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Car@s Munícipes,

Sendo esta a primeira vez que me dirijo a Vós, por esta via, depois do ato eleito-

xar de dedicar as minhas primeiras palavras neste editorial, ao agradecimento 
-
-

-

NOVO MANDATO…

presidente.bengalinha@gmail.com

-

-

-

a trabalhar para melhorar os serviços municipais e a sua capacidade e qualidade de resposta, e claro, continuaremos a 

-
brado sentido de responsabilidade com que cumprirei este mandato, na certeza de que continuarei disponível para o 
fazer com a  de todas e todos, com a  em torno de objetivos comuns e com a  sempre 

Bernardino Bengalinha Pinto
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 Tempos livres e Desporto

 Defesa do Consumidor

Sem pelouros Sem pelouros

nismo

 Saúde

Bernardino Bengalinha Pinto voltou a ganhar a 
corrida à Câmara Municipal de Viana do Alente-
jo, nas últimas eleições autárquicas realizadas a 
29 de setembro, com 60,42% dos votos reforçan-
do a votação em 8,36% face às Autárquicas de 
2009 (52,06%). O PS garantiu o mesmo número 
de mandatos (3) na Câmara Municipal, enquanto 
a segunda força política mais votada continua a 
ser o PCP-PEV, com 30,98% dos votos e 2 manda-
tos.

Também na Assembleia Municipal o PS voltou a ganhar e viu reforçada a sua maioria com 58,01% contra 
os 49,56% alcançados em 2009. O número de mandatos passou de 8 em 2009 para 10 em 2013.

No que diz respeito às freguesias, a votação foi renhida em Aguiar, tendo o PCP-PEV alcançado a vitória 
com 49,14% dos votos, contra os 45,51% registados pelo PS. Em Alcáçovas voltou a ganhar o PS com 45,80%, 
seguido de perto pelo PCP-PEV com 41,79% dos votos. Por seu turno, em Viana do Alentejo, o PS registou 
uma vitória com 74,40% dos votos, contra os 15,38% registados pelo PCP-PEV.
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novo espaço de lazer para os residentes com parque in-

merecido por parte da Autarquia de Viana do Alentejo 

-

principal foi intervencionada para melhoria do asfalto, e 
-

-
-

de reforçar os serviços de limpeza urbana daquele bairro, 
garantindo uma melhor qualidade de vida, a todos os que 

-

ao Município de Viana do Alentejo o pagamento de cerca de 

-
.ª ª 

-
quitetónico e histórico do concelho de Viana do Alentejo e da 

valor para o desenvolvimento económico, turístico, cultural 
e patrimonial do Município e, em particular, da freguesia de 

06

Foi assinado no passado dia 27 de janeiro, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
-

tilização do Conjunto do Paço dos Henriques”, em Alcáçovas, avaliado em cerca de 2 Milhões de euros. 
Um projeto há muito ambicionado pela população do concelho de Viana do Alentejo e da freguesia de  
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-
-

nicípio de Viana do Alentejo construiu um coletor para 

-

-

-

em parceria com a junta de freguesia que contou, mais 

-
-

à estrada principal, junto ao Tanque da Barca, necessidade 

Loteamento do Paitio em Viana
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-
-

paisagem urbana, melhorar as acessibilidades, promover 

-

-

-

-

-
-

-

Está praticamente concluída a 1ª fase da obra de 

Alentejo, que engloba o núcleo central da vila, a 
zona mais antiga deste aglomerado urbano e que 
carecia de uma intervenção mais urgente.



09
Rua Brito Camacho
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-

Alentejo, nomeadamente, no uso da internet, permitindo 

Ao dotar o concelho de Viana do Alentejo destas infraes-
-
-

-

-

Municipal de Viana do Alentejo, durante a tarde, uma 

a acessibilidade para todos enquanto exercício de cidada-

-

plano de acessibilidades do município onde se destaca, 
-
-



-

-

-

de diagnóstico e planeamento concelhio, a Rede Social 

e tem como principais objetivos, contribuir para o au-
-

11

A Loja Social é uma resposta social solidária que 
-

diatas de famílias carenciadas através de bens 
ou produtos doados por particulares ou empre-
sas, nomeadamente roupa, calçado, brinquedos, 
pequenos eletrodomésticos e mobiliário, entre 
outros.

