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Continuar
???? 16 pt a trabalhar…
“Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso,
e trabalhar em conjunto é a vitória.”

???? 10 pt

Henry Ford
Caros Munícipes,
Tendo em conta que é a primeira vez que me dirijo a todos vós no Boletim
Municipal após as últimas eleições autárquicas de 1 de outubro, não posso
deixar de destacar e relevar o comportamento cívico e democrático de todos
os eleitores do Concelho, no referido ato eleitoral.
$SURYHLWRDRSRUWXQLGDGHSDUDDJUDGHFHUDFRQoDQ¨DTXHFRQWLQXDPDGHpositar nesta equipa autárquica, que tudo fará para corresponder às vossas
expectativas.
(QFDUDPRVHVWHQRYRPDQGDWRFRPDPHVPDFRQoDQ¨DHGHWHUPLQD¨¦RGH
sempre! Iremos continuar a trabalhar com o objetivo último de melhorar a
qualidade de vida de todos os nossos munícipes.

ĞƌŶĂƌĚŝŶŽĞŶŐĂůŝŶŚĂWŝŶƚŽ

ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ

6¦RPXLWRVRVGHVDoRVTXHWHUHPRVSHODIUHQWHQHVWHVSU²[LPRVDQRV(QWUH
eles, pode-se de alguma forma destacar, o projeto da “Descentralização de
Competências para as autarquias locais”, pretendendo o Governo que estas
assumam competências em novas áreas e possam reforçar outras que já desempenham, tais como Educação, Saúde, Cultura, Proteção Civil, Ação Social, etc.
Para além disso, pretendemos continuar a concretizar os vários projetos materiais e imateriais que temos planeados, aproveitando os fundos comunitários sempre que possível, os quais poderão ir acompanhando através dos
vários canais e também nos Boletins Municipais.
Por último, eu e a minha equipa desejamos que esta quadra festiva possa ser
vivida por todos vós da melhor forma, junto dos que lhes são mais próximos.
Que o novo ano seja sinónimo de mais e melhor para todos!
Boas Festas!

Ϭϰ
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Bengalinha Pinto reeleito em Viana do Alentejo para um terceiro mandato
Bengalinha Pinto (PS) reconquistou a Câmara de Viana do
Alentejo com 52,01% dos votos, conquistando 3 lugares no
executivo
A segunda força mais votada, foi o PCP – PEV com 39,97%
dos votos (2 mandatos), seguindo-se o PSD com, 5,57% (0
mandatos).
O PS voltou a conquistar a Assembleia Municipal com
50,81% dos votos (8 mandatos) seguindo-se o PCP – PEV
com 38,81% dos votos (6 mandatos) e o PPD/PSD com
7,55% dos votos (1 mandato).

Os socialistas conquistaram ainda a Assembleia de Freguesia de Viana do Alentejo com 57,63% dos votos, contra
os 32,42% alcançados pelo PCP – PEV e os 7,60% dos votos
do PPD/PSD.
Em Aguiar, o PCP – PEV mantém a liderança da Junta de
Freguesia alcançando 50,85% dos votos, seguido pelo PS
com 46,12% dos votos.
Em Alcáçovas, o PS (40,54%) perdeu a Junta de Freguesia
para o PCP – PEV que obteve 41,10%. A terceira força política mais votada foi o PSD com 14,45% dos votos.

Câmara Municipal

Fonte: www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2017/

Executivo Municipal
Presidente
Bernardino António Bengalinha Pinto
(Independente)
Bancário
Pelouros/Áreas de atuação:
v Educação e Ação Social
v Património, Cultura e Ciência
v Tempos livres e Desporto
v Proteção Civil
v Promoção do Desenvolvimento e Cooperação Externa

Vice-Presidente
João António Merca Pereira (PS)
Técnico Superior na Função Pública

Vereador
Paulo José Cachola Manzoupo (PS)
Trabalhador Independente

Pelouros/Áreas de atuação:
v Habitação
v Ordenamento do Território e Urbanismo
v Ambiente e Saneamento Básico
v Policia Municipal
v Saúde

Pelouros/Áreas de atuação:
v Equipamento rural e urbano
v Energia
v Transportes e Comunicações
v Defesa do Consumidor

Vereador
Luís Miguel Fialho Duarte
(Independente)
Empresário

Vereador
José Filipe Santos Cruz
(Independente)
Contabilista

vSem pelouros

vSem pelouros
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Assembleia Municipal

Fonte: www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2017/

Presidente: António Coelho de Sousa

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo

Fonte: www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2017/

Presidente: Joaquim Rodolfo Viegas

Junta de Freguesia Alcáçovas

Fonte: www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2017/

Presidente: Manuel António Calado

Junta de Freguesia Aguiar

Fonte: www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2017/

Presidente: António Inácio Torrinha Lopes
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Obras continuam no Centro Histórico de Viana do Alentejo
Continuam as obras da 2ª IDVHGHUHTXDOLoFD¨¦RGR&HQtro Histórico de Viana do Alentejo, orçadas em cerca de
1 milhão e 200 mil euros, num investimento candidatado
no âmbito do Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo 2014/2020.
O Município de Viana do Alentejo pretende com este projeto valorizar os recursos estratégicos do território, a sustentabilidade energética, a promoção de uma sociedade
PDLVLQFOXVLYDHDHoFL«QFLDHUDFLRQDOL]D¨¦RGRVVHUYL¨RV
coletivos intermunicipais, visando o desenvolvimento e a
coesão territorial do concelho.
$LQWHUYHQ¨¦RWHPSRUoQDOLGDGHPHOKRUDUDVDFHVVLELOLdades, a rede de águas, esgotos, eletricidade e de telecomunicações, bem como a qualidade da água e a redução
da probabilidade de ruturas, permitindo uma maior poupança de água e uma maior qualidade do serviço prestado
aos munícipes e a quem nos visita.
O facto de o tempo estar chuvoso e os dias pequenos não
têm impedido, de todo, o bom andamento dos trabalhos.
Na semana entre o Natal e o Ano Novo as obras estarão
suspensas, prevendo-se o seu reatamento no dia 2 de janeiro.

Ϭϳ
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2EUDVGHUHTXDOLoFD¨¦RGR&HQWUR+LVW²ULFRGH$OF¢¨RYDV ǐfase)
Continuam a bom ritmo as obras no Centro Histórico de
Alcáçovas (1ª fase), num investimento de cerca de 1 milhão
e 100 mil euros, no âmbito do novo Programa Regional
Alentejo 2020, inserido no PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável.
A 1ª IDVHTXHSUHWHQGHUHTXDOLoFDURSDYLPHQWRHRVUHVpetivos acessos pedonais de modo a tornar os percursos
acessíveis, inclusivos e seguros aos principais serviços e
equipamentos públicos, engloba o espaço público que irradia da Praça da República até ao Largo da Igreja Matriz
e ao conjunto do Palácio Fragoso – Barahona, Torre do
Relógio e edifício do antigo cinema.

Ϭϴ

Esta intervenção visa ainda melhorar a qualidade do ambiente urbano, bem como a regeneração das redes de infraestruturas, casos da rede de abastecimento de água,
saneamento de águas residuais, rede elétrica e telecomunicações.
Tal como já noticiámos para Viana, também em Alcáçovas os trabalhos serão interrompidos por uma semana
na quadra natalícia, sendo retomados a partir do dia 2 de
Janeiro.

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

Viana do Alentejo recebe bandeira “Município Amigo do Desporto”
O Município de Viana do Alentejo foi distinguido pelo 2Ǒ
ano consecutivo com a bandeira “Município Amigo do
Desporto”, atribuída pela APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão de Desporto em parceria com a Cidade
Social, no passado dia 23 de novembro, em Viseu.
A cerimónia teve lugar durante o XVIII Congresso Nacional de Gestão do Desporto que visou debater o papel do
desporto e da atividade física nas cidades do futuro.
Esta atribuição surge no seguimento do galardão “Município Amigo do Desporto 2017” recebido no passado mês de
setembro. O Município de Viana do Alentejo integra pelo
segundo ano consecutivo o restrito lote de municípios
(60) que conquistaram este título.
Este galardão visa o reconhecimento público de boas práticas de intervenção, de âmbito municipal, na gestão e
desenvolvimento do desporto.

Município presente no aniversário da
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis
ção e desenvolvimento do projeto Cidades Saudáveis nos
Municípios que pretendam assumir a promoção da saúde
como uma prioridade. Atualmente, 45 municípios já aderiram a este fórum de partilha e discussão à volta da saúde
e o impacto que tem na qualidade de vida das populações.

Nos dias 24 e 25 de novembro, tiveram lugar em Viana do
Alentejo, as Comemorações do 20Ǒ aniversário da Rede
Portuguesa de Municípios Saudáveis, que contou com
a presença de representantes do Município de Viana do
Alentejo.
No encontro, que debateu o estado atual de promoção da
saúde a nível local, foram ainda admitidos novos membros.
Recorde-se que o Município de Viana do Alentejo faz parte
desde abril da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis
que tem como missão apoiar a divulgação, implementa-

Ϭϵ
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Comissões Nacionais da UNESCO visitam o Concelho de Viana
Representantes das Comissões Nacionais da UNESCO da
CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, visitaram, no passado dia 13 de dezembro, o Concelho de Viana do Alentejo e participaram num almoço conferência
sobre os diferentes patrimónios, na Quinta do Cerrado.
A visita, onde foi também apresentada a Rede Portuguesa
de Centros e Clubes e as sinergias de escala que se desenvolvem a nível local, contou, para além do Presidente da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto,
com a participação da Secretária Executiva da Comissão
Nacional da Unesco, Rita Brasil de Brito, e de Aires de
Carvalho, Presidente da Federação Portuguesa de Associações, Centros e Clubes Unesco.
Antes das boas vindas dadas pelo Presidente do Município
de Viana do Alentejo, a comitiva foi recebida ao som de
cante alentejano, nas vozes do Grupo Coral Feminino de
Viana do Alentejo que, ao longo do almoço brindou os
presentes com algumas modas.
Após o almoço esteve em destaque o fabrico de chocalhos,
inscrito na lista do Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela Unesco desde 2015,
com a presença da Empresa Chocalhos Pardalinho que, ao
vivo, mostrou o processo de fabrico de chocalhos.

ϭϬ

A olaria de Viana também marcou presença nesta conferência com a Olaria Mira Agostinho e uma comunicação
de Luís Banha, que, desde há 12 anos, se tem dedicado à investigação do tema. De realçar que o Município de Viana
do Alentejo integra a Associação Portuguesa das Cidades
e Vilas Cerâmicas (AptCC) que visa a defesa, valorização
e divulgação do património cultural e histórico cerâmico
e que pretende também candidatar esta arte à Unesco.
De salientar ainda a apresentação do Pagus, um projeto
destinado à salvaguarda da paisagem e do património
cultural imaterial euro-mediterrânico e para a promoção
do turismo sustentável, pelo antropólogo Paulo Lima,
coordenador da candidatura do fabrico de chocalhos à
Unesco.
Esta conferência resultou de uma parceria da Comissão
Nacional da UNESCO com a Câmara Municipal de Viana
do Alentejo e a Federação Portuguesa das Associações,
Centros e Clubes UNESCO, integrada no workshop “Capacitação de Comissões Nacionais da UNESCO de Países
de Língua Portuguesa – África e Timor-Leste”, organizado
pela Comissão Nacional da UNESCO – Portugal e que se
realizou de 11 a 15 de dezembro.

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

Município de Viana adere à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas
O Município de Viana do Alentejo e a Direção-Geral do
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas celebraram no passado dia 16 de setembro, um protocolo de adesão à Rede
Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP).
A cerimónia que decorreu no âmbito da inauguração da
Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo contou com a
presença do Presidente do Município de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, do Diretor-Geral da Direção-Geral do
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre de Almeida
Lacerda, e da Diretora Regional de Cultura do Alentejo,
Ana Paula Amendoeira.

lista pública, sistematizada e atualizada das bibliotecas
públicas, nomeadamente a do Portal da Rede Nacional de
Bibliotecas Públicas.
Já o Município de Viana do Alentejo compromete-se a disponibilizar um serviço de biblioteca pública plural, universal e gratuito, colaborar e participar em redes locais e
regionais de bibliotecas públicas.
O presente protocolo vigora por tempo indeterminado.

A adesão a esta rede permite ao município de Viana do
Alentejo aceder e usufruir dos recursos e serviços disponibilizados pela RNBP às bibliotecas, participar em iniciativas de carater local, regional, nacional e internacional,
EHPFRPREHQHoFLDUGHIXWXURVSURJUDPDVHLQWHJUDUD

Município de Viana e Biblioteca Pública de Évora assinam protocolo
O Município de Viana do Alentejo e a Biblioteca Pública
de Évora, unidade dependente da Biblioteca Nacional de
Portugal, cientes da importância de promover a criação
de hábitos de leitura entre a população, assinaram um
protocolo de cooperação.
Através deste protocolo, com a duração de um ano, automaticamente renovável por igual período de tempo,

as duas entidades comprometem-se a colaborar na implementação e gestão de serviços de biblioteca em rede,
visando o aproveitamento e rentabilização do fundo documental da Biblioteca Pública de Évora e o seu usufruto
pela população do concelho de Viana do Alentejo. A Bibliteca Pública de Évora irá fornecer, a título de empréstimo, um fundo documental procedendo à sua reavaliação
e renovação periódicas.

