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EDITORIAL

Caros Munícipes,

Como se sabe, este executivo municipal entrou em funções em outubro de 
2009. Desde essa data foram realizados muitos trabalhos em Aguiar e alguns 
investimentos, entre outros:
- A requalificação da vala entre o campo de futebol e o Bairro do Poceirão, 
que melhorou a drenagem de águas pluviais e limpou o respetivo espaço;
- A requalificação da Escola Primária, que teve uma intervenção no te-
lhado, a colocação de uma vedação no exterior, melhoria do sistema de 
escoamento de água da chuva no pátio do recreio, a construção de novos 
sanitários, ligação entre os pátios e muito recentemente a instalação de ar 
condicionado na cantina, assim como a instalação de um termoacumulador 
na cozinha;
- As melhorias no Jardim de Infância, através da pavimentação do recinto do 
recreio e a colocação de um novo Parque Infantil;
- A criação de zona de estacionamento no Bairro da Fazenda da Anta;
- A aquisição de um novo Parque Infantil para o Jardim da Cooperativa;
- O início da construção de uma nova sede para a Associação Desportiva dos 
Caçadores e Pescadores de Aguiar, uma obra que está a ser realizada pelos 
sócios e simpatizantes da Associação, com o apoio do Município;
- A instalação de Fibra Ótica em vários edifícios com utilidade pública, no-
meadamente, o Jardim de Infância, a Escola Primária, a Biblioteca e a Junta 
de Freguesia, melhorando significativamente as comunicações; 
- O arrelvamento sintético do piso do Campo de Jogos Edgar Afonso e a 
cons trução de novos balneários, em resultado da assinatura de um Con-
trato de Desenvolvimento Desportivo entre o Município e o Grupo Cultural 
e Desportivo de Aguiar. A propriedade do referido Campo de Jogos passou 
para a tutela do Desportivo de Aguiar com o apoio da Autarquia.

Paulo Manzoupo
vereadormanzoupo@cm-vianadoalentejo.pt
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Investimentos em Aguiar

Depois de todos estes investimentos, surge finalmente a possibilidade de construir o Centro Social de Aguiar. Este pro-
cesso foi iniciado logo no 1.º mandato (2009-2013), através de reuniões com o executivo da Junta de Freguesia, com a 
população, com os Projetistas e com alguns Técnicos do Município. Após consenso acerca da opção do investimento, 
foram elaborados os projetos, ficando a aguardar a abertura dos Avisos de Candidatura a Fundos Comunitários. E surge 
agora a possibilidade de concretizar a Candidatura, pretendendo-se que seja submetida ainda durante o mês de julho. 
Considero tratar-se de um investimento há muito aguardado pela população de Aguiar e que será muito útil, particular-
mente para as camadas mais jovens, mas não só. Na página seguinte poderão obter mais informações sobre o mesmo. 
Evidentemente que também ficamos muito satisfeitos por ver que no nosso Concelho estão a decorrer alguns inves-
timentos materiais importantes, uns da responsabilidade do Município, como é o caso da Requalificação do Centro 
Histórico de Viana do Alentejo (2.ª fase) e da Requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas (1.ª fase), outros da respon-
sabilidade de outras entidades, como é o caso da Requalificação do Santuário de Nossa Senhora D’Aires e da Requalifi-
cação do Convento do Bom Jesus. 
Estas obras, para além dos “benefícios diretos”, têm também efeitos francamente positivos na economia local e empre-
gam, nas suas empreitadas, trabalhadores do Concelho.  

O Vereador da Câmara Municipal
Paulo Manzoupo

PS: A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade um Voto de Congratulação, apresentado pela Bancada do Par-
tido Socialista, pelo (re)surgimento do Grupo Coral de Aguiar, felicitando os novos cantadores, ensaiadores, familiares, 
a Associação dos Amigos Aguiarenses e a população em geral. Reforço aqui as minhas felicitações ao Grupo Coral de 
Aguiar pelo seu (re)surgimento, que mantém a génese e o espírito do extinto e saudoso Grupo Coral de Aguiar. Reforço 
também as minhas felicitações a todos os Grupos Corais do Concelho. 
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No sentido de esclarecer a população sobre o encerra-
mento da Estação dos CTT de Viana do Alentejo, o SNTCT 
– Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e 
Telecomunicações e a comissão de trabalhadores, em par-
ceria com o Município de Viana do Alentejo promoveram 
no passado dia 5 de julho, pelas 21h30, no Salão Nobre da 
Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, uma sessão de 
esclarecimento.
Os CTT – Correios de Portugal, S.A. pretendem encerrar a 
Estação de Viana do Alentejo transformando-a num Posto, 
retirando-lhe serviços essenciais à população com reper-
cussões em toda a atividade económica local.
O Município de Viana do Alentejo manifestou-se frontal-
mente contra esta decisão dos CTT e, desde novembro 
passado, tem vindo a envidar todos os esforços junto de 
diversas entidades para que os serviços se mantenham. As 
entidades atrás referidas foram nomeadamente os CTT,  a 
ANACOM, os grupos parlamentares, a Secretaria de Esta-
do das Infraestruturas, a DECO, a Comissão de Economia, 
Inovação e Obras Públicas, a Provedoria de Justiça e a 
Unidade de Missão e Valorização do Interior.
O Executivo mostra-se contra a redução de serviços pres-
tados às populações devido a um conjunto de fatores, en-

tre os quais, a ausência de transportes públicos e o facto 
de uma parte considerável da população ser idosa e não 
ter recursos económicos para fazer face a esta situação.

O Município garante que irá continuar a desenvolver to-
dos os esforços para denunciar esta situação exigindo às 
entidades competentes que assumam as suas responsa-
bilidades na resolução de um problema que afeta todo o 
interior do país.

Sessão de esclarecimento sobre encerramento dos CTT em Viana

O projeto do Centro Social de Aguiar foi candidatado este 
mês de julho ao Alentejo 2020 - Programa Operacional da 
Região Alentejo, no âmbito dos Investimentos na Área dos 
Equipamentos Sociais.
Orçada em mais de 900.000 mil euros, a obra que ocu-
pará uma área de mais de 1000 m2 visa a criação de um 
equipamento social, cultural e desportivo que irá permitir 
a prática desportiva, o acesso a informação e promoção 
da leitura, um gabinete de apoio social e a promoção de 
atividades recreativas e culturais.
O projeto inclui um pavilhão com áreas de apoio de bal-
neários, uma biblioteca e um espaço destinado ao volun-
tariado, para além de espaços comuns como o apoio das 
instalações sanitárias, café e outros espaços.

Centro Social de Aguiar já foi candidatado a Fundos Comunitários



A conclusão da 1ª fase da requalificação do Centro His-
tórico de Alcáçovas está prevista para o próximo mês de 
agosto.

Os trabalhos que envolvem a escavação das ruas estão, 
porém, já terminados com a ligação das infraestruturas 
das ruas do Paço, dos Ciprestes, Nova, dos Sevilhanos (tra-
vessa e rua) e dos Aflitos, à Rua do Relógio.

Recorde-se que a obra está orçada em 1 milhão e 100 mil 
euros, no âmbito do novo Programa Regional Alentejo 
2020, inserido no PAMUS – Plano de Ação da Mobilidade 
Urbana Sustentável.

Apesar dos constrangimentos que este tipo de obras pro-
voca no dia-a-dia das nossas populações, é de salientar e 
agradecer a compreensão, paciência e boa vontade que 
todos os munícipes demonstraram, desde o primeiro dia, 
conscientes da urgente necessidade destes trabalhos.

Obras do Centro Histórico de Alcáçovas prontas no verão
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Estão praticamente concluídas as obras da segunda fase 
da requalificação do Centro Histórico de Viana do Alente-
jo, faltando apenas pequenos ajustes.

A intervenção implicou, sobretudo, a substituição das 
muito degradadas redes de saneamento e de fornecimen-
to de água potável nas zonas intervencionadas. Os pavi-
mentos betuminosos foram, igualmente, substituídos por 
pedra de calçada granítica, tendo de um lado da rua uma 
passadeira lajeada que permite uma melhor circulação 
pedonal. 
Para além da Rua das Escadinhas, os trabalhos desta se-
gunda fase do projeto incidiram ainda sobre um grupo 
de artérias que envolvem a zona do Castelo. O Largo de 
São Luís bem como as travessas do Relógio e das Torres 
mantiveram o empedrado antigo.

A intervenção está avaliada em cerca de 1 milhão e 200 
mil euros, num investimento candidatado no âmbito do 
Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alen-
tejo 2014/2020. 

O Município agradece a compreensão de todos os muníci-
pes ao longo deste processo, que no final irá trazer bene-
fícios para a população e todos aqueles que nos visitam.

Obras no Centro Histórico de Viana do Alentejo quase concluídas
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O concurso para o projeto do Circuito Hidráulico de Via-
na do Alentejo e o respetivo Bloco de Rega será lançado 
até final do ano. A informação foi avançada pelo Presiden-
te do Conselho de Administração da EDIA – Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., José 
Pedro Salema, no decorrer do VI Encontro de Empresários 
do Concelho de Viana do Alentejo que teve lugar dia 28 de 
junho, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas.

O mesmo responsável garantiu que a consignação da em-
preitada está prevista para o ano de 2019, estando a entra-
da em funcionamento do circuito prevista para o verão 
de 2021.

De salientar que o projeto do Circuito Hidráulico de Viana 
do Alentejo e o respetivo Bloco de Rega tem como finali-
dade beneficiar uma área de 4608 ha situado, na sua gran-
de maioria, a norte de Viana do Alentejo e permitindo a 
prática de culturas de regadio.

O projeto abrange áreas dos concelhos de Alvito (Alvito e 
Vila Nova da Baronia), Viana do Alentejo (Aguiar, Alcáço-

vas e Viana do Alentejo) e Évora (União de Freguesias de 
N.ª Sr.ª da Tourega e N.ª Sr.ª de Guadalupe).

O Concelho de Viana do Alentejo será aquele que terá 
uma maior área beneficiada pelo Bloco de Rega, cerca de 
68% da área, seguindo-se Évora, com 17%, e Alvito, com 
15%. Também em número de prédios, os concelhos de Al-
vito e de Viana do Alentejo apresentam uma maior per-
centagem, 50% e 46% respetivamente.

A água para rega será retirada do Reservatório da Baronia 
que já existe e será conduzida pelo Sistema Elevatório de 
Viana do Alentejo (a construir), até ao Reservatório de São 
Miguel, que também terá que ser construído.

Daí, e após a filtração da água, a rede de rega é alimenta-
da por uma conduta principal que irá regar cerca de 452,9 
ha no concelho de Alvito. A rede de rega secundária irá 
regar 371 ha a norte de Vila Nova da Baronia e 3764 ha, a 
noroeste de Viana do Alentejo, que constitui a mancha de 
rega principal.

Alqueva - Concurso do Circuito Hidráulico de Viana ainda este ano
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Numa aposta de descentralização dos serviços públicos, 
o Projeto Espaço Cidadão Móvel percorreu, no passado 
dia 28 de maio, as três freguesias do concelho de Viana 
do Alentejo, com o objetivo de diversificar os meios de 
acesso dos serviços públicos pelos cidadãos, desde a se-
gurança social à justiça, passando também pela saúde e 
pelas finanças.
Estas unidades móveis que pretendem chegar mais perto 
dos cidadãos dispõem de mais de 140 serviços de diferentes 
entidades públicas, num único local, como a marcação de 

consultas, renovação da carta de condução, emissão do 
registo criminal, informação sobre prestações sociais da 
segurança social, emissão de certidões e entrega de des-
pesas médicas da ADSE para reembolso, entre outros.
As carrinhas estão informatizadas e contam com dois téc-
nicos por cada unidade móvel. 

Recorde-se que este projeto do Governo foi lançado no 
ano passado e resultou da necessidade de apoiar, reforçar 
e ajudar as populações vítimas dos incêndios de outubro.

Espaço Cidadão Móvel visita concelho de Viana do Alentejo

Município assume a presidência do Conselho Fiscal da AptCVC
Os Municípios fundadores da Associação Portuguesa de 
Cidades e Vilas com Cerâmica (AptCVC) reuniram-se no 
passado dia 29 de maio, na Casa do Barro - Centro In-
terpretativo da Olaria de São Pedro do Corval, no con-
celho de Reguengos de Monsaraz, para uma reunião de 
trabalho.
Na agenda esteve a tomada de posse por parte dos Órgãos 
Sociais, com Viana do Alentejo a assumir a presidência 
do Conselho Fiscal da AptCVC, bem como o processo de 
adesão da associação portuguesa ao Agrupamento Inter-
nacional de Cidades e Vilas Cerâmicas (AeuCC).

Na sessão de trabalho os membros presentes efetuaram 
um balanço das atividades inseridas na iniciativa “Bom 
Dia Cerâmica”, no qual foram referenciados a apresen-
tação pública do “Projeto Turístico do Património Oleiro 
de Viana do Alentejo”, realizada no passado dia 20 de 
maio, bem como a exposição “Faces da Pintura Cerâmica 
de Viana do Alentejo”, inaugurada no passado dia 1 de 
junho, no Castelo de Viana do Alentejo, e que estará pa-
tente ao público até 26 de agosto.
Foram ainda abordados outros assuntos de natureza di-
versa, associados à organização da associação.
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O Município de Viana do Alentejo, membro fundador da 
Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, é 
um dos parceiros do Grande Prémio de Portugal Nacional 
2 que foi apresentado no passado dia 5 de junho, em Vila 
de Rei, e que contou com a presença da Secretária de Es-
tado do Turismo, Ana Mendes Godinho. 
Um projeto de dimensão internacional desenvolvido no 
âmbito da Associação de Municípios da Rota da Estrada 
Nacional 2 e organizado pela GlobalSport que percorrerá 

aquela que é a maior estrada da Europa e a terceira maior 
do mundo, a mítica Estrada Nacional 2 que liga Chaves 
a Faro, atravessando 35 municípios, num total de 738 
quilómetros.
A apresentação da prova, que se realiza de 18 a 22 de julho, 
e que terá como diretor desportivo Cândido Barbosa, um 
dos melhores ciclistas da história do ciclismo nacional, 
contou com a presença dos ciclistas João Matias, Joni 
Brandão, Rui Vinhas e Raúl Alarcon.
A prova conta com o alto patrocínio da Presidência da 
República e o envolvimento de cerca de 30 municípios. 
São também parceiros do projeto a Federação Portuguesa 
de Ciclismo e a União Ciclista Internacional.
O Grande Prémio de Portugal Nacional 2 não é apenas 
uma prova de ciclismo, mas também a oportunidade de 
mostrar e dar mais visibilidade a todo o território, na 
pers petiva turística, cultural e de desenvolvimento local.

