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Caros Munícipes,

Como é do conhecimento de todos, os investimentos mais significativos, ou 
de maior montante, realizados pelas autarquias, apenas são possíveis de con-
cretizar com recurso a fundos comunitários (e/ou outros). 
É o que se tem passado no nosso Município, que, em nosso entender, tem 
conseguido um bom nível de investimentos, fruto de vários fatores, apesar da 
crise dos últimos anos e consequentes constrangimentos legais e orçamen-
tais. Entre esses fatores destacamos o bom aproveitamento dos fundos co-
munitários, quer através de candidaturas próprias do Município, quer através 
de candidaturas realizadas por outras associações de municípios, como é o 
caso da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, da AM-
CAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, da ATLA – Associação 
Transfronteiriça do Lago Alqueva, da AMREN2 – Associação de Municípios da 
Rota da Estrada Nacional 2, do Turismo de Portugal e da ADRAL – Agência de 
Desenvolvimento Regional do Alentejo. 
Voltaremos a este assunto em edições seguintes de forma mais analítica. No 
entanto, deixo a referência a alguns investimentos previstos no nosso Mu-
nicípio, com candidaturas a fundos comunitários já elaboradas e alguns deles 
com candidaturas já aprovadas:

• Requalificação da EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa 
– Aprovada;
• Centro Social de Aguiar – Aprovada;
• Centro de Acolhimento Turístico EN2 Alcáçovas – Submetida;
• Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 3 – Aprovada;
• Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires – Submetida;
• Requalificação dos sanitários da Praça da República – Aprovada;
• Eficiência Energética (várias) - Submetidas; 
• Viveiro de Empresas (Incubadora) – Submetida;
• Sinalização Turística - Aprovada;
• Controlo de Perdas de Água – Aprovada;
• Recolha Seletiva Multimaterial Porta-a-Porta – Aprovada;
• Promoção do Sucesso Escolar – Aprovada.

Para além destas candidaturas, estão em fase de conclusão outros projetos 
que aguardam “confirmação de financiamento comunitário”. É o caso da 2.ª 
fase do Centro Histórico de Alcáçovas, do Centro Histórico de Aguiar, do Jar-
dim do Rossio, em Viana, do Largo do Poço Novo, em Alcáçovas, entre outros. 
Por tudo isto, continuamos determinados a encarar o futuro com dedicação 
e perseverança para alcançar uma qualidade de vida cada vez melhor para 
todos os nossos munícipes. 
Desejo a todos os munícipes um Santo Natal e um Bom Ano de 2020.

O Presidente da Câmara Municipal
Bernardino Bengalinha Pinto

EDITORIAL

Bernardino Bengalinha Pinto
presidente@cm-vianadoalentejo.pt
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Investimentos para o futuro…
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No passado dia 10 de dezembro teve início no concelho a 
empreitada de substituição da iluminação pública por tecno-
logia LED mais eficiente. 

O projeto que junta os 14 municípios do Alentejo Central é da 
responsabilidade da Comunidade Intermunicipal do Alentejo 
Central – CIMAC e surge no âmbito de uma candidatura ao 
European Energy Efficiency Fund (EEEF), num investimento 
de cerca de 26 milhões de euros.

O projeto visa a melhoria da gestão e eficiência energética 
que potencie poupanças económicas e uma sustentabilidade 
ambiental acrescida. Pretende-se ainda definir e implemen-
tar medidas de eficiência energética nas infraestruturas pú-
blicas da região que permitam reduzir os custos energéticos 
e de manutenção dos municípios.

A adequação e otimização de infraestruturas de iluminação 
pública estão entre os objetivos deste projeto, proporcionan-
do um aumento da qualidade do serviço prestado.  A redução 
da emissão de CO2 e a gestão e controlo total da energia 
consumida pelo município, encerram os objetivos desta can-
didatura.

Serão substituídas cerca de 2.800 luminárias no concelho de 
Viana, num total de aproximadamente 55.000 nos 14 municí-
pios do Alentejo Central, permitindo uma redução no consu-
mo de energia superior a 50%.

Iluminação pública substituída



O Município de Viana irá, dentro em breve, implementar 
o projeto “Sinalética Inteligente do Lago de Alqueva”, no 
âmbito do Programa Valorizar – Linha de Apoio à Valori-
zação Turística do Interior apresentada pela ATLA – Asso-
ciação Transfronteiriça Lago Alqueva.
O projeto prevê duas vertentes, o estudo para a elabora-
ção do Plano de cada município e a instalação de sinaléti-
ca, com vista a promover uma imagem turística comum 
aos vários municípios que integram a ATLA, de forma a 
transmitir uma coesão e homogeneidade territorial na 
promoção do turismo e na forma de receber os turistas 
e visitantes.
No concelho de Viana, o projeto prevê a instalação de 
sinalização turística inteligente, num investimento de 
30 mil euros com o objetivo de estabelecer uma relação 
de proximidade com os turistas e os visitantes que são, 

cada vez mais, digitais. De salientar que permite renovar e 
modernizar a imagem do concelho em termos turísticos, 
adaptando-a às necessidades de quem nos visita.

A Feira D’Aires foi distinguida com o Prémio Alentejo 2019, 
na categoria “Mais Tradição”, na XVIII Gala da Revista Mais 
Alentejo que decorreu no passado 22 de novembro, numa 
cerimónia que teve lugar no Salão Preto e Prata do Casino 
do Estoril.
Os Prémios Alentejo, atribuídos anualmente, visam premi-
ar um conjunto de personalidades, instituições, projetos, 
iniciativa e ideias, nomeadamente nos setores das artes, 
cultura, comunicação, desporto, música, lazer, turismo, 
tradições, inovação, empresas e sociedade em geral.
De salientar que a centenária Feira D’Aires, um certame 
de referência na região, realiza-se em setembro, junto ao 
Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires, em Viana do Alentejo. Durante 
quatro dias o certame pretende ser um espaço privilegiado 
para a mostra de atividades económicas, nomeadamente 
do tecido empresarial da região. Pretende ser também 
uma montra e um espaço promocional de todo o nosso 
património imaterial e material, nomeadamente nas áreas 
culturais, gastronómicas, artesanais e desportivas.
O Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires, monumento nacional desde 
2012, está previsto ser inaugurado no próximo mês de ju-
nho de 2020, após ter sido alvo, durante dois anos, de obras 
de requalificação.
Recorde-se que em 2011, a Romaria a Cavalo Moita – Viana 
do Alentejo já foi distinguida com o Prémio Mais Alentejo, 
na mesma categoria, o mesmo acontecendo em 2014 com 
os chocalhos.

06

Gestão Autárquica

Concelho vai ter sinalética inteligente

Feira D’Aires vence Prémio Alentejo 2019
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No âmbito do Programa valorizar, o Município de Viana já 
efetuou uma candidatura com vista à criação de um Centro 
de Acolhimento para turistas da EN2, na freguesia de Alcáço-
vas.
O projeto, orçado em mais de 200 mil euros, contempla a re-
qualificação de uma antiga escola primária e pretende criar 
condições para os turistas que atravessam a EN2, que liga 
Chaves a Faro.
A criação deste espaço de apoio ao turista irá permitir o aces-
so a um leque alargado de produtos turísticos, como a gas-
tronomia, o alojamento, o artesanato, os eventos culturais e 
o turismo. Esta unidade irá disponibilizar em suporte digital, 
informação sobre pontos de interesse e informação adicional 
sobre outros produtos turísticos. 
O Centro irá disponibilizar também um sistema de áudio 
guia, estacionamento gratuito, acesso a WC, equipamentos 
tecnológicos e interativos, conteúdos com tradução em in-
glês, francês e espanhol, bem como uma área para refeições.
No âmbito do projeto prevê-se o desenvolvimento de um 

Portal do Centro de Acolhimento Turístico da EN2 com o 
intuito de, para além de promover a EN2 e o próprio centro, 
impulsionar e dinamizar o potencial turístico do concelho 
de Viana através das redes sociais. Perspetiva-se também 
a criação de uma aplicação móvel com uma linguagem e 
layout modernos que permitem maximizar a experiência ao 
visitante.
Pretende-se com este novo projeto valorizar o interior do 
país e o património natural e cultural, captar e aumentar o 
número de turistas, fomentar iniciativas empresariais e criar 
postos de trabalho indiretos.
Recorde-se que a Associação, criada no final de 2016 e que 
tem como um dos membros fundadores o Município de Via-
na, pretende explorar as potencialidades de cada concelho, 
bem como promover, junto de quem a percorre, a identidade 
e o património português na sua diversidade de costumes, 
gastronomias e paisagens.

Município candidata Centro de Acolhimento para turistas da EN2

BPI e Expresso premeiam projeto da Rota da Estrada Nacional 2
Um projeto que junta BPI e Expresso reuniu os finalistas e 
responsáveis turísticos, em novembro, na Escola Superior 
de Turismo e Hotelaria do Estoril, para dar a conhecer 
os vencedores da primeira edição do Prémio Nacional de 
Turismo.
A Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 
2 (AMREN2) foi galardoada com o Prémio Projeto Público 
2019, pelo trabalho que tem vindo a fazer na promoção 
de Portugal através da mais extensa estrada portuguesa, 
a mítica Estrada Nacional 2.
Com uma extensão de 739.26km, a EN 2 liga 35 municí-
pios desde Chaves a Faro. Ao longo da mesma podemos 
encontrar um destino repleto de gastronomia, paisagens, 
património e experiencias sensoriais.
O Presidente da AMREN2, Luís Machado, referiu que este 
prémio é “um orgulho e pertença dos 34 autarcas que 
acreditaram e lhe deram vida. É dos 752 mil habitantes 
que estão ao longo desse dorso e que o enriquecem.”
A Nacional 2 é, só por si, um projeto socioeconómico de 
valorização e enriquecimento dos territórios e esta Asso-

ciação está, neste momento, a desenvolver algumas ações 
que visam o melhoramento desta oferta turística, através 
da estruturação e divulgação dos conteúdos, da criação 
de uma rede de agentes organizada, e da colocação de 
sinalética informativa. Estas ações estão inseridas no pro-
jeto Valorizar a N2, candidatura da AMREN 2, e estão a ser 
trabalhadas com o Turismo de Portugal e com as Infraes-
truturas de Portugal.



O Município de Viana do Alentejo assinou no passado dia 
24 de setembro, um protocolo com a Associação Dignitu-
de com vista à adesão ao Programa Abem: Rede Solidária 
do Medicamento, que irá beneficiar a população mais ca-
renciada através da comparticipação de medicamentos. 
O presente protocolo tem a duração de um ano, sendo 
renovável por igual período.
A iniciativa visa garantir o acesso a medicamentos que se-
jam prescritos por receita médica e que tenham compar-
ticipação do Ministério da Saúde, por parte de qualquer 
cidadão que, em Portugal, se encontre numa situação de 
carência económica.
O Município de Viana irá comparticipar parte, sendo o 
restante montante assegurado pela Associação Dignitu-
de. Os serviços da autarquia já iniciaram o processo de 
elaboração do necessário regulamento para referenciar e 
selecionar os respetivos beneficiários.

Para além do Município, também os municípios de Alan-
droal e Portel, aderiram ao programa. A nível nacional 130 
municípios aderiram ao programa que conta ainda com a 
adesão de mais de 700 farmácias.

Município vai comparticipar na aquisição de medicamentos a famílias 
carenciadas 

O Município de Viana foi galardoado com o “Selo de Quali-
dade Exemplar de Água para Consumo Humano”, atribuí-
do pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Re-
síduos – ERSAR, numa cerimónia que decorreu no passado 
dia 10 de dezembro, durante a 14ª Expo Conferência da 
Água, em Lisboa.
A iniciativa visa evidenciar as entidades prestadoras de 
serviços de abastecimento público de água que, no últi-
mo ano de avaliação regulatória, tenham assegurado uma 
qualidade exemplar de água para consumo humano.
Pretende também sensibilizar as entidades gestoras para 
as questões da qualidade na conceção, gestão e exploração 
dos sistemas.
O Município de Viana evidenciou-se por assegurar o cum-
primento dos critérios estipulados no regulamento ob-

tendo, desta forma, a confiança e o reconhecimento da 
entidade reguladora do setor.

Viana do Alentejo recebe selo de qualidade da água
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No passado dia 10 de outubro teve lugar, no Polivalente 
da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em 
Viana do Alentejo, a apresentação do “Projeto 5 estrelas, 
+ sucesso escolar”, aos pais e encarregados de educação 
dos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do Agrupamento 
de Escolas.
A apresentação do projeto que visa o combate ao insu-
cesso escolar precoce, contou com a presença da Diretora 
do Agrupamento, Maria Manuel Aleixo, do Presidente da 
Câmara Municipal, Bengalinha Pinto, e da turma do 4.º 
ano da Escola Básica de Viana do Alentejo.
Durante esta apresentação os pais e encarregados de 
educação ficaram a conhecer a equipa multidisciplinar, 
bem como a plataforma de aprendizagem, colaboração e 
partilha e todas as potencialidades que esta possuí, que 
se traduzem em muita descoberta e aquisição de conhe-
cimentos, nomeadamente ao nível da educação para a ci-
dadania, do currículo local e dos conteúdos curriculares.
Nesta plataforma também existem concursos e desafios 
que apelam à curiosidade, à imaginação, à vontade de 
conhecer e descobrir, que são excelentes motivadores à 
aprendizagem e à descoberta.
Houve ainda a oportunidade de conhecer a mascote “Edu” 
que vai caminhar com as crianças no seu processo de en-
sino e aprendizagem.

No final, foram entregues as credenciais de acesso à pla-
taforma, para que encarregados de educação, professo-
res e alunos possam explorar e usufruir desta ferramenta 
que é colocada à disposição de todos. Aliar a tecnologia 
à aprendizagem irá, certamente, traduzir-se em mais e 
melhor conhecimento, em mais motivação e diversão e, 
seguramente, em mais sucesso escolar.