ϭϭ
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)RUPDQGRVGRFXUVRGHROHLURH[S¶HPSUHV©SLRVHP9LDQDGR$OHQWHMR
De 4 a 18 de dezembro esteve patente ao público, no antigo Posto de Turismo de Viana do Alentejo, a exposição
“Presépios de Viana”, dos alunos do curso de oleiro que
está a decorrer, na antiga cantina, em Viana do Alentejo.
Expostos estão dezenas de presépios feitos pelos 16 formandos que frequentam o curso que surgiu de uma
SDUFHULDHQWUHR,QVWLWXWRGH(PSUHJRH)RUPD¨¦R3URoVVLRQDO&HQWURGH)RUPD¨¦R3URoVVLRQDOHR0XQLFSLRGH
Viana do Alentejo, com vista a recuperar uma arte tradicional que está em vias de extinção no concelho.
Presentes na inauguração da exposição estiveram o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, e o Diretor do Centro de Emprego e Formação
3URoVVLRQDO GH YRUD -RV© 5DPDOKR TXH oFRX “muito
agradado” com o trabalho desenvolvido pelos formandos.
O mesmo responsável assegura que teve a oportunidade
de “testemunhar o orgulho que o IEFP tem, em geral, e
R&HQWURGH)RUPD¨¦RHPSDUWLFXODUQDVREUDVYHUGDdeiramente fantásticas que os formandos já conseguem
fazer”.
O curso de oleiro, destinado a adultos, termina no pró[LPRDQRHDOLDDFHUWLoFD¨¦RSURoVVLRQDO£FHUWLoFD¨¦R
escolar, uma vez que, dá equivalência ao 9Ǒano. Sobre a
hipótese de estender esta equivalência ao 12Ǒ ano, José
Ramalho, diz que “está em cima da mesa” e será avaliada

ϭϮ

com os restantes parceiros.
Questionado sobre a possibilidade de alguns formandos
abraçarem esta arte depois da conclusão do curso, o
'LUHWRU GR &HQWUR GH (PSUHJR H )RUPD¨¦R 3URoVVLRQDO
de Évora, considera que “há gente com arte e engenho
SDUD FRQWLQXDU XPD SURoVV¦R TXH © GLIFLO PDV PXLWR
aliciante” ( DFUHGLWD TXH QR oQDO VHU¢ FXPSULGR XP
dos objetivos de kQ¦RV²DMXGDURVIRUPDQGRVDFUHVFHU
SURoVVLRQDOPHQWHHHVFRODUPHQWHPDVWDPE©PGHGDU
FRQWLQXLGDGHDXPDSURoVV¦RRQGHDVSHVVRDVHVW¦RDoFDUFRPDOJXPDLGDGHHHVWHVDEHUQ¦RVHSRGHSHUGHUy

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

hƌďĂŶŝƐŵŽĞKďƌĂƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐ

0XQLFSLRLQVWDODJUDGHDPHQWRGHSURWH¨¦RHP9LDQDGR$OHQWHMR
Com vista a melhorar a segurança da população, o Município de Viana do Alentejo irá proceder à colocação de um
gradeamento de proteção, junto à Igreja de S. Sebastião,
em Viana do Alentejo.
A obra está a ser efetuada por trabalhadores do Município e visa garantir uma maior segurança às pessoas que
utilizam o espaço e àquelas que frequentam a igreja. O
espaço é ainda utilizado pelos visitantes que, em abril, se
deslocam a Viana do Alentejo para assistir à chegada da
Romaria a Cavalo.

&RORFD¨¦RGHVRPEUHLURVHP3DUTXHGH
Estacionamento
A Câmara Municipal procedeu à construção de sombreiros no parque de estacionamento do Estaleiro Municipal,
em Viana do Alentejo. A obra visa dar uma maior comodidade aos trabalhadores que usufruem do espaço.

$PSOLD¨¦RGRFHPLW©ULRGH$OF¢¨RYDV
Estão em fase de conclusão as obras de ampliação do Cemitério de Alcáçovas. Efetuada por administração direta, a
intervenção incluiu a construção de esgotos domésticos e
pluviais, saneamento, rede de águas, rebocos e colocação
de um novo portão. Nesta altura estão a ser efetuados os
arruamentos.

Limpeza de valas
Junto ao Estaleiro Municipal, na Estrada Nacional 257, trabalhadores do Município procederam à limpeza de valas
de escoamento de água pluviais.

Obras do Campo de Jogos Edgar Afonso
em Aguiar
Depois da colocação do piso sintético, está em fase de
conclusão a colocação do sistema de rega no Campo
de Jogos Edgar Afonso, em Aguiar. A ação inclui ainda a
limpeza do terreno para a instalação dos balneários.
A obra é da responsabilidade do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar e conta com o apoio do Município de Viana
do Alentejo.

ϭϯ

ĕĆŽ^ŽĐŝĂů

$OPR¨RFRQYYLRHQFHUUD0«V6©QLRUQR&RQFHOKRGH9LDQD
Mais de três centenas de idosos das três freguesias do
Concelho participaram, no passado dia 28 de outubro, no
almoço de encerramento das comemorações do Mês Sénior que teve lugar no Salão dos Bombeiros Voluntários
de Viana do Alentejo para um convívio salutar.
Recorde-se que as comemorações tiveram início do pasVDGRGLDGHRXWXEURFRPDH[LEL¨¦RGRoOPHk)¢WLPDy
de João Canijo, jogos tradicionais, noite de fados, cami-

ϭϰ

nhada e o tradicional Baile da Pinha.
O Mês Sénior que pretendeu alertar a sociedade para a
importância das questões do envelhecimento ativo e da
necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa, foi organizado pelo Município de Viana do Alentejo
e pelas três Juntas de Freguesia em parceria com associações do concelho.

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

0XQLFSLRGH9LDQDQRFRPEDWH£YLRO«QFLDGRP©VWLFD
No âmbito do Protocolo para uma Estratégia de Combate
à Violência Doméstica e de Género – Concelho de Viana
do Alentejo, realizou-se no passado dia 2 de novembro,
no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, a
primeira reunião que contou com a presença de todos os
parceiros.
Em cima da mesa estiveram a apresentação das entidades
SDUWLFLSDQWHV D LGHQWLoFD¨¦R GRV LQWHUORFXWRUHV EHP
FRPR D GHoQL¨¦R GD DUWLFXOD¨¦R H FRRSHUD¨¦R LQVWLWXcional.
Recorde-se que este protocolo foi assinado no passado
dia 21 de julho, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, no
âmbito da Conferência “Combate à Violência Domésica e
de Género – Um desígnio de todas e todos”, promovida
pelo Município de Viana do Alentejo, que surgiu depois
de um ato de violência doméstica ocorrido no concelho e
que preocupou várias entidades.
Assinaram o Protocolo o Município de Viana do Alentejo, a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, a Junta de
Freguesia de Alcáçovas, a Junta de Freguesia de Aguiar, o
Centro Distrital de Évora do Instituto da Segurança Social,
I.P., a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Alentejo, a Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Procuradoria da República
da Comarca de Évora, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo, o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Évora, a Cáritas
Arquidiocesana de Évora e a Associação Terra Mãe – Lar e
Centro de Acolhimento para Crianças e Jovens.

cia Doméstica e de Género visa uma territorialização das
respostas na área de violência, enfatizando as ações de
formação, sensibilização e aprofundamento do conhecimento, articulado com as forças de segurança, as entidades com competência em matéria de proteção social e
as organizações não governamentais.
A implementação deste Protocolo no concelho de Viana
do Alentejo visa alcançar com o envolvimento de todos
RVSDUFHLURVXPDUHVSRVWDPDLVHoFD]HHoFLHQWHQRFRPbate e prevenção da violência doméstica, não apenas para
o concelho, mas também para o distrito de Évora.
O presente protocolo, que tem a duração de dois anos,
tem por objetivo a implementação de uma resposta que
passa pelo atendimento, apoio e proteção às vítimas de
violência doméstica e de género e na sensibilização e
combate a esta problemática.

Segundo o Protocolo a Estratégia de Combate à Violên-

Mercado de Produtores com vertente solidária em Viana do Alentejo
A Secção Cultural “O Restolho” da Associação Seara Nova
realizou no passado dia 11 de novembro, na Praça da
República, em Viana do Alentejo, o tradicional “Mercado de Produtores”, que teve, nesta edição, uma vertente
solidária que está a mobilizar o país em prol das vítimas
dos incêndios que assolaram a região centro.
Durante a iniciativa foram recolhidas rações para animais
(porcos, cabras, ovelhas, cães, gatos, aves), bem como ferramentas agrícolas e bens alimentares.

A recolha dos géneros foi coordenada pela Loja Social do
Concelho de Viana do Alentejo, cabendo à Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo
fazer chegar o material às vítimas dos incêndios.
O Mercado de Produtores decorreu com o apoio do Município de Viana do Alentejo e da Junta de Freguesia de
Viana do Alentejo.

ϭϱ

ĕĆŽ^ŽĐŝĂů
“É tempo de ajudar!” recolhe produtos para idosos desfavorecidos
Vinte cinco kits de produtos de higiene pessoal foram
recolhidos durante a campanha solidária “É tempo de
Ajudar!” que se realizou de 24 a 26 de novembro, no concelho de Viana do Alentejo, promovida pela Associação
Coração Delta da Delta Cafés - Grupo Nabeiro e que contou com a parceria do Município de Viana do Alentejo,
do Intermarché local e do Polo local da Cáritas Arquidiocesana de Évora.

Na campanha estiveram envolvidos 14 voluntários e
foram recolhidos cerca de 480 produtos de higiene pessoal – creme gordo, gel de banho, champô, sabonete, pasta de dentes, escova de dentes, lâmina de barbear e desodorizante, entre outros – para serem distribuídos pelos
idosos mais desfavorecidos sinalizados pelas entidades do
concelho.

$VVRFLD¨¦R7HUUD0¦H
A Associação Terra Mãe realizou duas sessões informativas
subordinadas ao tema Perturbações do Espetro do Autismo,
no passado dia 25 de outubro e 8 de novembro. As sessões
foram dinamizadas pela Psicóloga Dr.ª Joana Cabral da Equipa
Local de Intervenção Precoce de Viana do Alentejo e contou
FRPDSUHVHQ¨DGHSDLVHGXFDGRUHVHRXWURVSURoVVLRQDLVGD
comunidade educativa local.
A ação pretendia para além de abordar o diagnóstico, avaliação e conceito das PEAS, ter uma componente mais prática
de passagem de modelos e estratégias de intervenção para o
público presente (jardim de infância e creche), com o intuito
de dotar pais, educadores e técnicos de mais estratégias e
ferramentas para lidarem no dia a dia não só com a problemática mas também com outras patologias que podem
estar associadas.
Ainda no seguimento desta problemática das Necessidades
Educativas Especiais iremos promover em breve uma sessão

ϭϲ

informativa sobre Estimulação
Neurosensorial bem como uma
2oFLQDGHHODERUD¨¦RGHPDWHULDO
alusivo ao respetivo tema.
Também no sentido de irmos ao
encontro das necessidades não só
das famílias e técnicos mas também das nossas crianças estabelecemos uma parceria com o Projeto “Fiel” do Núcleo de Veterinária e Saúde Pública da Câmara
Municipal de Évora, em que se promove o contacto com um
cão devidamente tratado e treinado para a Socialização com
os mais pequenos numa perspetiva de Terapia Assistida por
Animais.
Para mais informações os interessados podem contactar a
Associação Terra Mãe via telefone ou através da página de
facebook.

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas
A Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas desenvolve ações
e atividades que proporcionam um envelhecimento ativo e
saudável, contribuindo assim, para o bem-estar e qualidade
de vida dos seus Utentes.
No passado mês de outubro comemorou-se o Mês do Idoso e
para tal, na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI),
realizou diversas atividades neste âmbito.
Destacamos o “Dia da (À)tensão”, o dia em que a Equipa da
Animação e a Equipa de Enfermagem colaboraram para,
através de uma atividade animação, recolherem e atualizarem os valores da tensão arterial e do peso de cada Utente.
Realizaram-se intercâmbios com a Santa Casa da Misericórdia de Évora, a qual organizou o “Baile do Chapéu” e em
contrapartida, a Santa Casa de Alcáçovas proporcionou aos
Utentes das duas Instituições a confeção de pão com chouriço e jogos tradicionais na Horta da Irmandade.
Também salientamos a atividade intergeracional entre os
Idosos e as crianças da Creche, os quais assistiram à representação da história “A Galinha Ruiva”.
3RUoPDOJXQV8WHQWHVSDUWLFLSDUDPQRDOPR¨RGHFRQYYLR
oferecido pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo, a todos os Idosos do Concelho.

No dia 20 de novembro de 2017 comemorou-se o 28ǑAniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
&ULDQ¨DVH-RYHQVGHVDoRXWRGDVDV&3&- VDDGHULUHP£
campanha nacional “Estendal dos Direitos”, com o intuito
de assinalar a efeméride.
Em parceria com o Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo, a Associação Terra Mãe e a Câmara Municipal de
Viana do Alentejo, a CPCJ de Viana do Alentejo dinamizou
uma série de sessões em sala de aula, com os alunos do
FLFORGHVDoDQGRRVDFRORFDUHPDVVXDVPHQVDJHQVH
ilustrações alusivas aos Direitos das Crianças, em folhas
de papel com o formato de peças de vestuário, para posteriormente serem exibidas sob a forma de estendal.
Para além da componente lúdica foi também explicado
DRVDOXQRVTXHWRGRVHOHVGHYHPEHQHoFLDUGRVGLUHLWRV
inscritos na Convenção mas que, em contrapartida, também devem cumprir com alguns deveres, respeitando-se
mutuamente, participando civicamente na construção de
uma sociedade onde seja possível viver em harmonia, sem
nunca deixar de respeitar as diferenças entre cada um.
A Convenção dos Direitos da Criança é o mais amplo traWDGR LQWHUQDFLRQDO GH GLUHLWRV KXPDQRV M¢ UDWLoFDGR QD
história.