Grande Prémio de Portugal Nacional 2

Arte Chocalheira de Alcáçovas no Palácio de S. Bento
A arte chocalheira de Alcáçovas marcou presença nos jar-
dins do Palácio de São Bento, em Lisboa, residência oficial 
do primeiro-ministro, nos festejos das comemorações do 
25 de abril, através da empresa Chocalhos Pardalinho, dos 
mestres chocalheiros, Guilherme Maia e Francisco Car-
doso.
Do vasto programa comemorativo destaque para a pro-
moção e valorização dos produtos regionais do interior 
do país, bem como as manifestações classificadas pela 
U nesco como Património Cultural Imaterial, como o 
fado, o cante alentejano, os chocalhos e os bonecos de 
Estremoz.

O Presidente do Município de Viana do Alentejo, Benga-
linha Pinto, também esteve presente nos Jardins do Palá-
cio de São Bento, a convite do Primeiro-ministro António 
Costa.
Durante a tarde milhares de visitantes tiveram a opor-
tunidade de conhecer alguns espaços do Palácio de São 
Bento que, habitualmente, não estão abertos ao público.
Recorde-se que a arte chocalheira, uma manifestação cul-
tural que tem em Alcáçovas a sua maior expressão na-
cional, foi inscrita em 2015 na Lista do Património Cul-
tural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente 
da UNESCO.



O Instituto Português do Desporto e Juventude I. P. 
Alentejo – IPDJ em parceria com o Município de Viana do 
Alentejo promoveu no passado dia 3 de maio, no Cinete-
atro Via nense, uma sessão informativa dirigida a clubes, 
associações e outras entidades sobre vários programas de 
apoio, entre eles o PRID – Programa de Reabilitação de Ins-
talações Desportivas, o PNDpT – Programa Nacional de 
Des porto para Todos, o RNAJ – Registo Nacional do Associ-
ativismo Jovem, o Voluntariado Jovem para a Natureza e as 
Florestas, o Projeto Geração Z, os projetos ligados à Saúde, 
com destaque para o Programa Cuida-te e Sexualidade em 
Linha; o Empreende Já e ainda o Projeto 70 já – A entrada 
para os teus direitos!.(Para mais informações consulte o 
site www.ipdj.pt)
A sessão contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, do Di-
retor Regional do IPDJ Alentejo, Miguel Rasquinho, e da 
Técnica da ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional 
do Alentejo, Paula Sofio.
Bengalinha Pinto afirmou que o Município pretende com 
esta iniciativa “apoiar as associações e entidades do conce-
lho e ser um agente facilitador e proactivo no âmbito dos 
apoios disponibilizados pelas várias organizações, como é 
o caso do IPDJ”. O autarca revelou que o Município trans-
fere em média anualmente para as associações “mais de 
300 mil euros”. Para ajudar as associações a instruir al-
guns processos de candidatura, o Município de Viana do 
Alentejo vai contar com o apoio da ADRAL.

O Diretor Regional do IPDJ Alentejo, Miguel Rasquinho elo-
giou o trabalho do Município que “trouxe um Instituto 
Público para efetuar uma sessão informativa, sendo tam-
bém este um dos objetivos do IPDJ, estar mais próximo 
das autarquias”.  
Em cima da mesa esteve o PRID – Programa de Reabilitação 
de Instalações Desportivas que tem como principal obje-
tivo promover a requalificação das instalações desportivas 
ao serviço das populações, com destaque para a renovação, 
reabilitação e conservação e que está a ser aplicado pelo 
segundo ano consecutivo. O Diretor do IPDJ Alentejo re-
velou que entre todas as candidaturas apresentadas em 
2017, a melhor foi a do Grupo Cultural e Desportivo de 
Aguiar. Miguel Rasquinho congratulou-se com a candida-
tura cujo contrato programa considera que está “extrema-
mente bem feito” tornando fácil a sua aprovação, servindo 
de exemplo a outros clubes. Para 2018 o PRID disponibiliza 
1,5 milhões de euros para todo o país.
Foi também apresentado o PNDpT – Programa Nacional 
de Desporto para Todos que visa apoiar programas despor-
tivos que promovam a generalização da prática desportiva, 
recreativa ou competitiva (não federada), entendida como 
uma atividade determinante na formação e desenvolvi-
mento integral dos cidadãos e da sociedade em geral.
Por último, o Diretor Regional do IPDJ apelou ainda às as-
sociações para que efetuem o registo e a formalização das 
candidaturas através da plataforma http://candidaturas.
ipdj.pt.

Município e IPDJ juntos no apoio às associações e clubes do concelho
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Tiveram lugar no passado dia 12 de abril, as Cerimónias 
do Dia do Combatente, no Rossio de S. Brás, junto ao mo-
numento aos Combatentes da Grande Guerra, em Évora.
Das cerimónias fizeram parte as Condecorações aos Com-
batentes do Concelho de Viana do Alentejo, com a meda-

lha Comemorativa das Campanhas em África. Foram agra-
ciados com a referida medalha, José Tomaz Carmo Grou 
(com a legenda Moçambique 1966-68) e António  Joaquim 
Viegas da Silva (com a legenda Moçambique 1965-67.)

Combatentes do concelho condecorados 



No âmbito das Comemorações do 1º Centenário do Nasci-
mento de Tomaz Ribas, o Município de Viana do Alentejo, 
a Fundação Inatel e o PAGUS, com o apoio da Direção 
Regional de Cultura do Alentejo promoveram no passado 
dia 30 de junho, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, 
uma ho menagem a um vulto maior da cultura portugue-
sa do século XX.
Escritor, ensaísta, etnólogo, professor e crítico de dança e 
de teatro e autor de uma vasta obra de ficção de carater 
neorrealista, Tomaz Ribas nasceu em Alcáçovas em 1918 e 
viria a falecer em Lisboa, em 1999.
A cerimónia de abertura contou com a presença do Presi-
dente do Município de Viana do Alentejo, Bengalinha Pin-
to, do Presidente da Fundação Inatel, Francisco Madelino, 
da Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula 
Amendoeira, e do Diretor do PAGUS, Paulo Lima. 
Em cima da mesa estiveram o legado e memória de To-
maz Ribas, no qual marcaram presença, entre outros, Ale-
xandra Ribas, filha de Tomaz Ribas, Ana Rita Baeta Neves, 
bailarina e professora de ballet clássico, e Susana Sardo, 
etnomusicóloga.
Para assinalar esta efeméride, a Fundação Inatel lançou a 
obra póstuma “O teatro e a sua história” de Tomaz Ribas, 
prefaciada por Duarte Ivo Cruz e precedido por testemu-
nhos de diversas personalidades que com ele privaram, 

casos de João David Pinto Correia, Francisco Dacosta, 
António Vitorino d’Almeida, Maria Teresa Almeida Lima e 
Susana Sardo, entre outros.
A assinalar este momento foi ainda atribuído o nome de 
Tomaz Ribas ao auditório do Paço dos Henriques. 
Os momentos musicais estiveram a cargo do Grupo Coral 
Feminino Paz e Unidade de Alcáçovas, da Banda da Socie-
dade União Alcaçovense e do Rancho Folclórico da Casa 
do Povo de Paúl (Covilhã).

1º Centenário do nascimento de Tomaz Ribas assinalado em Alcáçovas
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Município procede à limpeza das bermas
O Município está, nesta altura, a proceder à limpeza das 
bermas das estradas municipais.
Estas ações que estão enquadradas pela legislação em 
vigor visam a prevenção de incêndios. 

Estão a ganhar forma os balneários do Campo de Jogos 
Edgar Afonso, em Aguiar, uma obra da responsabilidade 
do Grupo Cultural e Desportivo com o apoio do Município.

Para além dos balneários, a infraestrutura inclui um gabi-
nete médico, sala de apoio e instalações sanitárias desti-
nados ao público. 

Construção dos Balneários do GCDA

Continuam os trabalhos na futura sede 
dos Caçadores e Pescadores de Aguiar
As obras da futura sede da Associação Desportiva dos 
Caçadores e Pescadores de Aguiar estão a decorrer a bom 
ritmo. Os trabalhos estão a ser efetuados pelos sócios e 
simpatizantes do clube de  forma voluntária, aos fins-de-
semana, com o apoio do Município na aquisição dos ma-
teriais.

Colocação de relvado nas Piscinas de Viana
Antes do início da época balnear, o Município procedeu 
à colocação de relvado em algumas zonas da Piscina 
Municipal de Viana do Alentejo que devido às raízes das 
árvores ficou deteriorado. A intervenção incluiu ainda a 
colocação de vedação nova e o corte das sebes.

Bênção do Cemitério de Alcáçovas

Recentemente teve lugar a cerimónia de bênção da am-
pliação do Cemitério de Alcáçovas. Efetuada por traba-
lhadores do Município, a intervenção englobou a cons-
trução de esgotos domésticos e pluviais, saneamento, 
rede de águas e arruamentos. A obra permitirá fazer face 
ao problema da falta de espaço para as sepulturas.



Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular comemora 8 anos
O Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular 
Túlio Espanca/Universidade de Évora (UPTE/UÉ) comemo-
rou no passado dia 8 de maio, o seu 8º aniversário. A data 
foi assinalada no Cineteatro Vianense com um conjunto 
de atividades com destaque para a música e para o teatro.
Na sessão de abertura estiveram presentes o presidente 
da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bengalinha 
Pinto, o diretor da Universidade Popular Túlio Espanca/
Universidade de Évora, Bravo Nico, e representantes dos 
diversos polos da UPTE/UÉ.

Bengalinha Pinto frisou que o Polo de Viana do Alentejo 
tem vindo a crescer nos últimos anos quer em número 
de alunos, quer em número de professores. O autarca 
avançou ainda que o objetivo do projeto “é proporcionar 
aos alunos um envelhecimento ativo e com qualidade”. 
Já Bravo Nico referiu que a Universidade Popular Túlio 
Espanca “é a maior rede de educação popular do país, 
com 7 polos e mais de 1000 pessoas que participam em 
atividades regularmente no Alentejo”. 

A tarde foi dedicada às artes e à música com os Grupos 
de Teatro de Alcáçovas e de Viana do Alentejo a apresen-
tarem duas peças de teatro. Também a Tuna Popular do 
Polo de Viana do Alentejo da UPTE/UÉ e a Tuna da Univer-
sidade Sénior de Évora mostraram os seus dotes musicais 
desenvolvidos no âmbito do ensino não formal.

De salientar que no ano letivo em curso, para além do 
Clube de Saúde Sénior, os alunos do Polo de Viana do 
Alentejo dispõem de mais 9 cursos – Grupo de Teatro Sé-
nior, Curso de Língua Inglesa, Costura e Diversos, Oficina 
de Bordados e Costura, Conversas sobre Saúde, Informáti-
ca, Alfabetização, História e Cultura Local e ainda Saúde 
e Socorrismo. 
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Até 27 de julho estão abertas as inscrições para a “Praia Ida 
e Volta 2018”, uma iniciativa da responsabilidade do Municí-
pio de Viana do Alentejo, destinada aos munícipes das três 
freguesias.

A iniciativa, à semelhança de anos anteriores, tem como fi-
nalidade levar à praia de Troia munícipes do concelho que, 
de outra forma, não teriam a oportunidade de desfrutar de 
uma ida à praia.
As idas à praia decorrem em dois períodos: dias 6, 7, 8, 9 e 14 
de agosto para as freguesias de Alcáçovas e de Aguiar; dias  
16, 20, 21, 22 e 23 de agosto para as freguesias de Viana do 
Alentejo e Aguiar. 
A partida está marcada para as 6h45 em Aguiar, 7h00 em 
Viana do Alentejo e 7h15 em Alcáçovas, com chegada pre-
vista para as 15h00, exceto nos dia 9 e 23, cujo regresso está 
previsto para as 18h00. Os menores de 18 anos têm de ser 
acompanhados por um adulto e o encarregado de educação 
terá que assinar um termo de responsabilidade.
Os interessados podem efetuar a sua inscrição (número limi-
tado a 40 lugares para as freguesias de Alcáçovas e Viana do 
Alentejo e 10 lugares para a freguesia de Aguiar) no balcão 
municipal da Câmara Municipal de Viana do Alentejo e nas 
Bibliotecas de Aguiar e Alcáçovas.
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Município de Viana promove “Praia Ida e Volta 2018”

Para assinalar o final do ano letivo 2017/2018, as turmas de 
Saúde e Socorrismo e de História e Cultura local realizaram 
no passado dia 5 de junho, uma visita de estudo à cidade de 
Évora.
No dia Mundial do Ambiente, os alunos visitaram as insta-
lações da GESAMB, empresa responsável pela gestão e ex-
ploração do Sistema Intermunicipal de Valorização e Trata-
mento de Resíduos Urbanos do Distrito de Évora (SIRU). 
Durante a sessão de esclarecimento e posterior visita às ins-
talações, os alunos foram sensibilizados para as questões da 
reciclagem e reaproveitamento dos materiais.
Constituindo uma primeira abordagem a Frei Manuel do 
Cenáculo Vilas Boas, antigo Bispo de Beja e Arcebispo de 
Évora, uma das mais emblemáticas individualidades da nossa 
História e do colecionismo português, a visita à Biblioteca 
Pública de Évora (uma das mais antigas de Portugal, criada 
em 1805 com uma coleção estimada em cerca de 50 mil vo-
lumes bibliográficos, que presentemente detém direito de 
depósito legal) e ao Museu Nacional Frei Manuel do Cenácu-
lo (criado oficialmente em 1915, situado no antigo Palácio Ar-

quiepiscopal e em muito ligado às coleções pessoais de Frei 
Manuel do Cenáculo) permitiu dar a conhecer aos presentes 
as diferentes lógicas de organização da História enquanto 
Ciência Social, desde a preservação da Memória escrita (espé-
cies documentais) aos diferentes tipos de comunicação (obje-
to de exposição e linguagem expositiva).

Alunos do Polo de Viana do Alentejo
da Universidade Popular Túlio Espanca visitam Évora
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6ª Campanha solidária angaria produtos de higiene pessoal para idosos 
De 4 a 6 de maio teve lugar na Região Alentejo e Algarve, 
a 6ª Campanha Solidária “É tempo de Ajudar!” promovida 
pela Associação Coração Delta da Delta Cafés - Grupo Na-
beiro em parceria com o Município de Viana do Alentejo 
e o Intermarché local.
Durante a campanha foram recolhidos cerca de 330 produ-
tos de higiene pessoal entre creme gordo, gel de banho, 
champô, sabonete, pasta de dentes, escova de dentes, 

lâmina de barbear e desodorizantes destinados aos idosos 
mais desfavorecidos sinalizados pelas instituições sociais 
do concelho. 
A iniciativa contou com a colaboração de 8 voluntários 
que desenvolveram 22 horas de voluntariado através do 
Banco Local de Voluntariado do Concelho de Viana do 
Alentejo, e teve a parceria do Polo de Viana do Alentejo 
da Cáritas Arquidiocesana de Évora.

