nº 23/2019
que concretiza a transferência de competências para os
órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no
domínio da saúde.

Seja coincidência ou não (estou convencido de que não
o é…), na sequência da produção do Plano Nacional de
Saúde e dos Planos Regionais de Saúde, neste momento
desenham-se e discutem-se nas comunidades os Planos
Locais de Saúde que irão propor respostas para as necessidades em saúde diagnosticadas.
Vão estando disponíveis instrumentos legais para um trabalho mais articulado e sinérgico na resposta às necessidades de saúde das comunidades, na promoção da saúde
da população dos distritos e concelhos onde vivemos.
Assim tenhamos engenho e arte.
Porque se não o tivermos vai ser mais do mesmo: grupos
de interesses a puxar cada um para seu lado, desperdiçando energia e recursos já de si escassos.
Dr. Augusto Brito - Delegado de Saúde

Assim, os Municípios adquirem competências em matérias como, entre outras:
- Contribuir para a definição de uma política de saúde a
nível municipal;
- Emitir parecer sobre a estratégia municipal de saúde;
- Emitir parecer sobre o planeamento da rede de unidades de cuidados de saúde primários;
- Propor o desenvolvimento de programas de promoção
de saúde e prevenção da doença.
*Este artigo não utiliza as normas do novo acordo ortográfico

Obrigado à Câmara Municipal por nos abrir esta porta para o diálogo. Falem, Telefonem, Escrevam!
A Saúde não é uma coisa que os enfermeiros ou os médicos deem às pessoas.
Também não se compra na farmácia ou no hospital.
A Saúde é sim o resultado de um trabalho continuado que tem que nos envolver a todos.
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O Dia Mundial da Saúde é celebrado anualmente a 7 de
abril, e é uma oportunidade única de alertar a sociedade
civil para temas-chave na área da saúde que afetam a
humanidade, além de desenvolver atividades com vista à
promoção do bem-estar das populações, tal como a promoção de hábitos de vida saudáveis.
Neste âmbito, e como dia 7 foi um Domingo, a UCC de
Viana do Alentejo organizou em parceria com a Câmara
Municipal, no passado dia 4 de Abril, uma Gincana Intergeracional com os alunos da Escola de Aguiar e os
utentes do Clube de Saúde sénior (CSS) daquela freguesia.
Esta atividade além de promover a atividade física, pode
desenvolver hábitos alimentares saudáveis e o convívio
entre duas gerações distintas.
De acordo com Meireles(2017), as relações intergeracionais além de acarretarem benefícios sociais e culturais
contribuem significativamente para a aprendizagem de
valores e atitudes por parte das crianças e, consequentemente, do seu desenvolvimento. Com a realização desta
atividade pretendemos favorecer o gosto por diferentes
atividades ao ar livre, sensibilizar para o convívio intergeracional, desenvolver o apreço pela ocupação dos tempos
livres com atividades no exterior, fomentar o convívio e
a realização de atividades entre as diversas gerações, e
incentivar o contato e o respeito pelos mais velhos.

Referências Bibliográficas:
- https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/22863/1/Mafalda%20Meireles.pdf
- https://www.google.com/search?q=dia+mundial+da+sa%C3%BAde+2019&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAxf39-ojhAhXJzYUK
Hb-ODhAQ_AUIDigB&biw=1280&bih=631#imgrc=5OM2P0RIX0bI0M:&s
pf=1552818321455

Elaborado por:
Enfªs Marília Rasquinho e Celeste Gomes
Unidade de Cuidados na Comunidade de Vianaa do Alentejo
*Este artigo não utiliza as normas do novo acordo ortográfico

Unidade de Cuidados na Comunidade | Centro de Saúde de Viana do Alentejo
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Tel.: 266 930 050 | Tm: 969 352 804 | e-mail: marilia.rasquinho@alentejocentral2.min-saude.pt
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª das 9h00 às 20h | Sábados, Domingos e Feriados 8h00 às 14h00
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Dia da Árvore assinalado no concelho
Nos dias 21 e 22 de março, perto de 330 alunos do préescolar e 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo assinalaram o Dia Mundial da Árvore com a plantação simbólica de árvores, nomeadamente na Quinta da
Joana, nas Piscinas Municipais de Alcáçovas e, no Rossio,
em Aguiar.
A iniciativa, promovida pelo Município de Viana do
Alentejo, pretendeu alertar e sensibilizar os mais novos
para a importância da preservação do meio ambiente,
bem como identificar as espécies e alguns fatores do ambiente que condicionam a vida das plantas, como a água,

o ar, a luz, a temperatura e o solo.
Cada uma das 17 turmas plantou duas/três árvores, com
o objetivo de criar pequenas florestas autóctones tendo
em conta as medidas de contenção de custos com um
dos recursos naturais que mais se tem falado nos últimos
tempos, a água.
A florestação destes três espaços públicos conta com o
apoio do Projeto Floresta Comum do ICNF – Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas e da Quercus,
resultante de uma candidatura aprovada em 2018.

Mostra de Cinema de animação em Viana do Alentejo
O Clube de Cinema do Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo e a Biblioteca Escolar, em colaboração com o
Município, levaram a efeito de 16 a 18 de janeiro, no Cineteatro Vianense e no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, a
CINANIMA – Mostra de Cinema de Animação.
É de salientar que o Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo integra o Plano Nacional de Cinema (PNC), uma
iniciativa conjunta da Presidência do Conselho de Ministros, Ministério da Educação e Ciência e Ministério das
Finanças.
Desenvolver as literacias artísticas, sensibilizar para as

diferentes expressões artísticas e do pensamento e promover a criação de públicos informados e críticos foram
alguns dos objetivos desta mostra de cinema.
A iniciativa pretendeu levar às escolas, produções de todo
o mundo que, na sua maior parte, estão fora do circuito
comercial, e que participaram no Festival Internacional de
Cinema de Animação de Espinho, no ano transato.
As sessões destinaram-se aos alunos do pré-escolar, 1º, 2º
e 3º ciclos, secundário e adultos, esta última com entrada
livre.
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Alunas do concelho na prova nacional do Concurso Nacional de Leitura
Margarida Anastácio e Carolina Silva do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo são as alunas do concelho que vão
representar o Alentejo Central na Prova Nacional do Concurso
Nacional de Leitura que irá decorrer no próximo dia 25 de maio,
em Braga.
Pedro Quaresma, Teresa Galiano e Madalena Marmeleira, do
Agrupamento de Escolas de Évora, Beatriz Pardal, do Agrupamento de Escolas de Portel e João Cabanejo e David Moreira, do
Agrupamento de Escolas de Estremoz foram os restantes alunos
apurados a fase intermunicipal da 13ª edição do Concurso Nacional de Leitura, que teve lugar no passado dia 2 de abril, no
Cineteatro Vianense.
Ao todo foram 31 os alunos dos 1º, 2º, 3º ciclos do ensino básico e
ensino secundário que prestaram prova escrita de conhecimento sobre as obras escolhidas pelo júri, para esta fase do concurso.
O júri composto por Bruno Eiras, Diretor dos Serviços de Bibliotecas da DGLAB, Maria José Alves, CIBE RBE e Elsa Janeiro, Bibliotecária da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, considerou

que estes alunos demostraram ter um melhor conhecimento
das obras, assim como um maior à vontade para declamar em
público.
O Presidente do Município de Viana do Alentejo, Bernardino Bengalinha Pinto, enquanto anfitrião, para além de ter dado as boas
vindas aos participantes, sublinhou a importância da iniciativa e
a disponibilidade da Autarquia para receber outros eventos desta
natureza.
De sublinhar ainda que os alunos classificados nos dois primeiros lugares de cada ciclo de ensino receberam vouchers da FNAC
oferecidos pela CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central e livros oferecidos pela DGLAB, enquanto os alunos classificados em terceiro lugar foram premiados com um voucher
oferecido pela FNAC.
No decorrer da iniciativa, o Grupo Coral Juvenil dos Traba
lhadores de Alcáçovas brindou os presentes com algumas modas.

Universidade Sénior com oferta formativa diversificada
Cerca de 140 alunos das três freguesias do concelho frequentam o Polo de Viana do Alentejo da Universidade
Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora (UPTE/UÉ),
no ano letivo 2018/2019.
Os alunos dispõem de mais de 10 cursos – alfabetização,
inglês, informática, teatro, conversas sobre saúde, costura, oficina de bordados, tuna, Clube de Saúde Sénior, hidroginástica, oficina de costura e bordados, história e
cultura/ história do cinema, literatura portuguesa, saúde
e socorrismo – lecionados por professores voluntários. As
aulas decorrem de outubro a junho, em cada freguesia, de
segunda a sexta-feira.
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Recorde-se que o Polo de Viana do Alentejo celebra este
ano o seu 9º aniversário e resulta de um protocolo de cooperação entre o Município e a Universidade de Évora. Ao
longo de 8 anos de atividade, o Polo tem vindo a registar
um aumento do número de alunos e professores, de ano

para ano, bem como a diversificar a oferta formativa.
Criada em 2010, esta resposta social tem vindo a contribuir
para a promoção do envelhecimento ativo da população e
para a melhoria da sua qualidade de vida.

viana do alentejo | boletim municipal | 101

Summer 2019 para “formar” as crianças no Verão
Em tempo de férias que chegam com aviso prévio, o Summer 2019 vai estar de volta no Verão para proporcionar diversas atividades lúdico-pedagógicas, recreativas, culturais
e de lazer aos mais pequenos.

Em tempo de férias, as atividades abarcam cultura, des
porto, educação ambiental e património, onde não vão
faltar os passeios e as idas às piscinas, entre muitas outras
saídas.

A partir de 24 de junho e até 31 de agosto, durante 5
quinzenas, crianças dos 6 aos 13 anos, podem participar
no programa de tempos livres que pretende estimular a
criatividade, desenvolver novas capacidades, assumir uma
maior responsabilidade e autonomia, sem descurar o espírito de equipa e entreajuda.