Todas estas atividades vão ao
encontro daquilo que cada
Utente tem mais interesse,
valorizando e fomentando a
relação de amizade, promovendo a socialização e partilha
entre gerações.
A Equipa de Animação da SCMA

/ŶƚĞƌĐąŵďŝŽĐŽŵĂ^ĂŶƚĂĂƐĂĚĂDŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂĚĞǀŽƌĂ

É composta de um Preâmbulo e 54 artigos divididos em
WU«VSDUWHVD3DUWH,GHoQLGRUDHUHJXODPHQWDGRUDGLVpõe em substância sobre os direitos da criança; a Parte II
estabelece o órgão e a forma de monitorização da sua implementação; a Parte III traz as posições regulamentares
do próprio instrumento.
O Preâmbulo explicita a base jurídica da Convenção, deoQLQGRWDPE©PDVXDoORVRoDDRDoUPDUTXHDFULDQ¨D
deve, por um lado, “crescer no seio da família, num ambiente de felicidade, amor e compreensão” e, por outro,
“Estar plenamente preparada para uma vida independente na sociedade”.
O artigo 1ǑGHoQHMXULGLFDPHQWHDFULDQ¨DFRPRkWRGRVHU
humano com menos de dezoito anos de idade”.
Observa-se que a Convenção articula todos os direitos
civis, políticos, culturais, sociais e económicos das crianças: liberdade de expressão, de pensamento, de consciência e de crença, de acordo com sua idade e sua maturidade; direito à proteção e assistências especiais do Estado;
direito de gozar do melhor padrão de vida possível; direito à pensão alimentar; direito à educação; direito de
serem protegidas contra o uso ilícito de drogas; direito
à proteção contra a tolerância económica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa interferir no
seu desenvolvimento físico e mental.
CPCJ Viana do Alentejo

ϭϳ

ĚƵĐĂĕĆŽ

Magia do Natal em espetáculo de marionetas no Cineteatro Vianense
No passado dia 14 de dezembro, cerca de 350 crianças do
pré-escolar e 1Ǒ ciclo do concelho de Viana do Alentejo
assistiram, no Cineteatro Vianense, ao espetáculo “Natal”,
no âmbito da Festa de Natal das escolas, organizado pelo
Município de Viana do Alentejo em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho.

A iniciativa, que pretendeu assinalar o Natal e promover o
convívio entre a comunidade escolar, é uma adaptação da
peça “O Bolo” e foi apresentado pelo Era Uma Vez, Teatro
de Marionetas.
1RoQDOGRHVSHW¢FXORFDGDFULDQ¨DUHFHEHXXPDSHTXHna lembrança.

$¨¦R6RFLDOHVFRODUq$QROHWLYR

ϭϴ

Para o ano letivo, 2017/2018, no âmbito da ação social escolar, o Município de Viana do Alentejo apoia o pagamento
de refeições dos alunos do pré-escolar e 1.Ǒciclo.
No 1.Ǒ Ciclo, até meados do mês de dezembro, 98 alunos
estão abrangidos por esta medida, 41 no escalão A, o mais
carenciado, e 57 no escalão B. Já no pré-escolar, dos processos até agora analisados, 42 alunos irão receber este
apoio por parte da Câmara Municipal, 26 no escalão A, o
mais carenciado, e 16 no escalão B.
De salientar que o Município de Viana do Alentejo ofeUHFHXQRLQFLRGRDQROHWLYRFHUFDGHOLYURVGHochas e manuais escolares aos cerca de 305 alunos do 1Ǒ
e 2Ǒciclos do concelho, representando um investimento
superior a 20.000€.
No âmbito da CAF – Componente de Apoio à Família para
o 1.Ǒciclo, o Município de Viana do Alentejo está a dis-

ponibilizar pessoal para receber os alunos a partir das
8h00 e garantir o seu acompanhamento até às 18h30, nos
FDVRV HP TXH RV SDLV SRU OLPLWD¨¶HV SURoVVLRQDLV HRX
familiares, não possam cumprir o horário escolar estipulado.

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

&¤PDUDHQWUHJD3U©PLRVGH0©ULWR
No passado dia 20 de outubro, o Agrupamento de Escolas
do Concelho de Viana do Alentejo realizou, no Cineteatro Vianense, a cerimónia “Dia do Diploma”, que pretende
reconhecer o mérito dos alunos que, durante o ano letivo
transato, se distinguiram no Agrupamento e integram o
Quadro de Excelência da escola.
Aos 19 alunos do 1Ǒciclo, o Município de Viana do Alentejo
ofereceu um voucher em material escolar. Já aos 35 alunos do 2Ǒ e 3Ǒ ciclos e Ensino Secundário ofereceu um
voucher para sete entradas gratuitas nas piscinas municipais do concelho, para a época balnear 2017/2018.
Como vem sendo hábito, o Município de Viana, no âmbito do Regulamento do Prémio de Mérito, atribuiu um
cheque no valor de 500,00€ ao melhor aluno do curso
FLHQWoFRKXPDQVWLFRGH&L«QFLDVH7HFQRORJLDV-RV©*Dbriel Sabino Costa, e ao melhor aluno do curso vocacional

de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes,
Fábio Miguel Brito Nunes.

)RWRJUDoDVFHGLGDVSHOD(%6,6

0XQLFSLRGH9LDQDGLVWULEXLIUXWDDFULDQ¨DVGRFRQFHOKR
Desde o dia 7 de novembro que o Município de Viana do
Alentejo distribui gratuitamente fruta às crianças do 1Ǒ
ciclo, apesar de ainda não ter sido aprovada a candidatura
ao Regime de Fruta Escolar, em consequência do novo
quadro aplicável ao regime de distribuição de fruta e leite
nas escolas.
Por deliberação do Município, pelo quarto ano consecutivo, foi aprovado em reunião de Câmara o fornecimento

de fruta escolar às crianças do pré-escolar.
Ao todo são abrangidos 199 alunos do 1Ǒciclo e 82 crianças
do pré-escolar do concelho, num investimento anual e
total estimado em 2.300 €.
A fruta – maçã, pera, banana, cenoura, laranja, clementina,
cereja e pêssego - é disponibilizada dois dias por semana,
£VWHU¨DVH£VTXLQWDVIHLUDVDW©RoQDOGRDQROHWLYR

ϭϵ

ĚƵĐĂĕĆŽ

Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular já iniciou o ano letivo
O Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular
Túlio Espanca/Universidade de Évora (UPTE/UÉ) iniciou no
passado dia 20 de novembro, o novo ano letivo com mais
de uma centena de inscritos.
A cerimónia teve lugar no Cineteatro Vianense e contou
com a presença do presidente da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, e dos muitos alunos/
as e professores que integram o projeto.
O autarca mostrou-se agradado com o crescimento que o
Polo de Viana do Alentejo tem vindo a registar ao longo
destes últimos sete anos, quer em número de cursos e
alunos, quer ainda em número de professores voluntários
que, no ano letivo em curso, ascende aos 19. Bengalinha
Pinto reforçou ainda a ideia de que “esta resposta so-

FLDOWHPYLQGRDFRQWULEXLUSDUDDSURPR¨¦RGRHQYHOKHFLPHQWRDWLYRGDSRSXOD¨¦RHSDUDDPHOKRULDGDVXD
TXDOLGDGHGHYLGDy
Para o ano letivo em curso, para além do Clube de Saúde
Sénior, os alunos do Polo de Viana do Alentejo dispõem de
mais 9 cursos – Grupo de Teatro Sénior, Curso de Língua
,QJOHVD&RVWXUDH'LYHUVRV2oFLQDGH%RUGDGRVH&RVWXra, Conversas sobre Saúde, Informática, Alfabetização,
História e Cultura Local e Saúde e Socorrismo. As aulas
decorrem de novembro a junho, em cada freguesia, de
segunda a sexta-feira, registando-se um reforço da oferta
formativa nas componentes de saúde, tecnologias e artes.
As inscrições devem ser efetuadas em Aguiar e Alcáçovas,
na biblioteca, e em Viana do Alentejo, no Balcão Municipal.

Atividades marcam pausa letiva de natal no Concelho de Viana do Alentejo
Em plena época natalícia, de 18 a 22 de dezembro, o Município de Viana do Alentejo e a Junta de Freguesia de
Alcáçovas em colaboração com o Agrupamento de Escolas
de Viana do Alentejo promoveram para os mais novos um
programa de férias educativas.
2SURJUDPDTXHGHXSHORQRPHGHk2oFLQD$EHUWDq3DXsa Letiva de Natal” destinado a crianças dos 6 aos 13 anos,

ϮϬ

visou proporcionar a ocupação dos tempos livres em atividades de lazer, desportivas e culturais, num ambiente
de segurança e bem-estar.
Ao longo de uma semana os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar novos estímulos e experiências, e
SDUWLFLSDU HP GLYHUVDV RoFLQDV $ 3DXVD /HWLYD GH 1DWDO
terminou com uma visita de estudo a Óbidos Vila Natal.

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

$VVRFLD¨¦RGH3DLVH(QFDUUHJDGRVGH(GXFD¨¦RGD(VFRODGH$OF¢¨RYDV
Novo ano, novos elementos e novas motivações
No passado dia 30 de outubro decorreu na sede da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Alcáçovas uma reunião - Assembleia Geral com o
objetivo de proceder à eleição dos elementos que durante
o ano letivo 2017/2018 representarão os interesses dos pais
e alunos da Escola de Alcáçovas. Foi apresentada uma
única lista que mantém alguns dos antigos elementos e
integra outros novos e motivados pais que se mostraram
cheios de vontade e dedicação para abraçar projetos e
atividades diversas ao longo do ano.
Esta nova lista compromete-se a realizar algumas ativiGDGHVTXHM¢VHHQFRQWUDPSODQLoFDGDVGDVTXDLVGDPRV
destaque à Festa de NATAL, comemoração do dia da mãe
HGRGLDGRSDL)HVWDGHoQDOGHDQROHWLYRSDUDWRGRVRV
alunos da Escola de Alcáçovas, dando o devido destaque
DRV PHUHFHGRUHVoQDOLVWDVSDUWLFLSD¨¦RQD 6HPDQD &XOtural de Alcáçovas entre outras.
Para além das comemorações e preparação de atividades,
a Associação de pais e encarregados de educação de Alcáçovas encontra-se sempre disponível para colaborar
com o agrupamento e com todos os pais/encarregados de
HGXFD¨¦RQDUHVROX¨¦RGHFRQpLWRVQDSDUWLOKDGHLGHLDV
e no empenhamento e novos projetos e novas ideias que
enriqueçam a nossa escola, os nossos alunos e a nossa
comunidade.

/LVWD
'LUH¨¦R
Presidente – Ana Pereira
Vice-presidente – Elsa Branco
Secretário – Fátima Marujo
Tesoureiro – Maria João Carvalho
Vogal – Maria João Rodrigues
Conselho Fiscal
Presidente – Hugo Bragança
Vice-presidente – Ângela Barroso
Vogal – Glória Chora
Assembleia Geral
Presidente – Teresa Batista
Vice-presidente – Maria Manuel Xavier
Vogal - Marisa Marujo
Contato: apaisebi.jialcacovas@gmail.com
Bem hajam
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola de Alcáçovas

$VVRFLD¨¦RGH3DLVH(QFDUUHJDGRVGH(GXFD¨¦R
Viana do Alentejo e Aguiar
0DLVXP1DWDOVHDYL]LQKDPDLVXPWHPSRGHUHpH[¦R
de partilha, de solidariedade, de amor…
Mas Natal sob estes aspetos, deveria ser não só em
dezembro mas todo o ano, deveríamos sempre ajudar o
próximo, respeitar, ouvir e dar e receber sempre.
A nossa mensagem vai neste sentido para todos os nossos
alunos, olhem-se como iguais, respeitem-se, ajudem quem
mais precisa, não excluam, não gozem, não minimizem,
não maltratem os vossos pares. Cada criança, cada jovem
é único, tem as suas características, as suas potencialidades, as suas fragilidades, há que tentarem colocar-se no
lugar do outro, há que incluir, que ajudar, há que dizer
não ao BULLING, à violência física e psicológica.
Todos merecemos respeito, amor, carinho e compreensão e os mais frágeis muito mais, dêem o vosso apoio,
DSURYHLWHPHVWHWHPSRGHDPRUSDUDID]HUHVWDUHpH[¦R
Revejam os vossos atos, vejam onde podem ser melhores,
deixem que o melhor de cada um de vós prevaleça e se
manifeste. Escolham a bondade, a solidariedade e a compaixão. Está nas vossas mãos, homens e mulheres de
amanhã, ajudarem a plantar um futuro melhor, onde todos sejam justos, solidários, realizados, felizes e em paz
com a vida.
Sejam felizes e tenham um santo e feliz Natal.
Até breve
A Associação de Pais

Contactos
....................................................................................................
telemóvel: 966 108 733
www.aevianadoalentejo.edu.pt/associacao-de-pais-enc-edu
e-mail: associacaopaisvianaeaguiar@gmail.com
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)HLUD' $LUHVUHJLVWRXXPHQRUPHVXFHVVR
'XUDQWHGLDVRUHFLQWRGD)HLUD' $LUHVWRUQRXVHQXPD
gigantesca sala de visitas do concelho que acolheu milhares de visitantes que fazem deste certame um ponto de
encontro, ano após ano.
Matias Damásio, Anselmo Ralph e Ana Moura foram os cabeças de cartaz de um certame que este ano celebrou 266
anos e foi organizado pelo Município de Viana do Alentejo
em parceria com as juntas de freguesia do concelho e outras associações e entidades locais. 70 expositores de vários
setores de atividade, estiveram presentes no certame que
alia o profano ao sagrado.
Durante a cerimónia de inauguração da feira que decorreu no passado dia 22, o presidente do Município de Viana
do Alentejo, Bengalinha Pinto, para além de agradecer aos
expositores e enaltecer as parcerias com as diversas associações locais, aproveitou a ocasião para revelar que o Município “está a elaborar um projeto que será candidatado
D)XQGRV&RPXQLW¢ULRVQR¤PELWRGR$OHQWHMRSDUD
UHTXDOLoFDU D ]RQD HQYROYHQWH DR 6DQWX¢ULR GH IRUPD D
melhor acolher todos os que se deslocam àquele espaço,
ao longo do ano, e criar melhores condições para a reali]D¨¦RGD)HLUDy .
Para além dos cabeças de cartaz que passaram pelo palco
principal durante os quatro dias do certame, houve ainda
muita animação com danças do concelho, cante alenteMDQRR9,,,)HVWLYDOGH)ROFORUH)HLUD' $LUHVR,,,(QFRQWUR
de Música Popular “Alentejo é nossa terra” e o IV Festival
de Acordeão. Destaque ainda para a Corrida de Toiros, organizada pela Associação Equestre de Viana do Alentejo, no
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domingo.
De salientar ainda o sucesso do 17Ǒ Grande Prémio de
$WOHWLVPR)HLUD' $LUHVTXHUHJLVWRXPDLVXPDYH]DSDUticipação de 165 atletas.
Foram muitos os devotos de N.ª Sr.ª ' $LUHV RULXQGRV
de vários pontos do Alentejo e do resto do País, que se
deslocaram a Viana do Alentejo para participarem nas celebrações religiosas, cujo ponto alto teve lugar no domingo, à tarde, com missa e procissão em torno do Santuário.
7HUPLQDGDPDLVXPDHGL¨¦RGD)HLUD' $LUHV©GHUHJLVWDU
o enorme sucesso do certame que trouxe milhares de pessoas da região ao recinto quer para assistir aos espetáculos
e desfrutar da gastronomia/doçaria, quer ainda para participar nas diversas manifestações religiosas.