O envelhecimento é um processo natural e contínuo que é 
caracterizado pela diminuição das funções fisiológicas e das 
capacidades físicas, e que leva, muitas vezes, os idosos a fi-
carem dependentes de terceiros para realizar as Atividades 
da Vida Diária. A promoção do Envelhecimento Ativo procura 
manter a qualidade de vida dos idosos à medida que este 
processo de envelhecimento acontece. 
No Lar da Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas os 
utentes contam com duas áreas da saúde que visam auxiliar 
nesse âmbito: a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional. 
A Fisioterapia tem como objetivo manter e restaurar o movi-
mento e a capacidade funcional dos idosos. Para isso são utili-
zadas técnicas para promover o alívio da dor e a manutenção 
ou aumento da amplitude de movimento das articulações. 
São realizados exercícios para fortalecer os músculos e para 
manter ou melhorar o equilíbrio, a coordenação e a postura. 

São também feitos exercícios respiratórios para restabelecer 
a função pulmonar e aumentar a resistência à fadiga, muito 
presente na população idosa. Esta área de intervenção está 
também presente na recuperação de Acidentes Vasculares 
Cerebrais (AVC’s) e na recuperação após cirurgias, como nos 
casos de próteses da anca após fraturas. Visa ainda a ma-
nutenção da mobilidade e independência na marcha. 
A Terapia Ocupacional realiza avaliação e tratamento de in-
divíduos com disfunção física, mental e social. Utiliza técni-
cas terapêuticas integradas em atividades selecionadas con-
soante o objetivo pretendido, de modo a contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida dos utentes. Tendo em conta 
o declínio das competências ao longo do processo normal 
de envelhecimento, a Terapeuta Ocupacional na presente 
Mise ricórdia, intervém na área da reabilitação física, da 
saúde mental e psiquiatria. Realiza treino de Atividades da 
Vida Diária, como cuidados de higiene pessoal, banho, ves-
tir/despir e alimentação. É também realizada estimulação 
cognitiva, que consiste em exercícios de orientação, cálculo, 
memória, identificação e associação de imagens, entre ou-
tros.  
Estas duas áreas da saúde trabalham em conjunto diaria-
mente, podendo os utentes realizar sessões com ambas as 
profissionais. 

Fisioterapeuta Rita Arvana

Terapeuta Ocupacional Lília Revez do Brito

Envelhecimento Ativo no Lar da Santa Casa
da Misericórdia das Alcáçovas
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A família e a criança são dois pilares sobre os quais as-
senta a intervenção da CPCJ / Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens. Assim sendo, é pois natural que se lhes 
dedique uma atenção especial. Efetivamente, no mês de 
maio celebra-se o Dia da Família, e a CPCJ, uma vez mais, 
assinalou a data com a realização da III edição da “VIANA 
LIGHT WALK”, caminhada noturna.

A CPCJ de Viana do Alentejo em parceria com o NAV (Nú-
cleo de Apoio a Vítimas) e a Biblioteca Municipal de Viana 
do Alentejo, proporcionou, como já vem sendo tradição, 
um conjunto de atividades integradas na comemoração 
do Dia da Família. Para o efeito contámos com a colabo-
ração e apoio da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, 
Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, GNR / Guarda 
Nacional Republicana, Bombeiros Voluntários de Viana 
do Alentejo e GARE / Associação para a Promoção de uma 
Cultura de Segurança Rodoviária - ROAD PARK. O dia 

começou com a realização 
da II CÃOminhada, pelas 
10h da manhã. Na parte da 
tarde realizou-se a apresen-
tação do livro infantil “Que cores têm as tuas palavras?”, 
com a presença da autora, Susana Pedro.
Seguiu-se um período de animação dirigido aos mais 

novos, com jogos tradicionais, pinturas faciais, mode-
lagem de balões e carrinhos a pedais.
Pelas 21h deu-se início à 3ª Caminhada Nocturna, este ano 
sob o lema “Um passo pelos afetos, outro pela não vi-
olência”, seguida de uma largada de balões. Esta atividade 
contou com a participação de cerca de centena e meia 
de pessoas, que estoicamente, na sua maioria, não se dei-
xaram intimidar pela visita inesperada da chuva. 

Siga-nos em: www.facebook.com/cpcjviana/
CPCJ Viana do Alentejo

O mês de junho iniciou-se com um evento muito especial, 
já que no dia 2 do referido mês, a Associação Terra Mãe 
comemorou o seu décimo sétimo aniversário, juntamente 
com amigos, entidades locais, famílias e crianças que, juntos 
ajudaram a tornar este dia memorável. Foi um dia preenchi-
do por muita animação para as crianças e a atuação de músi-
ca ao vivo pelo grupo “Três e vários” durante toda a tarde, 
terminando o dia com um churrasco acompanhado de um 
excelente momento de convívio. 
No dia 13 de junho a Equipa Local de Intervenção (ELI) de Vi-
ana do Alentejo levou a cabo, a segunda edição da “Caminha-
da em Família”, no decorrer da Semana Cultural de Alcáçovas. 

A iniciativa contou com cerca de 
setenta participantes, entre crian-
ças, jovens e adultos. Percorreu-se 
um pequeno percurso que se ini-
ciou na sede da nossa Associação 
Terra Mãe e terminou no campo 
de futebol do Sport Club Alcaçovense. Já no campo de futebol 
foi hora de relaxar com uma aula de pilates direcionada para 
todas as idades. 
Ficou, mais uma vez, cumprido o objetivo de proporcionar 
às crianças e famílias um dia diferente de convívio e partilha 
entre estes e os elementos da ELI de Viana do Alentejo.

A Associação Terra Mãe
iniciou o mês de junho com o seu aniversário 

A Família e as Crianças



18

Relaxamento e Saúde

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 

*Este artigo não utiliza as normas do novo acordo ortográfico

No passado dia 9 de Junho de 2018, pelas 11h, no âmbito da 
Festa da Primavera, em Aguiar, foi realizada uma sessão 
denominada “Relaxamento e Saúde”. Participaram nesta 
atividade 16 pessoas, desde jovens, adolescentes e idosos 
que habitam nesta localidade. 
Esta sessão organizada pela UCC de Viana do Alentejo, 
foi dinamizada através do Treino Autogénico de Shultz. 
Este método de relaxamento permite que, através da au-
tossugestão de frases que descrevem sensações de peso 
e de calor, o relaxamento seja experienciado pelo corpo 
humano de cada participante, tendo efeitos a nível físico 
mas também a nível psicológico. 
Está cientificamente comprovado que o relaxamento traz 
inúmeros benefícios para a saúde física e mental, como: 
reduzir as tensões musculares adquiridas no dia-a-dia; o 
stress e a ansiedade; diminuir o sentimento de tristeza e 
de depressão; aumentar a capacidade de lidar com fatores 
stressantes; minimizar as perturbações relacionadas com 
o sono (insónias) e ainda ajuda a potenciar a paz interior 
e o bem-estar emocional.  
Esta sessão de Relaxamento foi agradavelmente bem re-
cebida pela população, sendo considerada por estes, uma 
atividade a repetir futuramente. 

Referências Bibliográficas: 
- Câmara, F. (2006). Treinamento Autógeno simplificado: um método de 
terapia integral. The International Journal of Psychiatry, 11(7).
- Schultz, J. (1967). O Treinamento Autógeno. São Paulo: E. M. Jou.

Elaborado por: 
Enfª Celeste Gomes

Aluna de enfermagem: Salomé Batista
UCC Viana do Alentejo

Saúde viana do alentejo | boletim municipal

Cerca de 140 pessoas participaram no passado dia 15 
de junho, em Alcáçovas, na Marcha da Mobilidade e da 
Saúde, uma atividade intergeracional que juntou partici-
pantes de todas as idades.
O evento surgiu por iniciativa dos alunos do curso “Con-
versas sobre Saúde” de Alcáçovas, promovido pelo Polo de 
Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca/
Universidade de Évora e contou com o apoio de diversas 
entidades locais.

Marcha da Saúde
junta várias gerações
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Os cerca de 330 alunos dos jardins-de-infância e 1º ciclo 
do concelho de Viana do Alentejo participaram, no pas-
sado dia 1 de junho, nas comemorações do Dia Mundial da 
Criança, que decorreram na Quinta da Joana, promovidas 
pelo Município em parceria com a CPCJ – Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens.
O dia prometeu um programa recheado de atividades que 
incluíram também um piquenique, onde não faltou a boa 
disposição e diversão entre os alunos das escolas do con-
celho. Ao longo do dia, para além de terem assistido ao 
espetáculo “A Princesa Ziah” apresentado pelo Era Uma 
Vez, Teatro de Marionetas, os mais pequenos tiveram à 
sua disposição um conjunto de atividades em sistema ro-
tativo que abarcaram insufláveis, estafeta de carrinhos a 
pedais, pinturas faciais e modelagem de balões, assegura-
dos pela NéRoCa Animações.
Depois de um dia repleto de atividades e muita brinca-
deira as crianças levaram para casa uma lembrança - uma 
mochila e o livro “Livro Água Doce, fluir com o rio” de Da-
nuta Wojciechowska e Joaninha Duarte - do Município de 
Viana do Alentejo e das Juntas de Freguesia do concelho.

O livro, cuja edição contou com o apoio do Município 
de Viana do Alentejo, pretende chamar a atenção para a 
importância e a urgência de proteger os cursos de água e 
os seus ecossistemas.
Para assinalar o Dia dos Irmãos, a 31 de maio, ainda foi 
entregue nesse dia, juntamente com as lembranças, um 
marcador de livros por parte do Município.

Município celebra Dia Mundial da Criança com muita animação

3º Festival Lumiére assinala fim do ano letivo
No passado dia 17 de junho, o Cineteatro Vianense foi 
palco, durante a tarde, do Festival de Curtas-metragens 
“Lumiére”. A iniciativa surgiu no âmbito do desenvolvi-
mento das atividades de enriquecimento curricular (AEC) 
e envolveu a participação de todas as turmas de 1º ciclo 
do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
A iniciativa, organizada pela Associação Tempos Brilhan-
tes, Município de Viana do Alentejo, Agrupamento de 
Escolas de Viana do Alentejo e Associação de Pais e En-
carregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar, 
destinou-se a toda a comunidade e visou a apresentação 
pública do trabalho desenvolvido em contexto escolar, 
bem como, assinalar o fim do ano letivo no âmbito das 
atividades de enriquecimento curricular.
O festival, para além do caráter socioeducativo teve uma 
vertente solidária. À entrada do Festival foi efetuada uma 
recolha de bens alimentares (águas, sumos, barras ener-

géticas, barras de cereais e enlatados) para os Bombeiros 
Voluntários de Viana do Alentejo.



Summer 2018 até 31 de agosto
Teve início a 25 de junho o Programa de Ocupação de 
Tempos Livres Summer 2018 destinado a crianças dos 6 
aos 13 anos.
Este ano assinala-se a 8ª edição de um programa que já 
registou perto de um milhar de inscrições ao longo das 
7 edições anteriores. Na primeira quinzena participaram 
26 crianças em Aguiar, 25 em Alcáçovas, 60 em Viana do 
Alentejo e 10 monitores.
O programa de ocupação de tempos livres procura ofere-
cer um conjunto de atividades diversificado, com destaque 
para a prática desportiva e para as atividades lúdicas e 
culturais, onde os mais novos podem desenvolver com-
petências pessoais e sociais. Entre as novidades na área 
das artes programadas para esta edição está o Atelier de 
Animação em 3D, que consiste na criação de um projeto a 

partir de uma história utilizando a manipulação de figu-
ras associadas à comunicação multimédia; o Summer Bass 
Drums com aulas de bombos; aulas de judo; workshops 
de comunicação e a realização de curtas-metragens.
As cinco quinzenas do Summer 2018 terminam a 31 de 
agosto com o Acampamento Summer End, na Quinta da 
Joana, que junta participantes das três freguesias do con-
celho.
O Programa Summer 2018 tem como entidades promoto-
ras a Câmara Municipal de Viana do Alentejo (programa 
de Aguiar e Viana do Alentejo) e a Junta de Freguesia 
de Alcáçovas (programa de Alcáçovas), contando com o 
apoio das Juntas de Freguesia de Aguiar e de Viana do 
Alentejo e de diversas entidades do concelho.
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No passado dia 11 de 
junho no âmbito da 
XXI Semana Cultural 
da Freguesia de Al-
cáçovas, a Associação 
de Pais e Encarrega-
dos de Educação da 
Escola Básica de Al-
cáçovas promoveu 
uma sessão dirigida a 

todos os alunos do 2º e 3º ciclo sobre quais as consequên-
cias das erradas atitudes/condutas dos jovens nas mais 
diversas ações do dia-a-dia e qual a sua implicação legal. 
Esta sessão teve uma duração de cerca de 1h30 e foi reali-
zada pela advogada Paula Varandas. Nesta sessão falou-

se da idade a partir da qual 
os jovens já podem ser conde-
nados por lei, tipos de crime 
onde se inclui violência no 
namoro, cyberbulling, furtos, 
vandalismo, ofensas verbais, 
entre muitos outros. 

Contacto: apaisebi.jialcacovas@gmail.com
Bem hajam

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola de Alcáçovas 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Alcáçovas 

Caros Pais, 

Terminado mais um ano letivo a Associação de Pais e En-
carregados de Educação de Viana e Aguiar não poderia 
deixar de transmitir umas palavras a toda a nossa comu-
nidade escolar, fazendo votos que este tenha sido um ano 
pleno de aprendizagens, partilhas, crescimento e saudável 
convívio entre todos.

Não podemos também de deixar de demonstrar o nosso 
agrado pela forma positiva como as atividades de en-
riquecimento curricular, da qual a nossa associação é 
entidade promotora decorreram, tendo no encerramento 
do ano letivo sido apresentados ao público no cineteatro 
alguns trabalhos realizados neste âmbito, bem como o 3.º 
festival de curtas-metragens - Lumiére, onde as nossas cri-
anças demostraram os seus dotes para a representação, 
num conjunto de curtas metragens que apelavam e sen-

sibilizavam a todos para questões 
tão prementes como a preservação 
do planeta e primeiros socorros. Fi-
cam aqui, desde já, os parabéns a 
todos os intervenientes.

Fazendo votos de que todos gozem 
um merecido descanso, desejamos 
que tenham uma boas férias e que 
sejam felizes.