As cinco quinzenas terminam a 31 de agosto com o Acampamento Summer End. O Programa Summer 2019 tem
como entidades promotoras o Município de Viana do
Alentejo (programa de Aguiar e Viana) e a Junta de Freguesia de Alcáçovas (programa de Alcáçovas), contando com
os apoios das Juntas de Freguesia de Aguiar e de Viana
do Alentejo e de diversas associações, empresas e outras
entidades locais.

Tal como no ano transato, o Município de Viana vai aceitar inscrições de jovens entre os 14 e os 18 anos e voluntários do Banco Local de Voluntariado para monitores.

Município atribui 44 bolsas de estudo a alunos do ensino superior
O Município de Viana atribuiu bolsas de estudo a 44 alunos do concelho que frequentam o ensino superior, no
ano letivo 2018/2019, num investimento de mais de 35 mil
euros.

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 pelo Município com o valor de 800€ por aluno e por ano letivo.

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.
Pretende-se, deste modo, diminuir as dificuldades
económicas sentidas por alguns agregados familiares, que
representam sérios obstáculos ao prosseguimento dos estudos por parte dos seus educandos e garantir, assim, a
igualdade de oportunidades a todos os jovens, indepen
dentemente da sua condição.
A atribuição da bolsa de estudo constitui, deste modo, um
instrumento de apoio ao percurso dos jovens, assumindo,
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Educação
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Projeto Cinco Estrelas combate insucesso escolar no concelho
O Município está a promover o projeto Cinco Estrelas
+Sucesso Escolar em parceria com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, com vista a prevenir e reduzir
o insucesso escolar nos alunos da educação pré-escolar e
1º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo.

e de formação parental. Outras das ações visa o acesso a
uma plataforma de aprendizagem e partilha colaborativa
entre os vários agentes do processo educativo, onde serão
disponibilizados os conteúdos educativos digitais dirigidos a cada nível de ensino. Em suma, colaborar, partilhar
e aprender de forma interativa.

O projeto que terá a duração de cerca de 2 anos é cofinanciado por fundos comunitários pelo Alentejo 2020.

De salientar que o projeto contempla a aquisição de um
tablet para cada criança, que irá estar disponível aos alunos e educadores/professores em contexto de sala de aula.
A terceira e última ação envolve a criação de um Observatório Municipal de Educação que permitirá ao Município acompanhar e aprofundar, com facilidade e rigor, as
políticas educativas implementadas e divulgar o trabalho
desenvolvido no setor da educação, bem como monitorizar os níveis de sucesso escolar.

Através de uma equipa multidisciplinar, nos primeiros
anos de escolaridade, e com recurso a tecnologia, pretende-se motivar os alunos a aprender, melhorando e enriquecendo as aprendizagens, envolvendo toda a comunidade educativa na vida escolar das crianças.
Deste modo, o projeto contempla três ações, entre elas
a criação de uma equipa multidisciplinar que terá uma
intervenção psicossocial e psicoeducativa que irá reforçar
o apoio aos alunos, desenvolvendo ações de envolvimento

Associação de Pais e Encarregados de Educação
Viana do Alentejo e Aguiar
Caros Pais,
A Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana
do Alentejo e Aguiar, instituição sem fins lucrativos, à semelhança de muitas outras, tem como principal objetivo
representar todos os pais e encarregados de educação,
junto da escola, a par de outras instituições/entidades envolvidas no processo educativo dos nossos filhos.
Cabe aos pais, a cada um de nós, o envolvimento na vida
escolar dos nossos filhos, sendo determinante a presença na escola, pois a relação entre a escola e a família
traz benefícios quer para o desenvolvimento, quer para
o aproveitamento dos nossos filhos que se sentirão mais
motivados pelo interesse demonstrado por nós.
Acreditamos que o sucesso escolar dos nossos filhos depende do envolvimento de todos, nomeadamente pais e
comunidade educativa, por isso, apelamos à vossa participação, fazendo chegar à Associação sugestões, dúvidas e
questões que queiram ver esclarecidas.
E porque é fundamental que caminhemos juntos, apela-
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mos, também, aos pais e encarregados de educação que se juntem
a nós, se associem e participem,
quer nas atividades da associação,
quer nas reuniões que se realizam
uma vez por mês, porque, só deste
modo, conseguiremos contribuir
para o enriquecimento da educação dos nossos filhos. Porque, afinal, é na escola que passam a maior
parte do seu tempo.
Até breve
A Associação de Pais

Contactos
....................................................................................................
e-mail: associacaopaisvianaeaguiar@gmail.com
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Desporto | Juventude

Atletismo do Concelho na Maratona da Coreia do Norte
O Município de Viana do Alentejo congratula-se com os
resultados alcançados pelos atletas do Clube de Atletismo
de Viana do Alentejo (CAVA), na Maratona de Pyongyang,
na Coreia do Norte, no passado dia 7 de abril.
Para além de Ezequiel Lobo que alcançou o 2º lugar na
maratona (categoria de amadores) dois outros atletas do
Clube – Fernando Janeiro (5ª posição) e Francisco Torrinha
(33ª posição) – participaram na prova.
Também no corta-mato e no trail running o CAVA marca
presença regular em provas regionais e nacionais, com
resultados de relevo. Vários têm sido os pódios dos seus
atletas, como são exemplos o 1º lugar geral no Trail da
Serra de Portel e no Trail de Extremoz, o 2º lugar geral na
Ultramaratona Caminhos do Tejo, o 2º lugar por equipas
no Estrela Grande Trail e, mais recentemente, um 1º e 2º
lugar, em M40, nos 13k do Trail do Texugo (Redondo).
Também a equipa de atletismo do Sport Club Alcaçovense
– Run Alcáçovas, que regista já dezenas de participações
em provas por todo do país esta época, tem vindo a con-

quistar alguns resultados de relevo como o recente 3º lugar, no escalão M45, que o atleta Nuno Esteves obteve nos
13k do Trail do Texugo, uma prova que integra o circuito
da Taça de Portugal de Trail.

Atletas de Viana em 2º e 3º lugar
Atletas do concelho alcançaram bons resultados na 2ª
edição da Corrida Viana - a - Par - de –Alvito, que se realizou no passado dia 13 de janeiro, e que ligou Viana do
Alentejo a Alvito, passando por Vila Nova da Baronia.
João Figueiredo, do Clube da Natureza de Alvito, e Ezequiel
Lobo, do Clube de Atletismo de Viana do Alentejo, ficaram
em 2º e 3º lugar, respetivamente, na corrida principal, que
voltou a ser ganha por Carlos Papacinza, do Beja Atlético
Clube.
Nesta segunda edição da prova destaque para a elevada
participação de atletas do concelho em representação do
Clube de Atletismo de Viana do Alentejo, que alcançou o
9º lugar por equipas, e do Sport Club Alcaçovense/Run que
obteve o 12º lugar. Individualmente destacam-se Ezequiel
Lobo (CAVA), 3º lugar da geral e vencedor do escalão M45
e Ilídio Panóias (SCA), 3º no escalão M35.
Na geral feminina, Raquel Cabaço, do Grupo Desportivo
Diana, alcançou o 1º lugar com 53m,00s, à frente de Liliana Veríssimo (CD Areias de S. João) e de Benvinda Santos
(Juventude Vidigalense).
160 Atletas participaram na Corrida Viana - a - Par - de
–Alvito - 54 nas corridas jovens e 106 na corrida principal em representação de 35 equipas divididas entre a corrida

principal e os escalões de benjamins, infantis, iniciados e
juvenis.
A corrida foi promovida em parceria pelos Municípios de
Viana do Alentejo e de Alvito, com o apoio das Associações
de Atletismo de Beja e de Évora, Bombeiros Voluntários de
Viana do Alentejo e de Alvito, GNR de Alvito e de Viana do
Alentejo, Juntas de Freguesia de Alvito, Viana do Alentejo
e Vila Nova da Baronia, Clube de Atletismo de Viana do
Alentejo e Clube da Natureza de Alvito.
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Desporto | Juventude
Torneio Interassociações Futsal Masculino Sub – 17
Decorreu de 27 a 30 de dezembro, em Vila Real de Trás os
Montes, o Torneio Interassociações de Futsal Sub17. Em
representação da seleção distrital de Évora foram selecionados 4 atletas do Sporting Clube de Viana do Alentejo
- Afonso Carvalho, Tomás Bento, Rafael Zabumba e Pedro
Carvalho.
Neste evento de escala nacional, todas as 22 associações
de futebol do país estiveram representadas, num total de
cerca de 400 atletas que foram alvo de observação da

estrutura técnica da FPF para o futsal.
De salientar a excelente prestação dos 4 atletas do Sporting
Clube de Viana do Alentejo neste torneio: Rafael Zabumba
foi o melhor marcador da seleção distrital, Afonso Carva
lho foi o 2º melhor marcador conjuntamente com Diogo
Prates seu colega de equipa, Tomás Bento realizou várias
assistências para golo e Pedro Carvalho sempre muito seguro nas suas ações.
Parabéns a todos os intervenientes que estiveram em re
presentação da nossa seleção distrital.

Finais da Taça Distrital de Futsal
No passado mês de fevereiro, realizaram-se no pavilhão
da Escola Gabriel Pereira, em Évora, as finais da Taça Distrital de Futsal, nos escalões de benjamins, infantis, iniciados e juvenis.
Pela primeira vez, o Sporting Clube de Viana do Alentejo
colocou todas as equipas da formação nas finais de futsal
dos respetivos escalões.
Pelas 12h00 decorreu o primeiro jogo das finais, que opôs
o Sporting de Viana aos Salesianos de Évora no escalão de
benjamins, tendo a equipa de Viana vencido por 4 bolas
a 0. Os golos foram apontados por Pedro Pão Mole e Rui
Batista.
Na segunda final, que pôs frente a frente o Sporting de Viana e o Lusitano de Évora, no escalão de Infantis, a equipa
de Évora foi mais forte, conseguindo alcançar a vitória
por 8 a 4. Os golos da equipa de Viana foram apontados
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por Miguel Falé (2), Pedro Fialho e João Pedro.
Pelas 16h00, em iniciados, a equipa do Sporting de Viana
defrontou o Futsal Mora, com a vitória a sorrir à equipa
de Mora por 5 bolas a 3. Os golos do Sporting de Viana
foram apontados por João Peralta, Pedro Branco e Afonso
Espadaneira.
No último jogo das finais, em juvenis, o Sporting de Viana
defrontou o Internacional Sport Clube. A equipa de Viana
venceu por 11 a 4, com golos de Rafael Zabumba (4), Sérgio Pão Mole (3), Afonso Carvalho, Rafael Ferreira, Pedro
Carvalho e Filipe Casquinha.
De realçar a excelente moldura humana presente nesta
tarde desportiva.
O Executivo Municipal felicita o Sporting Clube de Viana
do Alentejo, os seus dirigentes, treinadores e os jovens
jogadores pelo trabalho desenvolvido em prol do desporto no concelho.
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Volta ao Alentejo em Bicicleta atravessou o Concelho
Foi para a estrada de 20 a 24 de março, a 37ª Volta ao
Alentejo em Bicicleta, organizada pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e pela Podium
Events.