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

Viana do Alentejo esteve em festa em setembro
Setembro foi o mês de festa no Concelho de Viana do
$OHQWHMR$SDUGDFHQWHQ¢ULD)HLUD' $LUHVUHDOL]RXVHGH
a 21 de setembro, mais uma edição da iniciativa Viana em
Festa.
Música, teatro, desporto e o III Encontro de Poetas do Concelho foram alguns dos ingredientes da iniciativa que voltou a animar alguns espaços públicos da vila.
O Encontro de Acordeonistas no qual participaram 9 “artistas” do Concelho animou a Praça da República, na tarde
de dia 3 de setembro. Seguiu-se uma caminhada promovida pela Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana do
Alentejo.
No dia 16, o Cineteatro Vianense voltou a acolher o III Encontro de Poetas que contou com a presença de 16 poetas
das três freguesias do concelho, e contou com a animação
GRV*UXSRVk0DOKD9DFDVyHk4XDWUR(Q &DQWHVyÏQRLWHD
6RFLHGDGH9LDQHQVHUHDOL]RXR%DLOHGD)HLUD' $LUHVFRP
Nuno Florindo, na sede da coletividade.
No dia 17, à noite, foi apresentada no Cineteatro Vianense, a
peça de teatro “Orai e bebei” pelo Quarto Crescente Teatro,
inserida na programação do projeto “Alentejo em Cena”.
No dia 19, terça-feira, à noite, perante uma plateia repleta

de romeiros, foi exibido o documentário “Romeiros” de
Luís Godinho, baseado em imagens recolhidas durante a
17ª edição da Romaria a Cavalo que ligou a Moita a Viana
do Alentejo, no passado mês de abril.
A iniciativa Viana em Festa terminou dia 21, com o concerto
acústico do cantor e compositor Berg, no Cineteatro Vianense.
A iniciativa foi organizada pelo Município de Viana do
Alentejo e pela Junta de Freguesia local.

Website “Conhecer a História” apresentado em Viana do Alentejo
Foi apresentado no passado dia 16 de setembro, durante a
inauguração da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo,
o website Conhecer a História, que resulta de um projeto
com o mesmo nome, que o Município de Viana do Alentejo
tem vindo a desenvolver desde 2013.
O projeto, coordenado pela historiadora Fátima Farrica,
tem por objetivos o conhecimento, a preservação e a divulgação da História e do Património do concelho, freguesias
de Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo.
Já este ano o projeto deu um passo importante com a
criação do website que visa divulgar as atividades e os
resultados do próprio projeto, mas também congregar e
disponibilizar publicamente, numa mesma plataforma, inIRUPD¨¦RFLHQWoFDQR¤PELWRGDKLVW²ULDHGRSDWULP²QLR
concelhios, cada vez mais conhecidos e valorizados.
O website, cujo design é da responsabilidade da empresa
M Design, conta com as colaborações de Alexandra Manzoupo, Luís Banha, Nuno Grave, Paulo Lima e Telmo Seco

(autores de alguns dos textos), de Francisco Baião (disponibilização de fotos de coleção particular) e Joaquim Filipe
%DFDODV IRWRJUDoDVUHDOL]DGDVDRVHUYL¨RGRPXQLFSLR 
Site do projeto em www.conhecerahistoria.pt.
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ƵůƚƵƌĂ
Alcáçovas - Três dias
a promover a doçaria
Alcáçovas voltou a juntar doceiras e doceiros de vários pontos do país, numa Mostra de Doçaria que decorreu de 1 a 3
de dezembro, e que já faz parte do calendário de inverno da
região. A 18ª edição do certame, promovida pelo Município
de Viana do Alentejo e pela Junta de Freguesia de Alcáçovas,
abriu portas para três dias de sucesso, onde o Bolo Conde de
Alcáçovas, o Bolo Real, as Sardinhas Albardadas e os Amores
de Viana foram os reis da festa.
Para além dos doces de fazer crescer água na boca, a Mostra
de Doçaria apresentou o 6ǑConcurso de Doçaria Conventual
e Palaciana promovido pela Junta de Freguesia de Alcáçovas
que pretendeu sensibilizar para a importância da divulgação
e preservação de doçaria tradicional portuguesa, atribuindo
prémios aos melhores doces a concurso. Em 1ǑOXJDUoFRXD
Padaria do Ernesto (Alcáçovas) com Lampreia de ovos, em
2Ǒ lugar Celestes e Companhia com Celestes de Santa Clara
e, em 3Ǒlugar, Margarida Ilhéu (Alcáçovas), com Lampreia.
Foi ainda atribuída uma menção honrosa à Confeitaria de
Santa Luzia, de Figueiró dos Vinhos, com Castanhas Doces.
Os prémios tiveram o patrocínio das Varandas do Montado;
Casa Maria Vitória; Padaria do Ernesto; Margarida Ilhéu, Confeitaria, Unipessoal, Ltd; Queijaria de Alcáçovas e Pimentão
Morita e Filho.
Esta 18ªHGL¨¦RFRQWRXDLQGDFRPXPSURJUDPDGLYHUVLoFDGR
que incluiu sessões de showcooking para adultos e crianças,
danças, cante alentejano e os espetáculos com Os Vocalistas e os Gospel Collective que encerram a XVIII Mostra de
Doçaria, no domingo.
De salientar que no sábado, dia 2, houve um Flash Mob para
assinalar o 2ǑDQLYHUV¢ULRGDFODVVLoFD¨¦RGRIDEULFRGHFKRcalhos como Património Cultural Imaterial da Humanidade
com Necessidade de Salvaguarda Urgente, pela Unesco, que
contou com a presença do Presidente da Entidade Regional
de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Siva, do Presidente
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da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto,
e do Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, Manuel
António Calado. O Flash Mob contou ainda com a atuação do
Grupo Malha Vacas, junto ao stand da Empresa Chocalhos
Pardalinho de Alcáçovas, presentes na Mostra.

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů
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Família Maia - Uma vida dedicada ao fabrico de chocalhos

Foi inaugurada no passado dia 6 de outubro, no Castelo
de Viana do Alentejo, a exposição “Gerações de um mesmo ofício: Família Maia”.
$H[SRVL¨¦RUHpHWHRSHUFXUVRGHYLGDGRVHOHPHQWRVGD
Família Maia e a arte chocalheira a que desde sempre
estiveram associados. Francisca Alice Maia, José Luís Reis
Maia, Guilherme Maia e Francisco Cardoso que estiveram
presentes na cerimónia de inauguração, são testemu-

nhos vivos de uma arte tradicional assente na passagem
de conhecimentos e métodos de produção manuais que,
em conjunto, traduzem o panorama cultural de várias
gerações de mestres chocalheiros, uma arte considerada,
hoje, pela UNESCO, Património Cultural Imaterial com
Necessidade de Salvaguarda Urgente.
A fábrica de Chocalhos Pardalinho, sedeada em AlcáçoYDVXPDGDVSRXFDVRoFLQDVTXHDLQGDVHHQFRQWUDFRP
as portas abertas é, hoje, uma das referências no fabrico
deste artefacto utilitário, procurando com o seu trabalho
fundir o tradicional com o moderno, num objeto que durante épocas marcou a paisagem sonora alentejana.
A exposição, promovida pelo Município de Viana do
Alentejo com o apoio da Junta de Freguesia de Alcáçovas e da Direção Regional de Cultura do Alentejo, esteve
patente ao público até dia 29 de outubro. De salientar
que a exposição integra o ciclo anual de exposições que
o Município promove com o apoio da Direção Regional
de Cultura do Alentejo, no sentido de valorizar as várias
manifestações e artistas do concelho, dando-os a conhecer não apenas há população local, mas a todos aqueles
que nos visitam.

Inês Godinho Pereira lança livro infantil em Viana
No passado dia 8 de dezembro, pelas 18h00, foi apresentado, no Cineteatro Vianense, o livro “Branca de Neve &
Rosa Vermelha” de Inês Godinho Pereira, com a chancela
da Chiado Editora.
Na cerimónia estiveram presentes, para além da autora, o
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, João Pereira, a ilustradora Raquel Murcela e as professoras Gertrudes Pinto e Joana Parrado.
-R¦R3HUHLUDFODVVLoFRXDDSUHVHQWD¨¦RGROLYURFRPRXP
“momento especial e de orgulho para a Câmara Municipal”, referindo tratar-se de “um exemplo a seguir por
RXWURVMRYHQVFRPDFRODERUD¨¦RGDFRPXQLGDGHHGRV
SURIHVVRUHVy
O livro dedicado ao público infantil conta a história de
Branca de Neve e Rosa Vermelha, duas princesas que tiveram que abandonar o seu reino após os pais terem sido
mortos pela Bruxa do Vale Sombrio.

A iniciativa contou com o apoio do Município que tem
procurado valorizar os autores do concelho na edição das
suas obras.

k6DEHUQ¦RWHPLGDGHyHPH[SRVL¨¦RQRDQWLJRSRVWRGHWXULVPR
De 16 a 31 de outubro esteve patente ao público, no antigo Posto de Turismo de Viana do Alentejo, a exposição
“Saber não tem idade”, promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo.
Estiveram expostos vários trabalhos – renda, bordados,
colagens, pintura, pintura de cerâmica, desenhos - elaborados pelos idosos da instituição. Pretendeu-se com esta
exposição promover o envelhecimento ativo aos idosos
que estão institucionalizados e também aqueles que frequentam o centro de dia, proporcionando-lhes um conjunto de atividades e a prática de momentos de lazer.
A exposição contou com o apoio do Município de Viana
do Alentejo.
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Ǒ*UDQGH3U©PLRGH$WOHWLVPR)HLUD' $LUHVFRPQRWDSRVLWLYD
Mais de uma centena de atletas participaram no 17Ǒ
*UDQGH3U©PLRGH$WOHWLVPR)HLUD' $LUHVQRSDVVDGRGLD
GHVHWHPEURLQWHJUDGRQD)HLUD' $LUHVQDPDOKD
urbana da vila de Viana do Alentejo.
Filipe Fialho do Grupo Desportivo Diana foi a mais rápido
QD FRUULGD SULQFLSDO NP  FRP R WHPSR GH    VHguido de Gonçalo Varela, também do Grupo Desportivo
Diana, e Carlos Papacinza do Beja Atlético Clube. Em quarWROXJDUoFRX-R¦R)LJXHLUHGRGR&OXEHGD1DWXUH]DGH
$OYLWRTXHQDVGXDVHGL¨¶HVDQWHULRUHVoFRXHPǑlugar.
No escalão de Benjamins A, masculinos, Mário Chora do
Spot Club Alcaçovense Run Alcáçovas, alcançou o 1Ǒ lugar,
seguido de Afonso Maia, da mesma equipa.
,ULV )RUWHV GR &OXEH GD 1DWXUH]D GH $OYLWR oFRX HP Ǒ
lugar, no escalão Infantis.
No escalão de juvenis, Inês Ludovino, do Concelho de Vi-

DQDGR$OHQWHMRSHOR&OXEHGD1DWXUH]DGH$OYLWRoFRX
em 2Ǒlugar, atrás de Carolina Escada do Grupo Desportivo
Diana.
Nos veteranos M40, Fernando Janeiro, do Sporting Clube
GH9LDQDGR$OHQWHMRIRLRPDLVU¢SLGR  VHJXLGRGH
-RV©*DQVRWDPE©PGRFOXEHDOHQWHMDQRFRP  
Já nos veteranos M60, José Maia, do Sport Club AlcaçovenVH5XQ$OF¢¨RYDVoFRXHPǑOXJDUFRP  
1D FODVVLoFD¨¦R FROHWLYD R *UXSR 'HVSRUWLYR 'LDQD IRL
o vencedor com 226 pontos, seguido do Sport Club Alcaçovense Run Alcáçovas, com 87 pontos, e do Núcleo
Desportivo e Cultural de Odemira, com 73 pontos.
Já na caminhada de 6 km participaram cerca de meia centena de pessoas. Na prova organizada pelo Município de
Viana do Alentejo em parceria com o Clube da Natureza
de Alvito estiveram envolvidos 70 voluntários.

;,;&ULW©ULR&RUWD0DWR3DXOR*XHUUD
Realizou-se no passado dia 9 de dezembro, em Alcáçovas,
a 3ª prova do XIX Critério Corta-Mato Paulo Guerra, que
contou com presença de cerca 200 atletas.
Com representação de duas equipas do concelho, Sport
Clube Alcaçovense/Run Alcáçovas e Clube de Atletismo
de Viana do Alentejo, o percurso da 3ª prova revelou-se
favorável aos atletas mais velozes, destacando-se coletivamente a equipa do Grupo Desportivo Diana que assume o
FRPDQGRGDFODVVLoFD¨¦R

atletismo no concelho permitiu o aumento do número de
atletas na modalidade, sendo visível o trabalho efetuado
pelos clubes na captação de jovens atletas, oferecendo
condições técnicas e logísticas a todos os praticantes.
$RUJDQL]D¨¦RGDSURYDoFRXDFDUJRGD&¤PDUD0XQLFLpal de Viana do Alentejo, Junta de Freguesia de Alcáçovas
e Associação de Atletismo de Évora.