-

-
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-

do concelho no seu percurso educativo, tendo sido apro-

por aluno, a frequentar licenciatura ou mestrado, numa 

económicas sentidas por alguns agregados familiares 

-
volvimento social e humano do concelho, ao possibilitar 

-

em parceria com as juntas de freguesia do concelho e com 

-

económica e social e este apoio só foi possível graças à 
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atribuído pelo Município a reformados, pensionistas e 
idosos residentes no concelho de Viana do Alentejo e 

-

-

-
-
-

ª 

-
-

-

Convidamos as empresas do nosso concelho que ainda 
-

em implementar políticas que lhes proporcionem 
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-
-

-

º -

-



comuns como o refeitório, polivalente, biblioteca, insta-

presidente da Assembleia Municipal, António Sousa, com 

tisfeito por -
do, naquele que considera ser 

-

-

-
-

,  numa escola, das mais antigas do distrito, e que 

uma melhor aprendizagem, sendo certo que, os alunos e 

Ao repto lançado pela Autarquia, Maria Reina Martin, 

-

-

uma prioridade, evidenciada pelo investimento efetuado 

-

A Câmara Municipal de Viana do Alentejo inaugurou dia 15 de setembro, o novo Centro Escolar, um inves-
timento de cerca de 2 milhões e 200 mil euros que alberga perto de 158 alunos do 1º ciclo e do pré-escolar.

15
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-

que, ao longo do ano, se distinguiram no Agrupamento 

-

ano letivo anterior e aos alunos que se destacaram pela 

-

º 
-

.º ciclo do concelho, 

-

Com esta iniciativa pretendeu-se dar as boas vindas aos 
alunos e professores para o novo ano letivo, promover o 

-



-

-

Todas estas atividades que procuram promover o convívio 

entre os seniores e envolvem a troca de saberes adquiridos 
-

mento e impulsionar o envelhecimento ativo, servindo ainda 

para desenvolver atividades de natureza intergeracional que 
acabam por valorizar os conhecimentos e saberes dos nos-

º 

-
-

-
cos, brincadeiras de agora e de antigamente, na Santa Casa 
da Misericórdia de Viana do Alentejo, torneio de cartas e uma 

º ciclo do 
concelho de Viana do Alentejo, participaram entre os dias 

A iniciativa, produzida pela CulArtes e coordenada por 
Diana Regal e Ana Cristina Matos, consistiu no visiona-

-

-

e reconhecer o trabalho 
de qualidade desenvolvido 

-

17
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º ciclo e 
.º 

º 

tendo como principal objetivo 
-

tivo e o colmatar de alguns problemas comportamentais 

-

-

º ciclo, 
-

como o desejado mas, com o esforço, o trabalho, a com-

Apelamos a todos os pais e encar-

de Viana do Alentejo e Aguiar que 

-
-

-

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

....................................................................................................
Contactos
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De facto a criança precisa de brincar, de perder horas 
-
-

e das brincadeiras que a criança descobre o seu papel 
no mundo e desenvolve algumas capacidades como a 

-

maior quantidade possível de brinquedos de montar que 
se possam transformar em inúmeras coisas pois aqueles 

-

para pintar e papel, fazer dobragens, plasticina e roupas 

devem ajudar a criança na escolha das brincadeiras, assim 
um adulto que encoraja uma criança a brincar deve dar-