Até breve
A Associação de Pais

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

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

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

Município oferece livros de fichas e manuais escolares
O Município de Viana do Alentejo vai oferecer os livros de 
fichas aos alunos do 1º e 2º ciclos e os manuais escolares 
e os cadernos de fichas aos alunos do 7º ano (3º ciclo), no 
próximo ano letivo 2018/2019, representando um investi-
mento na ordem dos 27.ooo,oo€. 
A iniciativa municipal contempla os manuais escolares e 
os livros de fichas considerados como material de apoio 
escolar supletivo. A atribuição será efetuada no início do 
novo ano letivo, através da entrega direta aos agregados 
familiares.
Os agregados familiares que já adquiriram os manuais es-
colares com os respetivos livros de fichas deverão contac-
tar o Município de forma a serem ressarcidos mediante 
comprovativo de compra a entregar nos serviços munici-
pais.
Esta medida permite aliviar o esforço financeiro das 
famílias no arranque e preparação do novo ano letivo que 
começa entre 12 e 17 de setembro. Por outro lado, ga rantirá 

que todos os alunos do 1.º e 2.º ciclos e do 7º ano de es-
colaridade (3º ciclo) terão acesso aos respetivos manuais. 
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José Pernas, atleta do concelho de Viana do Alentejo, que 
obteve o 3º lugar no campeonato Nacional Individual de 
Dualto, foi um dos homenageados na 12ª Gala do Despor-
to do Alentejo Central que teve lugar dia 12 de maio, no 
Parque de Feiras e Exposições de Estremoz, promovido pela 
CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e 
os seus municípios associados. O prémio foi entregue pelo 
Vereador do Município de Borba, Quintino Cordeiro.
A iniciativa pretendeu distinguir e premiar os “campeões” 
do Alentejo Central, num total de cerca de 300 atletas, aos 
quais foi prestada homenagem pelos resultados obtidos na 

época desportiva 2016/2017, nas mais diversas modalidades.
Pela primeira vez, as homenagens dividiram-se em duas 
categorias - Prémios Individuais e Prémios Coletivos – 
que foram atribuídas a atletas e/ou equipas. De salientar 
que na 11ª edição da Gala do Desporto que se realizou no 
ano passado, no Alandroal, foram homenageados os atle-
tas A lexandre Carvalho e António João Falé, o primeiro 
por ter alcançado o 1º lugar no Campeonato Nacional de 
Pares Masculinos, o segundo por ter integrado a Seleção 
Nacional de Veteranos (+40) no Campeonato do Mundo de 
Alicante (Espanha) realizado em 2016. 

Gala do Desporto do Alentejo Central homenageia atletas

O Município de Viana do Alentejo entregou as faixas de 
campeões distritais de infantis em futsal aos atletas e 
e quipa técnica do Sporting Clube de Viana do Alentejo.
A cerimónia simbólica, que contou com a presença do 
Presidente do Município, Bengalinha Pinto, do Presidente 
da Junta de Freguesia, Joaquim Viegas e do Presidente do 
Sporting Clube de Viana do Alentejo, Rogério Pão-Mole, 
decorreu em clima de festa  e juntou ainda o seu treina-
dor Fábio Pereira e equipa técnica, bem como alguns fa-
miliares dos atletas.
Em dia de homenagem, Bengalinha Pinto renovou os 
“parabéns aos jovens atletas, equipa técnica, órgãos 
sociais do clube e famílias pela conquista de mais um 
troféu que resulta do trabalho de base que vem sendo 

feito na formação”.
Também o treinador, Fábio Pereira, agradeceu o apoio 
prestado ao longo da época pelo Município. Estendeu 
também os agradecimentos ao grupo de atletas pelo 
empenho demonstrado em cada treino e pela evolução 
significativa ao longo da época, às famílias que acompa-
nharam os atletas durante o campeonato e aos órgãos 
sociais do clube.
De salientar que, para além da conquista do campeonato, 
os infantis do Sporting de Viana do Alentejo conquista-
ram também a Super Taça Distrital, dando sequência a 
épocas anteriores também repletas de bons resultados 
sob o lema “Formar a Ganhar” como referiu o treinador 
Fábio Pereira.

Município entrega faixas de campeões aos infantis do Sporting de Viana



A época de inverno 2017/18 das Piscinas Municipais de Al-
cáçovas decorreu entre 17 de outubro de 2017 e 17 de maio 
de 2018. O Município de Viana do Alentejo procurou, mais 
uma vez, desenvolver várias atividades que fossem de en-
contro às necessidades e interesses da população, nome-
adamente no alcance a todas as faixas etárias. 

O Município, disponibilizou vários meios com o intuito de 
incrementar os índices de participação por parte de toda 
a comunidade. Nunca é demais realçar que os munícipes 
têm a sua participação isenta de quaisquer custos até aos 
10 anos de idade, inclusive, assim como o seu acompan-
hante. 

Simultaneamente, a Autarquia disponibiliza ainda trans-
porte para os munícipes de Aguiar e Viana do Alentejo 
que tenham interesse em participar nas aulas de Aprendi-
zagem e Adaptação ao Meio Aquático (AMA), entre as 18h15 
e 19h45, às terças e quintas-feiras. As diferentes variantes 
da AMA foram as aulas que maior desenvolvimento tive-
ram na última temporada. Este incremento e consistência 

dos registos de adesão estão relacionados com vários fa-
tores, nomeadamente a consciência dos encarregados de 
educação da importância no desenvolvimento da criança 
em meio aquático e os resultados facilmente mensuráveis 
por parte dos pais.
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Realizou-se no início do mês de junho o XII Festival de 
Natação da Vidigueira.
Uma vez mais, o concelho de Viana do Alentejo esteve 
representado com os seus jovens “atletas”, que realizaram 
boas prestações nos vários estilos - crawl, bruços, cos-
tas e mariposa. Não sendo objetivo principal as vitórias 
nas séries efetuadas, é de salutar o empenho que todos 
os nossos jovens têm demonstrado ao longo dos últimos 
dois anos em encontros desta natureza.

É de salientar que mais de 60 jovens, entre os 6 e os 16 
anos, já participaram em festivais de natação em repre-
sentação do concelho.

Um especial agradecimento a todos aqueles que embar-
caram nesta aventura, aos atletas pelo esforço e dedi-
cação, aos familiares pelo apoio ao longo da época, bem 
como aos professores do município. 

Crianças do concelho no Festival de Natação da Vidigueira 

Época de inverno nas Piscinas Municipais de Alcáçovas

A data de fecho desta edição do Boletim Municipal acon-
teceu no dia do início do Abana Viana Festival Jovem 2018 
onde atuaram Oitentamente, Domi, Alienn, Jam Rock, 
WET BED GANG, NO MAKA e Dj’s do Concelho.

O campismo e os desportos radicais foram outros dos 
muitos interesses do Festival, um evento único pela fusão 
de música e natureza que atrai cada vez mais jovens a 
Viana do Alentejo. 

Abana Viana 2018
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Os 44 anos do 25 de abril foram assinalados com um pro-
grama de atividades diversificado no Concelho de Viana 
do Alentejo que incluiu a sessão solene, no Cineteatro 
Vianense, que deu voz ao poder local, representado pela 
Assembleia Municipal, Câmara Municipal e pelos partidos 
políticos com representação no Concelho. 
Na sessão estiveram presentes, para além do presidente da 
Assembleia Municipal, António Sousa e do vice-presidente 
da Câmara, João Pereira, representantes das várias forças 
políticas – Luís Feitor, pelo PSD, Paula Maurício, pelo PCP, 
e Joaquim Viegas, pelo PS.
Numa altura em que se assinalam os 44 anos da revolução 
dos cravos o vice-presidente do município afirmou durante 
o seu discurso que o “25 de abril abriu um novo tempo de 
esperança, um tempo de construir e de sonhar com uma 
sociedade mais justa e solidária”. 
Fruto do trabalho do atual executivo municipal, João 
Pereira, garante que o “Concelho de Viana do Alentejo 
é, hoje, reconhecido e respeitado no panorama munici-
pal regio nal e, muitas vezes, apontado como exemplo de 
boas práticas de gestão autárquica”. E avançou que está 
em curso um dos maiores volumes de obras alguma vez 
realizado no concelho quer do domínio público, quer do 
domínio privado, avaliado em “mais de 8 milhões de eu-
ros”.
O vice-presidente da Câmara adiantou ainda que estão pre-
vistos mais investimentos no concelho, cujos projetos já 
se encontram concluídos ou em fase de conclusão e que 
aguardam, na sua maioria, por financiamento comuni-
tário. São os casos das obras de melhoramento da Escola 
Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, o Centro Social 

de Aguiar, a 1ª fase de reabilitação urbana em Aguiar, a 
2ª fase de reabilitação urbana em Alcáçovas, a 3ª fase de 
reabilitação urbana em Viana do Alentejo e a reabilitação 
da envolvente do Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires. Para além 
destes investimentos, o Município continua a prestar di-
versos apoios com o objetivo de melhorar a qualidade de 
vida das populações.
O autarca revelou ainda que em 2017, o Município fez um 
“investimento muito forte nas atividades culturais e mo-
vimento associativo, representando 4,5% do orçamento 
da Câmara, ou seja, 443 mil euros”. Dados do INE refe-
rentes a 2016, revelam também que Viana do Alentejo foi o 
município do Alentejo Central que mais investiu em ativi-
dades culturais e criativas por habitante.
Nas comemorações do 25 de abril, o destaque a nível cul-
tural foi para os espetáculos musicais “Canções de Bater 
o Pé” e “Serão de Abril”, no Cineteatro Vianense, e o vi-
sionamento do documentário “Cartas a uma Ditadura”. 
Em A guiar houve animação musical seguida de churrasco, 
numa iniciativa da responsabilidade da Junta de Freguesia 
local e do Município de Viana do Alentejo.
Em termos desportivos, em Alcáçovas, o destaque foi 
para a “Urban Night Run” promovida pelo Sport Club Al-
caçovense/Run com o apoio da Junta de Freguesia local, 
em Aguiar, a Junta de Freguesia promoveu a Corrida da 
Liberdade. Destaque ainda para as atividades que tiveram 
lugar na Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, nome-
adamente um sarau de poesia e uma manhã dedicada aos 
mais novos, e ainda o espetáculo de marionetas destinado 
aos alunos do 1º ciclo.

Município de Viana do Alentejo assinalou os 44 anos do 25 de abril
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A fé e o convívio andaram, mais uma vez, de mãos dadas na 
18ª edição da Romaria a Cavalo que ligou os concelhos da 
Moita e de Viana do Alentejo, de 25 a 29 de abril.
Mais de 400 romeiros de vários pontos do país cum-
priram novamente a tradição ao percorrerem cerca de 
150 quilómetros por caminhos de terra batida, numa das 
maiores romarias desde o seu reinício há 18 anos.
Para receber os muitos visitantes que durante o fim de 
semana se deslocaram ao concelho, o Município de Viana 
do Alentejo preparou um programa cultural que abarcou 
dança, música popular e cante alentejano e ainda o Con-

curso de Janelas, Varandas e Montras Engalanadas que en-
cheu de cor a vila.
Em termos religiosos o destaque vai para as procissões em 
honra de N.ª Sr.ª D’Aires no sábado, à noite, pelas ruas da 
vila, e para a procissão que ligou a Igreja Matriz ao San-
tuário, seguida de missa campal, no domingo.
De salientar que Romaria a Cavalo é promovida por uma 
comissão organizadora constituída pelas Câmaras da Moita 
e Viana do Alentejo, Associação dos Romeiros da Tradição 
Moitense e Associação Equestre de Viana do Alentejo e 
conta com o apoio de diversas entidades.

Romeiros cumpriram tradição
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Música clássica fez-se ouvir em Viana do Alentejo
A Orquestra de Jazz da Universidade de Évora sob a dire-
ção do maestro Claus Nymark encerrou mais uma edição 
do Festival Pedreira dos Sons que, este ano, decorreu de 25 
a 27 de maio, no Cineteatro Vianense, devido às previsões 
de condições atmosféricas adversas. 

De salientar que o Festival realiza-se todos os anos numa 
predreira de mármore desativada, situada junto à estra-
da entre Viana do Alentejo e Vila Nova da Baronia, mas 
apesar da mudança de espaço, muitos foram aqueles que 
não quiseram deixar de desfrutar do programa preparado 
pelos Departamentos de Artes Visuais e de Música da Uni-
versidade de Évora que, ao longo do fim de semana, para 
além da música clássica, incluiu ainda um apontamento 
de cante alentejano, poesia e escultura.

Estiveram presentes nesta 6ª edição o Grupo Coral e Et-
nográfico “Paz e Unidade” de Alcáçovas, o Grupo Coral e 
Etnográfico de Viana do Alentejo, o Coro Juvenil Schedrik 
da Alemanha, a Orquestra de Sopros da Universidade de 
Évora, o Quarteto de Saxofones com Pedro Pereira, João 

Costa, Gustavo Mateus e Carlos Conde, o Duo Saxofone 
e Acordeão pelos artistas consagrados Mário Marques e 
Gonçalo Pescada e a Orquestra de Jazz da Universidade 
de Évora. 

Mas, nem só de música se fez o Festival Pedreira dos Sons, 
houve ainda o recital de poesia “Bucólico” por estudan-
tes dos Departamentos de Artes Cénicas e de Música da 
Universidade de Évora sob a orientação de Marcos Freire 
dos Santos.

Foi ainda apresentada a Exposição Alfabeto Gráfico Pas-
toril, da ex-aluna do Departamento de Artes Visuais e 
Design, Sílvia Lézico, baseadas num projeto científico de 
recolha e codificação de um alfabeto gráfico pastoril. 

Nesta 6ª edição do certame, promovida pelo Município de 
Viana do Alentejo e pela Escola de Artes da Universidade 
de Évora, foi também prestada homenagem à estudante 
Daniela Fernandes do Departamento de Artes Visuais e 
Design da Universidade de Évora.
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Aguiar recebeu mais uma edição da Festa da Primavera
NÉMANUS, dia 8, e ÁTOA, dia 10 de junho, foram os cabeças 
de cartaz da Festa da Primavera que decorreu em Aguiar.
Apesar da ameaça de chuva, a 16ª edição desta festa de 
cariz popular ficou marcada, mais uma vez, pela diversi-
dade de atividades culturais e desportivas que envolveu a 
população da freguesia, e a sardinhada que junta dezenas 
de famílias à volta da mesa.

Promovida pelo Município de Viana do Alentejo em par-
ceria com a Junta de Freguesia de Aguiar, com o apoio de 
associações locais, a Festa da Primavera proporcionou três 
dias de muita animação com destaque para a primeira 
atuação do Grupo Coral de Aguiar, formado por jovens en-
tre os 10 e os 26 anos, o Grupo “Real Aliança Velha”, a Tuna 
Popular do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Po-
pular Túlio Espanca que junta alunos das três freguesia do 
Concelho, Dj’s e baile com Tiago Miguel. 