Individualmente, destaque para três atletas do concelho,
Ezequiel Lobo em representação do Clube de Atletismo de
Viana do Alentejo que venceu em Masters 40, João Galvão em representação do Sport Clube Alcaçovense/ Run
Alcáçovas que obteve a 2ª posição em Iniciados, e para
José Maia também a defender as cores do Sport Clube
Alcaçovense que demonstrou que aos 73 anos ainda está
para as curvas, realizando os 6km com o tempo de 33
minutos.
De salientar que a recente criação de dois clubes de
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,ŝƐƚſƌŝĂ
$UTXHRORJLDH5HDELOLWD¨¦R8UEDQD,,
Continuamos, neste artigo, a dar conta ao leitor de alguns
dos resultados produzidos durante o acompanhamento
arqueológico da primeira fase das obras de reabilitação
do centro histórico de Viana do Alentejo, que tiveram lugar em 2013.
Ao longo de todo o acompanhamento foi grande o número de fragmentos de pedra mármore trabalhada encontrados, geralmente partes de ombreiras e vergas de desaparecidas portas e janelas da tipologia comummente
conhecida por “manuelina”, agora a servirem em função
bem diferente da primitiva: uns, simplesmente a enFKHUHPFDERXFRV IRWRJUDoD RXWURVHPSUHJDGRVFRPR
“frades” de protecção das esquinas dos prédios, outros
ainda, os mais comuns, reutilizados como pedras de soleiUDGHSRUWD IRWRJUDoD *UDQGHSDUWHGHVVHVHOHPHQWRV
pela forma do seu trabalhado, com arestas biseladas ou
kFKDQIUDGDVyFDQHODGRVHRUQDPHQWRVpRUGHOL]DGRVLVWR
©HPIRUPDGHpRUGHOL]UHPHWHPSDUDDDUTXLWHFWXUD
civil dos séculos XVI e XVII. Pelo seu elevado número é
lícito deduzir-se ter a vila de Viana do Alentejo possuído, há cerca de quatro ou cinco séculos, um conjunto
apreciável de prédios particulares de boa arquitectura,
entretanto e na sua maioria desaparecidos e substituídos
SRURXWURVGHPDLVPHGRFUHREUDRTXHSRGHU¢UHpHWLU
processos de empobrecimento da povoação. Ainda neste
ponto são de salientar os artefactos e estruturas encontrados na zona oriental da antiga rua dos Infantes (Brito
Camacho). Para além de vários fragmentos de colunas e
colunelos disseminados pelos quintais das vizinhanças, alguns deles a delimitarem canteiros de plantas, no chamado quintalão dos Fadistas existe, a suportar um lance de
escadas, uma coluna em pedra mármore, de muito boa
obra, que aparenta ter sido reutilizada de anterior função.
No mesmo quintalão foi também desenterrado, não há
muitos anos, um outro artefacto circular, em pedra márPRUH IRWRJUDoD FRPFHUFDGHFPGHGL¤PHWURTXH
SDUHFHVHUDWD¨DGHXPDGHVDSDUHFLGDIRQWH3RUoPIRL
também nessa mesma antiga rua dos Infantes que foram
detectadas manchas de calçada comprovadamente antiga
IRWRJUDoD   HVWHQGHQGRVH SRU GHEDL[R GRV FDERXFRV
de alguns dos prédios actuais os quais, por sua vez, já
têm, também eles, uma certa idade. Todos estes vestígios
ajudam a consolidar a hipótese de, naquela zona da vila,
ter existido um edifício de alguma dimensão, eventualmente “apalaçado”, onde em Janeiro de 1491 se teriam
acolhido e permanecido durante cerca de um mês os então recém-casados príncipes D. Afonso (1475-1491), o maloJUDGRoOKRHKHUGHLURGH'-R¦R,,GH3RUWXJDOH',VDEHO
GH$UDJ¦R  oOKDGRVFKDPDGRVkUHLVFDW²OLFRVy
D. Isabel I de Castela e D. Fernando II de Aragão1. E, daí, o
topónimo: rua dos Infantes.
Já os trabalhos na Praça da República, na zona envolvente
£)RQWHSHUPLWLUDPFRQoUPDURTXHM¢DQWHULRUPHQWHVH
tinha presumido: este monumento apresenta hoje uma
geometria bem diversa da primitiva, que seria maior e,
com grande probabilidade, com uma outra orientação.
Tal é-nos sugerido, entre outras evidências, por algumas
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1 - Como nos narra o cronista Rui de Pina na sua Crónica de D. João II:
“E aos dez dias de Janeiro de mil quatrocentos e noventa e um el-rei, com
todas as outras pessoas reais, foi a Viana de Alvito (...) Tornou el-rei, antes do
Entrudo, com toda a corte à dita cidade [de Évora]...”
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pedras recolhidas aquando da abertura de um roço no
alçado principal do chamado “casão do Direitinho”, prédio com os números 7 e 9 da Rua Cândido dos Reis, pedras
essas semelhantes – na forma, na qualidade do mármore
e no desgaste nelas produzido pela passagem, durante
séculos, da água -, às que integram a actual taça da fonte
IRWRJUDoD   &RQVWDWRXVH WDPE©P TXH D FRPSRVL¨¦R
desta fonte foi feita, provavelmente aquando da sua integração no edifício dos antigos Paços do Concelho, no
último quartel do século XVII, mercê da utilização de elementos pétreos trabalhados pré-existentes, numa espécie
de “patchwork” que reaproveitou, pelo menos, o fuste
de uma coluna, duas volutas, o mainel (ou coluna central) do arco geminado e, até, o próprio “banco-guarda”,
sobre cuja composição escultórica já aqui tivemos ocasião de opinar2. Pensamos ter alguma sustentabilidade a
hipótese de todos estes elementos terem sido recolhidos
QDV LPHGLD¨¶HV GR 6DQWX¢ULR GH 1RVVD 6HQKRUD G $LUHV
provenientes do desmonte de estruturas ali existentes,
atribuídas às épocas romana e/ou tardo-romana. Com
efeito, os dois “frades” redondos que ladeiam o conjunto
arquitectónico da fonte são as duas metades do fuste de
XPDDQWLJDFROXQD IRWRJUDoD VHPHOKDQWHVQDVGLPHQsões e na qualidade da pedra mármore a uma outra coluna a partir da qual se adaptou, em princípios do século
XVI, o pelourinho de Viana e que se pensa ser, também
ela, de origem romana.
O aparecimento, numa vala que se abriu a alguns metros
da Fonte, de uma pedra apresentando desenhos reproduzindo a planta de dois pés calçados (podomorfos), um
masculino e outro feminino, reforça esta hipótese (fotoJUDoD   7XGR LQGLFD WUDWDUVH GH XPD SODFD H[YRWLYD
isto é, testemunho do pagamento de uma promessa a
uma qualquer divindade, de tipologia semelhante a outras existentes, por exemplo, no Museu de Arqueologia
GH 6HYLOKD FRPXPPHQWH GDW¢YHLV GRV oQDLV GR SHURGR
URPDQRHDWULEXYHLV£TXHODFLYLOL]D¨¦R IRWRJUDoD 
Na mesma fonte da Praça também se encontrou uma
pequena “arca de água” para onde corria o líquido sobejante, incrustada na base da parede nascente do edifício
da antiga Câmara e a cujo interior se acedeu por uma
DEHUWXUDQHODSUDWLFDGD IRWRJUDoD &RPFPGHFRPprimento por 68cm de largura e 127cm de altura, serviam-lhe de cobertura interna duas lajetas de mármore, partes
de antigas pedras tumulares, nas quais ainda foi possível
ler algumas letras. Dessa caixa a água saía por uma conduta subterrânea, feita em tijolo “burro” com reboco de
argamassas de cal, que atravessava a antiga Rua da Assunção (Cândido dos Reis) em direcção aos prédios hoje
com os números 12 e 14. Essa conduta, que corria a pouca
profundidade, estava protegida na sua parte superior dos
danos provocados pela passagem do rodado de ferro dos
veículos de tracção animal, por um conjunto de lajetas
também de pedra mármore, entre elas a referida no parágrafo anterior. Algumas outras foram encontradas, dispersas, perto do local, tendo sido recolocadas no pavimento
DFWXDO IRWRJUDoD $FRQGXWDGD¢JXDVHJXLDGHSRLV
encostada aos alçados dos prédios do lado nascente da
Praça, até ao prédio das Finanças, correndo depois até ao
desaparecido chafariz da rua da Água Abaixo, que abastecia e, daí, ao tanque do Instituto (a “Casa Pia”, hoje Lar
GD0LVHULF²UGLD HoQDOPHQWHDW©£VKRUWDVGRODGRQDVcente da “carreira de Portel” (rua 5 de Outubro)3.

6

7

8

9

)UDQFLVFR%DL¦R_$UTXH²ORJR
2 - Ver o nǑ66 deste Boletim Municipal, de Abril de 2010.
3 - Sobre este “anel” ou “giro” de água, ler o artigo publicado no nǑ67
deste Boletim Municipal, de Julho de 2010.
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Automóveis antigos percorrem concelho
O Concelho de Viana do Alentejo recebeu a 1ª e 2ª etapa da
22ª edição das 48 Horas Automóveis Antigos Alentejo 2017,
promovida pelo Clube Português de Automóveis Antigos
e a Turismo do Alentejo e Ribatejo, que decorreu de 10 a
12 de novembro.

de 1989.
A prova contou com o apoio do Município de Viana do
Alentejo.

Nesta edição, na qual estiveram inscritos 92 viaturas e
200 participantes, o destaque foi para a visita ao Concelho de Viana do Alentejo no dia 11 de novembro, onde
tiveram a oportunidade de visitar a empresa Chocalhos
Pardalinho e o Paço dos Henriques, em Alcáçovas, e o Santuário de N.ª Sr.ª ' $LUHVHR&DVWHORGH9LDQDGR$OHQWHMR
onde foram recebidos pelo vice-presidente do Município,
João Pereira.
Nesta competição, destinada a automóveis antigos/clássicos, dividida em 3 etapas, a viatura mais antiga era de
1935, um MG PB, e a mais recente, um Lancia Delta, datado

&RQFHOKRUHFHEHSDUWLFLSDQWHVGHFRO²TXLRVREUHSURY©UELRV
No passado dia 11 de novembro, o Concelho de Viana do
Alentejo recebeu a visita dos participantes do 11ǑColóquio
Interdisciplinar sobre Provérbios que decorreu em Tavira
de 5 a 12, organizado pela Associação Internacional de
Paremiologia com o apoio da Federação Portuguesa das
Associações, Centros e Clubes Unesco.
Participaram no encontro especialistas de 26 países, que
tiveram a oportunidade de visitar em Viana do Alentejo, o
Santuário de N.ª Sr.ª ' $LUHVR&DVWHORR&HQWUR+LVW²ULFR
e a Olaria Mira Agostinho. Em Alcáçovas, foram recebidos
no Paço dos Henriques pelo Vice- Presidente, João Pereira,
e visitaram a Capela de N.ª Sr.ª da Conceição, o Jardim das
Conchas “Horto do Paço” e ainda a empresa Chocalhos
3DUGDOLQKR RQGH oFDUDP D FRQKHFHU R SURFHVVR GH ID
brico dos chocalhos.
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Município promove potencialidades para atrair visitantes
Apostado em promover as potencialidades do concelho,
o Município de Viana do Alentejo participou, ao longo
do ano, em programas de televisão (SIC) e iniciativas de
promoção em Lisboa, Évora e também Portel.
No início do ano, o Município de Viana do Alentejo marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa onde, para
além de divulgar o património material e imaterial do
Concelho, apresentou a Romaria a Cavalo que se realizou
em abril. Nesta altura, e no âmbito da promoção da Romaria a Cavalo, participou ainda no Programa Queridas

Manhãs da SIC, apresentado por Júlia Pinheiro e João Paulo Rodrigues.
A poucos dias da Mostra de Doçaria que se realizou no
início de dezembro, a Autarquia de Viana do Alentejo
apostou na promoção/divulgação do evento em Évora,
dias 18 e 26 de novembro, na Praça 1Ǒde Maio e na Praça
do Giraldo, durante a EPD Running Wonders, respetivamente.
(PoQDLVGHQRYHPEURR0XQLFSLRGH9LDQDGR$OHQWHMR
esteve ainda presente na Feira do Montado, em Portel.

Município de Viana do Alentejo presente na Feira do Montado
O Município de Viana do Alentejo esteve presente na XVIII
Feira do Montado, que decorreu de 29 de novembro a 3 de
dezembro, em Portel, para promover a riqueza patrimonial e cultural do concelho.
Em destaque esteve a XVIII Mostra de Doçaria de Alcáçovas e também a próxima edição da Romaria a Cavalo –
Moita » Viana do Alentejo que vai realizar-se de 25 a 29
de abril de 2018.
No próximo ano irá continuar a promoção do concelho
com destaque para a presença na BTL - Bolsa de Turismo
de Lisboa que se realiza de 28 de fevereiro a 4 de março,
na FIL.

$VVRFLD¨¦R3RUWXJXHVDGRV$PLJRVGRV&DVWHORVYLVLWDFRQFHOKR
A Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos esteve,
no passado dia 18 de novembro, no concelho de Viana do
Alentejo para uma visita ao nosso património, nomeada-

mente Paço dos Henriques, Castelo de Viana do Alentejo
e Santuário de N.ª Sr.ª ' $LUHV

ϯϭ
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)RU¨DVGHVHJXUDQ¨DHPD¨¦RGHIRUPD¨¦RHP9LDQDGR$OHQWHMR
No dia 18 de novembro, decorreu nas instalações dos
Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, uma ação
de formação subordinada ao tema “Organização, Gestão
e Resposta à Emergência em Ambiente Ferroviário”, promovida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana
do Alentejo, pela Infraestruturas de Portugal (IP) e pela
CP – Comboios de Portugal, com o patrocínio dos Municípios de Viana do Alentejo e de Alvito.
A ação visou prestar informação sobre uma série de procedimentos cruciais para garantir uma maior e melhor
prestação de socorro em acidentes registados em ambiente ferroviário, nomeadamente riscos associados à circulação e apontamentos técnicos sobre tráfegos e material circulante.
A iniciativa destinou-se às forças de segurança do concelho de Viana do Alentejo e Alvito, serviços municipais
de proteção civil, CDOS de Évora – Elementos de gestão
em caso de emergência, bombeiros e agentes de proteção
civil de Viana do Alentejo e Alvito.
A formação foi profícua e reconhecida como bastante importante pelos pares visando unir, organizar e gerir toda
a equipa composta por diversos agentes de proteção civil.