Apresentado em Viana projeto de combate ao insucesso escolar
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O Município de Viana do Alentejo venceu o Prémio Boas 
Práticas de Voluntariado promovido pelo Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude (IPDJ), com o projeto “Viana 
do Alentejo chama por jovens para a Natureza Florestal”.
A atribuição do prémio foi conhecida no passado dia 26 
de outubro, no Museu de Arte Contemporânea de Elvas. 
Para o IPDJ, este projeto “é um excelente exemplo de boas 
práticas, uma vez que potenciou o trabalho dos jovens 
junto da comunidade e inovou na forma de sensibiliza-
ção”. 
Destinada a jovens entre os 18 e os 30 anos, a iniciativa 
decorreu durantes os meses de verão com o objetivo de 
sensibilizar a população para a preservação da natureza, 
efetuar vigilância fixa, bem como a limpeza e manuten-
ção de zonas de circulação e parques de lazer.

Município vence Prémio de Boas Práticas de Voluntariado

Obras exteriores do Santuário praticamente concluídas
No passado dia 18 de novembro, o Presidente do Municí-
pio de Viana, Bengalinha Pinto, visitou as obras de conser-
vação, requalificação e musealização do Santuário de N.ª 
Sr.ª D’Aires, orçadas em cerca de quase dois milhões de 
euros, cofinanciado pelo Alentejo 2020 – Portugal 2020 e, 
em parte, pelo Município, da componente nacional.
A obra que pretende salvaguardar e preservar o patrimó-
nio edificado, visa a reabilitação da sua envolvente mais 
próxima, conservando todo o património integrado. A in-
tervenção vai permitir proporcionar melhores condições 
gerais de acolhimento quer à população do concelho, 
quer aos visitantes. 
Após dois anos de intervenção, estão praticamente con-
cluídas as obras exteriores do Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires 
que incidiram, sobretudo, na reparação de rebocos, co-
berturas, limpeza e conservação do material pétreo, tra-
tamento e reparação de janelas, portas e pavimentos e, 
ainda, a construção de casas de banho, espaços exposi-
tivos e áreas destinadas ao peregrino e visitante, como 

é o caso da Casa dos Romeiros que permitirá acolher os 
peregrinos e uma réplica do Santuário.
Entretanto, estão em fase de acabamento os trabalhos de 
carpintaria e eletricidade, e estão em fase de teste alguns 
equipamentos.
A intervenção no exterior do Santuário incluiu também a 
requalificação dos espaços envolventes. A Alameda, total-
mente requalificada, tornou-se um espaço amplo de lazer, 
que inclui um espelho de água. Também aqueles que ha-
bitualmente se deslocam ao Santuário para pagar as suas 
promessas têm à sua disposição um novo queimador. 
Entretanto, o espaço exterior do Santuário irá também 
ser pavimentado com calçada, de modo a coincidir com 
o projeto do Município de Requalificação Paisagística e 
Ambiental da Envolvente ao Santuário. 
Após a requalificação exterior, os trabalhos centram-se, 
atualmente, no interior com o restauro e pintura dos mu-
rais. A última intervenção irá incidir na zona do altar.
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O PS foi a força política mais votada no concelho de Viana 
com 36,66%, nas Legislativas 2019, que se realizaram no 
passado dia 6 de outubro, fruto dos 893 votos alcançados.

Em 2º lugar com 26,03% (634 votos) ficou o PCP-PEV 
(CDU), seguido do PPD/PSD com 12,48% dos votos expres-
sos nas urnas, o que corresponde a 304 eleitores, e do B.E. 
com 8,05%, (196 votos).

Por freguesias, o PS venceu em Alcáçovas e Viana do Alen-
tejo, enquanto que o PCP-PEV (CDU) alcançou a vitória 
em Aguiar.

No concelho estavam inscritos 4.639 eleitores, dos quais 
2.436 exerceram o seu direito de voto, o que corresponde 
a 52,51%.

O Executivo Municipal congratula-se pela forma demo-
crática e tranquila com que decorreu este ato eleitoral, 
mostrando total civismo por parte de todos os nossos 
munícipes.

Confira os resultados do concelho na tabela ao lado.

Resultados Legislativas no concelho

O executivo do Município de Viana do Alentejo promoveu 
sessões de trabalho com a população das três freguesias do 
concelho, nos dias 22, 23 e 24 de outubro, para recolher con-
tributos para o enriquecimento dos Documentos Previsio-
nais para 2020 (Plano de Atividades e Orçamento).

Com o intuito de melhorar a prestação do serviço público 
e dar resposta às necessidades reais da população, a inicia-
tiva realizada, à semelhança dos anos anteriores, permitiu 
também informar ou esclarecer as dúvidas colocadas pelos 
munícipes. 

Nestas sessões, o executivo municipal informou ainda sobre 
os principais projetos para o futuro, aproveitando a oportu-
nidade para participar os trabalhos recentemente concluí-
dos, bem como aqueles que se encontram em curso, e respe-
tivos investimentos. 

Executivo reuniu com a população
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PS – 36,66% - 893 votos

PCP-PEV – 26,03%- 634 votos

PPD/PSD – 12,48% - 304 votos

B.E. – 8,05% - 196 votos

CDS-PP – 3,69% - 90 votos

CH – 3,20% - 78 votos

PCTP/MRPP – 2,01% - 49 votos

PAN – 1,64% - 40 votos

A – 0,66% - 16 votos

IL – 0,49% - 12 votos

L – 0,45% - 11 votos

PNR – 0,29% - 7 votos

R.I.R. – 0,25% - 6 votos

PDR – 0,21% - 5 votos

PURP – 0,21% - 5 votos

PTP – 0,16% - 4 votos

NC – 0,12% - 3 votos

PPM – 0,12% - 3 votos

MPT – 0,08% - 2 votos
  

Em branco – 1,81% - 44 votos

Nulos – 1,40% - 34 votos



A Paróquia de Viana do Alentejo convida todos a partici-
parem ativamente e com entusiasmo na FESTA de INAU-
GURAÇÃO do SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA D’ AIRES 
que se irá realizar no próximo dia 13 de junho de 2020.

Após dois longos anos, tempo de duração das obras de 
restauro e requalificação do Santuário de Nossa Senhora 
D’Aires, eis que surge a data para voltarmos a ter aberto 
o nosso Santuário, agora mais bonito e digno o que, cer-
tamente, é motivo de orgulho para todos os Vianenses, 
Alcaçovenses e Aguiarenses.

É tempo de nos unirmos com entusiasmo, dedicação e 
empenho para que façamos uma festa para TODOS quan-
tos neste dia queiram visitar o Santuário.

A Paróquia apela, encarecidamente, para que ninguém fi-
que em casa e para que ninguém fique indiferente.

Pede-se, então, a colaboração de toda a população do 
Concelho: Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo.

Cada pessoa poderá colaborar, com o que lhe for possível, 
para o lanche-convívio (bolos e salgados), que será reali-
zado nesse dia para todos os que se juntarem a nós. 

Assim, solicita-se que todas as ofertas sejam entregues 
nos dias 11 e 12 junho no Salão do Santuário, para que tudo 
esteja organizado no dia 13.

Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo

Inauguração das obras de requalificação do Santuário a 13 de junho

PROGRAMA DA INAUGURAÇÃO SANTUÁRIO

13 junho de 2020

15h30 -  Eucarístia Campal – Recinto do Santuário

17h30 -  Convívio com a atuação de Grupos Corais e Mú-
sica Popular – Adro do Santuário e Alameda

20h30 - Baile – Alameda do Santuário

12
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CONVITE À POPULAÇÃO



Está concluído o asfaltamento na Estrada do Outeiro. A 2º 
fase da intervenção, efetuada por trabalhadores do Mu-
nicípio, abrangeu uma extensão de cerca de 2 quilómetros.
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Asfaltamento concluído na Estrada 
do Outeiro

No início do mês de outubro, o Município procedeu à 
retirada das raízes das palmeiras existentes no espaço da 
Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo. A intervenção 
foi efetuada por trabalhadores do Município.

Palmeiras retiradas da Biblioteca 
de Viana

O Município procedeu, recentemente, à remodelação do 
piso exterior do Mercado Municipal de Alcáçovas. A inter-
venção foi efetuada por trabalhadores do Município.

Piso exterior do Mercado Munici-
pal alvo de intervenção

Recentemente, o Município procedeu à colocação de uma 
conduta para aproveitamento da água da Fonte situada 
no Largo 25 de abril, em Viana do Alentejo, para rega nas 
piscinas municipais e na Quinta da Joana. Esta medida per-
mitirá a redução de consumos da água da rede (tratada).

Município aproveita água das 
fontes para rega

Está concluída a pintura da Torre do Relógio, em Alcáço-
vas. A intervenção foi efetuada por trabalhadores do Mu-
nicípio.

Pintura na Torre do Relógio 

A calçada junto à sede da Associação Desportiva dos Caça-
dores e Pescadores de Aguiar foi alvo de requalificação, 
depois de concluídas as obras de construção da sede.

Calçada alvo de intervenção em 
Aguiar
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Ação Social

Mês Sénior promoveu atividades para idosos 
Fado, cinema, baile da pinha, palestra, jogos tradicionais e 
o almoço convívio foram algumas das atividades da pro-
gramação do Mês Sénior, que decorreu durante o mês de 
outubro, no concelho de Viana.
Organizado pelo Município de Viana do Alentejo e pelas 
três Juntas de Freguesia em parceria com associações do 
concelho, o Mês Sénior pretendeu proporcionar momen-
tos de enriquecimento pessoal e social, a par de momen-
tos de convívio e lazer.
Da programação que teve início dia 4 de outubro, destaque 
para a tradicional Noite de Fados, que juntou no Salão 
da Cooperativa de Aguiar, seniores da três freguesias, que 
aplaudiram a atuação dos fadistas Cláudia Pires, Nelson 
Figueira, Rute Belga, Rui Canelas e Rui Rosado.  De salien-
tar ainda o tradicional Baile da Pinha que teve lugar na So-
ciedade União Alcaçovense, em Alcáçovas, onde a abertura 
da pinha foi um dos pontos altos da noite. 
Ao longo do mês houve outras atividades, nomeadamente  
um passeio matinal, a abertura do Clube de Saúde Sénior, 
jogos tradicionais e Walking Football, aula de hidroginás-
tica, aula aberta, exibição do filme “7 Pecados Rurais”, a 
Palestra “Envelhecimento Ativo”, no âmbito do Projeto 
“Alentejo Saúde 2019”, com a coordenação da Direção-Ge-
ral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e parceria do 
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e, também 

no Dia Municipal para a Igualdade que se assinalou dia 
24 de outubro, uma ação de sensibilização subordinada 
ao tema “Igualdade de Género e Envelhecimento Ativo” 
(Projeto Avóz de Igualdade), coordenado pela Associação.
As comemorações do Mês Sénior terminaram dia 26 de 
outubro com o habitual almoço convívio que juntou, em 
Viana do Alentejo, no salão dos bombeiros, cerca de três 
centenas de seniores das três freguesias. 
Ainda no âmbito do Mês Sénior, esteve patente ao público, 
no antigo Posto de Turismo, em Viana do Alentejo, a 3ª 
edição da exposição “Saber fazer não tem idade”, com tra-
balhos da autoria dos utentes da Santa Casa da Misericór-
dia de Viana do Alentejo.
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Exposição “Aqui Morreu uma Mulher” retrata a violência doméstica
Esteve patente ao público na Feira D’Aires, entre os dias 20 
e 23 de setembro, a Exposição “Aqui Morreu uma mulher”.
Promovida pela ANIMAR – Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Local no âmbito do Projeto #Parar, pen-
sar, agir pela igualdade#, a exposição retrata a violência 
doméstica através de um conjunto de painéis com foto-
grafias e histórias de mulheres que foram vítimas deste 
crime, recolhidos numa reportagem publicada pela Revis-
ta Visão em 2015, por ocasião dos 15 anos passados desde 
que a violência doméstica se tornou crime público no 
nosso país.
A exposição que retrata os casos de 28 mulheres que mor-
reram às mãos dos maridos ou companheiros, tornou-se 
numa exposição itinerante que pretende levar o público a 

refletir e a questionar sobre a problemática da violência 
sobre as mulheres, em Portugal e no Mundo.

Cada vez mais a Psicologia e o psicólogo têm um papel cru-
cial na comunidade. Também na Santa Casa da Misericórdia 
de Alcáçovas se verifica que o psicólogo é uma mais-valia nas 
várias respostas sociais, seja na intervenção com os idosos, 
com crianças/jovens, com familiares ou com os seus colabo-
radores.
O papel do psicólogo nas respostas sociais da ERPI, CD e SAD, 
consiste em promover espaços de conversa terapêuticos, 
contentores e promotores de uma relação de confiança e 
desenvolver competências pessoais e sociais. É importante 
salientar que a intervenção psicológica não tem a finalidade 
de rotular os sujeitos num quadro diagnóstico, mas sim de 
oferecer um espaço onde a consideração pela singularidade, 
faça emergir novas formas de expressão, tratando-se assim 
de uma abordagem “centrada na pessoa”, tal como defende 
a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, uma intervenção 
centrada no Modelo de Qualidade de Vida de Schalock, Bo-
nham e Verdugo (2008).
O processo de institucionalização do idoso é, sem dúvida, 
um fator que lhe pode gerar bastante stress, uma vez que,  
se associa a um conjunto de perdas. A nível social e familiar, 
perda da sua casa e do seu espaço pessoal, perda de hábitos 
e rotinas e, em muitos casos, perda de autonomia. Tendo em 
conta todas estas dificuldades do processo de institucionali-
zação e das patologias que daí podem ocorrer, a oferta de 
uma escuta terapêutica e empática aos idosos da Santa Casa 
da Misericórdia de Alcáçovas é de grande importância. Neste 
âmbito, o papel do psicólogo assenta na promoção da adap-
tação à instituição, incentivar a criação de novos interesses 
através da promoção de atividades de socialização, lúdicas 
e recreativas. Pretende ainda promover dinâmicas de grupo 
e encontros intergeracionais, desenvolver atividades de es-

timulação cognitiva, progra-
mas de prevenção e promoção 
da saúde psicológica na ve lhice.  
Para além disso, intervém 
em situações de crise e ajuda 
na adesão à medicação e aos 
tratamentos das diferentes es-
pecialidades terapêuticas, entre 
outros. 
A intervenção do psicólogo na Santa Casa da Misericórdia de 
Alcáçovas com as crianças/jovens assume a importância ao 
nível da promoção de competências pessoais, sociais e ambi-
entais de forma a desenvolverem soft skills. Com a família e 
colaboradores o psicólogo proporciona bem-estar emocional 
e afetivo e fornece apoio formativo sobre questões da saúde 
e envelhecimento.