-

plorando sítios novos, que imaginam ser grutas de piratas 

-

Recorrendo à sua imagi-

pode desenvolver a sua 
curiosidade natural e auto-

-
-

deira e que lhe peça ajuda 

-

lhe a sua vontade, dizendo-lhe que era mais giro se ele 

-

mais orgulho nos biscoitos defeituosos ou na torre em 

-

no ato de brincar vai fortalecer os laços emocionais entre 

casa e no quintal, façam desenhos em conjunto, pinte as 
caras uns dos outros, construa objetos com material de 
reciclagem, façam bolos juntos, façam pipocas e vejam 

restantes familiares, escondam objetos para os outros 



Saúde

20

º lugar, 
-

mios eleitos e selecionados pelo júri especializado foram 
-

-
-

-

-
-

sericórdia de Viana do Alentejo e a Santa Casa da Mise-
-

º 

º

º ciclo do concelho, diversas atividades para sensibi-

de vendas nos olhos, tiveram de adivinhar o nome dos 

As atividades foram efetuadas em parceria com o Centro 



tras tarefas, o que lhes permitiu criar e utilizar as mais 

muito ao facto de termos passado a andar com os dois 

-

representa hoje um problema de saúde pública considera-

estados – sofrimento, gastos relacionados com serviços 
-

-

na escola, no trabalho, no automóvel, no autocarro da 

-

de trabalho seria considerado ilegal à luz das actuais leis 
-
-

sentar correctamente, mesmo que a mesa e cadeira sejam 

a actividade física serem cada vez mais substituídos por 
-
-

por cento do peso corporal, que todos os dias eles arras-

-
sentando queixas de dor lombar que em muitos casos 

-

Que fazer? 

-

ensinem a assumir posturas correctas e os ajudem a di-

21
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A saúde mental refere-se a como pensamos, nos sentimos 

A saúde mental inclui como lidamos com o Stress, como 
nos relacionamos com os outros e como tomamos de-

Muitas pessoas experimentam problemas de saúde men-

-

-

- Desvalorizado, sem autoestima e culpabilizado a 

- Mais temeroso, mais ansioso ou preocupado que os 

- Constantemente preocupado com problemas físicos 

- Com medo que a sua mente esteja controlada e fora 

-

- Necessita de repetir algumas rotinas para evitar os 

-

-

-

-

º 

 
ª ª 



-

-

oportunidade de visitar diversos locais do concelho, bem 

ram, igualmente, a oportunidade de conhecer o tecido 

-
-

-
-

-

Durante o período de inverno que funciona de outubro a 
-

º ciclo do Concelho 

-
teriormente, que permita aprender os diferentes estilos 

-

-

deslocam à piscina podem usufruir de diferentes tipos 

-
mente catalogada como atividade para pessoas menos 

-

-

-

-
-

-

23



º 

-

Na cerimónia de lançamento estiveram presentes os presi-

-
-

dar, valorizar e divulgar a poesia popular enquanto uma das 

-

pretende-se contar uma história de vida, tanto quanto pos-

-

-

-

A iniciativa contou ainda com uma caminhada noturna or-

º

-

Cultura

24

De 13 a 19 de setembro, Viana do Alentejo voltou a estar em festa, com a semana cultural que antecedeu a 
Feira D’Aires e privilegiou as artes do espetáculo, com destaque para a música, dinamizando vários espaços 
públicos de Viana do Alentejo – Castelo, Praça da República e Cineteatro.





Cultura

Terminou no passado dia 23 de setembro, à noite, ao som do fado de Camané mais uma edição da Feira 
D `Aires.

26

feira como primeiro dia do certame, uma novidade intro-

como atestam os inúmeros visitantes que passaram pela 
feira no dia da abertura, particularmente os jovens, que 

-

-

-

Alentejo, realçou o papel determinante destes certames 

-

-

-
-

-

e à dança, com destaque para os grupos corais de Viana, 

Almada, as Danças do Concelho e o Grupo de Cantares 



-

iguarias, de onde se destacam os ex-libris do concelho, o 
-

º ano consecutivo decorreu o Concurso de Doçaria 
-

º lugar com o Bolo de Santo Agos-

de Mariana Nunes, de Viana do Alentejo, com Delícia de 
º

ainda o Grupo Musical Banza que encerrou, no domingo, 
ª 

ª 

27

Algumas das iguarias presentes na Mostra

A Vila de Alcáçovas voltou a ser, mais uma vez, a capital da doçaria conventual e palaciana do concelho, 
entre os dias 6 e 8 de dezembro. Pela Mostra de Doçaria que se revelou um êxito, passaram centenas de 
pessoas para provar o que de melhor se faz nesta área, ou para assistir ao programa cultural que abarcou 
danças e cante da terra e vizinho e muita música popular.
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Cultura