Em data a acertar entre o CDOS (Centro Distrital de Operações de Socorro) de Évora e a IP, terá lugar um simulacro de um cenário de acidente, que visa testar a prática
e sedimentar os conhecimentos adquiridos, com os procedimentos adequados em prol de todos os cidadãos.

(VSHFLDOL]D¨¦RHP,JXDOGDGHGH*©QHUR
Decorreu entre 14 de novembro e 5 de dezembro, em Viana do Alentejo, uma formação dirigida a Formadores/as
para obtenção de Especialização em Igualdade de Género.
Esta ação foi desenvolvida pelo Instituto Bento de Jesus
Caraça e contou com o apoio da Junta de Freguesia de
Viana do Alentejo, na cedência das instalações, e do Município de Viana do Alentejo, que facultou todo o apoio
logístico necessário.
Frequentaram a ação 17 formadores, oriundos de Alcáçovas, Alvito, Évora e Viana do Alentejo que, desta forma, viram as suas competências reforçadas numa área tão atual
e onde existe necessidade de intervir.
Durante a formação foram abordadas temáticas como
D YLRO«QFLD GH J©QHUR WU¢oFR KXPDQR PXWLOD¨¦R JHQLtal feminina, saúde, direitos sexuais e reprodutivos, entre
outras.
2 IRUPDGRU DWXDOPHQWH UHVSRQGH D P·OWLSORV GHVDoRV
e deve estar preparado para enfrentar as necessidades
GHXPPHUFDGRGDIRUPD¨¦RSURoVVLRQDOFDGDYH]PDLV
competitivo.
A diferenciação comporta a necessidade de ser em-

preendedor, ter autonomia e espírito de iniciativa, capacidade de adaptação a qualquer público, ser capaz de sair
“do âmbito da sala” e ir para além do que é tradicional e
convencional.

0XQLFSLRRIHUHFHYDFLQD¨¦RFRQWUDDJULSH
Decorreu no passado mês de novembro, a campanha de
vacinação contra a gripe 2017/2018 dirigida aos trabalhadores do Município de Viana do Alentejo, no âmbito da
medicina no trabalho.
9HULoFRXVHXPDFUHVFHQWHDGHV¦RDHVWDPHGLGDGHSUHvenção, sendo que no total foram administradas vacinas
a 39 trabalhadores.
([LVWHXPDOLJD¨¦RGLUHWDHQWUHDJULSHHRIULRYHULoFDVH
que quando as temperaturas começam a baixar, surgem
surtos de gripe.
A gripe é uma doença benigna, mas pode provocar com-

ϯϮ

plicações, principalmente em pessoas com doenças crónicas ou com mais de 60 anos. A vacinação é a melhor
prevenção!
Os vírus da gripe estão em constante alteração e a imunidade provocada pela vacina não é duradoura, pelo que as
pessoas devem ser vacinadas anualmente.
Salienta-se que, no sentido de prevenir as infeções respiratórias, para além da vacinação contra a gripe, são
essenciais a higiene das mãos e a etiqueta respiratória
(tossir ou espirrar para um lenço descartável ou para o
antebraço).

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŶſŵŝĐŽ

*DELQHWHGH$SRLRDR&RQVXPLGRUIH]DWHQGLPHQWRVHP
Em 2017, o Gabinete de Apoio ao Consumidor a funcionar
no Município de Viana do Alentejo, e que conta com o
apoio da DECO - Delegação Regional de Évora, efetuou
62 atendimentos a munícipes do concelho, 30 dos quais
dizem respeito a questões de sobre-endividamento.
De salientar que ao abrigo do protocolo com a Câmara
0XQLFLSDORVPXQFLSHVGRFRQFHOKRSRGHU¦REHQHoFLDU
de apoio da DECO estabelecendo, para o efeito, contacto
SU©YLR FRP D $XWDUTXLD D oP GH UHDOL]DUHP PDUFD¨¦R

para o atendimento mensal, através do contacto telefónico 266 930 010.
Este apoio, gratuito, visa prestar informação na resolução
GHFRQpLWRVGHFRQVXPRHHPVLWXD¨¶HVGHVREUHHQGLYL
damento das famílias, de modo a que possam fazer as escolhas de consumo mais acertadas e uma melhor gestão
do seu orçamento.

Atendimento jurídico da DECO
gratuito em Viana do Alentejo
A DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor mantém, em 2018, as sessões de atendimento
jurídico gratuito em Viana do Alentejo, com o objetivo
de informar, prestar aconselhamento e assegurar apoio
jurídico aos consumidores sobre os seus direitos em matéria de consumo, sobre-endividamento e resolução de
FRQpLWRVQHVWDV¢UHDV
O atendimento é efetuado na última sexta-feira do mês,
por um técnico jurista, nas instalações da Câmara Municipal, entre as 14h00 e as 17h00. A marcação deve ser efetuada no GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
Económico, pelo telefone 266 930 010.
Recorde-se que o protocolo de cooperação entre a DECO
– Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e o
Município de Viana do Alentejo para a criação do Gabinete de Apoio ao Consumidor foi assinado a 25 de outubro
de 2012.
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A Saúde e os Direitos do Homem
Visitar a lista de dias que são comemorados em cada mês
tem a sua piada quando procuramos um tema que tenha
a ver com a saúde.
Por exemplo, em Dezembro, dia 10, cumpre-se o Dia Internacional dos Direitos do Homem.
Na declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada em 1948 e que nesse dia é festejada, encontramos,
entre outros artigos:
Artigo 1Ǒ - Todos os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de
fraternidade.
(...)
Artigo 3Ǒ - Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade
e à segurança pessoal.
(...)
Artigo 25Ǒ, ponto 1 - Toda a pessoa tem direito a um nível
GH YLGD VXoFLHQWH SDUH OKH DVVHJXUDU H £ VXD IDPOLD D
saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica
e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez,
na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios
de subsistência por circunstâncias independentes da sua
vontade.
6HUHYLVLWDUPRVDGHoQL¨¦RGHVD·GHTXHFRQVWDQD&RQV
tituição da Organização Mundial da Saúde (OMS), desenhada em 1946, encontramos: “A saúde é um estado de
completo bem estar físico, psíquico e social e não apenas
a ausência de doença. Atingir o mais elevado estado de
saúde é um dos direitos fundamentais de qualquer ser
humano”.
Interessante como os dois documentos se cruzam. InteUHVVDQWHWDPE©P©YHULoFDUTXHHVWDGHoQL¨¦RGHVD·GH
aparece num documento que antecede em 2 anos a Declaração dos Direitos do Homem. Estas coisas estão mesmo ligadas.

Se acompanharmos a evolução do conceito de saúde, verioFDPRV TXH HP  QD &DUWD GH 2WWDZD VH GL] k3DUD
atingir o estado de completo bem-estar físico, mental e
VRFLDORLQGLYGXRWHPTXHVHUFDSD]GHLGHQWLoFDUHUHD
lizar as suas aspirações, de satisfazer as suas necessidades
HGHPRGLoFDURXDGDSWDUVHDRPHLRDPELHQWHy
1HVWH GRFXPHQWR D 206 DSUHVHQWD XPD QRYD GHoQL¨¦R
de Saúde, mais dinâmica que a anterior, propondo que
seja considerada a Saúde como “um recurso para vida
diária, e não o objetivo da vida”.
Fica claro que para a OMS a Saúde deve ser considerada
como um conceito positivo que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas, devendo
ser encarada em relação com fatores dinâmicos, como a
resiliência, capacidade humana de adaptação e a sensação
de bem estar. Plenamente de acordo.
Em 2011 o conceituado British Medical Journal propõe
em editorial um novo conceito: “Saúde é a capacidade
GH DGDSWD¨¦R H DXWRJHVW¦R SHUDQWH RV GHVDoRV VRFLDLV
físicos e emocionais”.
3DUD PLP Q¦R oFD FODUR TXH WHQKD VLGR WLGR HP FRQWD
SHORV DXWRUHV R IDFWR GH D GHoQL¨¦R HQW¦R SURSRVWD V²
“funcionar” se o que consta na Declaração Universal dos
Direitos do Homem for uma realidade.
k  DGDSWD¨¦RHDXWRJHVW¦RSHUDQWHRVGHVDoRVVRFLDLV H
etc)” em 2017 na Líbia, ou na Somália, ou no Níger, ou no
bairro do Aleixo no Porto, ou no bairro da Bela Vista em
Setúbal, etc, etc, etc.? Devem estar a brincar...
Não há dúvida que estas coisas de Saúde e de Direitos do
Homem estão mesmo ligadas.
36  IUDQFDPHQWH D PLQKD SUHIHULGD © D GHoQL¨¦R DSUHsentada na Carta de Ottawa.

Dr. Augusto Brito - Delegado de Saúde
ΎƐƚĞĂƌƟŐŽŶĆŽƵƟůŝǌĂĂƐŶŽƌŵĂƐĚŽŶŽǀŽĂĐŽƌĚŽŽƌƚŽŐƌĄĮĐŽ

Obrigado à Câmara Municipal por nos abrir esta porta para o diálogo. Falem, Telefonem, Escrevam!
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A Saúde não é uma coisa que os enfermeiros ou os médicos deem às pessoas.
Também não se compra na farmácia ou no hospital.
A Saúde é sim o resultado de um trabalho continuado que tem que nos envolver a todos.

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

Leve uma vida sem tabaco,
antes que o tabaco o leve a si!
No dia 17 de Novembro a UCC de Viana do Alentejo
assinalou o dia do não fumador com actividades na escola
EBI/JI de Alcáçovas, do Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo. Foram feitas sessões de promoção da saúde
em sala de aula, os alunos estiveram atentos e aparentePHQWHoFDUDPDUHpHFWLUVREUHDWHP¢WLFD

Tabagismo “É o ato voluntário de inalar o fumo resultante
da queima do tabaco.” Segundo a Organização Mundial
de Saúde, 1/3 da população mundial é fumadora, 100 mil
pessoas por dia tornam-se fumadoras e mais de 10 mil
mortes por dia acontecem devido ao consumo de tabaco.

COMPOSIÇÃO DO CIGARRO
2FLJDUUR©FRPSRVWRSRUPDLVGHVXEVW¤QFLDVW²[LFDVQDoJDEDL[RWHPRVDOJXQVH[HPSORVGHVVHVFRQVWLWXLQWHV

Pelos seus constituintes, o tabaco provoca envelhecimento da pele, mau hálito e dentes amarelos, úlceras no
estômago, osteoporose, diminui o apetite sexual e as defesas imunitárias e pode provocar doenças crónicas como a
hipertensão arterial e cancro do pulmão e outros cancros,
ataque cardíaco e AVC- Acidente Vascular Cerebral. Fumar
durante a gravidez, aumenta o risco de morte súbita e
nascimento prematuro e pode afectar o desenvolvimento
físico e intelectual da criança, originando recém-nascidos
de baixo peso.
No entanto, em qualquer altura se pode deixar de fumar,
desde que a pessoa tenha bastante motivação. As formas
para deixar de fumar são entre outras: a Intervenção
Breve, com estratégias para a mudança de comportamento; a Intervenção de Apoio Intensivo, na consulta de
Cessação Tabágica; e Tratamento farmacológico. As vantagens de deixar de fumar são: o aumento de esperança
de vida; a pele recupera a saúde original; recupação da
tolerância ao esforço; poupança de muito dinheiro, pois
um individuo que fume 20 cigarros (1 maço) por dia, gasta
DRoPGHXPP«VFHUFDGHHXURVHDRoPGHXPDQR
1636 euros, por isso coloque essa quantia de parte e faça

uma viagem ou gaste de outra forma saudável.
Após a apresentação do tema aos alunos, foi aplicado um
questionário, que depois de analisados os resultados se
YHULoFRXTXHGRVDOXQRVM¢WLQKDPH[SHULPHQWDGRIXmar e atualmente fumam mas só em festas ou em grupo.
Neste âmbito, deve apostar-se na prevenção e viver um
dia de cada vez, pois cada dia que passa sem fumar é uma
boa notícia para si, para a sua família, amigos e, principalmente, para a sua Saúde.
FAÇA ALGO PELA SUA SAÚDE, NÃO FUME!
Se quiser deixar de fumar, contacte:
Centro Respostas integradas do Alentejo Central Évora
266009800 – 5ª feira das 9h às 13h
Elaborado por: Enfermeira Marília Rasquinho, Enfermeira Celeste Patinhas e aluna de enfermagem Daniela Lourenço (UCC Viana do Alentejo)
5HIHU«QFLDV%LEOLRJU¢oFDV
Organização Mundial de Saúde
ΎƐƚĞĂƌƟŐŽŶĆŽƵƟůŝǌĂĂƐŶŽƌŵĂƐĚŽŶŽǀŽĂĐŽƌĚŽŽƌƚŽŐƌĄĮĐŽ

8QLGDGHGH&XLGDGRVQD&RPXQLGDGH_&HQWURGH6D·GHGH9LDQDGR$OHQWHMR
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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Água no Concelho de Viana do Alentejo com nível de excelência
Pelo 5Ǒ ano consecutivo, a Entidade Reguladora dos
6HUYL¨RVGHÙJXDVH5HVGXRV (56$5 DWULEXLXDFODVVLocação de Água Segura, à água da torneira consumida pelos
munícipes do Concelho de Viana do Alentejo, conforme
divulgado em novembro de 2017, no relatório sobre o
“Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano”.