O Trabalho do Psicólogo na Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas

Município edita calendário para a igualdade
Depois do sucesso alcançado em 2019, o Município de Vi-
ana vai editar o Calendário para a Igualdade de Género 
2020.  Para a 2ª edição do Calendário foram convidados/
as munícipes das três freguesias do concelho, cujas profis-
sões – Chef, doceira, jardineira, veterinária, telefonista, 
ta xista, guarda-redes, motorista de pesados, assistente de 
ambulância, comerciante, entre outras – são, nos nossos 
dias, desempenhadas quer por homens, quer por mu-

lheres, sem qualquer tipo de discriminação.
Cada um dos intervenientes foi ainda convidado a es-
crever uma frase sobre o significado da igualdade. A ini-
ciativa visa consciencializar a população para a promoção 
da igualdade entre homens e mulheres, que constitui um 
dos princípios fundamentais da Constituição da República 
Portuguesa (artigo 13º).



O desenvolvimento do projeto “Despertar dos Sentidos” a 
ser implementado com as crianças  da creche e do CATL da 
Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, pela Equipa Local 
de Intervenção Precoce de Viana do Alentejo da Associação 
Terra Mãe, cria assim a oportunidade de promover a estimu-
lação sensorial.
Assim se explica a importância de dar à criança a oportu-
nidade de explorar diferentes brincadeiras num ambiente 

prazeroso e lúdico nos primeiros 
anos da sua infância, e o quanto es-
tas explorações contribuem para o 
seu desenvolvimento futuro. São so-
bretudo momentos de despertar dos 
órgãos dos sentidos, os primeiros que 
começam a funcionar, a fim de levar 
a criança a uma absorção de todo o 
ambiente. 
Aquilo que vemos, cheiramos, ouvimos, saboreamos ou to-
camos é compreendido a cada momento na nossa experiên-
cia, juntamente com os nossos sentidos ocultos: vestibular e 
propriocetivo.
É nesta experiência enriquecida que se promove o conheci-
mento do mundo, o desenvolvimento motor, da linguagem e 
da comunicação e da autonomia em que a criança tem con-
tacto com diferentes materiais/ sensações, como caixas sen-
soriais, jogos de sons, colchões, rolos, bolas grandes, balões, 
etc.  
No decorrer destas experiências pretende-se que as ativi-
dades realizadas produzam sensações que levam a respostas 
adaptativas e, por consequência, provoquem respostas mais 
complexas, verificando-se uma aprendizagem de competên-
cias e/ou comportamentos específicos.
                                   
“Ao brincar com a criança o adulto está a brincar consigo mesmo.”                              

Carlos Drummond de Andrade
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Em 20 de novembro de 1989, as Nações Unidas adoptaram 
por unanimidade a Convenção sobre os Direitos da Cri-
ança (CDC), documento que enuncia um amplo conjunto 
de direitos fundamentais – os direitos civis e políticos, e 
também os direitos económicos, sociais e culturais – de 
todas as crianças, bem como as respectivas disposições 
para que sejam aplicados. A CDC é o tratado de direitos 
humanos internacionais mais amplamente ratificado de 
sempre.
Este tratado internacional é um importante instrumento 
legal devido ao seu carácter universal e também pelo fac-
to de ter sido ratificado pela quase totalidade dos Estados 
do mundo. Apenas um país, os Estados Unidos da Amé-
rica, ainda não ratificou a Convenção sobre os Direitos 
da Criança.
Portugal ratificou a Convenção em 21 de Setembro de 
1990.
A Convenção assenta em quatro pilares fundamentais que 
estão relacionados com todos os outros direitos das cri-
anças:

• A não discriminação, que significa que todas as cri-
anças têm o direito de desenvolver todo o seu poten-
cial – todas as crianças, em todas as circunstâncias, em 
qualquer momento, em qualquer parte do mundo.

• O interesse superior da 
criança deve ser uma con-
sideração prioritária em 
todas as acções e decisões 
que lhe digam respeito.
• A sobrevivência e desen-
volvimento sublinha a importância vital da garantia de 
acesso a serviços básicos e à igualdade de oportuni-
dades para que as crianças possam desenvolver-se ple-
namente.
• A opinião da criança que significa que a voz das cri-
anças deve ser ouvida e tida em conta em todos os as-
suntos que se relacionem com os seus direitos.

A Convenção contém 54 artigos, que podem ser divididos 
em quatro categorias de direitos:

1. Os direitos à sobrevivência (ex. o direito a cuidados 
adequados);
2. Os direitos relativos ao desenvolvimento (ex. o di-
reito à educação);
3. Os direitos relativos à protecção (ex. o direito de ser 
protegida contra a exploração);
4. Os direitos de participação (ex. o direito de exprimir 
a sua própria opinião).

A CPCJ de Viana de Viana do Alentejo associou-se à 
comemoração do 30º aniversário da assinatura da Con-
venção sobre os Direitos da Criança e promoveu, durante 
o mês de novembro,  a realização de uma atividade, a que 
chamou “A cor dos teus direitos”, contando com a colabo-
ração e participação dos alunos do ensino pré-escolar e do 
ensino básico do concelho. Posteriormente, os trabalhos 
daí resultantes, serão apresentados a toda a comunidade 
através de uma exposição criada para o efeito.

Despertar dos Sentidos

A cor dos teus direitos
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25 de novembro foi o dia escolhido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) para assinalar o Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que tem 
vindo a ser comemorado, a nível nacional e internacional.

A Rede Local de Combate à Violência Doméstica associou-
se a este dia, alertando para a importância da eliminação de 
qualquer forma de violência exercida contra as mulheres, em 
particular, a Violência Doméstica.

Reflexo desta problemática, no Concelho de Viana do Alente-
jo, tem vindo a ser crescente a procura de pedidos de apoio, 
por Vítimas de Violência Doméstica ao Serviço Local de In-
formação, Atendimento e Apoio a Vítimas de Violência Do-
méstica do Concelho de Viana do Alentejo.

Chegam-nos Mulheres. Em comum: a existência de Violência 
Doméstica nas relações de intimidade. Uma violência con-
tinuada e devastadora e que assume mais do que uma forma 
– física, psicológica, sexual, económica…

Foi em julho de 2017, o compromisso assumido pela Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo, na área da prevenção e com-
bate à Violência Doméstica e na promoção da Igualdade de 
Género, conjugando esforços e mobilizando Entidades - públi-
cas e organizações não governamentais, para contribuir para 
uma maior visibilidade deste problema e para a co nstrução 
de respostas mais eficazes.

Mas, rede e parceria implica termos toda a comunidade 
envolvida - uma comunidade ativa no combate à Violên-
cia Doméstica e na promoção da Igualdade de Género. São, 
pois, muitos os desafios, as ações e as responsabilidades, que 
Tod@s temos em mãos!

#ViolênciaDoméstica
NemMais1MinutodeSilêncio

25 de novembro 
Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres
Por Rede Local de Combate à Violência Doméstica* | Concelho de Viana do Alentejo

* Entidades que integram a Rede Local de Combate à Violência Doméstica:
Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Juntas de Freguesia de Viana do Alentejo, Alcáçovas e Aguiar, Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Évora, 
DGEST- Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, Administração Regional de Saúde do Alentejo, Procuradoria da República da Comarca de Évora, CPCJ 
Viana do Alentejo, Comando Territorial da GNR Évora, Cáritas Arquidiocesana de Évora/ Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica, Associação 

Terra Mãe e Associação Portuguesa de Mulheres Juristas.

Serviço de Informação, Atendimento e Apoio a Vítimas de Violência Doméstica do Concelho de Viana do Alentejo
Atendimento Mensal: Primeiras quartas-feiras de cada mês
Centro de Saúde de Viana do Alentejo

966 026 774 | 266 739 890
nav@caritasevora.pt



Unidade de Cuidados na Comunidade | Centro de Saúde de Viana do Alentejo
Tel.: 266 930 050 | Tm: 969 352 804 |  e-mail: marilia.rasquinho@alentejocentral2.min-saude.pt

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª das 9h00 às 20h | Sábados, Domingos e Feriados 8h00 às 14h00 

Imagem1: Guia para a Atividade Física (SNS)

Atividade Física: um “medicamento”?
Desde há alguns anos que os médicos podem receitar 
atividade física através do mesmo programa que usam 
para passar receitas de medicamentos. 

E porquê receitar atividade física?
A atividade física regular é importante no tratamento e 
prevenção de várias doenças como diabetes, obesidade, 
alterações dos lípidos (por exemplo, colesterol elevado), 
hipertensão arterial, depressão, ansiedade, artrite, osteo-
porose2.  

Os benefícios da actividade física são indiscutíveis!

Em Portugal, entre 75-80% da população adulta não é su-
ficientemente activa para obter benefícios importantes 
para a sua saúde1. Por outro lado, assistimos ao aumento 
de certas doenças crónicas (como a diabetes, hipertensão 
arterial, obesidade) relacionadas diretamente com o se-
dentarismo e os maus hábitos alimentares.

Qual a atividade física recomendada?

Para adultos com mais de 65 anos, deverão ser alcança-
das metas idênticas às de adultos mais jovens (desde que 
não haja contraindicações). Nesta faixa etária são ainda 
especialmente importantes exercícios de flexibilidade, 
de fortalecimento muscular e de equilíbrio (como a hi-
droginástica)3.

Os jovens em idade escolar devem participar diariamente 
em 60 minutos, ou mais, de actividades de intensidade 
moderada a vigorosa, sob formas adequadas do ponto de 
vista do crescimento, divertidas e que envolvam uma va-
riedade de actividades (natação, corrida, dança). O tempo 
total poderá ser acumulado em sessões de pelo menos 10 
minutos.

As recomendações são genéricas e não estão adaptadas 
à doença ou pessoa em particular. No entanto, estão em 
curso projectos3 para adaptar estas recomendações gerais 
a cada indivíduo e patologia.

Pela sua Saúde, Mexa-se!
O concelho de Viana do Alentejo possui uma oferta re-
levante no que toca à prática de exercício físico regular, de 
oferta pública e privada, nas suas três freguesias. Poderá 
contactar a Câmara Municipal de Viana do Alentejo para 
receber mais informações sobre a prática desportiva que 
mais se adeque às suas necessidades e preferências.  

Referências Bibliográficas: 
1. Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade física 2017
2. Exercise as medicine – evidence for prescribing exercise as therapy in 
26 different chronic diseases; B. K. Pedersen, B. Saltin
3. Projeto-piloto português de implementação da consulta de atividade 
física; EUPAP – An European Model for Physical Activity on Prescription

Elaborado por: 
Joana Branco de Brito, médica interna de MGF, ACES Alentejo Central

Luís Branco, técnico superior desporto, CMVA
Nota: Em colaboração com a UCC de Viana do Alentejo 
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Imagem2: Guia para a Atividade Física (SNS)



Universidade Popular já iniciou ano letivo
Enquadrado no Mês Sénior, arrancou no passado dia 22 
de outubro, o Ano Letivo 2019/2020 do Polo de Viana do 
Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca/Universi-
dade de Évora (UPTE/UÉ). 
Na sessão de abertura estiveram presentes o Vice-Presi-
dente do Município de Viana do Alentejo, João Pereira, e 
o Diretor da UPTE/UÉ, Bravo Nico que aproveitou a opor-
tunidade para revelar que, no dia 25 de outubro, iria abrir 
um novo Polo desta Universidade, em Redondo.
 A UPTE/UÉ é um dos maiores projetos educativos do país, 
uma vez que une milhares de alunos dos Polos de Viana 
do Alentejo, Alandroal, Canaviais, Portel, Escola Comuni-
tária de São Miguel de Machede, Reguengos de Monsaraz 
e Barrancos. Em novembro último abriu um novo polo em 
Évora/Centro Histórico da Universidade Popular Túlio Es-
panca. Este é um grande projeto de envelhecimento ativo, 
promotor de hábitos de promoção de bem-estar físico e 
mental da população.
O Vice-Presidente do Município, João Pereira, referiu que 
dando continuidade ao trabalho desenvolvido em anos 
anteriores, prevê-se a inscrição de mais de 150 alunos nas 
diversas atividades regulares nas freguesias de Alcáçovas, 
Aguiar e Viana do Alentejo. Destacou ainda a importância 
do Voluntariado já que a maioria dos professores do Polo 

de Viana do Alentejo são voluntários, peças fundamentais 
para o sucesso deste projeto educativo.
No presente ano letivo vão estar disponíveis diversos cur-
sos, nomeadamente Inglês, Informática, História da Cultu-
ra/Cinema, Alfabetização de Adultos, Teatro, Bordados e 
Costura, Saúde, Cidadania, Tuna, Clube de Saúde Sénior e 
Hidroginástica. 
Complementarmente vão ser desenvolvidas atividades 
pontuais, tais como exposições, workshops, conferências, 
palestras, ações de informação e sensibilização, cursos 
pontuais e visitas de estudo temáticas. 
No decorrer da sessão, Bravo Nico desenvolveu uma Aula 
Aberta subordinada ao tema “Educação e Felicidade”, onde 
destacou a pertinência da educação não formal e informal. 
No final foi apresentado um pequeno vídeo com imagens 
alusivas a atividades realizadas pelos alunos no ano letivo 
anterior. 
Recorde-se que o Polo de Viana do Alentejo da UPTE/UÉ 
foi constituído a 8 de maio de 2010, assinalando este ano 
letivo 10 anos de existência em conjunto com o Clube de 
Saúde Sénior que assinala também os mesmos anos.
As inscrições para o Polo de Viana do Alentejo efetuam-se 
no Balcão Municipal, em Viana do Alentejo, e nas Bibliote-
cas, em Aguiar e, em Alcáçovas.
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No passado dia 22 de novembro, o Agrupamento de Esco-
las do Concelho de Viana do Alentejo realizou, no Cinetea-
tro 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 11 alunos do 1º ciclo, o Município de Viana ofereceu 
um voucher em material escolar para adquirir nas pa-
pelarias locais. Já aos 34 alunos do 2º e 3º ciclos e Ensino 

Secundário ofereceu um voucher para sete entradas gra-
tuitas nas piscinas municipais do concelho, para a época 
balnear 2019/2020.
Como vem sendo hábito, o Município, no âmbito do 
Regulamento do Prémio de Mérito, atribuiu um cheque 
no valor de 500,00€ à melhor aluna do curso científico-
humanístico/Ciências e Tecnologias, Margarida Romão 
Parrado. 