Dezoito equipas, das quais 9 portuguesas, 120 corredores,
802 kms e 6 etapas foram alguns dos números desta
edição da prova que começou em Montemor-o-Novo e
terminou em Évora, na Praça do Giraldo.

Na etapa inaugural, a 20 de março, a Volta ao Alentejo
em Bicicleta ligou Montemor-o-Novo a Moura, num total de 208 kms, com passagem por Alcáçovas e Viana do
Alentejo onde houve uma meta volante.

A Volta ao Alentejo Crédito Agrícola que percorreu 35 dos
47 concelhos do Alentejo é uma das sete provas de estrada
nacionais, classificadas a nível internacional.

Clube de Saúde Sénior de Viana do Alentejo celebrou 9º aniversário
O Clube de Saúde Sénior de Viana do Alentejo celebrou no
passado dia 5 de abril, o seu 9º aniversário. Para celebrar a
data foi assinado, no Cineteatro Vianense, o protocolo de cooperação entre as 5 entidades que dinamizam o projeto – a
Junta de Freguesia de Aguiar, a Santa Casa da Misericórdia de
Alcáçovas, a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo,
a Unidade de Cuidados na Comunidade e o Município de
Viana do Alentejo.
O Clube de Saúde Sénior cujo público-alvo são os seniores
com autonomia no quotidiano tem, nesta altura, 61 alunos
das três freguesias do concelho.
Ao longo destes 9 anos de atividade, a condição sociodemográfica e a saúde dos utentes tem sido uma prioridade.
Nesse sentido, durante o mês de março foram recolhidos
dados sobre o risco de queda dos alunos do Clube de Saúde
Sénior, apresentados durante a sessão por Margarida Gomes,
aluna de mestrado em Atividade Física e Saúde do Instituto
Politécnico de Beja e investigadora no Laboratório em Atividade Física e Saúde, da mesma instituição. Segundo Margarida Gomes, a população sénior encontra-se mais vulnerável,
dado que, quem sofre uma queda apresenta um maior risco
de voltar a cair. Em causa estão diversos fatores como a idade,

o comportamento e também fatores externos ou ambientais.
Para inverter esta tendência, está provado que a atividade
física em qualquer idade é essencial para o bem-estar e um
fator fundamental para a realização das atividades diárias.
A sessão contou ainda com a presença de Bruno Rosa, membro da equipa responsável pelo desenvolvimento do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (DireçãoGeral da Saúde) que classificou o Clube de Saúde Sénior como
“uma boa prática na promoção da atividade física sénior a
nível comunitário”. Bruno Rosa, salientou ainda a importância da atividade física quer a nível da saúde, quer ao nível
social, dado que a percentagem de pessoas inativas é elevada.
Para contrariar este número, sugeriu a adoção de pequenos
gestos no dia-a-dia para que cada um se torne mais ativo,
como por exemplo utilizar as escadas em vez do elevador.
Durante a manhã, o expert da Comissão Europeia para o
desporto participou ainda num workshop sobre fontes de
financiamento para projetos de desporto, nomeadamente o
ERASMUS +, dirigido a dirigentes desportivos.
As comemorações de mais um aniversário do Clube de Saúde
Sénior terminou à volta da mesa num convívio entre os alunos das três freguesias do concelh0.
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O Município realiza no próximo dia 24 agosto, na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo, a 5.ª edição da “Festa
da Minha Terra”, destinada a acolher todos aqueles que,
nesta altura do ano, regressam à sua terra natal para confraternizarem com os seus familiares e amigos.

O Município CONVIDA todos os cidadãos nascidos neste concelho que se encontram a residir no estrangeiro e/ou noutras localidades
do país a participar na V Edição da Festa da
Minha Terra, no próximo dia 24 de agosto, em
Viana do Alentejo.
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Assim, bastará informar-nos da sua presença e de quantos o/a acompanham, incluíndo familiares que residam
no nosso Concelho e que o/a queiram acompanhar, ins
crevendo-se no Almoço Volante/ Piquenique que se irá
realizar na Quinta da Joana. (Por razões de logística, esta
inscrição é gratuita mas obrigatória).
As inscrições (gratuitas e obrigatórias) devem ser realizadas através dos seguintes contactos, até ao dia 16/8/2019:
• e-mail: ddsh@cm-vianadoalentejo.pt;
• por telefone: 961 371 839;
• por carta: Rua Brito Camacho,n.º 13 7090-237 Viana do
Alentejo.
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Município assinalou 121º aniversário da restauração do concelho
O Município de Viana assinalou no passado dia 13 de janeiro, o 121º aniversário sobre a restauração do Concelho,
numa cerimónia que teve lugar no Cineteatro Vianense,
e ficou marcada pela entrega de medalhas de honra do
Município a duas associações que se distinguiram pelo
seu trabalho em prol da vida social, cultural ou desportiva do concelho – o Clube Amadores de Pesca de Viana
do Alentejo e o Grupo Coral de Aguiar.
A cerimónia, presidida pelo presidente do Município, Bengalinha Pinto, contou com a presença do presidente da
Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, António Sousa, e dos presidentes das Juntas de Freguesia de Aguiar,
António Lopes, de Alcáçovas, Manuel Calado, e de Viana
do Alentejo, Joaquim Viegas.
O Presidente do Município revelou que para 2019 “são
muitos os desafios” que têm pela frente, no entanto, assegurou que “continuaremos a trabalhar para melhorar
a qualidade de vida das nossas populações com investimentos de vária ordem”, como é o caso da requalificação
da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em
Viana do Alentejo, o Centro Social de Aguiar e a 2º fase da
requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas, “apenas
para dar um exemplo em cada freguesia”.
Aproveitou ainda para relembrar uma série de medidas
que pretendem melhorar a qualidade de vida dos munícipes como a manutenção do IMI na taxa mínima (0,3%), o
desconto no IMI para todos os agregados familiares com
filhos, os descontos nas taxas e tarifas das águas para os
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reformados, a isenção de derrama para as microempresas, a manutenção da água com nível de excelência, o
galardão “Município Amigo do Desporto” e a melhoria do
funcionamento da Loja Social e Banco Local de Voluntariado, entre outras.
Bengalinha Pinto garantiu que o executivo pretende ainda
“manter a situação financeira equilibrada, e efetuar uma
boa gestão dos fundos comunitários como tem feito até
aqui”.
O autarca felicitou ainda as associações pelo trabalho
em prol do desenvolvimento humano, social, cultural e
desportivo do concelho, aproveitando para informar que
em 2018, o Município transferiu para as associações e
outras entidades do concelho “um montante superior a
400.000€”. Às associações distinguidas com a medalha
de honra, o autarca fez votos para que esta homenagem
constitua um estímulo para continuarem a desenvolver o
seu trabalho.
Durante a sessão solene foi ainda apresentado o calendário
para a Igualdade de Género como poderá ler na página 14
desta edição do boletim. De salientar que as comemorações da restauração do concelho tiveram início logo dia
11, com a inauguração no Castelo de Viana do Alentejo, da
exposição “Reflexos da Noite”, de Marta Algarvio. Já no
sábado, o Grupo Cénico da Sociedade União Alcaçovense
apresentou à noite, no Cineteatro Vianense, a peça “O
Abelharuco da Joana”.
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Carnaval saiu à rua no Concelho
Animação, cor e alegria dominaram as ruas das três freguesias do concelho, nos dias 1, 3 e 5 de março, onde dezenas
de foliões fizeram a festa.
Dia 1 de março, os alunos do pré-escolar e 1º ciclo do concelho sairam à rua para desfiles de carnaval em Aguiar,
Alcáçovas e Viana do Alentejo, organizados pelo Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, onde não faltou
alegria e muita fantasia.
Já no dia 3, as ruas de Viana do Alentejo foram palco de
muita folia e brincadeira no cortejo organizado pelo Restolho, Sons e Sabores do Alentejo Associação Sócio Cultural