-

-

-
tivadas e que em tempos foram uma fonte de emprego 

-

-

-

a entrar em contacto com antigos trabalhadores para a 
-

tradicionalmente com a entrega de medalhas de honra 

-

-

-
fender o património material e imaterial da freguesia de 

-

um estímulo para que continuem a trabalhar por muitos 

-
nicipal em continuar a cooperar  na medida das suas pos-

cipal, António Sousa, salientou que o executivo terminou 

-

com o movimento associativo do concelho e com outras 

-

Raid BTT, organizado pelo Grupo Cultural e Desportivo 



candidatura a património cultural e imaterial da humani-

-

de uma candidatura da arte chocalheira a integrar a lista de 
salvaguarda urgente do património cultural imaterial da hu-

-

Silva considera que 
Assinatura do protocolo

29

-

 utilizadores nas Bibliotecas, 

  

- Acesso à internet

- Arquivo Histórico Municipal

 

A Assembleia Municipal de Viana do Alentejo aprovou no 

Recorde-se que, desde sempre, o concelho de Viana do 
Alentejo teve no cante alentejano uma das suas principais 

-

para valorizar e divulgar o cante alentejano um pouco por 

nível municipal, numa altura em que se regista uma forte 

Grupos Corais do Concelho



-

espontaneamente, conforme as vontades locais, nas mais 

-

Muitas das mais antigas associavam indivíduos da mesma 
-

 que os membros de cada 

-
-

-

-

sedeados em igrejas catedrais, na matriz de uma locali-
dade, em igrejas paroquiais, em igrejas conventuais ou 

-

nomeadamente as relacionadas com a vida do santo pa-

de culto, as confrarias administravam bens de diversa na-

-

doadores, as confrarias mandassem dizer missas por sua 

confrarias, imbuídas do mesmo espírito religioso, mas cri-

30
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-
das pelo reino e com uma estrutura organizacional mais 
complexa e um património mais vasto, que procuravam 

-

e que estas, nas localidades onde foram criadas, se tor-
, sendo que as mais 

surgidas na Época Moderna  asseguravam, de acordo com 
-

Santíssimo Sacramento, a Confraria de Nossa Senhora 

-

cinco – tendo em conta o número reduzido de habitantes 

uma confraria era uma forma de enquadramento social, 
de garantia de um apoio na doença, na velhice e na morte 
e de estabelecimento de uma rede de contactos que po-

-

confrarias de Aguiar permitiam, assim, diversas possibili-

-

No Arquivo Histórico Municipal encontramos, ainda hoje, 

algumas destas confrarias e do seu funcionamento, em-

um livro de receita e despesa desta mesma confraria para 

Origem e Formação das Misericórdias 

 Memórias Paroquiais, º 

Inventário Artístico de Portugal: Distrito de Évora: 
Concelhos de Alandroal, Borba, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de 
Monsaraz, Viana do Alentejo e Vila Viçosa,

As Vésperas do Leviathan: instituições e 
poder político (Portugal, séc. XVII)

-
sa da confraria de Nossa Senhora das Candeias que abarca 

livro de registo da receita e da despesa com a vacaria das 

-
-

socialmente os sujeitos que pertenciam a esta confraria e, 
em sentido mais amplo, alguns dos indivíduos que com-

Aguiar , considerou o visitador que o gado das confrarias, 
que era o seu principal rendimento, se achava disperso 

tesoureiros e alguns deles, no ano em que exerciam o 
-

que para o gado de todas as confrarias haja um só te-
soureiro, diferente dos tesoureiros de cada uma delas, que 

-

Arquivo Histórico Municipal, de registo da receita e da 

que, no momento da visita, se tenha reforçado a determi-

-

-
tintas e integradas na Santa Casa da Misericórdia de Vi-

-

-

 

º 

11 - Arquivo Histórico Municipal de Viana do Alentejo, Matriz de Nossa Se-
nhora da Assunção de Aguiar, Livro de Visitações, 1753-1791.