Câmara entrega Prémios de Mérito

O Município de Viana do Alentejo candidatou-se ao Re-
gime Escolar - Fruta Escolar que visa distribuir gratuita-
mente fruta às crianças que frequentam o 1º ciclo no ano 
letivo 2019/2020. 
No âmbito do Apoio Alimentar da Ação Social Escolar, 
esta medida estende-se também aos alunos do pré-esco-
lar. Deste modo, estão abrangidos 180 alunos do 1º ciclo e 
90 crianças do ensino pré-escolar do concelho, o que se 
traduz num investimento anual e total de cerca de dois 
mil euros.
A distribuição da fruta (maçã, pera, banana, cenoura, lar-
anja, clementina, cereja, pêssego, ameixa, uva, kiwi e tan-
gerina) teve início no passado dia 15 de outubro, e será 
efetuada dois dias por semana, terças e quintas-feiras, du-
rante o ano letivo, até dia 18 de junho de 2020. 
O Regime Escolar - Fruta Escolar apenas aplicável aos alu-
nos do 1º ciclo, resulta de uma iniciativa da União Euro-

peia com o objetivo de promover hábitos saudáveis e o 
consumo de produtos locais junto dos mais novos, bem 
como promover a adoção de uma dieta equilibrada com 
benefícios para a saúde. 

Município distribui fruta às crianças das escolas 

Cinquenta e seis alunos que frequentam o ensino supe-
rior, candidataram-se no passado mês de outubro, à Bolsa 
de Estudo atribuída pelo Município.
A Bolsa de Estudo por Carência Económica visa apoiar os 
alunos no início e prosseguimento dos estudos, que com-
provem ter dificuldades económicas e tenham aproveita-
mento escolar.
No valor total de 800,00€, a Bolsa é paga durante 10 me-
ses, com uma verba mensal de 80,00€.
Ciente da importância do papel da educação, o Municí-
pio pretende, para além de reconhecer o desempenho 

dos alunos, promover a formação académica e esbater 
desigualdades que possam existir no acesso ao ensino su-
perior.

56 alunos candidataram-se à Bolsa de Estudo
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Estimados Pais e Encarregados de Educação,
A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agru-
pamento de Escolas de Viana do Alentejo vem, por este 
meio, convidar-vos a juntarem-se a nós, tornando-se as-
sociados, para que todos juntos possamos fazer uma as-
sociação mais forte e ativa em benefício dos nossos filhos 
e educandos.
Acreditamos que o sucesso escolar das crianças depende 
muito do envolvimento dos pais e familiares próximos na 
vida da escola. Acreditamos, também, que quanto maior o 
número de associados, maior a representatividade da as-
sociação no processo educativo dos nossos filhos.

Das diversas razões para que se torne sócio podemos enu-
merar algumas, nomeadamente:
- Poder estar melhor informado sobre os assuntos relacio-
nados com a escola;
- Esclarecer dúvidas que possam surgir;
- Trocar experiências;
- Relatar problemas ou até casos de sucesso.

Aproveitamos ainda para informar sobre a data das re-

uniões mensais, abertas à partici-
pação de todos, que se realizam na 
primeira sexta-feira de cada mês, a 
partir das 21h00, no antigo Centro 
de Saúde, em Viana do Alentejo. 
A próxima reunião está marcada 
para dia 3 de janeiro.

Contamos consigo! Apareça!

Até breve
A Associação de Pais

e-mail: associacaopaisvianaeaguiar@gmail.com

....................................................................................................Contactos

Associação de Pais e Encarregados de Educação Viana do Alentejo e Aguiar

A ação social escolar é um conjunto de medidas de apoio 
com o intuito de comparticipar as despesas escolares dos 
alunos pertencentes a agregados familiares com baixos 
recursos. Tem como objetivo combater a exclusão social 
e o abandono escolar promovendo a igualdade de oportu-
nidades no acesso ao ensino.

Neste sentido, para o ano letivo 2019/2020, de acordo com 
o Despacho n.º 8452-A/2015 com as alterações introduzi-
das pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho e pelo 
Despacho n.º Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, no 
âmbito da ação social escolar, o Município de Viana do 
Alentejo apoia o regime de distribuição gratuita de fruta 
escolar (ver notícia página 20) e o pagamento de refeições 
às crianças que frequentam a educação pré-escolar nos 
estabelecimentos de ensino público. 

No que diz respeito ao pagamento das refeições, dos pro-
cessos até agora analisados, 33 crianças irão receber este 
apoio por parte da Câmara Municipal, 18 no escalão A, 
os mais carenciados, irão beneficiar da comparticipação 
da totalidade do valor da refeição, e 15 no escalão B que 
beneficiam desta comparticipação em metade do valor da 
refeição. Para a medida da distribuição gratuita de fruta 
escolar estarão abrangidas cerca de 90 crianças da edu-
cação pré-escolar que frequentam os estabelecimentos de 
ensino público do Concelho de Viana do Alentejo.

Relativamente aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
para além do pagamento de refeições, conforme o des-
crito para o ensino pré-escolar, está prevista a compar-
ticipação anual para as visitas de estudo programadas no 
âmbito das atividades curriculares, até um limite máximo 
de 20,00€ para alunos com escalão A e de 10,00€ para 
alunos com escalão B. No que se refere ao pagamento das 

refeições, até ao momento 96 alunos estão abrangidos 
por esta medida, 52 no escalão A, o mais carenciado, e 44 
no escalão B. Para as AAAF – Atividades de Animação e 
Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar, o Município de Vi-
ana disponibiliza recursos humanos para receber as crian-
ças a partir das 8h00 e garantir o seu acompanhamento 
no período das refeições e no prolongamento de horário, 
sendo este estabelecido em articulação, nos casos em que 
os pais, por limitações profissionais e/ou familiares, não 
possam cumprir o horário escolar estipulado.

No âmbito da CAF – Componente de Apoio à Família para 
o 1.º ciclo, o Município de Viana do Alentejo também dis-
ponibiliza recursos humanos para receber os alunos a 
partir das 8h00 e garantir o seu acompanhamento até 
às 18h30, nos casos em que os pais, por limitações profis-
sionais e/ou familiares, não possam cumprir o horário es-
colar estipulado à saída da hora das AEC – Atividades de 
Enriquecimento Curricular.

Ação Social escolar – Ano letivo 2019/2020



Pelo 4º ano consecutivo, o Município foi reconhecido 
como “Município Amigo do Desporto” pela APOGESD – As-
sociação Portuguesa de Gestão do Desporto e pela Cidade 
Social.
A cerimónia teve lugar no passado dia 29 de novembro 
durante o XX Congresso Nacional de Gestão do Desporto 
que decorreu de 28 a 30 de novembro, no Funchal, Ma-
deira.
De salientar que o Município de Viana integra a lista dos 
primeiros 27 municípios que, em 2016, receberam este 

galardão.
Recorde-se que o Programa “Município Amigo do Despor-
to” foi instituído em 2016 pela APOGESD – Associação Por-
tuguesa de Gestão do Desporto e pela plataforma Cidade 
Social com vista a distinguir os municípios que desen-
volvem uma política efetiva de apoio ao desporto.
Esta distinção baseia-se na análise de alguns parâmetros, 
nomeadamente organização desportiva, eventos, equipa-
mentos/instalações, desporto solidário e parcerias, entre 
outros.

“Município Amigo do Desporto” pelo 4º ano consecutivo
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Para a temporada 2019/20 das Piscinas Municipais de Al-
cáçovas, iniciada a 15 de outubro, procederam-se a algu-
mas alterações que vieram incrementar a participação dos 
nossos munícipes. O Município faculta transporte para 
crianças e idosos de Aguiar e Viana do Alentejo para as 
várias atividades aquáticas desenvolvidas nas instalações. 
Em Aguiar, o ponto de encontro é o Largo 25 de abril 
com transporte às 15h00 para as atividades seniores e, às 
17h45, para as restantes faixas etárias. No caso de Viana 
do Alentejo, os banhistas reúnem-se no Largo 25 de abril 
(vulgarmente conhecido por “Rotunda”) para apanhar o 
autocarro às 15h10 para as atividades seniores e, às 18h00, 
para as aulas das restantes faixas etárias.
O corpo docente das instalações foi forçosamente refor-

çado para dar resposta à excelente adesão que se verifi-
cou. Na presente temporada existem aulas de Adaptação 
ao Meio Aquático (AMA) – 4 níveis, Aprendizagem para 
jovens e adultos, Hidroginástica Sénior e Hidroginástica 
para adultos. Existe ainda a possibilidade de a comu-
nidade usufruir de uma pista livre entre as 16h00 e as 
20h00, todas as terças, quartas e quintas-feiras.
Com a exercitação em meio aquático advêm muitas van-
tagens de cariz motor, psicológico e fisiológico, sendo um 
efetivo e seguro meio de atividade física para todas as 
idades e sobejamente prescrita pela comunidade médica.
Venha ter connosco. Ajude-nos a ser um Município ainda 
mais Amigo do Desporto.

Época balnear de Inverno nas Piscinas de Alcáçovas



Mais de uma centena de atletas participaram no 19º 
Grande Prémio de Atletismo Feira D’Aires que decorreu 
no passado dia 22 de setembro, em Viana do Alentejo.
Ramon Rodriguez, da Casa do Benfica de Reguengos de 
Monsaraz, foi o mais rápido na corrida principal (10 kms), 
com o tempo de 36’,53’’. João Figueiredo, do Concelho de 
Viana do Alentejo, pelo Clube da Natureza de Alvito, al-
cançou o 4º lugar com o tempo de 38’,28’’.
Walter Fernandes, do SCA/RUN Alcáçovas, ficou em 2º lu-
gar, no escalão M35, com 48’,00’’.
Nos veteranos M40, Ezequiel Lobo, do Clube de Atletismo 
de Viana do Alentejo/Fribaião ficou em 1º lugar com 37’,58’’, 
seguido de José Ganso, da mesma equipa, com  41’21’’.
Fernando Janeiro, do Clube de Atletismo de Viana do 
Alentejo/Fribaião, foi o mais rápido no escalão M45, com 
39’,08’’.
Nos veteranos M50, Feliciano Parrado, também do con-
celho de Viana do Alentejo, em individual, obteve o 1º 

lugar, com 56’,08’’.
José Maia do SCA/RUN Alcáçovas classificou-se em 2º lu-
gar no escalão veteranos M60, com o tempo de 57’,46’’.
Nas veteranas 45, Ana Bentinho, em individual, do Conce-
lho de Viana do Alentejo, alcançou o 2º lugar com 62’,57’’, 
logo a seguir a Anjos Moreira, do Grupo Desportivo Diana, 
com o tempo de 48’,32’’, a mais rápida da geral feminina.
Já na caminhada de 8 km, operacionalizada pelo Alcáço-
vas Outdoors Trails, participaram cerca de quatro dezenas 
de pessoas. 
No Grande Prémio de Atletismo organizado pelo Municí-
pio de Viana do Alentejo em parceria com o Clube da 
Natureza de Alvito e o Clube de Atletismo de Viana do 
Alentejo estiveram envolvidos cerca de 90 voluntários, 
destacando-se o apoio e o incentivo prestado pela popu-
lação aos atletas ao longo do percurso pela malha urbana 
da vila.

19º Grande Prémio de Atletismo Feira D’Aires com nota positiva

Pela primeira vez na história do futebol e futsal concelhio 
todos os escalões de formação estão em atividade despor-
tiva. Desde petizes e traquinas até ao escalão mais alto 
da formação – juniores – foi possível na época desportiva 
2019/2020 abranger toda a faixa etária no que concerne às 
modalidades de futebol e futsal.
Cerca de 150 atletas competem nos diversos clubes que, 
cada vez mais, apostam na formação de atletas, na aposta 
de que uma criança, hoje, será um homem amanhã.
Destaque para o Sporting Clube de Viana do Alentejo que 
marca presença com várias equipas de formação. Peti-
zes e traquinas, benjamins, infantis, iniciados e juniores 
são as equipas em competição do clube que, nos últimos 
anos, tem obtido resultados relevantes a nível distrital 
contando, na última época, com uma meritória partici-
pação nacional na vertente de futsal.
O Sport Club Alcaçovense voltou a dar continuidade à 
aposta na formação de atletas, conseguindo integrar mais 
um escalão em competição nos campeonatos distritais. 

Petizes e traquinas, benjamins, infantis e juvenis são os 
escalões que estão em competição para a época 2019/2020.
Já o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar dá primazia 
ao escalão base da formação, petizes e traquinas repre-
sentam o clube no projeto Joga à Bola na época 2019/2020.
Com um projeto a médio e longo prazo, os clubes do 
concelho têm, cada vez mais, a noção da importância da 
aposta na formação de atletas. Apostando na prata da 
casa estão também a ajudar a manter a mística que sem-
pre caraterizou cada clube. 

Clubes de futebol do concelho apostam na formação de jovens atletas
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Alcáçovas capital da doçaria
Do Bolo Conde de Alcáçovas ao Bolo Real, passando pelas 
Sardinhas Albardadas e Amores de Viana, dezenas de do-
ces fizeram as delícias em Alcáçovas, durante a 20ª edição 
da Mostra de Doçaria, que decorreu de 6 a 8 de dezembro.
21 Doceiras(os) de vários pontos do país participaram no 
certame que já se tornou ponto de encontro e um dos 
principais eventos de inverno da região.
Dez doces ou bolos foram avaliados no 8º Concurso de 
Doçaria Conventual e Palaciana, promovido pelo Municí-
pio de Viana do Alentejo em parceria com a Junta de Fre-

guesia de Alcáçovas. Toucinho do Céu da Pastelaria Nel-
Doces, de Rio de Moinhos, Borba, foi o grande vencedor.
Para além da doçaria, destaque para a programação cultu-
ral que incluiu a homenagem ao cante alentejano, numa 
altura em que se assinalam os 5 anos da sua inscrição na 
lista do Património Cultural Imaterial da Unesco, com a 
presença em palco dos grupos do concelho.
A 20ª Mostra de Doçaria foi promovida pelo Município de 
Viana do Alentejo em parceria com a Junta de Freguesia 
de Alcáçovas.
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Setembro é Viana em Festa
Setembro é, sem dúvida, mês de festa no concelho de 
Viana do Alentejo. A par da centenária Feira D’Aires, em 
que a tradição atinge o seu expoente máximo, a iniciativa 
Viana em Festa que antecede o certame, pretende manter 
as raízes culturais com vista à preservação da identidade 
do concelho.
Foi assim, em mais uma edição que decorreu de 8 a 20 
de setembro, com destaque para o III Encontro de Acor-
deonistas do Concelho que juntou, na Praça da República, 
11 acordeonistas e para o V Encontro de Poetas Populares, 
que contou com a participação de 14 poetas, das três 
freguesias, no Cineteatro Vianense.