com prémios para os 3 primeiros classificados e prémios de
participação para os restantes grupos.
Dia 5, e cumprindo a tradição, também a Associação de
Jovens de Alcáçovas promoveu o XXV Corso Carnavalesco
que, a partir das 15h00, percorreu algumas artérias da vila,
com prémios e apoios à participação.
Os desfiles de carnaval contaram com o apoio do Município de Viana do Alentejo, das Juntas de Freguesia do concelho, dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo e a
participação do movimento associativo e outras entidades
do concelho.
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Paço dos Henriques, Turismo e o Perfil do Visitante
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O posto de turismo de Alcáçovas está instalado no Paço
dos Henriques, um importante monumento histórico e
artístico datado do séc. XVII. Foi alvo de uma requalificação
por parte da Câmara Municipal de Viana do Alentejo entre
2012 e 2016, com o objetivo de o transformar num equipamento cultural estruturante quer para a vila de Alcáçovas,
quer para o Concelho, potenciando não apenas o desenvolvimento cultural, mas também posicionando-se na promoção turística de Viana do Alentejo enquanto território.
Este monumento, um espaço residencial e um outro de
recreio, onde se destacam os embrechados que cobrem as
paredes interiores e exteriores do Jardim das Conchinhas,
foi classificado em 1993 como Imóvel de Interesse Público
e após a sua abertura ao público, em 2016, tem recebido
a visita de milhares de visitantes nacionais e estrangeiros. Neste texto, pretendemos dar conta não apenas dos
números, mas também do perfil de quem nos visita, assim
como, mostrar a importância do Paço dos Henriques para
a economia local.
Nos primeiros dois anos e oito meses da nova vida, salientamos 12 201 visitantes registados desde a sua abertura em
setembro de 2016 até janeiro de 2019, dados que contrapomos com o Castelo de Viana do Alentejo que registaram 16
357 visitantes, no mesmo período. À semelhança de grande
parte dos destinos turísticos nacionais, também Viana do
Alentejo e Alcáçovas, sofrem do fator sazonalidade, um dos
maiores problemas do turismo que conjeturamos comba
ter. No entanto, estes números não revelam uma grande
desigualdade de visitantes e até definem a crescente e determinante importância do Paço dos Henriques, no contexto municipal. O Município assume, cada vez mais, uma
reconhecida importância cultural pelo seu património
material e imaterial, impulsionadores de diversidade, no
contexto da oferta turística municipal e da consequente
procura por parte do visitante.
De acordo com esse registo, pode definir-se claramente
que, o segmento que mais procura o Concelho de Viana
do Alentejo e a vila de Alcáçovas para touring cultural e
paisagístico (um dos 10 produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal) são portugueses,
sendo o perfil da maioria, excursionistas e/ou visitantes.
Os excursionistas permanecem menos de 24 horas no local visitado e não pernoitam, já os visitantes, deslocam-se
durante mais tempo, entre dois ou mais lugares, dentro e/
ou fora do país.

A motivação principal do setor de touring é descobrir,
conhecer e explorar as atrações de um determinado local/região através de percursos e circuitos de diferente
duração, em viagens independentes (viagens em veículo
próprio).
Os portugueses são os representantes do maior fluxo de
visitas (11 606), onde verificamos que a maior concentração
provém das regiões de Lisboa e Alentejo. Destacamos também os 600 visitantes provenientes dos mais variados paí
ses da Europa, onde a maior afluência provém de Espanha,
França e Inglaterra, fatores que acompanham a tendência
nacional.
O grupo pedestrianista Alcáçovas Outdoor Trails, um ramo
outdoor da Associação dos Amigos de Alcáçovas, tem rotas
de touring definidas, que são de forma adequada e articuladas diretamente com os participantes.
Alcáçovas é uma vila tradicionalmente rural e os seus estabelecimentos turísticos atuais refletem esta caraterística,
pelo que se caracteriza por uma excelente capacidade empresarial local e por empresas, na sua maioria, de caráter
familiar que têm vindo a acompanhar este crescimento,
junto com o seu próprio desenvolvimento económico e
empresarial.
As gentes de Alcáçovas, os residentes, têm contacto e têm
vindo a mostrar alguma proximidade, gerando, naturalmente, um espírito de entreajuda, para com quem visita
e procura a vila e os seus monumentos. Reconhecem,
consequentemente, as vantagens do desenvolvimento local, devido ao impacte direto que o setor turístico tem na
restauração, alojamento e em algumas lojas de comércio
local.
Desta forma, é essencial ter o Paço dos Henriques como
motor de desenvolvimento turístico quer a nível nacional,
quer a nível internacional, fator essencial para o desenvolvimento da economia local. No que toca à valorização
do património histórico da vila de Alcáçovas e identidade
das suas gentes, o Paço dos Henriques confirma o desenvolvimento turístico e sustentável da vila, para o qual o
Município, a par dos empresários locais, tem tido grande
importância ao nível do emprego local.
Siga-nos pelo nosso Facebook Paço dos Henriques – Programa PAGUS e pela nossa plataforma digital - pagus.pt.
Rita Mendes Marques
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Biblioterapia para crianças
No dia 25 de janeiro, a Biblioteca Municipal foi palco de mais
uma sessão de Biblioterapia emocional.
As crianças da sala vermelha do Centro Imaculado Coração de
Maria tiveram oportunidade de falar dos seus medos e da forma
como reagem perante estes. Após este diálogo foram ouvidas
duas histórias sobre o medo. A última, “O Cuquedo,” foi ainda
dramatizada pelas crianças, que captaram muito bem a sua
mensagem. Para terminar ainda existiu espaço para a brincadeira e para a expressão plástica, onde puderam “criar” o seu
cuquedo com recurso a recorte, pintura e colagem.
Foi mais uma manhã repleta de contos, magia e muita brincadeira, aliada à importante missão que é falar sobre emoções e
aprender a lidar com as mesmas.

Círculos de Leitura na Biblioteca
No dia 23 de janeiro, os idosos da Santa Casa da Misericórdia de
Viana deslocaram-se à Biblioteca Municipal para participar em
mais uma sessão dos Círculos de Leitura, desta vez, dedicada ao
brincar.
Entre recordar brincadeiras, manipular brinquedos, visionar fotos das brincadeiras de antigamente, ouvir poemas sobre o brincar, cantar e dançar, existiu ainda tempo para realizar brincadeiras com movimentos, um percurso, jogos com balões e com o
paraquedas, rematado de canções.
Foi mais uma tarde plena de afetos, sorrisos, sons e palavras, que
deixou todos os envolvidos de coração cheio e com vontade que,
mais tardes como estas, se repitam.

Adeus Poetas do Concelho de Viana
Já morreu o “Pouca Sorte”
Chico Zorro e Bernardino
chegou-lhes a hora da morte
foi o fim do seu destino
Partiu para a eternidade
no dia 20 de junho
por isso dou testemunho
tinha 101 anos de idade
deixa em nós muita saudade
ele nas quadras era forte
somente o venceu a morte
é a lei da natureza
mas eu digo com tristeza
já morreu o “Pouca Sorte”

É a lei da natureza
não há que lamentar
todos temos que aceitar
mas permitam-me a franqueza
perdemos grande riqueza
foi assim um grande corte
qual deles o mais forte
deixa o Concelho de Viana a chorar
pois a três poetas de arte popular
chegou-lhes a hora da morte

Não fica aí só a saudade
junto a ele mais dois poetas
viram o fim das suas metas
chegou o termo da sua idade
partiram pra eterna cidade
um e outro peregrino
na igreja tocou o sino
anunciando ao povo seu
que infelizmente já morreu
Chico Zorro e Bernardino

Três poetas de primazia
calaram a sua voz
é um golpe tão feroz
pra nossa popular poesia
perdeu-se a sua sabedoria
o mundo está mais pequenino
por isso eu já imagino
que haja com seu nome uma rua
para justa homenagem sua
no fim do seu destino
Alcáçovas, 02/07/018
Telmo Ferreirinho Seco
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Formação e Emprego

Ação de Formação de Técnicas de Procura Ativa de Emprego
Com o objetivo de demonstrar que existem maneiras de
ultrapassar a diferença e que é possível a contratação,
decorreu no passado dia 7 de março, no Cineteatro Vianense, uma ação de formação de técnicas de procura ativa

de emprego destinada a pessoas com deficiências e incapacidades, na qual participaram 11 formandos.

Segurança no Trabalho – Distribuição de Fardamentos
As condições de segurança e higiene, constituem um re
quisito essencial para o estabelecimento de uma relação
de confiança entre os trabalhadores e a entidade empregadora, sendo ainda refletidas, de forma positiva, no desempenho profissional.

cos, luvas térmicas, óculos de proteção, coletes de alta
visibilidade, botas de borracha e máscaras.

A observância das normas de segurança e a prevenção
dos acidentes são preocupações presentes na gestão do
Município. Neste âmbito decorreu no passado dia 8 de
março a entrega de novos fardamentos e equipamentos
de proteção individual.

Todo o Executivo Municipal esteve presente nesta entrega, sensibilizando os trabalhadores para a necessidade de
utilização dos fardamentos e dos equipamentos de proteção individual.

Os trabalhadores afetos à Divisão de Infraestruturas Municipais e Serviços Urbanos (DIMSU), receberam, entre
outras peças, botas, polos de manga curta e comprida,
calças, casacos, T-Shirt (s), fatos descartáveis para quími-

32

O investimento com a aquisição destes fardamentos e
equipamentos rondou os 12.000,00 €.

O Executivo Municipal considera que a segurança nos locais de trabalho diz respeito a todos, pelo que devemos
zelar de forma continuada e permanente pela prevenção,
objetivando a manutenção da integridade física e saúde
dos trabalhadores.
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Município regularizou vínculos precários
O Município admitiu 38 trabalhadores no âmbito do PREVPAP – Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública.
Após os procedimentos concursais com vista à assinatura
dos contratos de trabalho, foram admitidos os 38 trabalhadores que satisfazem as necessidades permanentes da
Autarquia com sujeição à hierarquia e horário completo
de serviço, mas sem vínculo jurídico adequado que viram,

deste modo, a sua situação regularizada de acordo com
o disposto na Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro de 2017,
estabelecida pelo Programa de Governo do XXI Governo
Constitucional.
De salientar que o Município, durante vários anos, viu-se
legalmente impedido de admitir pessoal, tendo até sido
obrigado a reduzir o número de trabalhadores ao seu serviço.

Olaria e Cerâmica em exposição no antigo Posto de Turismo em Viana
O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e
o Município de Viana do Alentejo inauguram dia 23 de
abril, pelas 18h00, no antigo Posto de Turismo de Viana
do Alentejo, na Praça da República, a exposição “Olaria &
Cerâmica: percursos de aprendizagem”.
A exposição, que surge no âmbito da ação de formação de
Cerâmica Criativa do IEFP, ministrada na antiga cantina
escolar Engº Ferreira Dias, em Viana do Alentejo, pretende
dar a conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos formandos na disciplina de desenho, cerâmica criativa, pintura
tradicional e barros vidrados.
A exposição vai estar patente ao público até dia 23 de
maio de segunda a sexta, entre as 9h00 e as 13h00 e das
14h00 às 17h00, e aos sábados das 9h00 às 13h, estando
encerrada aos feriados. A iniciativa conta com o apoio da
Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e da Associação

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

Carlos Solano de Almeida expõe no Castelo de Viana
O pintor Carlos Solano de Almeida inaugura no próximo
dia 4 de maio, pelas 16h00, no Castelo de Viana do Alentejo, a exposição “Pr’ Além Tejo”.