-
-

juntam lateralmente duas cruzes e, por cima e por baixo, 

chancelas com que se validavam, sobre lacre ou cera, os 

-
-

-
O Estudo 

-

de uma expressiva comunidade judaica que se manteve, 

que muito do repovoamento que se seguiu à reconquista 

-

sobre eles um melhor controlo, ao mesmo tempo que 
os emergentes povoados podiam tirar partido das suas 

História

32

se guardam hoje algumas memórias, a mais expressiva e visível de todas, sem dúvida, alguns dos 

AS ARMAS DA VILA DE VIANNA DE FOXEN



-
tra desenhada em bons caracteres maiúsculos romanos, 
esculpidos a cinzel na pedra, o que indicia fabrico antigo, 

ginalmente esta pedra estaria colocada em algum lugar 

Nessa altura decidiram os vereadores e juízes de Viana 
mandar gravar-lhe a data em que tiveram início as obras, 

-

a penas a data mais pequena e que depois, visto o trabalho 
de longe, se achou aquela diminuta e se tenha mandado 

-

com o propósito evidente de apagar o que quer que ali 
tenha sido primitivamente escrito e de o substituir pela 

de pouco engenho e arte…
Viana do Alente-

jo

-
valho da Costa, na sua recorrentemente citada 
Portugueza… ainda menciona esta Viana como a Vila de 
Viana apar de Evora

Viana de Alem-
Tejo. -

Vocabulario 
Portuguez & Latino…, a ela se volta a referir como Vian-
na de Alvito
Caetano de Sousa, no Agiologio Lusitano, chama-lhe Vian-
na da Provincia de Alemtejo

-

-

Viana apar de Alvito e Viana apar de Évora, 

chancela, em bronze, que servia para autenticar os docu-

poucos selos concelhios antigos que conseguiu chegar 

-

-

contamos ainda voltar no próximo Boletim, altura em que 

33

-
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-
mentos de turismo devido aos fatores que o motivam e 

lhares de pessoas praticam este tipo de turismo, motivadas 

a considerar o , um 
-

-
-

como parte integrante de um vasto conjunto de recursos, 
relacionados com o património cultural monumental do 
concelho, o assume-
s e como um recurso que, aliado a outras componentes cul-

-
volvimento regional do concelho, com base numa aposta 

 

-

visitantes conhecer a riqueza patrimonial e cultural do 

-

Stand promocional do Município



novembro, e que contou com a presença de milhares de 

-

suas culturas, pelo que o nosso concelho esteve represen-
tado na zona institucional do certame num espaço dedi-
cado ao Alentejo e que contou com a presença de outros 
municípios e entidades regionais, numa iniciativa conjunta 

certame, tendo-se recorrido a diversas peças de olaria, a 
chocalhos e ao seu processo de fabrico para embelezar o 
espaço dedicado a Viana do Alentejo, promovendo-se as-
sim os nossos ofícios tradicionais e dando a conhecer aos 

os queijos da Queija-

Morita, as compotas do Sabores do Monte e os doces e bo-

representa uma oportunidade para as nossas empresas da-
rem a conhecer os seus produtos na expetativa de proporcio-

-

que de melhor existe no concelho de Viana do Alentejo, 
promovendo-se a cultura, a gastronomia, o património e as 

-

ª ª 

da Romaria a Cavalo que liga os concelhos da Moita e de 

grande interesse por parte do público, nomeadamente de 

-
mente representada pelos dois Municípios para promover 

35



-

-
-

Viana do Alentejo, o mesmo relatório aponta para uma 

-

.º 

36

-

-

-
pal de Viana do Alentejo espera, desta forma, alcançar a 

-
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-

- Se um cano rebentar chame de imediato um canali-

-

- Quanto tiver pouca quantidade de roupa lave-a à 

- Se lavar a loiça manualmente utilize a bacia do lava-

-

-
ana do Alentejo procedeu a mais uma campanha de des-

-

-

n.º

-



-
-

-

-

-

Determinadas características de comportamento e mor-

sementais com todas as características escolhidas origi-

-

adaptando as características morfológicas e sobretudo 

resumimo-nos a determinadas e escassas patologias e 

-
-

-

primeiros sinais de mau estar de algum dos animais que 

-

ª

38



Como se vivia permanentemente nos montes e aqueles 
eram assento de lavoura, tinham bastantes famílias com 
os seus alojamentos, neles havia que ter um apoio à lide 