De salientar ainda o lançamento/apresentação de dois 
livros na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, no 
âmbito da Feira do Livro – “Crónicas de uma vida policial” 
de João Carlos Realista e “O Mistério de Campolide” do 
criminalista e ex-inspetor da Polícia Judiciária, Francisco 
Moita Flores.
Caminhada noturna, baile da Feira D’Aires, performance 
poética “Ainda que pese” e o espetáculo de fado “Regres-
sos” com Maria da Nazaré e António Passão fizeram ainda 
parte da programação da iniciativa Viana em Festa, da 
responsabilidade do Município de Viana e da Junta de 
Freguesia local, com o apoio de associações locais.
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Feira D’Aires 2019 com balanço positivo
Terminou ao som do cantor popular Quim Barreiros, no 
passado dia 23 de setembro, mais uma edição da Feira 
D’Aires, em Viana do Alentejo. Durante hora e meia, Quim 
Barreiros, mestre da “palavra popular”, pôs toda a gente 
a cantar os seus sucessos, numa tenda de espetáculos re-
pleta.
O certame que é um dos cartões de visita do concelho 
e pretende ser um espaço privilegiado para a mostra de 
atividades económicas, nomeadamente do tecido empre-
sarial da região, voltou a ser um sucesso. Cerca de 80 ex-
positores das mais variadas áreas estiveram presentes no 
certame, organizado pelo Município de Viana do Alentejo 
em parceria com as juntas de freguesia do concelho, as-
sociações e entidades locais.
Em termos musicais, já antes, na sexta-feira, Bárbara 
Bandeira levou ao rubro uma plateia maioritariamente 
jovem e, no sábado, foi a vez de Nelson Freitas, atuar no 
palco principal.
Durante a cerimónia de inauguração da feira que decor-
reu no passado dia 20, o presidente da Câmara de Viana 
do Alentejo, Bengalinha Pinto, para além de enaltecer as 
parcerias com as diversas associações locais, anunciou 
“três projetos que totalizam um investimento superior 
a 2,2 milhões de euros” para o concelho. São eles o Pro-
jeto da Envolvente ao Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires, cujo 
Município irá avançar com a candidatura a fundos co-
munitários, a Construção do Centro Social de Aguiar e 
a 3ª Fase da Requalificação do Centro Histórico de Viana 

do Alentejo, cujos concursos públicos serão lançados em 
setembro/outubro. 
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 alente-
jano, o X Festival de Folclore Feira D’Aires, o V Encontro 
de Música Popular “Alentejo é nossa terra” e o VI Festival 
de Acordeão. Destaque ainda para a Corrida de Toiros, 
organizada pela Associação Equestre de Viana do Alentejo, 
no domingo, que teve praça cheia.
De salientar ainda o sucesso do 19º Grande Prémio de 
Atletismo Feira D’Aires, uma prova que anima a vila de 
Viana toda a manhã do domingo de feira. 
Foram muitos os devotos de N.ª Sr.ª D’Aires, oriundos 
de vários pontos do Alentejo, que se deslocaram a Viana 
do Alentejo para participarem nas celebrações religiosas, 
cujo ponto alto teve lugar no domingo, à tarde, com mis-
sa e procissão em torno do Santuário, com a presença 
do Arcebispo Emérito de Évora, D. José Francisco Sanches 
Alves.

Recorde-se que o Santuário terá em breve concluídas as 
obras de requalificação que, a par da intervenção na en-
volvente, irão dotar aquele local de culto das melhores 
condições de acolhimento ao visitante.
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O Paço dos Henriques, em Alcáçovas, foi palco, no passado 
dia 26 de outubro, do 7º Encontro Nacional de Rede de Cen-
tros e Clubes Unesco (Organização das nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura).
O Encontro, o primeiro do género a sul do Tejo, contou 
com 25 participantes da Rede Unesco, e teve como finali-
dade delinear o próximo Plano de Ação para 2020.
Na sessão de abertura estiveram presentes o Vice-Presi-
dente da Câmara, João Pereira, e a Secretária Executiva da 
Comissão Executiva da Comissão Nacional da Unesco, Rita 
Brasil Brito.
Para além das atividades e projetos da Comissão Nacional 
da Unesco, estiveram em cima da mesa outros temas, no-
meadamente a rede de clubes Unesco, a apresentação do 
website da Rede Portuguesa de Clubes Unesco e a apresen-
tação de novos clubes. 
O Encontro incluiu ainda uma visita à Fábrica Chocalhos 
Pardalinho, que contou também com a presença do Grupo 
Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas. 

Paço dos Henriques foi palco de encontro de centros e clubes Unesco



Com o principal objetivo de fazer uma receção à comuni-
dade, em geral, e à comunidade escolar, em particular, a 
Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, organizou e pro-
moveu a Feira do Livro, no espaço exterior do edifício, entre 
os dias 14 e 20 de setembro.

Durante os dias da feira, difundiu-se o livro e a leitura e 
realizaram-se atividades que permitiram o contacto entre a 
comunidade e os autores. Em suma, promoveu-se uma festa 
da leitura, sendo o livro o seu grande protagonista. 

As atividades culturais desenvolvidas durante a Feira do Li-
vro, contaram com a apresentação da uma performance poé-
tica, com poemas de Natália Correia, Cesário Verde, Florbela 
Espanca, Eugénio de Andrade, Fernando Pessoa, entre ou tros. 
Este foi um momento muito agradável onde existiu a opor-
tunidade de escutar a palavra aliada ao movimento e à so-
nografia.

Durante este evento também foi comemorado o 2º an-
iversário das novas instalações da Biblioteca Municipal, se-
guido do lançamento do Livro do João Carlos Realista “Cróni-
cas de uma vida policial”, que contou com a participação 
especial de Francisco Baião, do Presidente da Câmara, Ben-
galinha Pinto, e do Grupo de Música Popular Seara Nova. O 
recinto esteve repleto de pessoas que não quiseram deixar de 
demonstrar o seu interesse pela obra de um dos seus conter-
râneos. 

A Feira do Livro decorreu durante uma semana e, neste even-
to, foram desenvolvidas diferentes atividades para os dife-
rentes públicos que a visitaram. 

Para os mais pequenos, as crianças do Centro Imaculado 
Coração de Maria, foram feitas animações de leitura, tendo 
ainda existido espaço para um momento lúdico com muita 
dança, animação e canções. Estas crianças tiveram ainda a 
oportunidade de interagir com os utentes da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana durante esse momento.

Para os 1º e 2º ciclos, também foram dinamizadas atividades 
de leitura, tendo por base obras que apelavam às emoções 
interiores. Para o 3º ciclo e secundário, os alunos foram con-
vidados a realizarem um peddy-paper que tinha como tema 
a biblioteca e os livros.

É também de salientar a presença do escritor Francisco Moi-
ta Flores que apresentou o seu último livro, “O Mistério do 
Caso de Campolide”, num excelente momento de diálogo e 
de partilha.

Este evento contou com a presença de cerca de 740 visi-
tantes, o que se revelou um sucesso na promoção do livro e 
da leitura.
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Município promoveu livro e leitura em setembro



No âmbito da valorização do Touring Cultural e Paisagís-
tico do Alentejo e Ribatejo, a Entidade Regional de Turis-
mo do Alentejo e Ribatejo está a desenvolver novas rotas 
temáticas – megalitismo, barroco, fortificações e culturas 
avieiras – com vista a potenciar e promover os recursos 
endógenos de cada município.

Com vista à produção de um vídeo promocional sobre os 
pontos de interesse da temática sobre o barroco, foram 
efetuadas filmagens na Capela da N.ª Sr.ª da Conceição e 
Jardim dos Conchas, em Alcáçovas, e no Santuário de N.ª 
Sr.ª D’Aires.

30

Turismo e Promoção do Concelho

Até 29 de dezembro está patente ao público no Castelo 
de Viana do Alentejo, a Exposição “Arte e Ofícios”, de Luís 
Carlos Rosado. 
A coleção de escultura cerâmica que conta com a colabo-
ração do oleiro Xico Tarefa, apresenta um discurso exposi-
tivo que aproxima o passado e o presente, através da arte 
cerâmica. Do abegão ao limpa-chaminés, passando pelo 
ardina e pelo moleiro, estas interpretações artísticas em 
cerâmica pretendem fazer a ponte entre a memória e o 
antigo.
Desenvolvida no âmbito do Projeto Educativo dos Museus 

da Câmara Municipal de Redondo, a presente exposição 
apresenta-se em Viana do Alentejo também ligada à As-
sociação Portuguesa de Cidades e Vilas com Cerâmica 
(AptCVC), da qual os dois municípios - Redondo e Viana do 
Alentejo - são membros fundadores.
De salientar que, a exposição que pode ser visitada das 
09h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30, surge integrada no 
ciclo de exposições anual promovido pelo Município de Vi-
ana do Alentejo com o apoio da Junta de Freguesia local e 
da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

“Arte e Ofícios” em exposição no Castelo de Viana do Alentejo

Monumentos do concelho em vídeo promocional sobre o barroco

Viana do Alentejo presente na Feira do Montado

O Município de Viana esteve presente em mais uma edição 
da Feira do Montado que decorreu de 28 de novembro a 
1 de dezembro, em Portel, com um stand que procurou 
promover o património material e imaterial do concelho.

Durante quatro dias, o Município aproveitou a oportuni-
dade para promover também a 20ª edição da Mostra de 
Doçaria que decorreu em Alcáçovas, de 6 a 8 de dezembro.
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Em agenda
Descante presta homenagem
ao cante alentejano

No âmbito das Comemorações da Restauração do Con-
celho, é inaugurada no próximo dia 11 de janeiro, no 
Castelo de Viana do Alentejo, a partir das 18h00, a ex-
posição coletiva itinerante “Descante - A desconstrução 
do Cante Alentejano”, promovida pela Fora da Gaveta 
– Associação de Promoção e Educação pelas Artes. 

A exposição que contempla 55 obras visa celebrar o 
cante alentejano, património imaterial da humanidade 
desde 2014, através da participação de 10 artistas que 
foram desafiados a desconstruir o cante, cada um com 
uma expressão artística diferente – cinema, música, 
fotografia, pintura, escultura, serigrafia, gravura, ilus-
tração e cartoon. A visão e a audição são dois dos sen-
tidos que irão ser despertados ao visitar a exposição.

A exposição que vai estar patente ao público até dia 9 
de fevereiro, pode ser visitada entre as 9h30 e as 13h00 
e das 14h00 às 17h30.

“Descantes” tem a coorganização do Conservatório Re-
gional do Baixo Alentejo e Direção Regional de Cultura 
do Alentejo e coprodução da Câmara Municipal de Vi-
ana do Alentejo.



Concluímos aqui a série de artigos que temos vindo a 
dedicar ao Mosteiro do Bom Jesus de Viana do Alente-
jo, agora que finalmente se perspectiva um futuro mais 
risonho para esta jóia única do património histórico- 
religioso português.

A revolução liberal de 1820 trouxe grandes alterações à 
vida religiosa portuguesa. Em 1834 foram encerrados to-
dos os mosteiros masculinos e proibidas novas entradas 
(ou profissões) nos femininos, que também foram sendo 
fechados à medida que as suas últimas freiras iam mor-
rendo. Expropriadas da maioria dos recursos que as ali-
mentavam, as monjas vianenses passaram a viver com 
grandes dificuldades, sendo que também o edifício 
começou a reflectir os apertos financeiros das suas habi-
tantes, que começaram a descurar a sua manutenção.

À morte da última prioresa, Maria Miquelina de Vascon-
celos, em 4 de Janeiro de 1902, a casa foi encerrada e parte 
dos seus bens móveis vendidos em hasta pública. Antes 
dela foi feita uma escolha, destinando-se algumas das me-
lhores peças de mobiliário, tapeçarias, jóias e paramenta-
ria ao Museu Nacional de Belas Artes (o actual Museu Na-
cional de Arte Antiga), os livros e demais documentação à 
Torre do Tombo, Biblioteca Pública de Évora e Inspecção 
Geral das Bibliotecas. Alguns outros artefactos foram en-
tregues à arquidiocese eborense e às paróquias de Viana 
e de Alcáçovas, esta última contemplada, por exemplo, 
com um curiosíssimo conjunto de grandes castiçais, em 
forma de leões, que ainda hoje podem ser observados na 
capela dos Henriques de Trastâmara, na Igreja Matriz do 

Salvador (figura 01). Ainda 
nesse mês de Janeiro de 
1902 a Câmara Municipal 
de Viana deliberou: 

“Dirigir uma representação 
a Sua Magestade, corrobo-
rando o pedido feito pela 
Santa Caza da Mizeri-
cordia d’esta villa, afim de 
ser cedido a esta o edificio, 
igreja e cerca do extincto 
Convento do Bom Jesus po-
dendo, n’aquella conformi-
dade, a Camara e Mizericor-
dia, de commum accordo, 
estabelecer no referido edi-
ficio não só a Mizericordia 
e Hospital, como tambem 
qualquer outro estabeleci-
mento de geral u t i l i dade 
local.”1

Diligência sem sucesso, estamos em crer, pois só passa-
dos nove anos, por decreto do dia 1 de Junho de 1911 e 
já no regime republicano, o edifício acabou por ser ce-
dido, graciosamente, à Misericórdia de Viana do Alentejo, 
com o propósito de ali estabelecer um hospital e asilo 
de lázaros. Nesse mesmo mês de Junho a Câmara oficiou 

1 - AHCMVA, Actas das Reuniões de Vereação da Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo, Acta nº 3 da Sessão de 16 de Janeiro 1902.

Figura 3 - Zona da antiga sacristia grande do Convento. Na fotografia da esquerda pode observar-se o estado de ruína em que se encontrava, com os 
dois fornos de cozer loiça que lá funcionaram durante grande parte do século XX. Na da direita o seu aspecto actual, agora que as suas complexas 
abóbadas nervuradas já foram totalmente reconstruídas.