4 de agosto, entre as 10h00 e as 13h00, e das 14hoo às
18h00.

Nascido em Lisboa em 1949, Carlos Solano de Almeida estudou Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes de
Lisboa. Foi ainda bolseiro da Real Academia das Belas Artes de Madrid e do Ministério dos Negócios Estrangeiros
de Espanha, sendo atualmente professor de pintura e desenho em Lisboa e em Alvito.
O artista plástico tem no seu currículo mais de 60 exposições individuais e coletivas, em Portugal e no estrangeiro.
A exposição, promovida pelo Município de Viana do Alentejo com o apoio da Junta de Freguesia local e da Direção
Regional de Cultura do Alentejo, pode ser visitada até dia
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Turismo e Promoção do Concelho

Romaria a Cavalo apresentada na BTL
A 19º edição da Romaria a Cavalo que vai ligar os concelhos da Moita e Viana do Alentejo, este mês de abril, foi
apresentada no passado dia 16 de março, em conferência
de imprensa, na Bolsa de Turismo de Lisboa.
A Romaria parte da Moita dia 24 de abril, pelas 9h00, e
chega a Viana do Alentejo, dia 27, pelas 17h00. Mais uma
vez, está prevista a participação de centenas de romeiros
de vários pontos do país, que voltam a cumprir a tradição
por caminhos de terra batida, trazendo consigo a imagem
de N.ª Sr.ª da Boa Viagem, que se junta, à chegada, à imagem de N.ª Sr.ª D’Aires.
Para o Presidente do Município de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, a Romaria tem vindo a “afirmar-se ao longo dos últimos anos, quer no panorama regional, quer
no panorama nacional”, agradecendo a todos “aqueles
que contribuem para que, a cada edição, seja cada vez
melhor”. O autarca aproveitou a oportunidade para agradecer também a todos os parceiros, nomeadamente “à
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e
ao Diário do Sul”, presentes na conferência de imprensa.
Agradeceu ainda a todos os patrocinadores nomeadamente Crédito Agrícola, Hidrauviana, Vangflor, proprietários
dos terrenos agrícolas, Juntas de Freguesia, Diocese de Se-

34

túbal, Arquidiocese de Évora, GNR, Bombeiros de Viana do
Alentejo e Cruz Vermelha Delegação de Alcáçovas.
Também o Presidente do Município da Moita, partilha da
mesma opinião, considerando que se trata de “um evento
marcante para os dois territórios”. Rui Garcia afirmou,
mesmo, tratar-se “do maior evento desta natureza no
país atravessando as terras da margem sul e do Alentejo,
com paisagens fabulosas”.
Apesar do caráter religioso, nos dias de hoje, a Romaria
assume também uma vertente lúdica que privilegia o
convívio entre os participantes. Para receber os visitantes
que são esperados durante o fim de semana, o Município de Viana do Alentejo está a preparar um programa
cultural que abarca animação de rua, cante alentejano e
música tradicional.
Em 2011, a Romaria foi distinguida com o Prémio Mais
Alentejo, na categoria “Mais Tradição” e, em 2013, com
uma menção honrosa, na categoria “Eventos”, dos Prémios “Turismo do Alentejo”.
A Romaria a Cavalo é promovida por uma Comissão Organizadora constituída pelas Câmaras da Moita e de Viana
do Alentejo, Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e Associação Equestre de Viana do Alentejo.
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Doces do concelho concorrem às 7 Maravilhas de Portugal
Três doceiras do concelho de Viana do Alentejo – Casa
Maria Vitória, Margarida Ilhéu, e Margarida Maia - viram
os seus bolos/doces nomeados às 7 Maravilhas Doces de
Portugal, que pretendem eleger os melhores doces, realçando a tradição e a inovação associados a determinadas regiões do país.
São sete as categorias a concurso: doces de território,
bolo de pastelaria, doce de colher e doce de fatia, biscoitos e bolos secos, doces festivos, doces de fruta e mel e
doces de inovação.
Entre os critérios qualitativos estão a origem e qualidade
dos ingredientes que deverão ser da região, bem como
a qualidade de execução demonstrando o domínio das
técnicas de confeção. Nesta 8ª edição das 7 Maravilhas de
Portugal, os candidatos vão ser votados por cada um dos
18 distritos e pelas duas regiões autónomas.
Recorde-se que o concelho de Viana do Alentejo é terra de
conventos e palácios reais, cujos segredos da tradição doceira perduraram no tempo ao longo dos séculos, chegando aos nossos dias. Doçaria conventual e palaciana que
adoça os sentidos, como os Amores de Viana, as Sardinhas
Albardadas, o Bolo Real e o Bolo Conde de Alcáçovas, en-

tre outros.
Para promover e valorizar este “património” do concelho
o Município realiza todos os anos, em dezembro, em Alcáçovas, uma Mostra de Doçaria, cujos doces conventuais
e palacianos são as “estrelas” do certame que, ao longo
de três dias, leva centenas de pessoas a apreciar o que de
melhor se faz nesta área.
Ainda no âmbito da Mostra de Doçaria e no sentido de sensibilizar para a importância da divulgação e preservação
da doçaria tradicional portuguesa, a Junta de Freguesia
de Alcáçovas, promove o concurso de Doçaria Conventual e Palaciana, atribuindo prémios aos melhores doces
a concurso.
A importância da doçaria estende-se à economia local,
com uma das empresas sedeadas na Freguesia de Alcáçovas, a ser uma das principais empregadoras do concelho.
As 7 Maravilhas já distinguiram, entre outros, em anos anteriores as melhores mesas, aldeias, praias, gastronomia,
naturais, origem portuguesa no mundo e ainda as maravilhas de Portugal, esperando-se que, este ano, o concelho
de Viana do Alentejo possa figurar nos territórios mais
doces de Portugal.

Marta Algarvio expôs no Castelo de Viana do Alentejo
Esteve patente ao público de 11 de janeiro a 31 de março,
no Castelo de Viana do Alentejo, a exposição de pintura
“Reflexos da Noite”, de Marta Algarvio.
A exposição, composta por duas dezenas de telas, foi inaugurada no passado dia 11 de janeiro, no âmbito das Comemorações do 121º aniversário da Restauração do Concelho.
Natural de Aguiar, esta jovem de 15 anos encontrou nas
cores, formas e sentidos para os seus gostos, pensamen-

tos e emoções. Autodidata por natureza, associou o desenho à tela e ao acrílico, procurando explanar o mundo
que a envolve.
A exposição iniciou o ciclo de exposições de 2019, promovido pelo Município de Viana do Alentejo com o apoio da
Junta de Freguesia local e da Direção Regional de Cultura
do Alentejo.
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História

Instituições de beneficência de Viana do
Alentejo

Um aspeto marcante da história de Viana, que perpassa
através dos séculos, é a abundância e a diversidade de
instituições de assistência social que teve, restando hoje a
Santa Casa da Misericórdia, que integrou na sua estrutura
algumas dessas antigas instituições de beneficência, como
se designavam no século XIX e até há algumas décadas
atrás.
Quando o Estado não possuía um sistema de Segurança
Social, eram importantíssimas estas pequenas ou médias
instituições de entreajuda, de iniciativa privada local, que
proliferaram por todo o país desde a Idade Média. No
entanto, se é um facto que a existência de tais entidades
não é exclusiva de Viana, é notório o altruísmo de alguns
habitantes da vila que delas foram promotores, sobretudo no século XIX. E disso tomamos conhecimento quando consultamos alguma da documentação do Arquivo
Histórico Municipal e, sobretudo, do Arquivo Histórico da
Santa Casa da Misericórdia.

1 - Igreja do Convento de São Francisco, antiga sede do Asilo Provisório da Infância Desvalida. Foto de Joaquim Filipe Bacalas, 2017
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Até ao fim do século XV a assistência aos mais necessitados (pobres, peregrinos, enjeitados, cativos, condenados…) era assegurada por instituições como as albergarias
e os hospitais, fundados por diligência de particulares.
A albergaria ou hospital de Santa Maria é a mais antiga
instituição de assistência de Viana conhecida na atualidade. Com uma fundação que remonta, pelo menos, ao
século XIV, foi instituída por Fernão Martins, D. Maior
e seus filhos, talvez ainda no final do século XIII. Albergaria e hospital eram termos usados indistintamente para
designar instituições que acolhiam pobres e peregrinos.
Só a partir do século XV os hospitais foram destinados a
doentes pobres. No ano de 1319 foi constituída a confraria
dos Homens Bons Ovelheiros que passaram a administrar
esta albergaria.
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2 – Antiga sede do Asilo Jesus Maria José, na rua Cândido dos Reis. Foto de Fátima Farrica, 2016

As Misericórdias são instituições cristãs de assistência social existentes em Portugal desde 1498 e destinaram-se
a auxiliar a população carenciada de forma abrangente:
pobres, doentes, presos, órfãos e viúvas. Na sequência da
criação da Misericórdia de Viana (em 1516) na segunda
metade do século XVI a albergaria ou hospital de Santa
Maria, nesta altura já designado de Nossa Senhora da
Graça, foram integrados na Misericórdia. A partir daí o
hospital passou a ser conhecido como Hospital da Mi
sericórdia e funcionou sob a sua tutela até maio de 1976.
Já no século XIX, em 1848, foi fundado, por testamento
do Pe. Luís António da Cruz, o Instituto de Piedade e
Beneficência que tinha como incumbência a manutenção de uma capela de missa quotidiana; de um hospício
para assistência aos doentes; de uma escola primária para
crianças do sexo feminino; e de um montepio para empréstimo de dinheiro a pessoas de baixos recursos, que aí
o podiam obter em condições mais favoráveis. Sabemos,
todavia, que a escola primária foi dedicada a alunos de
ambos os sexos, que também teve um infantário e, já no
século XX, ensino secundário. Em 1979, o Instituto foi extinto e os seus bens foram integrados na Santa Casa da
Misericórdia.
Anos mais tarde, em 1859, o médico António José de Sousa,
natural de Lisboa e que veio exercer medicina para Viana,
criou, com o apoio da mulher, Maria José de Sousa, o Asilo
Provisório da Infância Desvalida. Era destinado a recolher
e alimentar crianças pobres com idades entre um ano e
meio e quatro anos, durante os períodos em que as mães
estivessem a trabalhar e acolhia também crianças órfãs.
Foi uma das primeiras creches estabelecidas em Portugal,
uma vez que a primeira surgiu no Porto em 1851. O funcionamento do asilo foi consolidado com a constituição
da Associação de Caridade, em 1866, dirigida por Maria
José de Sousa e, após a morte desta, pela filha, Francisca