No que toca ao desporto, para além de Paintball, houve 
ainda um jogo de futsal feminino, um torneio de malha, 
uma mega aula de zumba, o IV Trail Running/caminhada 

organizada pelo Clube BTT de Aguiar e uma demonstração 
do Clube de Saúde Sénior.

Houve ainda dança com a Classe de Dança da Associação 
Equestre de Viana do Alentejo e folclore com o Rancho 
Folclórico Flor do Alto Alentejo de Évora.

A Unidade de Cuidados na Comunidade promoveu uma 
sessão de sensibilização sobre relaxamento e saúde.

Mais uma vez, o espaço infantil foi sinónimo de sucesso 
junto dos mais novos com os insufláveis a proporciona-
rem momentos de diversão. A oferta estendeu-se também 
às pinturas faciais, pinturas de desenhos e moldagem de 
balões.

A Festa da Primavera regressa no próximo ano com a 17ª 
edição a decorrer entre 7 e 10 de junho.
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Castelo de Viana expõe “As faces da pintura cerâmica”
Até dia 26 de agosto está patente ao público no Castelo 
de Viana do Alentejo, a exposição “As faces da pintura ce-
râmica de Viana do Alentejo”, promovida pelo Município 
de Viana do Alentejo.
Inaugurada no passado dia 1 de junho, a exposição con-
vida o visitante a um novo olhar sobre a olaria de Viana, 
cuja decoração da cerâmica conta por traços e cores a 
evolução dos barros locais em direção à modernidade.
Concebida a partir do acervo cerâmico municipal e desen-
volvida no âmbito das iniciativas do “Bom dia Cerâmica” 

e do 2018 – Ano Europeu do Património Cultural, a exposi-
ção visa dar a conhecer a decoração das loiças produzidas 
em Viana, juntando-a aos nomes de quem procurou dar 
uma nova face à tradição oleira vianense – Aníbal Alcino, 
Júlio Resende e Francisco Lagarto, Filipa Calado e Felicia-
no Branco Agostinho.
A exposição, que conta com o apoio da Junta de Freguesia 
de Viana do Alentejo e da Direção Regional de Cultura do 
Alentejo, pode ser visitada entre as 10h00 e as 13h00 e das 
14h00 às 18h00.

Viana do Alentejo - Exposição de peças de olaria com venda solidária
Cerca de 400 peças de olaria estiveram patentes ao pú-
blico, no antigo Posto de Turismo de Viana do Alentejo, 
na Praça da República, até dia 26 de maio. A exposição 
“Romaria no Barro”, da autoria dos formandos do Curso 
de Oleiro, foi inaugurada no passado dia 19 de abril e, 
para além do formador, o oleiro Feliciano Mira Agostinho 
e dos 11 formandos, contou com a presença do Delegado 
Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), Arnaldo Frade e do Presidente da Câmara Munici-
pal de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto.
A exposição retratou a romaria a cavalo que ligou os con-
celhos da Moita e de Viana do Alentejo e conjugou a tra-
dição cultural e religiosa e a arte tradicional de trabalhar 
o barro. Esta ação incluiu ainda a venda das peças deco-
radas com motivos equestres, cujo valor reverteu a favor 
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Viana do Alentejo. 
Para além de felicitar todos os envolvidos neste proces-
so, Bengalinha Pinto, destacou que o Município ponderou 
“a vertente da salvaguarda para garantir a continuidade 
desta arte e a dupla certificação – 9º ano e o certifica-
do profissional de oleiro – que é uma mais-valia para 
os formandos”. O autarca deu como exemplo o facto de 
haver pessoas que ficam fora dos concursos públicos pela 
ausência da habilitação mínima obrigatória. E lançou um 
desafio ao delegado regional do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional que é “a continuidade do curso 
em moldes a estudar”.
Arnaldo Frade garantiu que o IEPF tem um desafio pela 
frente, o de “não permitir que quem acabou o curso 
e obteve o 9º ano fique por aí. No mínimo temos que 
continuar uma qualificação que procure trazer às pes-
soas a possibilidade de alcançarem o 12º ano”. O mesmo 

responsável revelou ainda que a formação é vista como 
uma “oportunidade para progredir escolarmente e para 
aprender um ofício”.
O delegado regional do IEFP revelou ainda que em todo o 
Alentejo há cerca de 18 mil desempregados, 70% dos quais 
não possuem o 12º ano. 
Esta é a segunda exposição que os formandos promove-
ram, depois de, em dezembro passado, terem efetuado 
uma exposição de presépios.
Recorde-se que o curso de oleiro que terminou a 3 de 
julho, surgiu de uma parceria entre o Município de Viana 
do Alentejo e o Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional/Centro de Formação Profissional de Évora, com o 
objetivo de recuperar uma profissão tradicional em ex-
tinção. 
A componente prática do curso foi ministrada por um dos 
últimos oleiros no ativo em Viana do Alentejo, Feliciano 
Mira Agostinho, filho e neto de oleiros.



Pagus data base
Um projeto inovador desenvolvido no Paço dos Henriques
No âmbito do projeto de Museografia do PAGUS, que nasceu 
e está a desenvolver-se no Paço dos Henriques, Alcáçovas, 
está-se a criar uma ferramenta digital que permita (i) or-
ganizar informação patrimonial, (ii) a sua gestão integrada, 
(iii) disseminar conhecimento e a (iv) partilha responsável 
de informação ao visitante.
A aquisição da aplicação In patrimonium à empresa Sistemas 
do Futuro e a criação de uma plataforma digital, desenhada 
de raiz, irá permitir, pela primeira vez em Portugal, a gestão 
e acesso, integrado de todo o património de um território.
Desta forma, o património natural e cultural (móvel, imó-
vel, natural e documental) está a partir de agora numa só 
base de dados, sempre em crescimento e em constante 
análise.
Com a construção crítica de um modelo eficiente de gestão, 
todo o património do município de Viana do Alentejo (e da 
Serra de Portel/Viana do Alentejo/Srª da Esperança, grosso 
modo) começa a partir de agora a estar disponível, com 
acesso livre ao conhecimento e também à produção de 
roteiros e itinerários turísticos, à escala nacional e inter-
nacional.
A equipa de inventariantes integra, de momento, a Dora 
Lima, a Josélia Bruno, o Luís Banha e a Rita Marques, fun-
cionários e colaboradores da Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo.
A inventariante Dora Lima está a tratar a memória poética 
do território, em particular a poesia tradicional e popular, 
onde se destacam as «quadras de 44 pontos» ou décimas, 
não esquecendo todas as outras formas. Estão a ser regista-
dos não apenas os textos editados, mas também os textos 
inéditos. Todos os textos são relacionados com os seus au-
tores, «dizedores» e editores. Dá-se também uma atenção 
especial à biografia e a diverso tipo de documentação, em 
diversos suportes. Dora Lima será também responsável pela 
construção do arquivo fotográfico, em construção neste 
momento.
A inventariante Josélia Bruno está a trabalhar na parte das 
referências documentais. Começou o seu trabalho com o 
levantamento exaustivo de todas as referências presentes 

nos boletins municipais de Viana do Alentejo (o primeiro 
boletim municipal está datado de Abril de 1980) e respeti-
vas referências bibliográficas presentes no fundo local da 
Biblioteca Municipal. Está neste momento também a fazer 
o inventário/catálogo de entidades relevantes na história 
do Município de Viana do Alentejo e a construir a linha do 
tempo.
O inventariante Luís Banha trabalhou no inventário do 
sistema viário urbano (todo o sistema viário urbano está 
neste momento já na aplicação, assim como a sua georre-
ferenciação no Googlemaps), assim como tratou de forma 
primária todo um conjunto de imóveis dos municípios de 
Viana do Alentejo e de Portel. No âmbito do PAGUS, irá 
também desenvolver investigação na área da cerâmica, 
com enfoque na olaria local e com especial destaque para 
a genealogia dos oleiros de Viana do Alentejo, dando a este 
estudo uma plataforma de validação científica através da 
aplicação de metodologias de investigação rigorosas, com 
os inerentes reflexos na disseminação do conhecimento.
A inventariante Rita Marques procedeu ao levantamento de 
todas as entidades associadas ao setor turístico do municí-
pio (restauração e alojamento). Trabalhou também na nor-
malização da informação. Neste momento iniciou o inven-
tário/catálogo das práticas alimentares, trabalhando sobre 
receituário, objetos e produção de alimentos. Está também 
a iniciar reflexão sobre rotas temáticas a partir dos registos 
presentes na base de dados PAGUS.
Estas áreas de trabalho vão, a muito breve prazo, ter con-
tribuições sobre o património natural e também arquivís-
tico.
Toda esta informação já está em parte disponível na plata-
forma digital pagus.pt.
A coordenação deste projeto, em constante critica e reno-
vação, é de Paulo Lima e conta com assessoria de Fernando 
Cabral (Sistemas do Futuro).

Siga-nos pelo nosso Facebook Paço dos Henriques - Pro-
grama PAGUS e pela nossa plataforma digital pagus.pt

Texto de Dora Lima, Josélia Bruno, Luís Banha e Rita Marques

viana do alentejo | boletim municipal
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No decorrer do primeiro semestre do ano 2018, a Biblioteca Mu-
nicipal de Viana do Alentejo, bem como os seus polos, propuse-
ram-se cumprir os seus objetivos, que comungam do espírito do 
MANIFESTO DA UNESCO sobre Bibliotecas públicas.

De entre esses objetivos, desenvolveram-se atividades que visam 
criar, estimular e fomentar o gosto pela leitura em todas as 
idades, através da promoção de atividades de animação do livro 
e da leitura e extensão cultural, contribuindo para a ocupação 
dos tempos livres da população do concelho.

Dessas atividades, salientam-se:
• Clubes de leitura para pais e filhos, (para pais e bebés e para 
pais e crianças dos 3 aos 6 anos) que decorreram uma vez por 
mês;
• Sessões de leitura para as crianças do Centro Imaculado 
Coração de Maria;
• Projeto de literacia emocional “As emoções” – destinado a 
todos os alunos do 1º ciclo;
• Sessões de animação de leitura para crianças do pré-escolar 
de Viana e Alcáçovas;
• Sessões de leitura para os utentes da Santa Casa da Misericór-
dia de Viana do Alentejo;
• Atividades para os utilizadores mais novos, nas pausas letivas;
• Animação de leitura com Contadores de histórias;
• Apresentação de Livros infantis;
• A atividade “Uma noite na Biblioteca” onde participaram 20 
crianças de Viana do Alentejo e Aguiar.
• Aquisição de novos documentos;
• Empréstimo inter bibliotecas com as bibliotecas da RIBAC - 
Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alentejo Central.

Em termos de utilizações, constatamos ao longo deste 1º semes-
tre que 6006 utilizadores frequentaram a Biblioteca Municipal 
de Viana onde consultaram documentos como livros, jornais, 
revistas.

A equipa de Biblioteca Municipal, irá continuar a desen-
volver atividades de forma a conseguir que cada vez mais 
munícipes usufruam destes espaços culturais que estão 
ao seu dispor.

Serviço prestado nas bibliotecas do concelho de Viana do Alentejo

Cultura viana do alentejo | boletim municipal
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Saúde no Trabalho
No âmbito da medicina no trabalho, decorreu no passado 
dia 3 de maio, um rastreio de saúde dirigido aos trabalha-
dores do Município de Viana do Alentejo.
A ação foi composta pelos seguintes exames:
- Audiograma (avaliação auditiva);
- IMC – Índice de Massa corporal (peso/altura);
- Medição de Tensão Arterial;
- Espirometria (avaliação aos pulmões).

 
O rastreio contou com a participação de 31 trabalhadores, 
que no final das avaliações tiveram acesso a um resumo 
dos resultados obtidos.
Objetiva-se com a iniciativa fomentar a prevenção através 
de diagnósticos precoces e ainda sensibilizar os trabalha-
dores para hábitos de vida mais saudáveis.
A mensagem transmitida incidiu principalmente na im-
portância do consumo de hortícolas e frutas e na redução 
das gorduras saturadas e sal, alertou-se ainda para o con-
sumo excessivo de carnes processadas (ex. bacon, fiambre, 
salchichas). 

Quanto mais cedo intervirmos maiores são as probabili-
dades de controlar uma possível patologia, neste sentido 
é importante que estejamos sensibilizados, atentos, de 
modo a promovermos a nossa saúde e por inerência a 
nossa qualidade de vida.

Município de Viana forma equipas de emergência
O Município de Viana do Alentejo formou através do seu 
Serviço Municipal de Proteção Civil e em articulação com 
os Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo todas as 
equipas de emergência afetas aos vários edifícios esco-
lares do concelho, preparando membros das equipas de 
emergência de 1.ª intervenção e de primeiros socorros. 
Foram ainda ministrados conteúdos pedagógicos sobre 
medidas de autoproteção dirigidos a todos os alunos que 
colocaram em prática as aprendizagens concretizadas. 
Os trabalhos foram concluídos com a realização de um 
Simulacro na Escola Básica de Alcáçovas no passado dia 
4 de junho, incrementando-se os valores de autoproteção 
na segurança civil, com os comportamentos adequados 
perante os vários cenários de emergência.
Estes trabalhos de preparação e treino beneficiaram a agi-
lização das intervenções das várias forças de segurança 
envolvidas nomeadamente, Bombeiros, GNR e Proteção 

Civil Municipal, para uma melhor proteção de todos e 
para um melhor serviço público de todos os agentes de 
proteção civil envolvidos, prosperando a cultura de segu-
rança civil no concelho de Viana do Alentejo.

Formandos do Curso de Oleiro recebem diplomas
No passado dia 11 de julho, pelas 18h00, teve lugar no Ci-
neteatro Vianense, a cerimónia de entrega dos diplomas 
aos onze formandos do Curso de Oleiro que terminou em 
Viana do Alentejo. 
O curso que teve a duração de 14 meses destinou-se a 
adultos e deu equivalência ao 9º ano de escolaridade, 
numa parceria entre o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional/Centro de Formação Profissional de Évora e o 
Município de Viana do Alentejo que está apostado numa 
estratégia que alia a tradição à modernidade, valorizando 
e preservando a identidade cultural do concelho.
Em abril último os formandos inauguraram a exposição 
“Romaria no Barro”, no antigo Posto de Turismo de Viana 
do Alentejo, onde estiveram patentes ao público cerca de 
400 peças. Esta iniciativa incluiu uma ação solidária com a 
venda das peças a reverter a favor da Associação Humani-

tária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. 
A cerimónia serviu também para entregar aos Bombeiros 
Voluntários de Viana do Alentejo um cheque no valor de 
1000,00 €, que resultou desta ação solidária.
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Mais turistas em Viana do Alentejo

Turismo e Promoção do Concelho

Nos primeiros 6 meses do ano, 3710 turistas visitaram o 
Posto de Turismo de Viana do Alentejo, situado no Caste-
lo. A maioria dos turistas continua a ser de nacionalidade 
portuguesa (2610), oriundos sobretudo de cidades como 
Lisboa, Almada, Porto e Amadora. 