Figura 1 - Pormenor da capela dos 
Henriques de Trastâmara, na Igreja 
Matriz do Salvador, na qual se pode 
ver um dos quatro leões ceroferá-
rios que pertenceram ao Mosteiro 
do Bom Jesus de Viana do Alentejo. 
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à Misericórdia a perguntar se pode dispensar no Convento 
que ultimamente lhe foi cedido alojamento para o posto da 
Guarda Nacional Republicana2. Desconhecemos-lhe a res-
posta, que não deve ter sido positiva uma vez que aquela 
força de segurança, acabada então de ser criada, se veio 
a instalar numas casas da antiga Rua do Espírito Santo, 
pertencentes a Manuel Félix da Rocha3. Por essa altura 
ainda alguns vianenses acalentavam a esperança do desa-
fectado complexo monástico poder a vir a albergar, para 
além da Misericórdia, os vários serviços públicos exis-
tentes na vila, Câmara Municipal, Registo Civil, Finanças, 
Tribunal, Cadeia, etc., criando-se naquela zona uma nova 
centralidade urbana que seria embelezada pelo arranjo do 
fronteiro Rocio das Freiras. Sabemos que essa ambição es-
teve na ordem do dia das aspirações colectivas locais pelo 
menos mais duas vezes, uma logo após a Segunda Guerra 
Mundial, a última por altura do 25 de Abril.

Talvez pela sua exagerada dimensão e porque parte do 
imóvel já anunciasse eminente ruína, certo é que no ano 
seguinte já a Misericórdia tentava desfazer-se dele. As-
sim, em Março de 1912, vamos encontrá-la a oficiar à Câ-
mara Municipal para que esta a apoie numa representação 
que [a] corporação vae dirigir ao Snr. Ministro das Finanças, 
pedindo-lhe auctorização para vender o antigo convento do 
Bom Jesus que lhe foi cedido e aplicar o producto da venda à 
ampliação do seu [antigo] hospital.4

Essa autorização, apenas em 13 de Junho de 1916 a Miseri-
córdia de Viana a obteve do Ministério das Finanças. De 
assinalar que no dia anterior tinha tomado posse como 
titular daquela pasta o Dr. António José de Almeida, que 
em Viana do Alentejo tinha um grande amigo, António 
José Direitinho (1858-1934), sendo voz corrente que se 
tratavam mesmo por “tu”. António Direitinho, natural 
de Alvito e um dos maiores propagandista do ideal repu-
blicano na vila, era naquela altura vereador da Câmara, 
não sendo de descartar a hipótese de ter havido algum 
empenho seu para que a venda se concretizasse. Assim, 
no leilão efectuado em 6 de Maio de 1917, o edifício aca-
bou vendido por 3.030$000 ao então chefe da estação de 

2 - AHCMVA, Actas das Sessões da Comissão Municipal Republicana de Via-
na do Alentejo, Acta nº 40, sessão de 26 de Junho de 1911, fl.18.

3 - Trata-se do prédio de piso térreo localizado do lado poente do antigo 
edifício da Casa do Povo, hoje da Segurança Social.

4 - AHCMVA, Actas das Reuniões da Comissão Municipal Republicana, 
Sessão de 25 de Março de 1912.

caminhos de ferro de Viana do Alentejo - e também verea-
dor municipal -, Elias Balesteros, natural de Évora Monte 
mas de ascendência espanhola. 

Ao longo de todo o século XX o edifício foi vítima das 
maiores atrocidades, umas provocadas pelos elementos 
naturais, outras pelo homem, tendo ruído uma parte 
subs tancial dos pisos superiores da zona mais antiga, so-
bretudo os do lado nascente - hoje confinante com a via 
pública, a Travessa de Trásmosteiro -, e do lado norte, 
confrontando com a Cerca Velha. Por volta de 1920 o seu 
proprietário mandou arrancar todos os azulejos que guar-
neciam algumas das suas paredes, sobretudo as da igreja, 
tendo-os depois vendido ao Dr. Rui Sommer de Andrade. 
Este acabou por oferecer parte deles à paróquia do Entron-
camento, que os colocou na sua Igreja Matriz, onde ainda 
hoje podem ser vistos (figura 02). Em 1937, na sequência 
da morte de Elias Balesteros, o prédio foi seccionado em 
dois cadastros. A parte poente, mais pequena mas mais 
nova - e logo em melhor estado -, foi herdada pela filha 
mais velha, Francisca Lopes. À viúva e restantes duas fi-
lhas coube a parte mais oriental. Francisca Lopes estava 
casada com o carpinteiro Jacinto Caldeira Carvalho, que 
mandou retalhar e adaptar o quinhão recebido em cerca 
de dezena e meia de pequenas habitações familiares, para 
arrendamento. Para tal foi praticamente demolido todo o 
interior do primeiro piso, onde tinha estado instalado o 
dormitório novo, e rasgadas algumas das abóbadas do piso 
térreo, para a instalação de lanços de escadas.

Em meados do século XX viviam e trabalhavam em todo 
o Convento perto de uma centena de pessoas, algumas 
delas em condições de verdadeira miséria. A igreja foi 
transformada em olaria, explorada nos últimos tempos 
por Américo Augusto Alves, mais conhecido por António 
Laranjo. Nas sacristias, depois de terem derruído por 
completo as construções de primeiro piso que se lhes so-
brepunham, foram construídos os fornos de cozedura da 
loiça. No coro baixo, sala anexa à igreja que durante sécu-
los funcionou como necrópole da comunidade, habitaram 
famílias cujos filhos, alegremente, brincavam com os os-
sos humanos que, a pouco e pouco, iam sendo postos a 
descoberto nos buracos do pavimento de terra batida... 
Nos claustros passeavam galinhas e ovelhas, a um canto 
do pátio principal nasceu um belíssimo loureiro. Nessa 
altura poucos acreditavam que o Convento não estivesse 
destinado à pura e simples demolição!

Como já aqui escrevemos, ainda que não haja bem que sem-
pre perdure, também não há mal que sempre dure... Com as 
obras em curso, cuja primeira fase se prevê concluída no 
final do próximo ano, o Mosteiro do Bom Jesus de Viana 
do Alentejo ganhará uma segunda vida. No final dos tra-
balhos de acompanhamento arqueológico, de que demos 
sucinta notícia nesta série de pequenos artigos, pensamos 
estar aptos a fornecer uma resposta, ou pelo menos uma 
hipótese fundamentada, à questão que desde há muito 
nos persegue: porque tiveram as monjas Jerónimas ape-
nas esta casa em Portugal?

Francisco Baião | Arqueólogo

Figura 2 - Igreja Matriz do Entroncamento - Painel de azulejos, prove-
nientes da igreja do Mosteiro do Bom Jesus de Viana do Alentejo. 
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No âmbito da Medicina no Trabalho, o Município de Via-
na disponibilizou durante o mês de outubro, vacinas gra-
tuitas contra a gripe para os trabalhadores.

Recomendada pela Organização Mundial de Saúde, a vaci-
na é a principal medida de prevenção contra a gripe e tem 
como finalidade proteger as pessoas mais vulneráveis, de 
modo a prevenir a doença e outras complicações. 
A Gripe é uma doença vírica facilmente contagiosa, que 
aparece principalmente quando as temperaturas come-
çam a baixar, sendo causadora de elevado absentismo ao 
trabalho.

O Executivo Municipal considera que a vacinação contra 
a gripe sazonal é de extrema importância para assegurar 
a proteção e a promoção da saúde e bem-estar dos tra-
balhadores. Para além da vacinação, a higiene das mãos 

e tossir para o antebraço ou um lenço descartável, são 
ainda outras medidas que podem ser adotadas para pre-
venir a doença.

Município de Viana vacina trabalhadores contra a gripe

- Apoiar jovens e adultos desempregados no seu percurso de 
inserção profissional;
- Apoiar jovens e adultos desempregados no seu percurso de 
reinserção no mercado de trabalho.

Objetivos:

População - alvo:
- Jovens à procura do 1º emprego;
- Desempregados à procura de novo emprego e/ou de recon-
versão profissional;
- Ativos em risco ou não de desemprego.

Funções:

GIP - Gabinete de Inserção Profissional 
De 2ª a 6ª Feira das 09h00 às 12h30 | 3ª Feira das 14h00 às 17h30
Câmara Municipal de Viana do Alentejo | Rua Brito Camacho, 11
7090-238 Viana do Alentejo | Tel.: 266 930 013
www.cm-viandoalentejo.pt | gip@cm-vianadoalentejo.pt 

- Divulgação das ofertas de emprego, ou estágios, oferecidas  
pelas empresas e instituições da região;
- Sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego, 
qualificação profissional, reconhecimento, validação e certifi-
cação de competências e de empreendedorismo;
- Promover a articulação com entidades de formação internas 
(Centros de Formação Profissional) e externas ao IEFP, IP;
- Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao 
emprego, qualificação e empreendedorismo é outro dos 
serviços prestados pelo GIP;
- Ajuda especializada aos utentes ao nível de técnicas de pro-
cura de emprego.

O Processo RVCC - Reconhecimento, Validação e Certifi-
cação de Competências escolares e/ou profissionais, des-
tinado a adultos com idade igual ou superior a 18 anos 
que não tenham concluído o nível básico ou secundário, 
permite a certificação escolar do 4º, 6º, 9º e 12º anos de 
escolaridade.

Para desenvolver o Processo RVCC os conhecimentos e 
competências adquiridas ao longo da experiência de vida, 
são aproveitados para efetuar a abordagem autobiográfi-
ca como meio de recolha de informação para a realização 
do portefólio, que irá compilar os documentos referentes 
às aprendizagens adquiridas na experiência profissional 
e pessoal. No final do processo de RVCC, os candidatos 
obtêm uma certificação.

De setembro a 4 de dezembro de 2019 decorreu, em Via-
na do Alentejo, uma formação através deste processo de 
qualificação que concedeu a certificação escolar a 20 can-

didatos sendo, 8 de nível básico (9º ano) e 12 de nível 
secundário (12º ano).

Teve ainda início a 5 de novembro uma nova turma para 
acesso a qualificação através deste processo. Nesta nova 
turma integraram 16 candidatos, 3 de nível básico (9º ano) 
e 13 de nível secundário (12º ano).

Processo de RVCC – Centros Qualifica



Promovido pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo e 
pela Junta de Freguesia de Alcáçovas, o Concurso de Doça-
ria Conventual e Palaciana, que se realizou no âmbito da 
Mostra de Doçaria de Alcáçovas, vai já na sua 8ª edição. 
Com o objetivo da preservação da doçaria tradicional, este 
concurso tem motivado os doceiros concorrentes para a 
redescoberta de receitas maioritariamente originárias dos 
conventos e palácios portugueses, contribuindo, desta for-
ma, para manter viva a doçaria tradicional portuguesa.  
Tem sido uma aposta ganha, se se tiver em conta que 
todos os anos, as inscrições atingem o número máximo 
permitidas pelo Regulamento, num total de 10 inscritos.
Entre os doceiros inscritos, podemos encontrar doceiros 
do concelho, bem como de outras regiões do país. Estas 
participações traduzem-se nos resultados obtidos: O 1º 
prémio foi atribuído ao participante Nelson Ratado, de 
Rio de Moinhos, com o bolo “Toucinho do Céu”. Em 2º 
lugar, ficaram as “Filhós de Cabrela”, pela mão da Maria 
João Galveia, de Cabrela, tendo o 3º prémio sido atribuído 
a uma participante de Alcobaça, a Pastelaria Terraço, de 
Georgina Mirão, com o bolo “Barriga dos Monges”. O júri 
determinou ainda atribuir uma Menção Honrosa, ao “Bolo 
Tecolameco” apresentado pela Casa Maria Vitória, Ld.ª.

Desenvolvimento Económico
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Concurso de doçaria procura o melhor dos melhores 



O Natal é festa, alegria, decoração, presentes, iluminação, 
chocolates e guloseimas, mas também é ecologia! Saiba 
como organizar e viver um Natal mais “verde” - o melhor 
presente que pode dar ao planeta nesta época do ano.

1. Um Natal ecológico requer uma árvore de Natal ecológi-
ca: as árvores de Natal artificiais não são amigas do ambi-
ente, na medida em que são maioritariamente compostas 
por plástico que emite toxinas nocivas para a saúde e o 
planeta. Opte por uma árvore de Natal verdadeira, com-
prada localmente, ou construa a sua própria árvore de 
Natal a partir de cartão reciclado ou tecido. Pode também 
plantar um pinheiro no jardim, levá-lo para dentro de casa 
na época de Natal e depois voltar a plantá-lo no jardim no 
ano novo.

2. A iluminação natalícia não pode faltar na decoração 
de Natal, mas também esta pode ser amiga do ambiente 
– basta optar por iluminações LED. Igualmente bonitas, 
as iluminações LED têm a vantagem de reduzir os custos 
energéticos em cerca de 80% quando comparadas com 
lâmpadas tradicionais. E desligue sempre as luzes de Natal 
durante a noite e quando não está em casa.

3. Embrulhe os presentes de forma verde: utilize papel de 
embrulho reciclado ou aproveite folhas de jornal ou de 
revistas para fazer os seus embrulhos. Pode usar também 
sacos em tecido ou caixas reutilizáveis para colocar as 
prendas. Depois, adicione uma fita colorida, uma etiqueta 
criada com o mesmo papel reciclado e “voilá” – embrulhos 
de Natal ecológicos.

4. Os presentes são uma das grandes atrações do Natal, 
mas também eles podem ser adquiridos com o bem-estar 
do planeta em mente. Escolha artigos construídos através 

de material reciclado, artesanato local, objetos utilitários e 
reutilizáveis, evitando gadgets com pilhas. Se oferecer ves-
tuário, escolha peças que não sejam confecionadas com 
poliéster. 

5. Celebre e promova um Natal ecológico com presentes 
caseiros e feitos manualmente: uma caixa de biscoitos, 
uma deliciosa compota ou licor, um cachecol ou luvas tri-
cotadas, uma bijutaria, um quadro… as possibilidades são 
ilimitadas.

6. Uma forma solidária de celebrar um Natal ecológico é 
combinar com os amigos com quem habitualmente troca 
presentes de Natal e não fazê-lo! Em vez disso, juntam o 
dinheiro que normalmente gastariam e entregam o valor 
ou o seu equivalente em géneros numa instituição ou as-
sociação de solidariedade social.