Deodata de Sousa. Estas entidades estavam sedeadas no
antigo convento de São Francisco e aqui passou a funcionar, a partir da década de quarenta do século XX, o Centro de Assistência Infantil Imaculado Coração de Maria,
dirigido pelas Irmãs Escravas da Santíssima Eucaristia e
da Mãe de Deus.
Em 1908 foi instituído, por vontade testamentária de D.
Inês Maria Bule, um asilo para cegas designado Asilo Jesus
Maria José. Este asilo, que foi inaugurado em 1914, após a
morte da testadora, operou sempre sob administração da
Santa Casa da Misericórdia, de acordo com a vontade da
instituidora. Funcionava no atual nº 8 da rua Cândido dos
Reis. O asilo terá existido até à década de 40 do século XX.
A Misericórdia recebeu outros legados testamentários
menos expressivos, mas também com fins assistenciais
tais como o de Manuel Lopes (1879), o de Jerónima Maria
Camões (1894) e o do Cónego José Ponce Martins Morom
(1916) cujos fins eram cumpridos pela Misericórdia a partir da administração dos bens ou rendimentos auferidos.
Embora tenham existido outras associações de socorros
mútuos, com o objetivo de auxiliar indivíduos com atividade em comum, por limitações de espaço deixamos aqui
apenas alguns tópicos sobre as mais relevantes institui
ções de assistência da vila.
Fátima Farrica
Historiadora e Arquivista
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Desenvolvimento Económico

ASAE dinamizou sessão de esclarecimento em Viana do Alentejo
O Município de Viana do Alentejo e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) promoveram no
passado dia 20 de março, no Salão da Junta de Freguesia
de Viana do Alentejo, uma sessão de esclarecimento sobre
“Segurança Alimentar e Económica – Envolvente Legal”,
com a participação da Inspetora Chefe da Unidade Operacional XI/Évora da ASAE, Paula Véstias.
A sessão, destinada a associações e empresas do concelho,
abordou temas relacionados com os requisitos legais inerentes à participação de agentes económicos e associativos em feiras, mostras e outros eventos, com particular

incidência nas vertentes alimentar e económica.
A iniciativa, que serviu para esclarecimento de dúvidas,
visou contribuir para uma maior informação dos vários
agentes económicos presentes, no sentido de dotá-los de
ferramentas para os ajudar no desenvolvimento das suas
atividades económicas e no cumprimento das normas legislativas em vigor.
De salientar que a ASAE visa a fiscalização e prevenção do
cumprimento da legislação reguladora do exercício das
atividades económicas, nos setores alimentar e não alimentar.

Sessão de divulgação - Projeto EFES e Portugal Inovação Social
O Município de Viana do Alentejo, a ADRAL – Agência de
Desenvolvimento Regional do Alentejo e a Portugal Inovação Social promoveram no passado dia 3 de abril, no
Cineteatro Vianense, a sessão “III Jornada do Projeto EFES
Instrumentos de Financiamento da Portugal Inovação Social”.
A iniciativa foi realizada no âmbito do projeto EFES - Ecossistema transfronteiriço para a promoção do empreendedorismo e da economia social com impacto na Região
EUROACE, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do programa INTERREG
ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.
O projeto visa a promoção do empreendedorismo e economia social para desenvolvimento de novos projetos,
empresas e empregos sustentáveis, assentes num modelo
de crescimento sustentável e inclusivo.
O projeto EFES encontra-se na reta final da 1ª edição da
Aceleradora de Empreendedorismo Social mas será lançada a 2ª edição em abril. A 1ª fase da Aceleradora apoiará
projetos na fase de conceção da ideia, mas podem inscrever-se projetos e entidades na 2ª fase para trabalhar na
conceção de modelos de negócio sociais, através de apoio
personalizado e da geração de sinergias com outros empreendedores sociais. Procura ainda apoiar os empresários e as empresas da área social nas fases de lançamento,
crescimento e consolidação.
Será criado um ecossistema de apoio ao empreendedorismo e economia sociais através da identificação e desenvolvimento de iniciativas, programas, instrumentos e
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ferramentas que promovam um crescimento empresarial
social e o impulso da economia social no território EUROACE.
A III Jornada do projeto EFES teve como principal objetivo não só dar a conhecer o projeto ao público-alvo
(associações públicas e privadas, fundações públicas e
privadas, cooperativas, IPSS e misericórdias, empresas na
área social, agrupamentos de escolas, juntas de freguesia
e Câmaras Municipais), mas também apresentar os instrumentos de financiamento da Portugal Inovação Social
existentes para empreendedores, empresas com vocação
social, empresas de economia social, entidades do terceiro setor e organizações ou entidades que promovam o
empreendedorismo.

Para mais informações, contactar o GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
e-mail gadecon@cm-vianadoalentejo.pt | telefone 266 930 010
Atendimento: terças-feiras das 09h00 - 11h00 (através de marcação)
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Inscrições para feiras do concelho
O Município de Viana está a preparar a Feira do Chocalho
que se realiza de 26 a 28 de julho, em Alcáçovas, e a Feira
D’Aires, que tem lugar de 20 a 23 de setembro, em Viana
do Alentejo.
Nesse sentido, informam-se todos os empresários e responsáveis do movimento associativo e outras entidades
do concelho interessados em marcar presença nos cer-

tames, que devem preencher o formulário de inscrição
disponível nos serviços e no site do Município e enviá-lo por e-mail para gadecon@cm-vianadoalentejo.pt, por
correio para Rua Brito Camacho, nº 13- 7090-237 Viana do
Alentejo, ou ainda presencialmente no Balcão Municipal.
Para mais informações contacte o Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento Económico através do nº 266 930 010.

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

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

Viana do Alentejo está em terceiro lugar no ranking Distrital nos preços da água
Segundo as conclusões do Estudo da Água promovido
pela Associação Portuguesa das Famílias Numerosas
(APFN) referente ao de 2018, que vai na sua quarta edição,
o Município de Viana do Alentejo encontra-se na terceira posição do ranking Distrital dos preços de água
cobrados às famílias.

desigualdade entre as famílias no acesso à água, em função da sua dimensão.
Para informações mais detalhadas consulte: https://www.
apfn.com.pt/estudoagua/ranking.php

É de sublinhar que, o Município de Viana do Alentejo
ao nível nacional subiu 178 posições no ranking devido
à redução do preço dos tarifários familiares. Esta subida significativa é resultado da persistência contínua do
presente executivo em tomar medidas de combate à

Viana do Alentejo associou-se à Hora do Planeta
e que juntou centenas de milhões de pessoas em todo o
mundo, independentemente da sua raça, religião, cultura ou geografia, num momento que permitiu celebrar o
compromisso de defesa do planeta Terra.
Nesse sentido, as luzes estiveram desligadas na envolvente ao Edifício dos Paços do Concelho, Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo e no edifício do Paço dos
Henriques, em Alcáçovas, num ato simbólico de preocupação ambiental, que começou na Austrália e percorreu
todo o globo terrestre.

O Município voltou a associar-se, no passado dia 30 de
março, à iniciativa global ambiental “Hora do Planeta”,
promovida internacionalmente pela organização global
de conservação da natureza World Wildlife Found (WWF)

Em Portugal, esta ação simbólica contou com o apoio da
Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP)
e visou a consciencialização dos cidadãos para a mudança de hábitos e comportamentos relativos às alterações
climáticas, tornando o planeta mais sustentável.
Munícipes, Juntas de Freguesia, empresas e instituições
locais associaram-se a este movimento contra as mudanças climáticas.

Edital do 4° Trimestre 2018
Poderá consultar o Edital do Controlo da Qualidade da Água para consumo humano do concelho de Viana do Alentejo referente ao
4.° Trimestre de 2018 no encarte desta edição do boletim municipal e ainda no site em www.cm-vianadoalentejo.pt.
De referir que foram realizadas todas as análises previstas no Plano de Controlo da Qualidade de Água para o período em causa e
que os resultados encontram-se no intervalo de valores legislado, cumprindo o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.
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Dia 22 de março - Dia Mundial da Água
Devemos pensar na água todos os dias do ano!
O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) no dia 22 de março de 1992,
sendo divulgado um importante documento: a “Declaração Universal dos Direitos da Água”. Este documento apresenta 10 pontos importantes sobre este recurso
hídrico, destacando a sua importância e a necessidade
da sua preservação.
“Declaração Universal dos Direitos da Água:
1 - A água faz parte do património do planeta. Cada
continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão, é plenamente responsável aos olhos
de todos.
2 - A água é a seiva de nosso planeta. Ela é a condição
essencial de vida de todo o vegetal, animal ou ser humano. Sem ela não poderíamos conceber a atmosfera, o
clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura.
3 - Os recursos naturais de transformação da água em
água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimónia.

Sabia que…
Uma torneira a pingar de 5 em 5 segundos, durante 24 horas, pode gastar 30 litros de água por
dia?
Em cada descarga de autoclismo gasta 6 a 10 litros de água?
Um banho de imersão gasta 180 litros de água?
E um banho de duche de 15 minutos gasta 240
litros de água?
Lavar o carro com mangueira durante 30 minutos gasta 560 litros de água?
Lavar a loiça de torneira aberta desperdiça 110
litros de água?
A Máquina de lavar roupa consume 60 a 90 litros
de água por cada programação?