O mês de abril foi o que registou um maior número de 
visitantes (863), 173 dos quais estrangeiros.
Desde o início do ano o número de turistas quer nacio-
nais, quer estrangeiros tem vindo a subir, registando-se 
um aumento de quase 600 (cerca de 19%) turistas face ao 
período hómologo de 2017.

O Município de Viana do Alentejo apresentou no mês de 
maio, no Largo de S. Luís, em Viana do Alentejo, o projeto 
de divulgação e valorização da olaria tradicional local, 
denominado “Percurso Turístico do Património Oleiro de 
Viana do Alentejo”. 
Inserido na programação do “Bom Dia Cerâmica” da Asso-
ciação Portuguesa de Cidades e Vilas com Cerâmica e no 
2018 – Ano Europeu do Património Cultural, este projeto 
turístico de gestão municipal, visa propor ao visitante um 
conjunto de percursos organizados, onde lhe é dado a 
conhecer a evolução e a história da olaria vianense, bem 
como as suas tradições, práticas e saberes.

O percurso pretende mostrar a todos os interessados as 
valências deste projeto de valorização cultural, passando 
pela visita a duas das olarias tradicionais - Olaria de Feli-
ciano Branco Agostinho e Olaria de Feliciano Mira Agos-
tinho - e ao património cultural da vila, nomeadamente 
ao Castelo de Viana do Alentejo, aos portais manueli-
nos do núcleo antigo de Viana do Alentejo e à Praça da 
República. 
Procura-se, desta forma, contribuir para uma maior pro-
cura dos agentes turísticos, reafirmando a sua dinâmica 
nas áreas do alojamento e restauração.

Apresentado Percurso Turístico do Património Oleiro
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De 3 a 9 de junho decorreu a segunda edição do Ride 
Across Portugal que atravessou, em bicicleta, Portugal de 
norte a sul, desde Chaves a Faro. 
Ao todo foram 740 quilómetros divididos por cinco etapas 
que pretenderam desafiar não só a forma física dos par-
ticipantes, mas também levar à descoberta do país na sua 
diversidade de culturas. 
A quarta etapa da prova que decorreu dia 7 de junho 
atravessou o Alentejo, com passagem em Viana do Alente-
jo, onde houve um ponto de reabastecimento. 
A segunda edição do Ride Across Portugal contou com 
praticantes de ciclismo de 7 nacionalidades, 8 dos quais 
australianos que viveram de perto o desafio e a experiên-
cia dos grandes eventos por etapas.
O Ride Across Portugal contou com o apoio do Município 
de Viana do Alentejo.

Ride Across Portugal voltou a passar no concelho

viana do alentejo | boletim municipal

Viajar sobre rodas
De 20 a 25 de abril, a Associação de Autocaravanismo 
Portuguesa, sedeada em Condeixa-a-Velha, realizou o seu 
primeiro encontro no concelho de Viana do Alentejo.
Criada em agosto de 2012 e com 361 autocaravanas asso-
ciadas, a Associação filiou-se recentemente na Federação 
Internacional de Auto Caravanismo.
Neste primeiro encontro realizado em Alcáçovas e Viana 
do Alentejo juntaram-se “54 autocaravanas dos 4 pontos 
do país” garante o Presidente da Associação, José Couto 
que refere que a escolha do concelho de Viana do Alente-
jo prendeu-se “com a passagem de um associado por Al-
cáçovas que constatou que existia na freguesia uma área 
de serviço para acolher os autocaravanistas”. Para além 
de Alcáçovas, também a freguesia de Viana do Alentejo 
tem uma área de serviço que permite o abastecimento 
de água potável, o despejo de águas sujas e o despejo de 
sanitas.
Ao longo de 6 dias os autocaravanistas tiveram a oportu-
nidade de visitar o concelho, nomeadamente o Castelo de 
Viana do Alentejo, a Fábrica Chocalhos Pardalinho, em Al-
cáçovas, e a Olaria Mira Agostinho. Alguns aproveitaram 
ainda a proximidade da chegada da Romaria a Cavalo (28 

de abril) para ficarem mais uns dias no concelho.
Sinónimo de liberdade e autonomia, a prática do autoca-
ravanismo está a crescer no nosso país. José Couto en-
tende esta modalidade “como turismo itinerante que 
permite conhecer e dar a conhecer as várias localidades 
do país, sempre dentro das boas práticas do autocara-
vanismo”, representando uma mais-valia para o turismo 
nacional. 



Concluímos, neste número do Boletim, a série de artigos 
iniciados no nº 94, nos quais se dão resumida notícia ao 
leitor de alguns dos resultados do acompanhamento ar-
queológico da primeira fase das obras de reabilitação do 
centro histórico de Viana do Alentejo, que teve lugar em 
2013. 

Das estruturas encontradas e identificadas durante o 
acompanhamento, algumas houve possibilidade de deixar 
testemunho no local. Tal foi o caso, já referido no artigo 
anterior, da passadeira em pedra que protegia a saída 
do “anel de água” da Fonte da Praça, atravessando a Rua 
Cândido dos Reis. Mas também o chamado “Poço Novo”, 
que durante centenas de anos existiu quase no centro do 
cruzamento da actual Rua António Isidoro de Sousa com 
a Rua Miguel Bombarda – respectivamente, antigas Rua 
do Poço Novo e Rua do Rego. Dessa estrutura pública de 
abastecimento de água há notícia desde o século XVI, ten-
do sido demolida por volta de 1950, durante a presidência 
camarária de José Fragoso, para permitir a passagem do 
cada vez mais intenso trânsito automóvel. Este poço foi 
encontrado completamente atulhado com pedras, tendo 
o local onde se instalava ficado assinalado por um cír-
culo de calçada branca [Figura 1]. Ainda no início dessa 
mesma Rua Miguel Bombarda, no cruzamento onde se 
liga com a Travessa dos Frades, encontraram-se vestígios 
de dois lances de degraus, o que significa que aquelas 
duas vias estavam em planos separados. A sua concordân-
cia, e concomitante supressão dos degraus, terão ocorrido 
por volta de 1913, altura em que foi demolida parte da 
sacristia da Igreja de S. Francisco, que até então entrava 
bastante para dentro do já de si estreito troço ocidental 
da Travessa dos Frades, permitindo apenas a passagem, 
naquela zona, ao trânsito pedonal [Figura 2]. O sítio onde 
esse pequeno lance de escada se encontrava ficou agora 
identificado por uma faixa compostas por algumas das 
lajetas em pedra mármore que o integravam, sendo que 
uma delas terá sido reaproveitada de uma anterior pedra 
funerária [Figura 3]. 
Algumas das conclusões do acompanhamento arqueológi-
co da primeira fase dos trabalhos de reabilitação urbana 
de Viana do Alentejo e de outros trabalhos arqueológicos1, 
têm vindo a ser reverificadas agora, durante o acompan-
hamento, ainda em curso, da segunda fase dos mesmos 
trabalhos. A recente intervenção no Largo de S. Luís per-
mitiu confirmar que aquele espaço esteve, em tempos, 
ocupado por parte do cemitério primitivo da Vila. A es-
trutura amuralhada a que há séculos chamamos Castelo, 
assim como a própria Igreja Matriz, terão sido construídas 
sobre essa mesma necrópole. Durante a abertura de valas 

1 - Mormente as obras que decorreram, entre Setembro e Dezembro de 
2013, no interior do Castelo e que implicaram a exumação dos restos 
mortais de vários indivíduos.

no “Adro de S. Luís” – designação outrora dada pelos via-
nenses ao Largo de S. Luís2 -, descobriram-se abundantes 
vestígios de ossos humanos, em bolsas de depósito, não 
se tendo, contudo, encontrado enterramentos primários, 
isto é, ainda com os ossos mantendo as suas posições 
relativas [Figura 4]. Uma pequena sondagem feita junto 
à base do lado Sul do pano da muralha, para além de ter 
confirmado não ter alguma vez a construção possuído 
qualquer fosso em sua volta, permitiu ainda observar 
o seu fraco enrocamento ou alicerce, reduzido a uma 
pequena sapata de fortes argamassas de cal, de não mais 
de trinta ou quarenta centímetros, sob a qual também 
se encontraram fragmentos pequenos de ossos humanos.
Por fim e em simultâneo ao acompanhamento arqueo-
lógico, foi também executado um outro documento, que 
ficou anexo ao Relatório Final, no qual se procurou com-
pilar toda a informação que foi possível obter sobre a 

2 - Era no Adro, “área aberta, ou cercada, em frente das igrejas ou em 
volta delas”, que muitas vezes ficava o cemitério. Cf. ADRO, in Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 1, p. 430.
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Figura 2 - No alçado lateral Norte do antigo Convento de S. Francisco, 
hoje a “creche”, está inscrita a data de 1913, ano em que, resultado de 
obras então polémicas, ocorreu a demolição de parte da sacristia da 
igreja e o consequente alargamento da via.

Figura 1 - Local onde esteve instalado, até perto de 1950, o chamado 
“Poço Novo”.



toponímia antiga das ruas intervencionadas, assim como 
da grande maioria dos prédios nelas situados. No primei-
ro caso procurou-se confirmar, sobretudo pelo recurso a 
fontes documentais – actas antigas da Câmara, títulos de 
propriedade, periódicos locais, assentos de nascimento e 
óbito, etc. -, os nomes que as diversas artérias tiveram 
antes das designações actuais, a maioria destas últimas 
resultantes da revolução republicana de 1910. Está previs-
to que esse trabalho de investigação culmine, em breve, 
com a afixação desses topónimos antigos por debaixo das 
placas toponímicas existentes, como sucede noutras lo-
calidades, por exemplo em Évora.
No segundo caso e para além da mera descrição física 
dos edifícios – a sua localização, tipologia, arquitectura, 
idade, divisões e integrações, demolições e construções -, 
procurou-se também o registo de informação mais abran-
gente, com recurso, sobretudo, às fontes orais. A partir 
das inú meras conversas tidas com os actuais e antigos 
moradores, com vizinhos e até mesmo com pessoas que 
aqui nasceram e viveram alguns anos, tendo depois par-
tido, mas que da vila guardam preciosas memórias, foi 
possível reconstituir, prédio a prédio, casa a casa, a identi-
dade formal e informal de alguns dos seus sucessivos pro-
prietários e habitantes, nomes e alcunhas, as respectivas 
famílias, ocupações, as suas relações familiares e sociais, 
até mesmo as pequenas historietas em que foram actores 
ou simples espectadores. Vejamos, a título de exemplo, 
parte de um desses registos, no caso uma moradia situada 
na actual Rua Eusébio Leão. 
Antes de ter recebido, em 20 de Outubro de 1910, o nome 
desse médico e político republicano, a Rua Eusébio Leão 
chamava-se Rua de Pedro Homem, referência a um no-
tável vianense que, no século XVII, nela terá vivido3. Os 
números 14 e 16 correspondem ao corpo principal de um 
prédio de piso único, ainda que de cércea relativamente 
elevada, mandado construir na segunda metade da dé-

3 - Trata-se de Pedro Homem do Rego, indivíduo que desempenhou 
vários cargos nas instituições político-administrativas locais, entre eles 
o de juiz. Cf. RAMOS, Elisa, FARRICA, Fátima, MENDINHOS, Sofia, Redes 
Sociais em Torno do Exercício do Poder Local – Viana do Alentejo (1650-
1665), Évora, Texto policopiado, Seminário de Licenciatura em História 
(Ensino), Universidade de Évora, 1999-2000, p. 29 e outras.

cada de 50 do século passado por Rodrigo Massapina, 
antigo chefe da secretaria da Câmara. Este edifício suce-
deu a um conjunto de dois ou três prédios contíguos, 
dos quais um deles, pelo menos, já era propriedade da 
família Massapina. O mais oriental pertencia à família do 
barbeiro Baltazar Machado (mais conhecido por Baltazar 
Maminhas), tendo Rodrigo Massapina conseguido a sua 
troca com umas outras casas que possuía no outro lado 
da rua, onde hoje vive David Pires Machado, um dos fi-
lhos do barbeiro. (…) O actual edifício foi desenhado, por 
volta de 1956, por Tomás do Espírito Santo Baião (o Zico), 
tendo nas obras trabalhado, como carpinteiros, Felizardo 
Augusto Simão e o seu filho, Joaquim Augusto Simão. Este 
último recorda as constantes reclamações do velho Mas-
sapina, então praticamente cego, mas que ainda assim 
conseguia aferir, pelo tacto, a qualidade dos acabamentos 
das madeiras. Porém, pouco gozou da nova moradia o seu 
proprietário, já que faleceu em 1963. Na casa continuou a 
viver a sua viúva, Cipriana Ravasco Massapina, natural de 
Safara, onde possuía alguns bens fundiários. À morte des-
ta o edifício foi comprado pelo padre Venceslau de Almei-
da Gil (1917-1976), que pensava vir para ali morar logo que 
a idade o obrigasse a abandonar o cargo de pároco e a 
respectiva casa de função. Entretanto ia alugando o imó-
vel, tendo por ele passado, entre outros e na qualidade 
de inquilino, um chefe de Finanças de apelido Pacheco, 
pai do actual deputado do PSD e secretário da mesa da 
Assembleia da República, Duarte Ventura Pacheco que, 
enquanto criança, também nela viveu (…).

No próximo artigo contamos apresentar algumas notas 
sobre o acompanhamento arqueológico das obras que es-
tão a decorrer no Convento do Bom Jesus de Viana do 
Alentejo, porventura os maiores, mais complexos, mais 
desejados e mais dispendiosos trabalhos de reabilitação 
patrimonial até ao momento realizados no nosso con-
celho.