7. O Natal é sinónimo de muitas compras e quer seja para 
a decoração da casa, para as festas da quadra ou para 
adquirir os presentes, compre sempre localmente. Para 
além de apoiar os comerciantes locais, reduz os custos e 
o impacto ambiental dos transportes, diminuindo assim a 
pegada de carbono.

8. Se tem por hábito enviar os tradicionais postais de 
Natal, escolha modelos que sejam impressos em papel 
reciclado, incluindo os envelopes ou compre cartões da 
UNICEF ou de outra associação de solidariedade social; em 
alternativa confecione os seus próprios postais de Natal 
reutilizando modelos de anos anteriores, por exemplo. 
Para reduzir ainda mais a sua pegada de carbono na qua-
dra natalícia envie postais de Natal ecológicos via Inter-
net, SMS ou telefone!

Ambiente
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15 dicas para um Natal ecológico
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Edital do 3° Trimestre 2019
Poderá consultar o Edital do Controlo da Qualidade da Água para consumo humano do concelho de Viana do Alentejo referente ao 
3.° Trimestre de 2019 no encarte desta edição do boletim municipal e ainda no site em www.cm-vianadoalentejo.pt. 
De referir que foram realizadas todas as análises previstas no Plano de Controlo da Qualidade de Água para o período em causa e 
que os resultados encontram-se no intervalo de valores legislado, cumprindo o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.

9. Oferecer brinquedos amigos do ambiente às crianças 
é outra forma de conseguir um Natal ecológico e algu-
mas das muitas opções passam por oferecer brinquedos 
em madeira, brinquedos vintage, brinquedos artesanais ou 
ainda livros impressos em papel reciclado.  

10. As decorações de Natal animam qualquer casa nesta 
quadra festiva, mas também estes pequenos ornamentos 
podem ser ecológicos, reciclados e amigos do ambiente. 
Para além de adquirir ornamentos artesanais ou em ma-
deira, também pode fazer os seus próprios ornamentos 
(em origami, por exemplo) ou decorar com elementos na-
turais: pinhas, ramos de pinheiro, azevinho, folhas, casta-
nhas, avelãs, bagos vermelhos, paus de canela e até pipocas 
num fio se transformam numa linda grinalda de Natal.

11. As velas são uma decoração natalícia popular, mas no 
espírito de um Natal mais ecológico, opte por velas amigas 
do ambiente, ou seja, aquelas que têm na sua composição 
cera de soja ou cera de abelha.

12. Prepare uma ceia de Natal orgânica com produtos fres-
cos adquiridos localmente – isso inclui o vinho e os doces 

também! Adquira preferencialmente alimentos sem emba-
lagens ou com embalagens que podem ser facilmente re-
cicladas. Na decoração da mesa, evite a utilização de louça 
e copos de plástico, assim como guardanapos de papel. À 
mesa, o Natal também pode ser ecológico!

13. Na quadra natalícia existem muitas tarefas para fazer 
e muitos sítios para ir, o que aumenta as vezes que saímos 
e pegamos no carro. Reduza a sua pegada de carbono ao 
agrupar várias atividades numa só saída. Em alternativa, vá 
a pé ou de transportes públicos.

14. Depois da alegria da abertura das prendas faça uma 
separação entre o papel de embrulho e fitas que podem 
ser reutilizadas e coloque o restante papel, caixas e em-
balagens no seu respetivo ecoponto. Um Natal ecológico é 
aquele que envolve reciclagem!

15. depois da quadra natalícia recicle ou reutilize o seu 
pinheiro de natal.

Fonte: www.anossavida.pt e www.pontoverde.pt

A reciclagem apresenta inegáveis benefícios para todos, 
dos quais se destacam os seguintes:

• Redução de custos com o destino final dos resíduos em 
aterros. Uma vez que, ao diminuir o volume de resíduos 
aí depositados, diminui o custo associado à gestão dos 
mesmos (taxa de gestão de resíduos- TGR), que é pago 
pelo seu município e por si.
• Diminuição do consumo de matérias-primas virgens, 
prolongando o ciclo de vida útil de recursos naturais 
valiosos;
• Poupança de energia, água e recursos naturais (maté-
rias-primas) nos processos produtivos;
• Criação de postos de trabalho;
• Compatibilidade com o desenvolvimento sustentável.

Porque tudo o que é deitado ao lixo não desaparece, o fora 
do “deitar fora” continua a ser no Planeta Terra, normal-

mente num lugar perto de nós. Na natureza nada se perde, 
tudo se transforma, a forma como permitimos que essa 
transformação seja feita é que determina a nossa pegada 
ecológica no planeta. Num aterro encontra-se uma varie-
dade enorme de resíduos, que pela mistura e composição, 
estes irão demorar muitos anos até serem degradados.

Ao enviarmos todos os nossos resíduos para o “lixo” sem 
haver qualquer triagem estamos a contribuir para a exis-
tência e aumento de aterros que não são nada mais nada 
mesmo do que buracos no chão cheios de “lixo” que ge-
ram contaminação de água, ar, da paisagem, das nossas 
vidas. Por isso, reciclar é tão importante.

Não deite os resíduos recicláveis no contentor dos resídu-
os domésticos e sim no seu ecoponto mais próximo ou no 
ecocentro do seu Concelho!

Porquê reciclar?



Boletim Municipal – O Grupo Coral Juvenil dos Tra-
balhadores de Alcáçovas celebrou recentemente o seu 
primeiro aniversário. Como é que surgiu o grupo?
Francisca Baguinho – Para que as tradições não se per-
dessem e para que houvesse continuidade do cante, eu 
gostava de formar um grupo constituído por crianças. E, o 
facto de ter sido classificado como património da humani-
dade chamou a atenção para o cante. Hoje, qualquer lo-
calidade tem um grupo de jovens a cantar. E, foi assim que 
surgiu o Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáço-
vas. Depois de falar com o responsável pelo Grupo Coral 
dos Trabalhadores de Alcáçovas que me prestou todo o 
apoio neste projeto, fomos à escola dar a conhecer o cante 
e saber se haviam crianças interessadas. No dia marcado 
apareceram cerca de 10 para ensaiar. 
Entretanto, em setembro de 2018, por ocasião da exposição 
“1oo Chocalhos de Excelência, Gente Excelente”, que estava 
a ser organizada no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, o 
Promotor do Alentejo, Nuno Monteiro, perguntou-me se 
eu podia juntar um grupo de miúdos para cantar na inau-
guração. Assim foi, um grupo de meninos cantou duas mo-
das e todos ficaram agradados com a sua prestação. Logo 
aí, devido à presença de diversas personalidades ligadas a 
várias áreas, eles foram bem aceites.

B. M. - Passado pouco mais de um ano, os miúdos ainda 
são os mesmos?  Quais as idades?
F. B. – Alguns continuam, outros acabaram por deixar o 
grupo. Nessa altura eram 10 e, hoje, são 13. Eles têm entre 
os 7 e os 11 anos.

B. M. – Quantas vezes ensaiam por semana e onde?
F. B. – Normalmente ensaiamos uma vez por semana na 
sede do Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas, visto 
ter sido a associação que nos acolheu.

B. M.  – Eles são muito jovens. Este é, com certeza, o 
primeiro contacto deles com o cante. Como é que foi o 
primeiro ensaio?
F. B. – Na primeira vez, procurei modas que fossem co-
nhecidas e que ficassem no ouvido. Inicialmente comecei 
por cantar a moda, para eles ouvirem. Um dos miúdos já 
andava com os mais crescidos, os Moços da Vila, e já sabia 

algumas modas. Preparámos as duas modas para a inau-
guração da exposição e, a partir daí, tivemos que arranjar 
mais modas porque começaram a aparecer os convites.

B. M.   – Ao longo deste primeiro ano tiveram muitas 
saídas/atuações. Duas delas tiveram um sabor especial, 
dado que atuaram com o cantor Marco Paulo no Altice 
Arena e no Coliseu dos Recreios. Como é que surgiram 
estas participações?
F. B. – O convite surgiu através do Nuno Monteiro. Mas 
antes, a 20 de janeiro, gravaram um refrão da canção “Para 
os braços de minha mãe” (Pedro Abrunhosa) disponível e 
interpretada no disco do Marco Paulo. Em maio atuaram 
no Altice Arena e, em outubro, no Coliseu dos Recreios. 
Foram duas atuações importantes dado que só em se-
tembro passado o grupo celebrou o primeiro aniversário. 
Como é natural, o facto de muita gente estar a assistir 
deixou-os orgulhosos. 

B. M.   – Como é que eles encararam estes concertos? 
Ficaram orgulhosos?
F. B. – Eles ficaram muito contentes. As crianças não ficam 
tão assustadas como nós, encaram esta situação de uma 
forma mais natural, apesar da ansiedade porque eram ou-
tras pessoas que os estavam a orientar. Queriam ter-me 
por perto, como acontece nas outras atuações, mas era 
diferente dada a dimensão do espaço e a própria iniciativa. 

Foto cedida por Nuno Monteiro
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Celebraram em setembro último o seu primeiro 
aniversário. São 13 crianças com idades compreen-
didas entre os 7 e os 11 anos e formam o Grupo 
Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas.

Apesar da curta carreira, já atuaram nos grandes 
palcos do país, Altice Arena e Coliseu dos Recreios, 
tendo encarado esta exposição “com a naturali-
dade própria da idade” como revela Francisca Ba-
guinho, ensaiadora do grupo. 

Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas

Associativismo



Queriam saber também onde estavam os familiares, mas 
em cima do palco não conseguem ver ninguém. Aí parti-
ciparam em duas músicas, “Para os braços de minha mãe” 
e “Nossa Senhora”. 

B. M.  – É fácil juntá-los para as saídas?
F. B. – Sim, apesar de terem outras ocupações como o 
futebol, o ballet e a banda de música. Mas, o mais compli-
cado são os ensaios, porque como são crianças, querem é 
brincar e, desta forma, perde-se algum tempo.

B. M.  – Apesar da curta carreira já estiveram também em 
programas de televisão.
F. B. – Sim, o grupo já foi ao Programa Olhó Baião da SIC 
e também quatro elementos foram ao Programa A tarde é 
sua da Fátima Lopes, na TVI.

B. M.  – Como é que encaram esta exposição?
F. B. – Penso que encaram com naturalidade, não se en-
vergonham. É engraçado porque há uma criança que tem 
apenas 8 anos e que sente o peso da responsabilidade. 
Apesar de brincar como outra qualquer criança, gosta de 
fazer bem as coisas. Mas todos eles encaram bem esta ex-
posição. Aliás, eles já conheceram o Presidente da Repúbli-
ca que acabou por conversar com eles, e encararam isso 
com a naturalidade própria da idade.

B. M.  – A D. Francisca Baguinho é a ensaiadora do grupo. 
Quando atuam a escolha dos temas é feita em conjunto, 
ou é a D. Francisca que escolhe as modas?
F. B. – Por enquanto ainda sou eu que escolho as modas 
apesar de, às vezes, darem a sua opinião sobre as modas, 
porque é importante gostarem do que estão a cantar. 

B. M.  – O que é que retratam as modas do grupo?
F. B. – São modas populares, modas do cancioneiro que 
todos os grupos têm por hábito cantarem. Retratam, so-
bretudo, os trabalhos no campo, a saudade …

B. M.  – Como é que foi feita a escolha do traje?
F. B. – De início quando participaram na exposição dos 

“100 Chocalhos de Excelência, Gente Excelente” não ti nham 
qualquer traje. Acabámos por pedir aos Chocalhos Parda-
linho t-shirts para irem de igual. Mais tarde e ins pirados 
no Grupo Coral Tertúlia dos Amigos do Cante, optou-se 
pelas calças de ganga, camisa branca e boina. 

B. M.  – Como é que foram recebidos pelos outros grupos 
corais do concelho?
F. B. – Penso que, de maneira geral, o Grupo foi bem re-
cebido, porque não veio ocupar o lugar de ninguém, está 
a fazer o seu próprio caminho naturalmente. No geral as 
pessoas ficam sensibilizadas por verem estas crianças a 
cantar desta forma e empenhadas.

B. M.  – O Grupo está integrado no Grupo Coral dos Tra-
balhadores de Alcáçovas. Que apoios recebem?
F. B. – Recebemos o apoio normal da Câmara através do 
Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas que nos dis-
ponibiliza a sua sede.

B. M.  – Para finalizar que projetos têm para o futuro?
F. B. – Como já referi, apenas num ano aconteceram mui-
tas coisas que não esperávamos. Começaram a cantar em 
setembro de 2018 e, em janeiro de 2019, já estavam a gra-
var com o Marco Paulo e a cantar nos grandes palcos do 
país. Mas para nós, todas as atuações têm a mesma im-
portância, quer sejam aqui no concelho, quer sejam fora. 
Temos a mesma responsabilidade e o mesmo respeito. 
Nesta nossa caminhada temos tido também a ajuda do 
Nuno Monteiro, Promotor do Alentejo, que nos vai apre-
sentando alguns projetos. 
O nosso objetivo é continuar com este projeto e, enquanto 
eles quiserem, estou disposta a ajudá-los e, se possível, 
com mais meninos. 
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- A Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas festejou no 
passado dia 14 de setembro, o seu 468º aniversário.
- A Freguesia de Aguiar comemorou no passado dia 12 
de outubro, o seu 34º aniversário. 

- Dia 13 de outubro, o Clube de caçadores e Pescadores “Os Alcaçoven-
ses” celebrou o seu 18º aniversário.

Estão de parabéns…



Caros Fregueses,

Estamos a terminar mais um ano, ano este que nos apre-
sentou algumas dificuldades, nomeadamente em termos 
de recursos humanos, todavia, o executivo da Junta de 
Freguesia continua a trabalhar em prol da nossa Vila e 
do bem-estar da população Aguiarense, na medida do que 
nos é possível e com os parcos recursos de que dispomos.
O executivo da Junta de freguesia, tem procurado com-
bater um pouco em todas as frentes estando, neste mo-
mento, a pintura do cemitério já terminada. Continuamos 
com a limpeza das ruas da vila, nomeadamente através da 
monda manual, uma vez que, ainda não nos é permitida 
a aplicação de produtos fitofarmacêuticos (monda quími-
ca). Este processo é um pouco mais demorado, pelo que 
aproveitamos para pedir a compreensão de todos. 