Em Portugal continental a maioria dos concelhos apresenta uma percentagem de água segura igual ou superior
a 99% (objetivo de excelência), meta imposta pela entidade reguladora (ERSAR), o que reforça o facto de Portugal apresentar excelentes níveis de qualidade de água na
torneira do consumidor.

&RQFXUVRGH)RWRJUDoDk6HSDUDU6HP3DUDUy
De 1 de novembro a 31 de dezembro decorre o Concurso
GH)RWRJUDoDk6HSDUDU6HP3DUDUyUHODFLRQDGRFRPD
separação de resíduos e /ou a reciclagem, promovido pela
Associação de Municípios do Alentejo Central.
O concurso destina-se a crianças entre os 6 e os 9 anos (1Ǒ
escalão) e entre os 10 e os 12 anos (2Ǒescalão) residentes
nos concelhos de Alvito, Cuba, Portel, Viana do Alentejo e
Vidigueira. Posteriormente, será realizada uma exposição
LWLQHUDQWHSHORVFRQFHOKRVFRPDVIRWRJUDoDVGHWRGRV
os participantes.

(GLWDOGR»7ULPHVWUH
Poderá consultar o Edital do Controlo da Qualidade da Água para consumo humano do concelho de Viana do Alentejo referente ao
3.° Trimestre de 2017 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.Ǒ 306/2007, de 27 de agosto.
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Foto: Francisco Fadista
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3RXSH¢JXDKRMHSDUDWHUDPDQK¦
A água é um recurso limitado e essencial à vida. Com o crescimento da população, o desenvolvimento agrícola
e industrial e a modernização da vida quotidiana, torna-se cada vez mais difícil satisfazer as necessidades crescentes de água. A otimização do uso da água é alcançada não só através da adequação ou reconversão de equipamentos e sua exploração, mas também através da alteração de comportamentos dos consumidores.

$Ù*8$1Ð2,1(6*27Ù9(/
Tendo consciência deste problema cabe a cada um de nós contribuir para a minimização da diminuição dos
recursos hídricos. Cada um de nós deve sentir-se responsável pelo uso que dela faz, em qualquer lugar e em
TXDOTXHUPRPHQWR%DVWDS´UHPSU¢WLFDGLDULDPHQWHJHVWRVTXHQRVSDUHFHPLQVLJQLoFDQWHVPDVTXHQRVSHUmitem salvaguardar a nossa existência, tais como os seguintes:
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ƐƐŽĐŝĂƟǀŝƐŵŽ
$VVRFLD¨¦R*UXSRGH&DQWDUHV3RSXODUHV6HDUD1RYD
35 Anos de canções
Há 35 anos que a Associação Grupo de Cantares
Populares Seara Nova percorre o país, de norte a
sul, levando a sua música tradicional, com especial incidência do Alentejo. São 11 elementos, com
idades entre os 11 e os 64 anos, unidos “pelos laços
afetivos”, garante Salomé Pires, responsável pela
$VVRFLD¨¦R SDUD TXHP R JUDQGH GHVDoR DS²V 
anos, é manter o grupo ativo. E deixa um convite
aos jovens, “a Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova tem as portas abertas a todos
quantos queiram experimentar o gosto pela música”.
%ROHWLP0XQLFLSDO&RPR©TXHVXUJLXDLGHLDGHFULDU
D$VVRFLD¨¦R*UXSRGH&DQWDUHV3RSXODUHV6HDUD1RYD"
6DORP©3LUHV - O Grupo de Cantares Populares foi criado
em 1982 e surgiu numa altura em que os grupos de música
popular portuguesa começavam a ter algum impacto. As
raparigas da altura cantavam no coro da igreja, os homens, alguns, já tinham experiência de música porque
participaram em grupos corais e ranchos folclóricos e pensaram em criar um grupo de música popular portuguesa,
para o qual convidaram as raparigas. A primeira atuação
GRJUXSRIRLQXPDIHVWDGHoQDOGHDQRGR&HQWUR,PDFXlado Coração de Maria, local onde ensaiávamos acompanhados pela Madre Eugénia e foi ela que nos incentivou a
continuar com o grupo. Passado um ano, mudámos os ensaios para a Casa Pia, e como o projeto começou a tornarse mais sério, decidimos constituir-nos como associação.
Em março de 1991, criámos os estatutos da Associação
Grupo de Cantares Seara Nova e já lá vão 35 anos.
%0(DHVFROKDGRQRPH"
6 3 – A escolha do nome foi engraçada. Como erámos
todos muito jovens, as idades variavam entre os 15 e os 25
anos, surgiu a palavra nova e depois seara pela ligação à
nossa região - o Alentejo. No fundo, o nome escolhido já
era familiar porque conhecíamos a Revista “Seara Nova”.
% 0  3DUD DO©P GR JUXSR D DVVRFLD¨¦R M¢ WHYH RXWUDV
atividades?
63– Sim, a Associação já teve um grupo juvenil composto
por rapazes e raparigas com idades compreendidas entre
os 10 e os 15 anos. O Grupo durou alguns anos e dois dos
elementos do Seara Nova – Francisco Fadista e Joaquim
Grilo - acompanhavam-nos nos ensaios, contribuindo para
a sua formação musical. Os miúdos cresceram, a vida vai
mudando e o grupo acabou por se extinguir. Tivemos tamE©PRJUXSRGHpDPHQFRk/DV3DORPDVHODV3DORPLWDVy
que durou cerca de dois anos. A professora teve de abandonar o projeto para se ausentar do país e o grupo acabou
por extinguir-se.
Entretanto, temos um grupo de cavaquinhos formado por
senhoras que ensaiam com o professor Joaquim Grilo e
que está connosco há cerca de quatro, cinco anos. Temos
também a Secção Cultural “O Restolho” que dinamiza várias atividades, nomeadamente o Carnaval, a Noite Branca,
os bailes da pinha e alguns eventos que se vão desenvolvendo ao longo do ano, não esquecendo o grupo de tea-

ϯϴ

tro que faz parte também desta secção cultural. Recentemente surgiu uma outra atividade, aulas de yoga na nossa
sede, da responsabilidade do Professor Tiago.
%0)DOHQRVXPSRXFRGDVHGHRQGHQRVHQFRQWUDPRV
TXHIRLLQDXJXUDGDHP"
63– O processo que deu origem à construção desta sede
levou muito tempo. Andámos em conversações com a Câmara na altura e soubemos que este terreno pertencia à
falecida D.ª Maria José Fragoso. Para podermos construir
aqui uma sede conversámos com a senhora que achou
muito interessante o nosso projeto porque o espaço iria
WHUXPoPFXOWXUDO&RQW¢PRVDLQGDFRPRDSRLRGD'Lreção Regional de Cultura do Alentejo e da Câmara Municipal. E posso dizer que é um orgulho ter esta sede, visto
que poucas associações do concelho possuem uma com
estas caraterísticas. É, por isso, que a tentamos dinamizar
e abrir a outras atividades.
%0q(QTXDQWR*UXSRFRPR©TXHVHGHoQHP"
63– Somos um grupo de música tradicional portuguesa
com algumas caraterísticas especiais relativamente a outros grupos de música tradicional que conhecemos. FazePRVHVHPSUHo]HPRVUHFROKDGHP·VLFDVTXHLQWHJUDPR
cancioneiro popular, com particular incidência nas músicas alentejanas, sendo que a nossa recolha abrange o país
todo. Dessa forma, consideramo-nos um pouco diferentes
da maior parte dos grupos.
%04XDLVV¦RDVPRGDVPDLVFRQKHFLGDVHTXHPDLV
pedem nos espetáculos?
63– As modas que nos pedem nos espetáculos são aquelas que as pessoas mais conhecem e conseguem cantar,
como “Rama ó que linda rama”, “Ao romper da bela aurora”, “Vamos lá saindo”. São músicas que, normalmente,
não integram o nosso reportório, mas que estamos em
condições de as interpretar em qualquer lado. Para além
destas, há outras que vão acompanhando os tempos e as
pessoas cantam connosco.
%0&RPRWHPVLGRRSHUFXUVRGRJUXSR"
6 3 – Não é fácil manter um grupo com 35 anos. Eu,
a par de mais dois elementos, o Francisco Fadista e o
Joaquim Grilo, sou uma das fundadoras do grupo que tem

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

tido vários elementos, ao longo destes anos, alguns dos
TXDLVSRUPRWLYRVSURoVVLRQDLVWLYHUDPGHVDLU+¢SRXFR
tempo, entrou para o nosso grupo um jovem com 11 anos
que, para além de ser o mais novo, é também o elemento
mais recente. Saliento ainda que outros dois elementos do
grupo transitaram do grupo juvenil para o Grupo Seara
Nova, são eles o Jorge Nunes, o nosso acordeonista e Gon¨DOR)DUULFDRkKRPHPyGDpDXWD6RPRVXPJUXSRTXH
acima de tudo, nos unimos pelos laços afetivos, somos
quase como família porque nos conhecemos muito bem
e desenvolvemos um forte relacionamento pessoal e de
JUXSRRTXHSHUPLWHTXHDVGLoFXOGDGHVVHMDPVXSHUDGDV
Durante estes 35 anos, nunca parámos, sempre nos mantivemos em atividade, apesar de todos os contratempos.
%0q$HVFROKDGRUHSRUW²ULR©SDFoFD"
6 3 – Normalmente estamos de acordo. Isto acontece
porque há muito respeito entre todos e uma grande união.
%02JUXSRH[LVWHGHVGH4XDQWRVWUDEDOKRVHGLWDUDPDW©DRPRPHQWR"
6 3 – Editámos três trabalhos e estamos a preparar o
quarto, já temos, inclusive, pronto reportório para o efeito.
%04XDQWRVHOHPHQWRVLQWHJUDPRJUXSRHDVLGDGHV"
63 – Somos 11 elementos com idades entre os 11 e os 64
anos.
%04XDQWDVYH]HVHQVDLDPSRUVHPDQD"
63q7HPRVXPGLDHVSHFoFRSDUDRVHQVDLRVTXH©£
quarta-feira. Se tivermos mais saídas ensaiamos mais vezes, segundo a disponibilidade de cada um.
% 0  3RU RFDVL¦R GD )HLUD ' $LUHV SURPRYHP XP HQFRQWURGHP·VLFDSRSXODU)DOHQRVXPSRXFRGHVVHHQFRQWUR
63– Este encontro que começou há três anos tem por
objetivo reunir grupos do Alto e Baixo Alentejo com caraterísticas semelhantes ao nosso. Temos trazido a este encontro grupos do agrado das pessoas. A ideia é não perder
o gosto por aquilo que é nosso, pelas nossas músicas, pelo
nosso património.

%0&RPRYHHPRSDQRUDPDGDP·VLFDSRSXODUSRUtuguesa?
63q'HVGHTXHRFDQWHDOHQWHMDQRIRLFODVVLoFDGRSHOD
Unesco como património da humanidade houve um maior
interesse que levou ao aparecimento de mais grupos corais, é um facto. Mas sentimos que houve, a partir daí,
muito mais atuações e contactos para eventos. Sempre
tivemos muitas atuações, mas houve um período, há três,
quatro anos em que houve um decréscimo destas atuações pelo contexto económico que se viveu. Penso que,
de facto, o reconhecimento do cante alentejano, como
património da humanidade, registou um maior interesse
pela música.
%0q3RURQGH©TXHRJUXSRWHPDQGDGR"
63– O grupo tem andado um pouco por todo o país, de
norte a sul, e também já atuámos em Espanha, em 1998, e
na Suíça, em 2002.
%04XHDSRLRVUHFHEHPSDUDPDQWHUDDVVRFLD¨¦R"
63– Recebemos os apoios da Câmara Municipal que estão estipulados no regulamento das atividades culturais.
E, se há eventos onde existe a possibilidade de haver um
cachet, nós cobramos uma verba.
%04XHSURMHWRVJRVWDULDPGHFRQFUHWL]DUQRIXWXUR"
63q2JUDQGHGHVDoR©TXHRJUXSRVHPDQWHQKDDWLYR
e a gravação do nosso trabalho que está em preparação, e
conseguirmos apelar às gerações mais novas que se mantenham ligados à cultura. Deixo uma mensagem aos mais
jovens, no sentido de participarem nas atividades culturais,
de forma a envolverem-se nas questões da preservação
e valorização de um património que é nosso e que precisamos manter. A música é uma parte deste património
TXHQRVGHoQH$$VVRFLD¨¦R*UXSRGH&DQWDUHV3RSXODUHV
Seara Nova tem as portas abertas a todos quantos queiram
experimentar o gosto pela música, seja a cantar ou tocar,
estamos prontos para receber esses talentos.
Fundação: 1991
N.Ǒde Sócios: Cerca de 42
Sede: Estrada de N.ª Sr.ª' $LUHV9LDQDGR$OHQWHMR
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Junta de Freguesia de Aguiar
Caros fregueses,
(VWDPRVDFKHJDUDRoPGHPDLVXPDQRTXHIRLH[WUHmamente difícil para o executivo da freguesia.

reconhecemos que são necessárias mas para as quais não
dispomos de verbas para as podermos concretizar.

Ano após ano vai-se tornando mais difícil conseguir gerir
RV SDUFRV UHFXUVRV TXHU oQDQFHLURV TXHU KXPDQRV GH
que dispomos para fazer face a todo o trabalho que é
necessário levar a cabo para cumprirmos as nossas competências, tanto as próprias como aquelas que são delegadas para assim podermos prestar um bom serviço à
população.

O executivo da Freguesia de Aguiar deseja a todos os
Munícipes um Feliz e Santo Natal e um Próspero Ano
Novo.

Contudo, com esforço, trabalho e dedicação o executivo
desta freguesia conseguiu dar continuidade ao projeto
autárquico anteriormente desenvolvido e implementar
novas iniciativas.