Francisco Baião | Arqueólogo

Figura 3 - Local onde existiu um pequeno lance de escada, ligando a Rua 
Miguel Bombarda à Travessa dos Frades. Terá sido demolido em 1913.
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Figura 4 - Parte do material osteológico humano recolhido durante a 
abertura de uma vala no Largo de S. Luís, já durante a segunda fase das 
obras de reabilitação do centro da Vila de Viana do Alentejo.
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Atendimento jurídico da DECO 
gratuito em Viana do Alentejo 
A DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Con-
sumidor mantém, em 2018, as sessões de atendimento 
jurídico gratuito em Viana do Alentejo, com o objetivo 
de informar, prestar aconselhamento e assegurar apoio 
jurídico aos consumidores sobre os seus direitos em ma-
téria de consumo, sobre-endividamento e resolução de 
conflitos nestas áreas. 
O atendimento é efetuado na última sexta-feira do mês, 
por um técnico jurista, nas instalações da Câmara Mu-
nicipal, entre as 14h00 e as 17h00. A marcação deve ser 
efetuada no GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimen-
to Económico, pelo telefone 266 930 010 e/ou no Balcão 
Municipal em Viana do Alentejo.
Recorde-se que o protocolo de cooperação entre a DECO 
– Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e o 
Município de Viana do Alentejo para a criação do Gabine-
te de Apoio ao Consumidor foi assinado a 25 de outubro 
de 2012. 

Desenvolvimento Económico viana do alentejo | boletim municipal

DECO ensinou a emagrecer a fatura da água em Viana do Alentejo
A DECO – Associação de Defesa do Consumidor em parce-
ria com o Município de Viana do Alentejo promoveu no 
passado dia 25 de maio, no Salão da Junta de Freguesia de 
Viana do Alentejo, um workshop subordinado ao tema 
“Emagreça a fatura da água”.

A iniciativa pretendeu informar os consumidores para a 
importância da adoção de comportamentos de consumo 
racional de água de modo a reduzir o valor da fatura ao 
final do mês. Pretendeu ainda dar dicas para um consumo 
mais eficiente, saber ler corretamente a fatura e conhecer 
as diferentes taxas e tarifários presentes na fatura.
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No passado dia 28 de junho, o Município de Viana do 
Alentejo juntou no Paço dos Henrqiques, em Alcáçovas, 
cerca de 20 empresários do concelho para um encontro 
subordinado ao tema “Empreender no Concelho de Vi-
ana do Alentejo: Oportunidades e Casos de Sucesso”.

Na sessão de abertura, o Presidente do Municípipo de Vi-
ana do Alentejo congratulou-se com os investimentos que 
os empresários têm feito no concelho, esperando que as 
ações/projetos da autarquia os possam ajudar. Indepen-
dentemente das dificuladades, Bengalinha Pinto, disse que 
o Município de Viana “vai desenvolvendo projetos em di-
versas áreas, que esperamos ajudem a economia local”, 
dando vários exemplos dos muitos projetos para o futuro. 
Outro dos projetos de grande importância para o autarca 
é o Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e o respe-
tivo Bloco de Rega que considera que “irá melhorar a 
agricultura no Concelho e toda a economia local”. Um 
projeto da responsabilidade da EDIA – Empresa de Desen-
volvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA mas que, na 
sua opinião, “deixa muito feliz todo o executivo da Câ-
mara e estou convencido que também todos os políticos 
e habitantes do concelho”. 

Durante o encontro estiveram em cima da mesa diver-
sos temas, nomeadamente “Investir com pouco capital 

inicial”, através do qual foi disponibilizada informação 
sobre os apoios disponíveis ao pequeno investimento no 
âmbito do DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comu-
nitário 2020, sobre os Estágios Profissionais e ainda sobre 
o acesso ao crédito. Foram, igualmente, apresentados dois 
testemunhos de empresários do concelho (Chocalhos Par-
dalinho e Supermercado “O Cantinho”).

Em discussão esteve ainda “Como Construir um negócio 
social” através do financiamento do Portugal Inovação 
Social e ainda dos apoios ao desenvolvimento de ideias 
e capacitação para empresários para a área social da 
Fundação Eugénio de Almeida, bem como a apresentação 
dos case study da Crossmind Box, um projeto preventivo 
de saúde mental e física direcionada a grupos de jovens e 
adultos e da Associação Outdoors Trails.
O Novo Bloco de Rega do Alqueva foi outro dos temas 
deste encontro. José Pedro Salema, Presidente do Con-
selho de Administração da EDIA – Empresa de Desenvolvi-
mento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., garantiu que o 
lançamento do concurso está previsto ainda para 2018, 
estando a consignação da empreitada prevista para 2019 e 
a entrada em funcionamento prevista para 2021.
O VI Encontro de Empresários do Concelho terminou com 
um Alentejo de Honra, propiciando contactos e conversas 
informais entre os empresários.

VI Encontro juntou empresários em Alcáçovas



O Dia Mundial do Ambiente é comemorado no dia 5 de 
junho de cada ano. Esta data foi estabelecida pela Assem-
bleia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972, 
durante a Conferência de Estocolmo, que tratou do tema 
Ambiente. Foi durante esta conferência que foi aprovado 
o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

A criação desta data teve como objetivo principal cons-
ciencializar a população mundial sobre os temas ambi-
entais, principalmente, aqueles que dizem respeito à 
preservação. Desta forma, a ONU procurou intensificar 
a atuação política e social nesta área, tendo como in-
tenção de transformar as pessoas em agentes ativos na 
preservação e valorização do meio ambiente.

Neste sentido, enumeramos aqui 7 formas simples de 
ajudar a preservar o meio ambiente:
1. Preserve as espécies animais e vegetais.
2. Preserve os cursos de água, tais como, rios, ribeiras 
entre outros;
3. Não deve pescar nem caçar em épocas de reprodução;
4. Dê destino adequado ao seu lixo;
5. Reduza o consumo de água e de energia;
6. Recicle e reutilize tudo o que puder;
7. Utilize o menos possível o seu carro.

Cuidar do Planeta
é uma responsabilidade de todos!

Ambiente
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Dia Mundial do Ambiente - 5 de junho!

Edital do 1.° Trimestre 2018
Poderá consultar o Edital do Controlo da Qualidade da Água para consumo humano do concelho de Viana do Alentejo referente ao 
1.° Trimestre de 2018 no encarte desta edição do boletim municipal e ainda no site em www.cm-vianadoalentejo.pt. 
De referir que foram realizadas todas as análises previstas no Plano de Controlo da Qualidade de Água para o período em causa e 
que os resultados encontram-se no intervalo de valores legislado, cumprindo o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.

Resíduos Indiferenciados (domésticos)
- Coloque os resíduos em sacos bem fechados;
- Deposite os resíduos no contentor depois das 19h00, de 
forma a minimizar maus cheiros;
- Feche a tampa do contentor;
- Não deposite líquidos no contentor, nem animais;
- Não coloque resíduos fora dos contentores durante o 
fim de semana, porque apenas poderão ser recolhidos 
durante a semana seguinte.

Boas Práticas – Deposição de Resíduos
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Mudar a forma de utilizar o plástico

A primeira grande Estratégia Europeia sobre Plásticos foi 
adotada a 16 de janeiro de 2018 pela Comissão Europeia. 
Faz parte da transição da Europa para uma ampla econo-
mia circular e contribuirá para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, os compromissos climáti-
cos globais e os objetivos da política industrial da União 
Europeia.

Pretende-se, assim, que esta estratégia ajude a proteger o 
Ambiente, a reduzir o lixo marinho, as emissões de gases 
com efeito de estufa e a nossa dependência em combus-
tíveis fósseis importados. Espera-se que se possa fomentar 
a inovação na forma como são projetados os produtos de 
plástico e transformar a forma como são usados, produzi-
dos e reciclados pelos cidadãos da União Europeia.

Os plásticos são um material importante na nossa econo-
mia e a vida quotidiana moderna seria impensável sem 
eles, mas são nocivos ao ambiente e à saúde. Seguindo-se 
o rumo desta estratégia, todas as embalagens plásticas no 
mercado da União Europeia serão recicláveis até 2030, o 
consumo de plásticos de uso único será reduzido e o uso 
de microplásticos será restrito.
Por ano, a Europa produz cerca de 58 milhões de to-
neladas de plástico e Portugal contribuiu com quase 370 
toneladas, uma média de 31 kg por pessoa, valor acima da 
média europeia.

O uso dos plásticos distribui-se da seguinte forma:
- 40% Embalagens
- 22,5% Bens de uso doméstico e de consumo
- 20% Edifícios e construção
- 9% Automóveis e camiões
- 6% Equipamento elétrico e eletrónico
- 3% Agricultura

Frans Timmermans, responsável pela área do desenvolvi-
mento sustentável da Comissão Europeia afirmou que “Se 
não mudarmos a forma como produzimos e usamos os 
plásticos, haverá mais plásticos do que peixes nos nos-
sos oceanos até 2050. Temos de impedir que os plásticos 
entrem na nossa água, na nossa comida e até os nossos 
corpos”.
Cabe a todos mudar a forma de utilizar o plástico! Por 
isso, Recicle, Reduza e Reutilize. 

By Agência Portuguesa do Ambiente

Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas 
Continuam abertas as inscrições para o Programa Vo-
luntariado Jovem para a Natureza e Florestas que está 
a decorrer no concelho, com a participação de 10 jovens.
A 4ª edição denominada “Jovens sobre rodas, por um con-
celho sem fogos”, promovida pelo Município de Viana 
do Alentejo visa promover a participação dos jovens na 
preservação da natureza e florestas através da sensibi-
lização das populações, bem como a prevenção contra 
os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto 
ambiental, da monitorização e recuperação de territórios 
afetados.
A iniciativa destina-se a jovens entre os 18 e os 30 anos e 

inclui uma bolsa diária de 10,00 €. Durante esta ação os 
jovens irão sensibilizar as populações para a preservação 
da natureza, efetuar a vigilância fixa e móvel em áreas 
definidas pelo município bem como a limpeza e manuten-
ção de pé-posto (caminhos e atalhos).
A duração diária da atividade é de 5 horas, entre as 13h00 
e as 18h00, todos os dias, de segunda a domingo. 
Todos os interessados devem inscrever-se na plataforma 
http://programas.juventude.gov.pt. Para mais informação 
contactar o Município de Viana do Alentejo através do 
número 961 369 504.
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Boletim Municipal - Há quanto tempo é pároco em Al-
cáçovas?
Padre Abraão Mwaikafana - Estou na Paróquia de Alcáço-
vas desde 2012. 

B. M. - Como é a sua relação com a comunidade?
P. A. M. – Em Alcáçovas todos nos conhecemos, quando 
há um problema todos sabemos. Esta comunidade é uma 
espécie de família e vivemos todos os problemas uns dos 
outros. 

B. M. - Como carateriza a comunidade da Paróquia de 
São Salvador de Alcáçovas?
P. A. M. – É uma comunidade multifacetada, ativa e 
dinâmica que ao longo do ano desenvolve diversas iniciati-
vas, algumas delas do calendário normal litúrgico da igreja 
e, localmente, encaixamo-nos nos diversos movimentos da 
comunidade, enquanto paróquia. Posso afirmar que é uma 
comunidade que tem um nível razoável de participação. 

B. M. - Existem grupos na Paróquia. Que grupos são es-
ses?
Telmo Ferreirinho Seco - A nossa Paróquia tem muita 
diversidade de grupos, desde os cursos de cristandade, 
passando pelos convívios fraternos, o Movimento Aposto-
lado de Oração e o Movimento da Mensagem de Fátima, o 
Grupo de Peregrinos a Pé da Nª Srª da Esperança que daqui 
parte duas vezes no ano rumo ao Sauntário de Fátima, o 
grupo de Jovens “XPTOU”. Estes são alguns movimentos 
da Igreja que têm aqui pessoas sedeadas em Alcáçovas e 
que dão vida à igreja através das mais variadas atividades.
A nível mais interno e pedagógico na Paróquia temos gru-
pos de catequese, um deles com crianças do 1º ao 4º ano, 
outro que abarca o 5º, 6º e 7º ano, depois temos um outro 
de jovens que dinamiza a paróquia e que mantém vivo um 
grupo coral juvenil que anima as eucaristias dominicais 
e que ultimamente participa na organização de algumas 
festas da Paróquia, como é o caso do São Geraldo. 

B. M. – A Igreja Matriz de Alcáçovas onde nos encon-
tramos, sofreu obras de requalificação. Que obras foram 
essas?
T. F. S. – As obras de reabilitação e conservação da Igreja 
Matriz começaram no ano 2010 e terminaram no ano de 
2015. Iniciaram-se, sensivelmente, com a chegada do Padre 
Abraão e foi um presente que lhe demos. Depois de uma 
grande intempérie que se fez sentir, em fevereiro de 2011 

deparámo-nos com um problema estrutural na fachada da 
Igreja e que vem despoletar o problema que estava escon-
dido - a eletrificação, a pintura, a cobertura - e que coloca-
va em risco este património. A partir daí, foi colocado em 
marcha um plano muito delicado para fazer frente a esses 
problemas. Estamos a falar de uma intervenção que nos 
levou 10 meses em termos concretos de obra, mas que nos 
levou 2 anos a preparar e que nos custou no total quase 
230 mil euros, dos quais 130 mil foram financiados, 20 mil 
de apoios diretos do Município e da Junta de Freguesia, 
isto em números redondos. O restante foi conseguido com 
o associativismo.
P. A. M. – Foi preciso um peditório especial para as obras 
da igreja. É de realçar também o apoio do presidente e do 
vice-presidente da Câmara que foram incansáveis ao longo 
de todo o processo. E da Presidente da Junta de Freguesia 
e da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Houve tam-
bém um acolhimento especial por parte do Bispo D. José 
Alves que nos incentivou a continuar as obras e por isso 
candidatámo-nos ao InAlentejo. São ainda vários os desa-
fios que temos pela frente, como o acesso, a recuperação 
dos frescos, a talha, as capelas, entre outros.
T. F. S. – Recordar ainda que já havia um pré-projeto de 
reabilitação e conservação. Dotámos a igreja de condições 
que eram mais que emergentes. Requalificámos a nível 
estrutural a parte da fachada, tudo o que são elementos 
pétreos, coberturas. No interior a intervenção passou pela 
instalação elétrica e por dotar a Igreja de um sistema de 
intrusão e outro de alarme contra incêndios. Também o 
edifício adjacente da GNR que pertence à Igreja foi rea-
bilitado. Vãos, janelas e portas foram também revistos de 
forma a manter a segurança e o isolamento térmico.