havia um moinho movido a vento ou uma azenha movida 

uma percentagem do material fornecido – a maquia – ou 

A farinha do trigo era levada para o monte e guardada em 

A farinha era posta em alguidares de barro vermelho vi-
-

-

-
porado, era composto por uma cúpula fechada, como que 
uma semiesfera com base lisa e uma porta quadrada, e 

introduzida a lenha que arderia o tempo e quantidade 

A dosagem da velocidade de arder da lenha era feita pela 

costas do forno - o ouvido – feita com uma pedra ou um 

A boca do forno tinha uma chapa de ferro ou o fundo de 

nos tabuleiros compridos de madeira, com um pano bran-
-

vavam um cobertor por cima para os manter quentinhos 
e evitando o seu endurecimento pois a sua armazenagem 

-

Hoje pouco se usam os fornos de lenha, mesmo onde a 

39



-
-

nicípio de Viana do Alentejo realizou-se no passado dia 

esclarecimento sobre os direitos do consumidor destina-
da ao público em geral, que visou alertar e sensibilizar a 

-

-
-

esclarecer e apoiar os munícipes no que toca aos direitos 

40

rial no Concelho de Viana do Alentejo, fruto de um proto-
colo de parceria celebrado entre o Município de Viana do 

-

Considerando os processos contratualizados durante este 
período de tempo, o valor global concedido pela Caixa de 

-

-
das pelo Tribunal de Contas sobre este apoio, os serviços 

-
-

Apresenta-
dos

Aprovados Contratuali-
zados

Desistentes

Data º -
-

mentos

-

-

De novem-

a dezembro 

Atendimentos personalizados e 
individuais a munícipes de Viana do 

Alentejo



-
-

ça, cintos porta ferramentas, joelheiras, viseiras, óculos de 

Analisados os resultados em termos de índice de acidentes 

Construir mais segurança e saúde no trabalho, com uma 
-
-

dos que, a longo prazo, se torna uma mais-valia para o 

-
carada como uma obrigatoriedade legal, deve constituir 

-
dentes de trabalho, sendo que temos apostado naquelas 

-

41

reinserção no mercado de trabalho.

-
 

-

-

cura de emprego.

Acidentes de Trabalho no Município
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de Viana do Alentejo foi criado com o objetivo de desfrutar do prazer de 

da Direção, que agrega pessoas de várias classes sociais que partilham o 
mesmo gosto.
Um hobbie dispendioso que não trava as ambições do Grupo que, a médio 
prazo, tem como projeto restaurar a pista municipal para acolher provas 
de todo o terreno.

Há 9 anos a desfrutar do prazer de andar de moto

do Alentejo, no entanto, devido a diversas vicissitudes, 

criaram o Grupo Motard com o objetivo de desenvolver 

vez que, o nome escolhido era Grupo Motard de Viana 

dia, somos tratados pelos colegas de outros moto clubes 

-

e lemento masculino tentamos sempre cativar o feminino 

-

-



-

-
-

ra vez que temos uma sede nossa, inaugurada no ano 

permite-nos, por exemplo, juntar todos os sócios numa 
-

ligadas ao todo o terreno e, aproveitando a pista munici-

provas eram realizadas em terrenos cedidos pelos pro-

brincadeira, um encontro de motorizadas antigas, que in-

motas antigas e cilindradas mais baixas para que, aquelas 
-

-
torizadas que os pais e os avós possuem, para puderem 

considerado um luxo e com a crise que atravessamos al-

o evento da Autarquia porque muitas pessoas participam 
no nosso encontro e, ao mesmo tempo, de sermos ajuda-