Poupar Água é Assegurar o Futuro!

4 - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem
da preservação da água e dos seus ciclos. Estes devem
permanecer intactos e com um funcionamento normal
para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este
equilíbrio depende, em particular, da preservação dos
mares e oceanos, por onde os ciclos começam.
5 - A água não é somente herança dos nossos antepassados; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos su
cessores. A sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como, a obrigação moral do homem para com
as gerações presentes e futuras.
6 - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela
tem um valor económico: precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem
escassear em qualquer região do mundo.
7 - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem
envenenada. De maneira geral, a sua utilização deve ser
feita com consciência e discernimento para que não se
chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis.
8 - A utilização da água implica que haja respeito pela
lei. A sua proteção constitui uma obrigação jurídica
para todo o homem ou grupo social que a utiliza. Esta
questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem
pelo Estado.
9 - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos da sua proteção e as necessidades de ordem
económica, sanitária e social.
10 - O planeamento da gestão da água deve levar em
conta a solidariedade e o consenso em razão da sua
distribuição desigual sobre a Terra.”
Fonte: ONU (Organização das Nações Unidas)
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Associativismo
Clube de Atletismo de Viana do Alentejo
O Clube de Atletismo de Viana do Alentejo (CAVA)
foi criado em 2017. Hoje são 11 os atletas que correm pelo CAVA e cuja média de idades ronda os 41,
42 anos, um facto que reflete a falta de interesse
dos mais novos pelo atletismo.
Para além da criação de uma sede, a “dinamização
da modalidade apostando na criação de uma
secção de atletismo jovem” é outro dos objetivos
do Clube, como explica o seu responsável, Ezequiel
Lobo. Apesar de muito jovem, o clube já conquistou
bons resultados quer a nível individual quer a nível
coletivo, como o 2º lugar por equipas alcançado a
nível nacional, no ano passado, na mítica prova de
ultra endurance Estrela Grande Trail.
Outro passo importante foi a participação de três
atletas na Maratona de Pyongyang, na Coreia do
Norte, no passado dia 7 de abril.
Boletim Municipal – Como surgiu o Clube de Atletismo de
Viana do Alentejo?
Ezequiel Lobo – Eu estava ligado ao atletismo há já alguns
anos e recebi alguns convites por parte do Município para,
em conjunto com o Fernando Janeiro, criarmos um clube
em Viana. No entanto, era difícil reunir as condições e
como tínhamos algum receio de começar do zero, fomos
sempre recusando. Os anos foram passando e fizemos uma
ou outra tentativa e, em 2017, avançámos com o Clube. Um
ano antes estivemos ligados ao Sporting Clube de Viana do
Alentejo, a forma que encontrámos para ter uma secção de
atletismo. Para nós foi o ano zero e, em 2017, avançámos
com o Clube de Atletismo de Viana do Alentejo (CAVA).
B. M. – Quantos atletas integram o Clube e qual a média
de idades?
E. L. - Infelizmente, não conseguimos cativar os jovens
porque estão muito ligados ao futebol. Neste momento o
Clube tem 11 atletas divididos em várias modalidades e a
média de idades ronda os 41, 42 anos.
B. M. – Cada vez mais se fala em sedentarismo dos nossos
jovens, mas este é um desporto acessível a todos.
E. L. - É correto, mas o problema dos jovens e de qualquer
pessoa é que quando se inicia uma atividade física, mesmo
de lazer, custa um pouco a nível físico. Mas, mesmo assim,
no Alentejo há clubes que têm conseguido cativar alguns
jovens através da participação dos pais.
B. M. – O que é que é necessário para praticar atletismo,
para além da vontade?
E. L. – A vontade é essencial. Pela experiência que tenho da
atividade física a vontade é importante, mas para começar
é necessário ter um objetivo/meta para não desistirmos.
Quando alcançamos esse objetivo, traçamos outro e, assim,
sucessivamente. O primeiro mês é o mais complicado, depois torna-se mais natural.
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B. M. – Que preparação costumam fazer para as provas?
E. L. – Dentro do atletismo, depende da modalidade que se
pratica, porque há diferenças na preparação. Por exemplo,
nas corridas de alta montanha, as ultra-trails, corridas de

longa distância acima dos 100 kms, fazemos muitos treinos
em serra e muitas horas de treino. Durante a semana faz-se
treino em serra e treino técnico de corrida, de montanha e
descidas e, ao fim de semana, fazem-se treinos longos até
aos 60 kms. Quando são provas de estrada, maratonas e
meias maratonas, faz-se treino de estrada e é nesta fase que
eu estou nesta altura e, nas provas mais curtas, 5, 10 kms,
não é preciso treinar todos os dias, basta treinar 3 vezes por
semana.
B. M. – E com quanto tempo de antecedência fazem essa
gestão?
E. L. – Quando se eleva muito a fasquia e queremos resultados, tem que se ter tudo bem pensado, planeado e
ser metódico. Por vezes, as pessoas perguntam-me como
é que consigo. Consigo porque tenho uma agenda muito
preenchida e não pode falhar nada, porque ao treino juntase a vida profissional e a família.
B. M. – Como é feita a escolha das provas?
E. L. – Temos algumas provas que são importantes ao nível
da equipa na nossa região, no sentido de dinamizar o nome
dos nossos patrocinadores. Depois, a nível nacional, fica
ao critério de cada um dos atletas para, consoante o seu
calendário, escolherem as provas. Neste momento, temos
atletas a participarem nos nacionais de ultra endurance,
nacionais de estrada e provas regionais.
B. M. – Sabemos que o clube tem alcançado bons resultados.
E. L. –Sim, o clube tem conseguido bons resultados. É pena
não haver mais pessoas a correr para conseguirmos chegar
mais longe. Para uma equipa da nossa dimensão, conseguirmos alguns resultados como temos conseguido e num
curto espaço de tempo, com equipas que já têm anos de
atletismo, é sempre positivo. Por exemplo, a nível regional
temos conseguido ganhar prémios a nível dos campeonatos
de corta-mato. A nível nacional também já fizemos alguns
pódios por equipas. No ano passado numa das provas míticas de ultra endurance, o Estrela Grande Trail, alcançámos
um 2º lugar por equipas. Ninguém nos conhece, e para nós,
alcançarmos estes resultados é muito bom.
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B. M. – A ideia de que o atletismo é um desporto exigente
e que é necessário fazer sacrifícios corresponde à verdade?
E. L. – Todos os desportos precisam de sacrifícios, não é só o
atletismo, mas é verdade, é necessário fazer alguns sacrifícios. Quanto mais exigentes nos vamos tornando e maiores
forem os objetivos e as metas a alcançar, mais difícil é a
tarefa e os treinos tornam-se mais difíceis. Se for numa
perspetiva de lazer o atletismo não é um desporto complicado, é necessário calçar um ténis, vestir uma t-shirt e uns
calções, não é preciso muito mais.
B. M. – Em termos de alimentação é necessário ter alguns
cuidados?
E. L. – Sim. Por exemplo, no meu caso mudei a alimentação
há quase três anos, tornei-me vegetariano e, por isso, tenho
que ter alguns cuidados mais específicos. Mas, no geral, é
preciso fazer uma alimentação cuidada, evitar fritos e doces.
Ao nível das provas, há que ter algum cuidado antes com a
ingestão de hidratos de carbono e a hidratação. Durante as
provas, se forem de estrada (maratonas e meia maratonas)
é necessário manter-se hidratado e beber algum gel. Já nas
provas de alta montanha, ultra endurance, os cuidados com
a alimentação são muito importantes porque são provas
que podem durar 20, 30 horas a correr.
B. M. – A formação de jovens está nos horizontes do CAVA?
E. L. – A formação está nos nossos planos, no entanto, tem
sido difícil arrancar. Aliás, era um dos objetivos traçados
para este ano arrancar com alguns miúdos e um treinador,
mas não foi possível. Vamos ver se na próxima época conseguimos concretizar esse objetivo.
B. M. – Três atletas do CAVA vão participar numa prova na
Coreia do Norte... Que desafio é esse?
E. L. – Vamos participar na maratona da Coreia do Norte
e partimos na próxima segunda-feira (à data desta entrevista). Foi um desafio que surgiu de uma brincadeira. Fui
deixar a minha filha num clube de férias no verão passado
e vimos uma exposição do World Press Photo com uma fotografia da Maratona da Coreia do Norte. Comentei com o
Fernando Janeiro, conseguimos os contactos e inscrevemonos e, para nosso espanto, fomos aceites.
B. M. – Para além desse desafio o Ezequiel tem outro projeto em mãos que é o Ironman. Quer falar-nos um pouco
desse projeto?
E. L. – Há já algum tempo que me tinham convidado para
me dedicar a estas provas, mas sempre recusei porque precisamos de muitas horas de treino. No ano passado a minha
época foi muito desgastante a nível físico, mas mais a nível
psicológico e tive que parar algum tempo por causa de uma
queda. Entretanto, fiz a inscrição e, logo no final do verão,
comecei a treinar. A prova vai realizar-se a 21 de julho em
Zurique e, até lá, tenho os dias muito preenchidos com os
treinos. A prova está dividida em três modalidades: 3800
metros a nadar, 180 de bicicleta e 42 a correr.