B. M. – A Igreja de São Salvador é Imóvel de Interesse 
Público?
T. F. S. – É um Imóvel de Interesse Público desde 1993.

B. M. – A Igreja Matriz é muito procurada por turistas?
T. F. S. – É um facto, são muitos os turistas que visitam 
a Igreja Matriz. A Paróquia tem procurado ter sempre a 
porta aberta desta casa e, para tal, temos tido a colabo-
ração de diversas entidades – Junta de Freguesia, Câmara, 
Santa Casa da Misericórdia. 
Não conseguimos contabilizar o número de visitantes, 
mas, mensalmente, temos certamente mais de 400 pes-
soas a visitar este espaço. Este número não é um dispa-
rate, estamos a falar, naturalmente, da época alta, devido 

Desde 2012 à frente dos destinos da Paróquia de 
São Salvador de Alcáçovas, o Padre Abraão Mwai-
kafana classifica a sua comunidade como “ativa 
e dinâmica”. Todavia, uma das dificuldades que 
enfrenta e que considera transversal a outras co-
munidades é “a pouca participação nas atividades 
mais regulares”. Apesar de tudo, está convicto que 
está “em franco crescimento”.
Para o futuro, depois da reabilitação e conservação 
da Igreja Matriz, Telmo Ferreirinha Seco, fun-
cionário da Santa Casa da Misericórdia de Alcáço-
vas, mas a desempenhar funções na Paróquia como 
zelador, avança que uma das prioridades é recu-
perar o arquivo e dá-lo a conhecer à comunidade.

Paróquia de São Salvador de Alcáçovas

Associativismo



a muitas visitas organizadas por agências de turismo que 
nos contactam diretamente. 

B. M. – As paróquias são entidades que têm como mis-
são prestar apoio espiritual e social à comunidade onde 
estão inseridas. Estas entidades necessitam de recursos 
financeiros para sobreviverem. No caso de Alcáçovas de 
onde provêm esses recursos?
P. A. M. – A angariação de fundos é efetuada através da 
Fábrica da Igreja que é a proprietária dos bens paroquiais 
afetos ao exercício do culto, promoção de catequese e a 
prática da caridade cristã. E é precisamente a Fábrica da 
Igreja que faz a gestão. Mas como é que vivemos? Vivemos 
com o pouco de todos, aquela moedinha que os paroqui-
anos deixam ao domingo.
Normalmente as pessoas têm a ideia que a igreja tem mui-
to dinheiro, mas não é verdade. Temos muito património, 
isso sim, mas é dispendioso mantê-lo e não podemos 
vendê-lo porque é de todos. A Câmara tem dado apoio 
para a realização das festas da paróquia bem como alguns 
parceiros, e é daí que procuramos guardar algum recurso 
para o resto do ano.
T. F. S. – Há uma frase mítica que ficou inscrita na história 
desta casa quando fizemos o peditório para as obras, que 
é o pouco de muitos fará o muito de todos. Muita gente 
quanto nos contacta pergunta quanto custa a visita e nós 
dizemos que não estamos aqui para fazer dinheiro, mas 
agradecemos o pouco de todos porque é daí que vamos 
gerindo a paróquia. 

B. M. - Quais são as principais dificuldades da paróquia?
P. A. M. – As dificuldades são transversais e referem-se 
à pouca participação da comunidade. Há muitas pessoas 
que por diversos desafios da vida não vêm à missa, mas 
não quer dizer que não venham nunca mais. E há aquelas 
pessoas que vêm apenas nos três grandes momentos dos 
cristãos – batismo, casamento e morte. No entanto, temos 
uma comunidade em franco crescimento.

B. M. - Quais são os projetos para o futuro?
T. F. S. – Já passaram quase 4 anos da reabertura da igreja 
e é preciso dar a volta, novamente, ao edifício e retocar o 
que é necessário. Gostaríamos de intervencionar a zona do 
arquivo de modo a criar condições para dá-lo a conhecer 
à comunidade. 
P. A. M. – Nunca é demais sonhar, gostaríamos de ter boas 
salas de catequese e melhorar o convento.

B. M. – Como é que as pessoas podem entrar em contacto 
com a Paróquia?
T. F. S. – É muito fácil. Nós mantemos uma página de fa-
cebook da Paróquia que atualizamos sempre que possí_
vel, ou através do correio eletrónico paroquia.alcacovas@
gmail.com. 

B. M. - Qual o maior desafio com que se deparam os cris-
tãos?
P. A. M. – O maior desafio é não saber dividir o tempo por 
aquilo que consideramos essencial, a gestão do tempo. O 
que quero dizer é que há tempo para tudo. 

B. M. - Que mensagem gostariam de deixar à comuni-
dade?
P. A. M. – A mensagem que gostaria de deixar é que a 
igreja está aberta a todos e que todos se devem sentir res-
ponsáveis pelo que acontece na comunidade. 
T. F. S. – Penso que precisamos colocar os olhos no futuro. 
Gostava de ver uma comunidade que se empenhasse mais 
pela igreja. O ser igreja não é só o edifício, somos todos 
nós. Costumo dizer que somos bons a acolher, mas depois 
temos uma dificuldade que é não saber caminhar e aceitar 
as diferenças. Penso que, hoje em dia, precisamos de estar 
próximo dos outros.
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- A Sociedade União Alcaçovense celebrou no passado 
dia 20/01/2018, o seu 133º aniversário.
- O Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas feste-
jou no dia 27/01/2018 o 71º aniversário.
- O Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo 
comemorou 13 anos de existência dia 27 de janeiro.
- O Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo 
comemorou dia 17/02/2018, o seu 40º aniversário.
- A Associação Equestre de Viana do Alentejo celebrou 13 
anos no dia 18 de fevereiro.

- A Associação de Convívio e Reformados de Aláçovas 
celebrou 36 anos no passado dia 7 de abril.
- O Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo assinalou 
dia 19/05/2018, o seu 18º aniversário.
- O Grupo Coral e Etnográfico “Paz e Unidade” de Al-
cáçovas comemorou o seu 18º aniversário no passado dia 
2/06/2018.
- A Associação Grupo Coral Feminino Cantares de Al-
cáçovas celebrou o 17º aniversário dia 23 de junho.
- A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
do Viana do Alentejo assinalou no passado dia 24 de ju-
nho, o seu 36º aniversário.

Estão de parabéns…



Caros fregueses,

Finalmente chegaram as merecidas férias. Todavia o que 
para alguns é sinónimo de descanso, para os funcionári-
os e colaboradores da Freguesia é sinónimo de trabalho 
acrescido, pois o trabalho aumenta bastante nesta época 
do ano, devido às regas dos espaços verdes e sobretudo 
devido à falta de recursos humanos que se faz sentir cada 
vez mais, em todas as autarquias.

Apesar da Freguesia ter projetos abertos para recruta-
mento de pessoal do IEFP, a verdade é que não há de mo-
mento ninguém disponível, o que torna quase impossível 
para os trabalhadores desta Freguesia conseguirem man-
ter a Vila limpa, bem como todos os espaços públicos. 

Apesar de todas as dificuldades e, com grande esforço dos 
nossos colaboradores que têm por vezes feito trabalho 
extraordinário. Para compensar a falta de recursos hu-
manos, vamos mantendo os serviços essenciais assegu-
rados.

Além do trabalho de limpeza e manutenção da Vila, de-
senvolvemos também atividades desportivas e culturais.
Como exemplos disso temos, as comemorações do dia da 
criança, organizadas pela Junta de Freguesia com o apoio 
da Associação dos Amigos Aguiarenses a quem deixamos, 
desde já, o nosso sincero agradecimento. Estas comemo-
rações realizaram-se no dia 2 de junho, no jardim público, 
e consistiram em jogos tradicionais e brincadeiras num 
insuflável alugado pela Junta de Freguesia para o efeito. 
No final todos os participantes receberam da Junta de 
Freguesia uma t-shirt alusiva à data.

A Junta de Freguesia ofereceu também em parceira com 
a Câmara Municipal, uma lembrança a todas as crianças 
do JI e EB1 de Aguiar.

Entre os dias 8 e 10 de junho decorreu em Aguiar, mais 
uma edição da Festa da Primavera, evento no qual a Junta 
participou ativamente realizando um torneio de malha, 

um jogo de futsal feminino e dando todo o apoio logístico 
necessário para a realização da Festa.

O executivo da Junta de Freguesia de Aguiar agradece a 
todos os funcionários da Junta de Freguesia e da Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo todo o esforço, trabalho, 
empenho e dedicação que tiveram para poder proporcio-
nar esta festa a toda a população. O Nosso sincero agra-
decimento.

Desejamos a todos umas excelentes Férias.

Contem connosco

O Presidente da Junta,
António Inácio Torrinha Lopes
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Caros Munícipes os primeiros 8 meses de mandato foram 
de muita aprendizagem e dedicação pessoal. A nossa co-
munidade está situada numa zona rural e composta por 
pessoas simples, humildes e dedicadas ao trabalho. Pela 
sua localização e características socioculturais faz falta 
então um trabalho de proximidade muito muito elevado 
entre o Executivo da Junta e os fregueses.

Promovendo as condições de vida dos mesmos, vivendo 
de perto os problemas da comunidade para que possamos 
ter uma melhor noção da realidade e assim defender os 
interesses de todos. Nesse sentido tentamos encaminhar 
da melhor forma cada caso com a sua singularidade.
E porque tudo faz falta e com todos o caminho do pro-
gresso se torna menos sinuoso.

Trabalhamos em parceria com a Câmara Municipal de Vi-
ana do Alentejo para a realização da XXI Semana Cultural, 
fez-se o possível lado a lado com o associativismo local na 
realização de um programa cheio de atividades culturais, 
desportivas e de lazer, tentando assim criar este espírito 
para os eventos futuros.

Participamos ainda em atividades culturais, sociais e de 
lazer um pouco por todo o concelho.
Temos em mente inúmeros projetos, nomeadamente a in-
tenção de aquisição de equipamentos de limpeza urbana.
Aproveito para deixar o compromisso de que tudo con-
tinuaremos a fazer para benefício da nossa Freguesia para 

que todos sendo ou não moradores tenham um pouco 
desta terra no coração.

Para terminar quero aproveitar para agradecer aos tra-
balhadores da Junta de Freguesia de Alcáçovas por o em-
penho mostrado na sua atividade profissional ao longo 
destes meses.

A todos muito obrigado.

Alcáçovas és terra bela
És bonita e tens cariz

Vão de capela em capela
Até à Igreja Matriz

O Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas
Manuel António Calado

Junta de Freguesia de Alcáçovas
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Caros Munícipes,

Com a chegada do Verão, vêm os dias de calor, as festivi-
dades e a animação própria do bom tempo e dos dias de 
lazer.

Com responsabilidade, rigor, dedicação e proximidade, 
trabalhamos desde o primeiro dia na construção de uma 
freguesia com todos e para todos.

No que diz respeito à atividade desta Junta de Freguesia, 
no passado dia 1 de Junho, assinalou-se o Dia Mundial 
da Criança e a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, 
juntou-se à Câmara Municipal para a realização de mais 
uma iniciativa dedicada aos mais novos e que decorreu 
ao longo do dia na Quinta da Joana. As crianças do pré-
escolar e primeiro ciclo participaram nas atividades pro-
gramadas, e assistiram ao espetáculo: “A Princesa Ziah”, 
do Era uma vez Teatro de Marionetas.

Junho é também o mês da sardinha assada e dos Santos 
Populares. Para reviver a tradição, esta Junta de Freguesia 
organizou, no passado dia 22 de junho, no Jardim do Ros-
sio, mais um arraial popular. A população marcou pre-
sença para provar a sardinha assada e assistir à atuação  
das Marchas Populares da União de Freguesias de São Bar-
tolomeu do Outeiro e Oriola que  animaram o serão desta 
noite, a par da música de baile de Pedro Pé–Leve.
Colaborámos com a Câmara Municipal nas diversas inici-
ativas, conforme procedimento habitual, nomeadamente 
na Romaria a Cavalo, comemorações do 25 de abril, ex-
posições, entre outras.

No âmbito da ação social, referimos as pinturas nas ha-
bitações dos mais carenciados, à semelhança de anos an-
teriores, as quais se iniciaram no passado mês de maio.
Continuamos a colaborar com  todas as associações e ins-
tituições que solicitam o apoio desta Junta de Freguesia e 
atribuímos regularmente os apoios que constam dos nos-

sos regulamentos, nomeadamente o apoio à natalidade e 
aos artesãos.

Quanto à limpeza urbana, esta será  sempre uma das nos-
sas grandes preocupações e prioridades, na medida em 
que, sendo uma das nossas competências, pretendemos 
que a mesma seja realizada da melhor forma possível, 
mantendo limpas e cuidadas as ruas da nossa freguesia.

Contamos Consigo, continue a contar connosco!

O Presidente da Junta,

Joaquim Rodolfo Viegas
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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

Mercado de Produtores em Viana do Alentejo
Próximas datas:

julho - 28
agosto - 11 e 25

setembro - 8 e 22
outubro - 13 e 27

Praça da República
08h00 - 12h30

(Aos segundos e quartos Sábados de cada mês)

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)
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Modernização Administrativa

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

Os Municípes têm agora a possibilidade de efetuar o pagamento da sua fatura da Água/Resíduos/Saneamento nas 
seguintes modalidades:

- Balcão Municipal: presencialmente, através de numerário ou cheque;
- Através de Débito Direto: débito em conta bancária;
- Através de Multibanco/Homebanking: até à data limite constante na fatura - Nova Opção.

O Município pretende, essencialmente, com esta nova aplicação:
- aproximar os munícipes de uma gestão mais participativa;
- resolver os problemas que afetam os munícipes de forma mais atempada;
- melhorar a informação quer para os munícipes quer para os turistas.

Esta aplicação está disponível para descarregar na loja de aplicações Android e Apple e na loja Microsoft.

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



Apoios no âmbito da Ação Social - Cartões que dão descontos

CARTÃO SÉNIOR

informações úteis

Sendo as Câmaras Municipais o poder mais próximo 
das populações, torna-se cada vez mais importante as-
sumir um papel de destaque na resolução dos problemas 
das populações. Neste sentido, o Município de Viana do 
Alentejo continua a prestar particular atenção à área so-
cial. 
Para os jovens entre os 12 e os 29 anos, inclusive, foi cri-
ado o Cartão Jovem Municipal, que tem como finalidade 
proporcionar um conjunto de vantagens económicas e 
contribuir para a promoção de iniciativas da autarquia e 
concede um conjunto de descontos, conforme no quadro 
abaixo.
Assim sendo, o Município tem ao dispor dos seus muni-
cipis o Cartão “Viana Social”, destinado a agregados fa-
miliares cujo rendimento mensal per capita seja igual ou 
inferior a 60% do salário mínimo nacional. Concede um 

conjunto de descontos no pagamento de taxas e licen-
ças municipais, e outros serviços e ainda apoio financeiro 
para pequenas obras de conservação ou beneficiação em 
habitações permanentes.
Já 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.

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

Regulamentos disponíveis em www.cm-vianadoalentejo.pt



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

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

240000
visualizações

6595
gostos

308
vídeos

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 | 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

Centro de Saúde de Viana do Alentejo | 266 930 060

Extensão de Saúde de Aguiar | 266 791 278

Extensão de Saúde de Alcáçovas | 266 949 045

Guarda Nacional Republicana Alcáçovas | 266 954 118

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



Próxima edição do boletim > setembro 2018