No que diz respeito às atividades promovidas pela Junta 
de Freguesia, temos dado continuidade a todas as ativi-
dades existentes, procurando também fazer algumas me-
lhorias e implementar mais algumas que sejam passíveis 
de fazermos, como por exemplo as comemorações do Dia 
da Criança e do São Martinho. 

No passado dia 12 de outubro, para assinalar mais um 
aniversário da Freguesia, o Executivo organizou mais um 
lanche convívio para toda a população. Com a sala cheia 
e a animação a cargo do Grupo Coral de Aguiar, a quem 
agradecemos desde já a sua boa vontade e brilhante atu-
ação, todos juntos sopramos as velas à nossa Vila, neste 
que foi o 34º Aniversário da Freguesia.

Aproveitamos para desejar a todos um Feliz Natal e um 
próspero Ano Novo.

Bem Hajam

O Presidente da Freguesia de Aguiar,
António Inácio Torrinha Lopes
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Caros Fregueses,

Chegamos a meio do nosso mandato, com muitas dificul-
dades, com altos e baixos, mas com coragem e determi-
nação e a ajuda dos nossos colaboradores e da população, 
em geral, temos superado os objetivos com que no dia a 
dia nos deparamos. Muito mais há para fazer, estando-
mos cientes de que empurrão daqui, empurrão dali se irá 
resolvendo sempre com a firme disposição de melhorar 
as condições para o bem estar dos nossos fregueses.

Devido à área da nossa Freguesia e à escassez de pes-
soal nem sempre se consegue a nível de limpeza urbana 
manter a vila como seria o nosso desejo, mas com algum 
atraso vamos conseguindo fazer o que podemos mas sem-
pre com a ambição de fazer melhor.

Este ano temos conseguido também reunir todas as con-
dições para dar continuidade aos eventos que têm vindo a 
ser realizados, tem sido possível também devido ao apoio 
prestado por o movimento associativo e por a Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo.

No fim de semana de 6 a 8 de dezembro todos os cami-
nhos vieram dar a Alcáçovas, sendo esta Freguesia por 
mais um ano executivo palco da 20ª edição da Mostra 
de Doçaria de Alcáçovas. Durante estes dias a nossa vila 
recebeu centenas de visitantes que puderam provar o 
que de melhor nós temos a nível da doçaria conventual 
e palaciana. No decorrer do evento houve o Concurso 
de Doçaria Conventual e Palaciana. Por mais um ano a 
Junta de Freguesia foi organizadora com o Município de 
Viana do Alentejo, ficando nós responsáveis pela limpeza 
do recinto interior e exterior onde decorreu a Mostra de 
Doçaria. Ao Município de Viana do Alentejo, doceiros, 
visitantes e funcionários de ambas as autarquias o nosso 
muito obrigado!!

Chegamos ao mês de dezembro, mês de Natal e que é 
sinónimo de reunião familiar, paz e harmonia. É com esta 
paz e harmonia que o executivo deseja a todos um Santo 
e Feliz Natal e um Próspero Ano de 2020.

Um bem-haja a todos.         
O Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas,
Manuel António Calado

Junta de Freguesia de Alcáçovas
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Caros Munícipes,

Está a chegar o Natal e com ele o período mais festivo do 
ano e que se estende até à chegada de 2020.

É tempo de encontros, de convívios, de longas e velhas 
histórias em família e de nos deixarmos levar pelos bons 
sentimentos que marcam esta quadra.

É também tempo de refletirmos sobre os 10 anos que assi-
nalam o nosso percurso autárquico.

Ao longo dos nossos mandatos, enfrentámos uma con-
juntura económica e social que limitou, em grande parte 
os objetivos do poder local, o que se repercutiu nos pro-
jetos e iniciativas programadas.

Apesar das adversidades, continuámos a realizar as ativi-
dades planeadas, sempre numa perspetiva de melhora-
mento da nossa intervenção.

Foi com dedicação, empenho e seriedade que encarámos 
os períodos de provação e seguimos o caminho que traçá-
mos.

Recordando as atividades deste último trimestre, realça-
mos a participação na Feira D’Aires/2019, em colaboração 
com a Câmara Municipal, conforme anos transatos. Na 
noite de 10 de novembro, houve lugar às comemorações 
do S. Martinho. A iniciativa contou com a presença do 
Grupos Coral Feminino e Velha Guarda de Viana do 
Alentejo que animaram o serão, entoando as suas modas. 
A população juntou-se, a partir das 20 horas para degus-
tar a tradicional água-pé e as castanhas assadas, na noite 
fria que aqueceu com a música de baile do amigo Jorge 
Nunes.

Dezembro é também o mês das iniciativas dedicadas aos 
mais novos e aos mais idosos. 

Neste contexto, a Junta de Freguesia apoiou o Natal das 
Escolas, em colaboração com a Câmara Municipal, con-

forme procedimento habitual e organizou mais uma tar-
de de confraternização com os nossos idosos, no  passado 
dia 11 de dezembro,  da qual constou um pequeno lanche 
e o visionamento de um filme, no cineteatro vianense. Foi 
ainda servido um jantar convívio, onde não faltaram a 
música e a boa disposição.

Para além disto, continuámos a trabalhar nos cuidados da 
limpeza urbana, no apoio aos idosos, às escolas e ao movi-
mento associativo, não esquecendo o apoio à natalidade 
e aos artesãos. 

No que diz respeito ao ao apoio à natalidade, a Junta de 
Freguesia atribuiu, ao longo deste ano, apoio a 12 famílias, 
num total de 3.250,00 €. No âmbito de políticas de ação 
social, a medida visa promover o aumento da natalidade e 
a fixação da população, proporcionando a todos melhores 
condições de vida. Assim sendo, o referido apoio à natali-
dade para o primeiro filho é de 250,00 €, para o segundo, 
de 300,00 €, e para o terceiro filho, o valor ascende a 
350,00 €.

Para terminar, desejamos  a  todos os munícipes Votos de 
uma feliz quadra festiva, apelando à renovação de sonhos 
e de metas para o ano que se anuncia.

Contamos consigo! Continue a contar connosco!

O Presidente da Junta de Freguesia
Joaquim Rodolfo Viegas
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Programa CED em curso no concelho de Viana  
No âmbito do programa CED (Capturar – Esterilizar 
– Devolver) nas colónias de gatos de rua nas fregue-
sias do Concelho, o Município procedeu à esterili-
zação de mais de 80 gatos (machos e fêmeas) du-
rante o ano de 2019. 
O processo envolve a captura dos gatos de uma 
colónia, a sua esterilização, um pequeno corte na 
orelha esquerda (sinal internacional de gato de rua 

esterilizado), identificação eletrónica, desparasi-
tação e, por fim, devolução à colónia. 
Sabendo que a esterilização é o método mais eficaz 
para controlo de colónias de gatos e de redução das 
populações felinas silvestres, este é um programa 
que iremos prosseguir, continuando a contar com 
a colaboração dos cuidadores das colónias, a quem 
muito agradecemos.

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

Conheça alguns dos nossos amigos nas fotos abaixo. Es-
tão, de igual modo, todos divulgados na página do Face-
book do Município: www.facebook.com/municipioviana-
doalentejo

Serviço Municipal de Veterinária

Cães disponíveis para adoção

PRINCESA | Fêmea, porte médio, 5 anos de idade LUNA | Fêmea, porte médio, 2 anos de idade 

Para mais informações ou para adoções, utilize um dos os seguintes contactos:
Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Tel.: 266 930 010 | 965 486 997 Morada: Rua Brito Camacho, 13 | 7090-237 Viana do Alentejo
emails: camara@cm-vianadoalentejo.pt | pedro.banha@cm-vianadoalentejo.pt | joana.galvao@cm-vianadoalentejo.pt 

C
capturar

E
esterilizar

D
devolver



O Gabinete de Apoio ao Consumidor a funcionar no Mu-
nicípio de Viana do Alentejo desde 2012, mantém, em 
2020, as sessões de atendimento jurídico gratuito presta-
das pela DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do 
Consumidor.

A iniciativa visa prestar informação na resolução de con-
flitos de consumo e em situações de sobre-endividamento 
das famílias, de modo a que possam fazer as escolhas de 
consumo mais acertadas e uma melhor gestão do seu or-
çamento.

De salientar que o atendimento é efetuado ao abrigo do 
protocolo com a DECO, por um técnico jurista, nas ins-
talações da Câmara Municipal, na última sexta-feira do 
mês, entre as 14h00 e as 17h00. A marcação deve ser efetu-
ada no GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 
Económico, pelo telefone 266 930 010, pelo email ga-
decon@cm-vianadoalentejo.pt e/ou no Balcão Municipal 
em Viana do Alentejo.

Recorde-se que o protocolo de cooperação entre a DECO 
e o Município de Viana do Alentejo para a criação do 
Gabinete de Apoio ao Consumidor foi assinado a 25 de 
outubro de 2012. 

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

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

informações úteis

Comunique avarias/anomalias EDP (Número Gratuito)

Ligue 800 506 506

Ligue 800 506 506

Avarias no interior da habitação (1)

Avarias na iluminação pública (2)

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



viana do alentejo | boletim municipal | 104

O valor dos passes dos transportes públicos no distrito de 
Évora voltou a descer, passando o desconto a ser de 60%.
No que toca ao concelho de Viana do Alentejo, a medida 
abrange os passes das carreiras públicas entre Alcáçovas 
e Évora, entre Viana do Alentejo e Évora e entre Aguiar e 
Évora e as reduções são as seguintes:
Aguiar/Évora e Viana/Évora
- Código 7: O valor dos passes passa de 83,00€ para 33,20€ 
(desconto de 60%)
Alcáçovas/Évora
- Código 9: O valor dos passes passa de 101,30€ para 
40,50€ (desconto de 60%).

Esta é uma medida no âmbito do PART (Programa de 
Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos) e 
destina-se aos utilizadores das carreiras públicas dos 14 
Municípios da CIMAC (Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central), até ao dia 31 de dezembro de 2019. 

Recorde-se que já em abril a CIMAC tinha aprovado uma 
redução de 32% nos passes, medida alterada para os 60%.
Para ter acesso ao desconto, deverá solicitar o passe junto 
da Rodoviária do Alentejo e dirigir-se, de seguida, ao Bal-
cão Municipal.

Caso já tenha passe, deve dirigir-se ao Balcão Municipal.

Transportes Públicos com desconto de 60%



Sendo as Autarquias o poder mais próximo das popu-
lações, torna-se cada vez mais importante assumir um 
papel de destaque na resolução dos problemas das popu-
lações. Neste sentido, o Município de Viana do Alentejo 
continua a prestar particular atenção à área social. 
Para os jovens entre os 12 e os 29 anos, inclusive, foi cria-
do o Cartão Jovem Municipal, que tem como finalidade 
proporcionar um conjunto de vantagens económicas e 
contribuir para a promoção de iniciativas da autarquia e 
conceder um conjunto de descontos.

O Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso foi 
criado com o intuito de minorar as dificuldades sociais 
e económicas com que se deparam os nossos idosos. 

É atribuído a reformados, pensionistas e idosos, com 
residência permanente no concelho há pelo menos um 
ano e com uma reforma ou pensão igual ou inferior 
ao salário mínimo nacional. O cartão concede descon-
tos no pagamento de taxas e licenças municipais, isen-
ção do pagamento na entrada das piscinas municipais e 
acesso à oficina domiciliária para obtenção de pequenas 
reparações nas habitações. 

O Município tem também ao dispor dos seus munícipes 
o Cartão “Viana Social”, destinado a agregados familiares 
cujo rendimento mensal per capita seja igual ou inferior 
a 60% do salário mínimo nacional. Concede um conjun-
to de descontos no pagamento de taxas e licenças mu-
nicipais, e outros serviços e ainda apoio financeiro para 
pequenas obras de conservação ou beneficiação em ha-
bitações permanentes.

Cartões que dão descontos

CARTÃO SÉNIOR

informações úteis

Cartão «VIANA SOCIAL»
Para agregados familiares em

situação de carência económica

Regulamentos disponíveis em www.cm-vianadoalentejo.pt

+
DESCONTOS



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

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

8525
gostos

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

Gabinete de Apoio à Vereação
gaver@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Administração Urbanística e Processual
daurb@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Gestão de Recursos
dafin@cm-vianadoalentejo.pt
compras@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano
ddsh@cm-vianadoalentejo.pt

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
gadecon@cm-vianadoalentejo.pt

Delegação da Câmara em Alcáçovas | 266 954 522

Junta de Freguesia de Aguiar | 266 930 863

Junta de Freguesia de Alcáçovas | 266 954 181

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo | 266 953 317

Estaleiro Municipal (Viana) | 266 930 017/8

Serviço de Águas (Estaleiro) | 967 979 711 (8h/22h)

Cineteatro Vianense | 266 791 007

Posto de Turismo de Viana do Alentejo | 266 930 012

Posto de Turismo de Alcáçovas | Paço dos Henriques | 266 930 028
pacohenriques@cm-vianadoalentejo.pt

Biblioteca de Alcáçovas | 266 948 112

Biblioteca de Viana do Alentejo | 266 930 011

Biblioteca de Aguiar | 266 939 106

Piscinas Municipais de Viana do Alentejo | 266 930 014

Piscinas Municipais de Alcáçovas | 961 371 967

Pavilhão Gimnodesportivo de Viana | 266 930 015

Linha de Emergência Médica | 112

Linha de Proteção à Floresta | 117

Linha de Saúde Pública | 808 211 311

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 
Alentejo | 266 953 123

Delegação Local da Cruz Vermelha Portugesa
- Alcáçovas | 266 949 336 | 968 076 415

Centro de Saúde de Viana do Alentejo | 266 930 050

Extensão de Saúde de Aguiar | 266 791 278

Extensão de Saúde de Alcáçovas | 266 949 045

Guarda Nacional Republicana Alcáçovas | 266 954 118

Guarda Nacional Republicana Viana do Alentejo | 266 953 126

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo |
266 791 411

Correios de Portugal Viana do Alentejo | 266 939 000

Correios de Portugal Alcáçovas | 910 917 774

Serviço de Finanças de Viana do Alentejo | 266 953 146

Conservatórias e Cartório Notarial de Viana do Alentejo | 266 930 040

contactos úteisinformação online

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

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

+
DESCONTOS

+ de 370
vídeos

visualizações

+ de 300000
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