António Inácio Torrinha Lopes

2017 Foi ano de Eleições Autárquicas e eu como cabeça de
OLVWDXPDYH]PDLVTXHURDJUDGHFHUDFRQoDQ¨DTXHRV
Aguiarenses depositaram nesta equipa que lidero.
Tudo faremos para não defraudar aqueles que em nós
acreditaram para melhorar a qualidade de vida das nossas gentes.
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De resto esperamos que o novo ano nos traga uma lufada
de ar fresco, que as verbas do Fundo de Financiamento
das Freguesias possam subir um pouco de modo a conVHJXLUPRVFRPEDWHUDFULVHoQDQFHLUDTXHHVWDIUHJXHVLD
atravessa. E podermos, assim, realizar algumas obras que

O Presidente da Junta,
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Junta de Freguesia de Alcáçovas
Caros Munícipes: os resultados eleitorais do dia 01 de outubro de 2017 delegaram em nós a responsabilidade de
gerir os próximos quatro anos os destinos da Junta de
Freguesia de Alcáçovas.
$FHLWDPRVRGHVDoRFRPFRQVFL«QFLDGDVGLoFXOGDGHVTXH
iremos encontrar ao longo deste percurso mas com uma
vontade enorme de vencer. Queremos portanto dirigir os
nossos agradecimentos a todas as pessoas que acreditaram em nós.
Temos em mente as limitações económicas que ao longo
destes anos têm sido impostas às Autarquias Locais mas
como não poderíamos parar a ideia é seguir em frente,
com imaginação.
Tentar utilizar o pouco que nos sobra das despesas com
pessoal, secretaria, equipamento e despesas correntes que
por estranho que pareça nos absorve a maioria do orçamento, mas com o que restar damos a garantia que será
aplicado com o maior rigor possível, tendo em conta as
necessidades existentes. Não esqueceremos os jovens e as
VXDVGLoFXOGDGHVDQYHOGRHPSUHJRHIRUPD¨¦RWDOFRPR
os idosos e todos os trabalhadores em geral.
Sendo a nossa terra rica a nível cultural não esqueceremos todas as coletividades e associações, empresários,
comerciantes, agricultores, escolas e todas as entidades
participantes na vida da Freguesia. Queremos com isto
dizer que dentro das competências que nos estão atribuídas e das possibilidades disponíveis estaremos convosco

nos bons e maus momentos.
Adoramos a nossa terra, queremos e tudo faremos para
o seu desenvolvimento e bem-estar de todos, para que as
gerações vindouras possam encontrar o seu ninho e uma
Vila com História.
Aos funcionários queremos garantir que estaremos disponíveis 24 horas por dia para os ajudar a enfrentar as
VXDVGLoFXOGDGHVTXHWDPE©PQ¦RV¦RI¢FHLVHVSHUDQGR
que todos juntos iremos conseguir ultrapassar, com sucesso, as nossas tarefas.
Terminamos desejando a todos os Alcaçovenses um Feliz
e Santo Natal com muitas prendas no sapatinho.
“Alcáçovas és minha terra,
Engrandeceste no tempo,
Não sou a favor da guerra,
Apoio o desenvolvimento.”
O Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas
Manuel António Calado
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Junta de Freguesia de Viana do Alentejo
Caros Munícipes,
Iniciámos em outubro passado o novo mandato para mais
quatro anos de gestão autárquica, à frente dos destinos
da nossa freguesia. Por isso, não poderíamos começar este
texto de outra forma que não agradecendo à população
GH9LDQDGR$OHQWHMRSRUPDLVXPYRWRGHFRQoDQ¨D
Dos mandatos já cumpridos, trazemos a experiência de
uma gestão difícil, marcada pelas graves circunstâncias
económicas que alteraram o rumo do país e se repercutiram na nossa conduta. Ao longo de oito anos, procurámos
sempre criar as pontes necessárias para o envolvimento e
o trabalho em parceria com as associações, a comunidade
escolar, as instituições locais e os nossos munícipes, em
JHUDO (VWDPRV FRQoDQWHV GH HVWDU QR UXPR FHUWR SDUD
uma atuação da Junta de Freguesia, sustentada nas reais
necessidades da população, consubstanciada nas nossas
tradições, espírito solidário e participação cívica.
Não obstante as limitações à nossa gestão, temos a consciência do dever cumprido e tudo faremos para continuar
a trabalhar em prol do desenvolvimento da nossa freguesia, melhorando os aspetos onde consideramos haver algumas lacunas.
Assim, é nossa intenção continuar a promover o apoio aos
mais carenciados na conservação, manutenção, limpeza
e higiene das suas habitações, bem como o apoio domiciliário prestado a idosos. Salientamos ainda os apoios à
natalidade e aos artesãos, conforme os regulamentos já
existentes e ainda os apoios às associações de carácter
social e humanitário.
Para além disso, referimos a continuidade dos apoios às
associações culturais e desportivas, apelando à sua colaboração para quaisquer iniciativas que possamos desenvolver.
4XDQWR £ OLPSH]D XUEDQD DoUPDPRV TXH D PHVPD
será sempre um dos cuidados a ter presente, pelo que é
necessário solucionar as situações de higiene que possam
suceder.
Relativamente à atividades desenvolvidas neste último
trimestre de 2017, salientamos as comemorações do S.
Martinho, na noite do dia 10 de novembro, no Jardim do
Altinho. À volta da fogueira, ao som das modas do Grupo
Coral Feminino e do Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo, provou-se a água-pé e degustaram-se as
castanhas assadas.
A animação musical esteve a cargo de Jorge Nunes que
não deu descanso aos nossos fregueses mais dançarinos.
&RPDDSUR[LPD¨¦RGRoQDOGRDQR©WHPSRGHQRVGHGLcarmos às atividades natalícias, relembrando a colaboração desta Junta de Freguesia com a autarquia local, na
Festa de Natal para os mais novos e ainda o convívio de
Natal para os nossos idosos.

Resta-nos, agora, esperar que o próximo ano nos traga
serenidade para desenvolver o nosso trabalho e, desta
forma contribuirmos para algum bem - estar aos nossos
munícipes.
Em nome do Executivo desta Junta de Freguesia, gostaria
de desejar a todos Festas Felizes, plenas de tudo o que faz
desta época a mais especial do ano: a Família, o Espírito
de Paz e de harmonia e o estreitamento de laços de fraternidade. Que este espírito permaneça bem vivo durante o
ano de 2018. Apesar de continuarmos a atravessar tempos
difíceis temos de acreditar que o futuro será melhor e
que os princípios que relembramos nesta quadra serão
aqueles que permanecerão num mundo que queremos
mais próspero e justo para todos.
O Presidente da Junta,
Joaquim Rodolfo Viegas
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Mercado de produtores em Viana do Alentejo
Praça da República
Próximas datas:
MDQHLURH
KK
IHYHUHLURH
PDU¨RH
DEULOH

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

0RGHUQL]D¨¦R$GPLQLVWUDWLYD
Nova forma de pagamento da fatura da água
Já se encontra ativa e a funcionar a possibilidade de pagar a sua fatura da
água através de Multibanco/Homebanking.

Os Municípes têm agora a possibilidade de efetuar o pagamento da sua fatura da Água/Resíduos/Saneamento nas
seguintes modalidades:
- Balcão Municipal: presencialmente, através de numerário ou cheque;
- Através de Débito Direto: débito em conta bancária;
- $WUDY©VGH0XOWLEDQFR+RPHEDQNLQJDW©£GDWDOLPLWHFRQVWDQWHQDIDWXUD1RYD2S¨¦R

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.

/LQNV$33P²YHO
Android - play.google.com/store/apps/details?id=com.edubox.appvianaalentejo
$SSOH,WXQHV - 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

ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƷƚĞŝƐ

Contentores
para recolha de roupa
Recolha, triagem e encaminhamento de roupa, calçado, brinTXHGRVHW«[WHLVODU
Por cada tonelada, a empresa doa à
Cáritas Diocesana de Évora 50,00€.

CARTÃO SÉNIOR DÁ DESCONTOS
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ĐŽŶƚĂĐƚŽƐƷƚĞŝƐ
Câmara Municipal de Viana do Alentejo
ZƵĂƌŝƚŽĂŵĂĐŚŽ͕ϭϯ
ϳϬϵϬͲϮϯϳsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽ
ƚĞů͘ϮϲϲϵϯϬϬϭϬĨĂǆ͘ϮϲϲϵϯϬϬϭϵ
ĐĂŵĂƌĂΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
'ĂďŝŶĞƚĞĚĞƉŽŝŽăsĞƌĞĂĕĆŽ
ŐĂǀĞƌΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
ŝǀŝƐĆŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽhƌďĂŶşƐƟĐĂĞWƌŽĐĞƐƐƵĂů
ĚĂƵƌďΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
ŝǀŝƐĆŽĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ
ĚĂĮŶΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
ĐŽŵƉƌĂƐΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ

^ŝŐĂͲŶŽƐĞŵ͗ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŵƵŶŝĐŝƉŝŽǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ

ŝǀŝƐĆŽĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ^ŽĐŝĂůĞ,ƵŵĂŶŽ
ĚĚƐŚΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
'ĂďŝŶĞƚĞĚĞƉŽŝŽĂŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŶſŵŝĐŽ
ŐĂĚĞĐŽŶΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
ĞůĞŐĂĕĆŽĚĂąŵĂƌĂĞŵůĐĄĕŽǀĂƐͮϮϲϲϵϱϰϱϮϮ
:ƵŶƚĂĚĞ&ƌĞŐƵĞƐŝĂĚĞŐƵŝĂƌͮϮϲϲϵϯϬϴϲϯ
:ƵŶƚĂĚĞ&ƌĞŐƵĞƐŝĂĚĞůĐĄĕŽǀĂƐͮϮϲϲϵϱϰϭϴϭ
:ƵŶƚĂĚĞ&ƌĞŐƵĞƐŝĂĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϱϯϯϭϳ
ƐƚĂůĞŝƌŽͮϮϲϲϵϯϬϬϭϳͬϴ
^ĞƌǀŝĕŽĚĞŐƵĂƐͮϵϲϳϵϳϵϳϭϭ;ϴŚͬϮϮŚͿ
ŝŶĞƚĞĂƚƌŽsŝĂŶĞŶƐĞͮϮϲϲϳϵϭϬϬϳ
WŽƐƚŽĚĞdƵƌŝƐŵŽĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϯϬϬϭϮ

^ŝŐĂͲŶŽƐĞŵ͗
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬZŽŵĂƌŝĂĂǀĂůŽDŽŝƚĂsŝĂŶĂŽůĞŶƚĞũŽ

WŽƐƚŽĚĞdƵƌŝƐŵŽĚĞůĐĄĕŽǀĂƐͮWĂĕŽĚŽƐ,ĞŶƌŝƋƵĞƐͮϮϲϲϵϯϬϬϮϴ
ƉĂĐŽŚĞŶƌŝƋƵĞƐΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ
ŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůĐĄĕŽǀĂƐͮϮϲϲϵϰϴϭϭϮ
ŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϯϬϬϭϭ
ŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞŐƵŝĂƌͮϮϲϲϵϯϵϭϬϲ
WŝƐĐŝŶĂƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϯϬϬϭϰ
WŝƐĐŝŶĂƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚĞůĐĄĕŽǀĂƐͮϵϲϭϯϳϭϵϲϳ
WĂǀŝůŚĆŽ'ŝŵŶŽĚĞƐƉŽƌƟǀŽĚĞsŝĂŶĂͮϮϲϲϵϯϬϬϭϱ
>ŝŶŚĂĚĞWƌŽƚĞĕĆŽă&ůŽƌĞƐƚĂͮϭϭϳ
>ŝŶŚĂĚĞ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂͮϴϬϴϮϭϭϯϭϭ
ƐƐŽĐŝĂĕĆŽ,ƵŵĂŶŝƚĄƌŝĂĚŽƐŽŵďĞŝƌŽƐsŽůƵŶƚĄƌŝŽƐĚĞsŝĂŶĂĚŽ
ůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϱϯϭϮϯ

^ŝŐĂͲŶŽƐĞŵ͗
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬĂďĂŶĂǀŝĂŶĂĨĞƐƟǀĂůũŽǀĞŵ

Ϯϳϲ
ŽƐ
ǀşĚĞ

ĞŶƚƌŽĚĞ^ĂƷĚĞĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϯϬϬϲϬ
ǆƚĞŶƐĆŽĚĞ^ĂƷĚĞĚĞŐƵŝĂƌͮϮϲϲϳϵϭϮϳϴ

ϮϳϬ

ϱϬϵ

ĞƐ
ǌĂĕƁ

Ăůŝ
ǀŝƐƵ

ǆƚĞŶƐĆŽĚĞ^ĂƷĚĞĚĞůĐĄĕŽǀĂƐͮϮϲϲϵϰϵϬϰϱ
'ƵĂƌĚĂEĂĐŝŽŶĂůZĞƉƵďůŝĐĂŶĂůĐĄĕŽǀĂƐͮϮϲϲϵϱϰϭϭϴ
'ƵĂƌĚĂEĂĐŝŽŶĂůZĞƉƵďůŝĐĂŶĂsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϱϯϭϮϲ
ŽŵŝƐƐĆŽĚĞWƌŽƚĞĕĆŽĚĞƌŝĂŶĕĂƐĞ:ŽǀĞŶƐĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮ
Ϯϲϲϳϵϭϰϭϭ
ŽƌƌĞŝŽƐĚĞWŽƌƚƵŐĂůsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϯϵϬϬϬ
ŽƌƌĞŝŽƐĚĞWŽƌƚƵŐĂůůĐĄĕŽǀĂƐͮϵϭϬϵϭϳϳϳϰ
^ĞƌǀŝĕŽĚĞ&ŝŶĂŶĕĂƐĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϱϯϭϰϲ
ŽŶƐĞƌǀĂƚſƌŝĂƐĞĂƌƚſƌŝŽEŽƚĂƌŝĂůĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮ
ϮϲϲϵϯϬϬϰϬ

^ŝŐĂͲŶŽƐĞŵ͗ǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǀŝĂŶĂĐŽŶĐĞůŚŽ

WƌſǆŝŵĂĞĚŝĕĆŽĚŽďŽůĞƟŵхĂďƌŝůϮϬϭϴ