B. M. – Qual o diagnóstico que fazem do atletismo no concelho/região na atualidade?
E. L. – Comecei a correr há 6 anos atrás e, desde essa altura,
tenho notado uma grande evolução ao nível dos praticantes.
E, desde que começaram a aparecer as provas de trail no
campo e na montanha, surgiram mais praticantes. Anteriormente viam-se poucas pessoas a treinar e, agora, veem-se
muitas pessoas a treinar todos os dias. Também as provas
têm centenas e até mesmo milhares de participantes, o que
era impensável há alguns anos atrás no Alentejo.
B. M. – Quais são os apoios que o clube recebe?
E. L. - Não somos profissionais, mas penso que um atleta
tem que ter pelo menos o básico para se sentir acarinhado
e motivado, ou seja, ter pelo menos os equipamentos e as
inscrições pagas pelo clube. Relativamente aos apoios às
equipas mais pequenas, se não for com a ajuda dos municípios é difícil manterem-se. No nosso caso temos o apoio do
Município, da Junta de Freguesia de Viana e de alguns patrocinadores privados que abraçaram este projeto. São eles
a Fribaião, o nosso principal patrocinador e que nos tem
ajudado bastante e o Intermarché de Viana do Alentejo.
B. M. – O Clube tem uma sede própria?
E. L. – Não, mas esse é um dos objetivos. Aquando da criação do clube esse era um dos objetivos para podermos
colocar os equipamentos e também alguns troféus, mas
não se concretizou.
B. M. – Que projetos têm para o futuro?
E. L. – Para além da criação da sede, outro dos objetivos
passa pela dinamização da modalidade criando uma secção
de atletismo jovem. Como tenho o curso de treinador de
atletismo, um dos meus objetivos é treinar os mais jovens,
mas, para isso, necessito de tempo e dedicar-me apenas a
isso, e de momento a minha disponibilidade é muito limitada. Com os projetos que tenho, nos próximos 4 anos não
vai ser possível dedicar-me a esse objetivo.

Estão de parabéns…
- Sport Club Alcaçovense - 1 de janeiro - 93 anos
- Grupo Motard os Xananas de Viana do Alentejo
11 de janeiro - 14 anos
- Ass. de Caçadores e Pescadores de Aguiar - 12 de janeiro - 42 anos
- Grupo Coral Trabalhadores de Alcáçovas - 17 de janeiro - 72 anos
- Sociedade Vianense - 20 de janeiro - 181 anos
- Sociedade União Alcaçovense - 20 de janeiro - 134 anos
- Associação dos Amigos Aguiarenses - 21 de janeiro - 10 anos

- Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo
16 de fevereiro - 41 anos
- Associação Equestre de Viana do Alentejo - 24 de fevereiro - 14 anos
- Clube de Amadores de Pesca de Viana do Alentejo
12 de março - 19 anos
- FORCULDES - 20 de março - 1 ano
- Ass. de Convívio dos Reformados de Alcáçovas - 6 de abril - 37 anos
- Delegação da Cruz Vermelha em Alcáçovas - 11 de abril - 8 anos
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Junta de Freguesia de Aguiar
Caros Fregueses,
Como já havíamos referido em textos anteriores, os últimos anos têm-se vindo a revelar difíceis para as freguesias
quer em termos financeiros, quer em termos de recursos
humanos. A nossa Freguesia não é exceção à regra, e tem
sentido nestes últimos anos um agravamento de falta de
recursos humanos, pois como é do conhecimento geral,
esta Freguesia não dispõe de poder económico para poder
contratar pessoal, assim, temos que recorrer com alguma
frequência ao pessoal do Centro de Emprego, o que ultimamente se tem revelado difícil devido à inexistência
de pessoas nessas condições. No entanto, continuamos
também com o mesmo empenhamento em manter os espaços mais limpos e apresentáveis possíveis.

Mais uma vez, oferecemos um poema a todas as mulheres
da Freguesia, no dia 8 de março, dia em que se assinala o
Dia da Mulher.

Aproveitamos este espaço para informar a população que,
por motivos pessoais, o Tesoureiro, Bruno Sacristão, pediu a suspensão de mandato por um período de 6 meses,
estando o executivo da Junta a tratar de momento da
sua substituição. Aproveito para publicamente agradecer
o seu excelente empenho durante o período em que exerceu o seu cargo e desejar-lhe felicidades no futuro.

No que diz respeito à atividade da Junta, à semelhança
dos anos transatos oferecemos uma lembrança às nossas
crianças do Jardim de Infância e primeiro ciclo em parceria com a Câmara Municipal.
Pela primeira vez, a Junta de Freguesia organizou uma
festa de fim de ano, mediante inscrição prévia, e com limite de inscrição uma vez que o espaço é reduzido.
Organizámos também o Baile de Carnaval. Em ambas as
iniciativas o feedback foi muito positivo e contámos com
a colaboração da Associação dos Amigos Aguiarenses.
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Bem-haja a todos.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Freguesia de Aguiar,
António Inácio Torrinha Lopes
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Junta de Freguesia de Alcáçovas
Caros Fregueses,
Já não são muito nítidas todas as características das quatros estações do ano, mas a primavera chegou e com ela
a beleza das suas cores e aromas. É tempo de renovação
e manutenção de espaços verdes e áreas de lazer. Sendo
essa, cada vez mais, uma exigência natural a uma melhor
qualidade de vida não só para nós como também para
os turistas que nos visitam e que se nota a cada dia que
passa a sua presença. Bem-vindos!

em termos de informação das ocorrências e de situações
de risco numa tentativa de entre ajuda às entidades intervenientes. Nesta matéria existe também um trabalho
com o Município de Viana do Alentejo que queremos
que seja bastante útil. Também a questão da segurança é
atualmente uma preocupação e, mais uma vez, em cola
boração com o Município de Viana do Alentejo estão a ser
desenvolvidos esforços para que seja mantido o Posto da
G.N.R e os seus efetivos, uma vez que se começa a notar
um sentimento de insegurança por parte da população.
Permanece neste Executivo um empenho permanente
para que, ao longo deste ano, sejam realizadas todas as
atividades habituais e continuaremos abertos a novas iniciativas culturais, desportivas e outras que enriquecem
a Freguesia e proporcionam momentos de lazer à população. Como foi recentemente celebrado no dia 8 de março “Dia Internacional de Mulher” com a entrega de uma
flor e um poema ao público feminino.
Também na área da limpeza urbana o Executivo tem uma
preocupação constante e, embora as dificuldades sejam
de vária ordem, tentamos a todo o momento trazer as
ruas da vila o mais limpas possível, esperamos que da
parte dos cidadãos também nos possam ajudar com a
vossa colaboração, utilizando os meios próprios para o
mesmo.
Alcáçovas vila com história
Tu tens belos monumentos
Os teus sonhos de glória
Acompanham-te no tempo
O Presidente da Junta,
Manuel António Calado

Também nos últimos meses o executivo da Junta tem
tido uma especial atenção em diversas reuniões com entidades no que respeita à problemática da violência doméstica, é uma preocupação que exige a todos nós um
esforço acrescido, não só em termos de prevenção, como
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Junta de Freguesia de Viana do Alentejo
Caros Munícipes,
Já estamos no fim do primeiro trimestre de 2019. Chegámos a março e o calendário dita a chegada da Primavera,
estação do ano em que se celebra o renascimento da natureza e em que os dias nos convidam a despertar para o
que nos rodeia.
Em março, assinala-se também o Dia Internacional da
Mulher, o Dia do Pai, o Dia Mundial da Árvore e da Poesia,
entre outros.
Nesta azáfama em que correm os dias, constatamos a
complexidade da gestão autárquica, que constitui um
desafio permanente para quem assume o compromisso
de trabalhar em nome de maior desenvolvimento e me
lhores condições de vida das suas populações.
Numa exigência cada vez maior das nossas responsabilidades, tentamos, diariamente cumprir os nossos propósitos e a nossa missão autárquica.
Ao longo deste trimestre, destacamos algumas atividades
culturais, tais como a iniciativa “ Cantar dos Reis”, que
teve lugar na noite do passado dia 5 de janeiro, no Largo
de S. Luís, onde se juntaram os Grupos Corais da nossa
freguesia e o Grupo de Cavaquinhos da Associação de
Cantares Populares Seara Nova. Este ano, contámos também com a participação do Grupo Coral de Aguiar que
contribuiu para a animação do serão. A partir das 20h00,
entoaram-se modas alusivas à época e nem o frio intenso
que marcou a noite, afastou a população que permaneceu em confraternização, à volta de lareira, num animado
convívio, partilhando o momento de reviver mais uma
tradição.
No dia 10 de março, comemorámos o Dia Internacional da
Mulher, com um jantar convívio no Salão dos Bombeiros
Voluntários. A partir das 18h00, cerca de 170 mulheres
compareceram no local para dar início a uma excelente
noite. O cante e a dança assinalaram o início da tarde com
a presença do Grupo Coral Feminino e da Classe de Dança
da Associação Equestre de Viana do Alentejo. O músico
Jorge Nunes tocou até tarde para grande satisfação do
público feminino que aproveitou e agradeceu o convívio
e alegria vividos naquela noite.
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Atentos às necessidades locais, procuramos, da melhor
forma, dar resposta às questões e preocupações dos nossos munícipes, numa tentativa de suavizar as situações de
maior complexidade.
Continuamos a colaborar com todas as associações que
solicitam o apoio desta Junta de Freguesia e atribuímos
regularmente os apoios que constam dos nossos regulamentos, nomeadamente o apoio à natalidade e aos artesãos. Para além disso, continuamos a prestar o apoio
domiciliário aos utentes que se encontram dependentes
de terceiros.
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 o melhor possível.
O Presidente da Junta,
Joaquim Rodolfo Viegas
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informações úteis
Comunique avarias/anomalias EDP (Número Gratuito)
Ligue 800 506 506

Avarias no interior da habitação (1)

Ligue 800 506 506

Avarias na iluminação pública (2)

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

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

Receba o boletim municipal no seu e-mail, enviando uma mensagem com a sua identificação para: gabinete.comunicacao@cm-vianadoalentejo.pt
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Modernização Administrativa
Pagamento da fatura da água
Está ativa e a funcionar a possibilidade de pagar a sua fatura da água através
de Multibanco/Homebanking.

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

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

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

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

Regulamentos disponíveis em www.cm-vianadoalentejo.pt

informação online

contactos úteis
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Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Rua Brito Camacho, 13
7090-237 Viana do Alentejo
tel. 266 930 010 fax. 266 930 019
camara@cm-vianadoalentejo.pt

tos
gos

Gabinete de Apoio à Vereação
gaver@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Administração Urbanística e Processual
daurb@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Gestão de Recursos
dafin@cm-vianadoalentejo.pt
compras@cm-vianadoalentejo.pt

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

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

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

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

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

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

Próxima edição do boletim > julho 2019