-

-

-
-

provas de todo o terreno e para que chame pessoas ao 

ª -

com diversas atividades e efetuar, ao nível do mundo mo-

Nº 

Alentejo
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º 



Caros Munícipes

-

de setembro passado, e deixar aqui a promessa que tudo 
faremos pelo desenvolvimento da nossa vila e bem-estar 

de melhorar alguns aspetos que consideramos funda-

Rossio e no espaço envolvente ao depósito de modo a 

-

-

-

-
rior executivo, uma vez que, faltava ainda colocar reboco, 

-

-

Aproveitamos este espaço para informar, mais uma vez, 

º º -
-

-
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Caros Munícipes

-

-

-

disfrutou de um óptimo convívio em mais um espaço criado 

º Batismo de 



e desejada, que se revelou um grande sucesso, demonstrado 

recida a todos os que quiseram estar presentes, deram o 

-

tantos quilos de castanhas assaram, resta-me deixar o meu 

A todos os Munícipes, os nossos melhores cumprimentos

45

Caros Munícipes

económica complexa, a qual nos sujeitou a muitas limi-

Ao longo desse período, fomos informando os nossos 

mensagem que tudo faríamos para que o nosso programa 
eleitoral fosse cumprido e que os nossos munícipes con-

assim que aconteceu e queremos continuar o nosso tra-
balho, melhorando os aspetos, onde consideramos exis-

-
mos apoiar os mais desfavorecidos e transmitir-lhes al-

se faz com a entreajuda, o investimento e a coragem de 

nestes tempos e pretendemos dar resposta, tanto quan-

to possível aos problemas da nossa freguesia, servindo a 
-

-

-
-

serviços de limpeza e proporcionar aos nossos munícipes 



46

 

Ouço Florbela sinto e grito, 

Luto como Bocage pela liberdade;

Aprendo em Pessoa a meditar

De Camões recordo a história

 Com orgulho, caminho percorrido;

Lavro poemas de memória

…sobre real ou mito

Que à mente é servido.

Sebastião da Gama em devoção, 

De ramo em ramo, falou com a Serra;

Torga ilustrou a Natureza

No mais sublime que encerra.

Zeca Afonso, cantando, deu lição 

São luzes que acendem a chama – 

Paixão

Contra cobiça do destino

Que vêm a vida beijar

…voz timbrada, do Povo, em hino

Trazendo à poesia o sonhar.

Ceifeira alentejana, 

De tão lindos olhos

Tens a pele morena

Ceifas trigo aos molhos

Durante toda a semana

De foice na mão, 

E de lenço traçado, 

O marido a seu lado

E os dois lá vão.

Depois do trabalho,

Com o seu corpo franzino

Caminha pelo atalho

E aos olhos do marido

Mais parece um galho

O seu sorriso não engana,

Sob o sol doirado 

De linguagem profana

E de rosto queimado

Ceifeira alentejana

Ceifeira Alentejana

De estalo nos dedos, 

Passeias pela rua, 

Afugentas os medos, 

Embalas a lua!

De pé descalço,

Pé rijo no chão, 

Se há coisas que não faço,

É batê-los assim no chão.

Também ando pelas ruas, 

À procura de alguém,

Não são minhas, nem tuas, 

As vontades de ninguém!

És simples e desajeitado, 

És livre de tudo e nada,

Caminhamos lado a lado, 

Somos o ouro e a prata.

Com grandioso valor,

Que se vê em qualquer rua,

Oferecemos só amor, 

E sorrimos para a lua!



º 

º



abril | 2014

eventos

-

abril | 2014eventos

-

-

a alcançar a eternidade.

-

-

-
-

-

-

-

em Viana do Alentejo.

-

-

tecnologias para o progresso da Humanidade. 



Museu do Papel

-

wana Patrícia Pereira

-

Viana do Alentejo

-

Viana Alentejo

Candeias

Goldeneye Horseland



-

-

-
cal, indicado na fatura de eletricidade
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Câmara Municipal de Viana do Alentejo

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 




