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EDITORIAL
Poder Local: um novo paradigma!?

ê

- O Poder Local, sobretudo os municípios, tem sofrido profundas mudanças forçadas pelo Poder Central por via de medidas e leis que levantam
inúmeras condicionantes à gestão e à prestação do serviço público. Estamos a
DWUDYHVVDU XP SHURGR GH JUDQGHV GLoFXOGDGHV H IRUWHV DWDTXHV £ DXWRQRPLD
do Poder Local como até aqui nunca se tinha sentido. Muitos consideram que
estamos a caminhar para um novo paradigma, ou seja, que está a iniciar-se uma
nova época para a gestão autárquica com diferentes pressupostos e diferentes
REMHWLYRV3RGHU¢HVWDUHPFDXVDDVXVWHQWDELOLGDGHoQDQFHLUDGR3RGHU/RFDO"

presidente.bengalinha@gmail.pt

O Município de Viana do Alentejo, à semelhança de todos os outros, tem sentido
DVHQRUPHVUHVWUL¨¶HVTXHVHLPS¶HPTXHUHPWHUPRVRU¨DPHQWDLVHoQDQFHLros, quer em termos de funcionamento dos seus serviços.
Por um lado, as autarquias têm vindo a registar uma redução acentuada das
suas receitas, nomeadamente:
- a redução nas transferências do Orçamento do Estado (OE) - o valor da transferência do OE para a nossa autarquia é inferior em cerca de 550.000€, face a
2010!!!;
SHUGDVLJQLoFDWLYDGHYHUEDVSURYHQLHQWHVGROLFHQFLDPHQWRXUEDQVWLFR
- crescimento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) abaixo das projeções;
oPGR,PSRVWR0XQLFLSDOVREUH7UDQVD¨¶HVGH,P²YHLV ,07 HP
oPGR45(1HSHUVSHWLYDVGHPHQRUSDUWLFLSD¨¦RGR3RGHU/RFDOQRSU²[LPR
quadro de fundos;
- pressão sobre o aumento dos serviços essenciais - com alterações do poder
GDVHQWLGDGHVUHJXODGRUDV (56$5 
- condicionantes no acesso ao crédito.

Por outro lado, acentuam-se as limitações na despesa, nomeadamente:
- redução obrigatória dos pagamentos em atraso;
- redução obrigatória de trabalhadores e dirigentes;
- exigência de fundos disponíveis positivos, o que obriga a uma gestão diária bastante mais complexa
e por vezes inviável;
- aumento da pressão do Poder Central para assunção por parte dos municípios de responsabilidades
QDV¢UHDVGDHGXFD¨¦RGRVRFLDOHSDUDDFHQWUDOL]D¨¦RGHVHUYL¨RVQRVPXQLFSLRV oQDQ¨DVFRUreios,…).
É, pois, neste quadro de mudança de paradigma do Poder Local que surge a nova “Lei das Finanças
Locais” (Lei n.Ǒ73/2013, de 3 de setembro). O Poder Central exige aos municípios a sustentabilidade dos
seus serviços prestados à população, pressionando-os para aumentar preços dos bens essenciais, as
VXDVWDULIDVHWD[DVQXPTXDGURGHUHGX¨¦RGU¢VWLFDGDVVXDVUHFHLWDVHGHGLIFLODFHVVRDoQDQFLDmento. O apoio à população é agora bastante mais limitado, e a capacidade de resposta a necessidades
sociais é agora mais reduzida. Está, pois, em causa a prestação de um serviço público de qualidade.
Evidentemente que a questão de fundo é a clara ingerência na autonomia do Poder Local, inadmissiYHOPHQWHMXVWLoFDGDSHODVGLoFXOGDGHVoQDQFHLUDVQXPQ·PHURUHGX]LGRGHDXWDUTXLDV
Concluindo, e apesar de tudo, o Município de Viana do Alentejo continuará a trabalhar diariamente
para que os seus munícipes sejam afetados o menos possível por todas estas imposições da Administração Central que, de uma forma ou de outra, acabam sempre por afetar os mais fracos e os mais
necessitados.

ê

– Estando nós no mês de setembro, não posso deixar de desejar uma boa Feira D’Aires para todos,
quer para os residentes no nosso concelho, quer para aqueles que nos visitam.
O Presidente da Câmara Municipal,
Bernardino Bengalinha Pinto

Gestão Autárquica

Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM)
Como participar no Processo de Revisão do PDM?
Em termos formais, estão previstos na lei dois períodos de discussão pública: um preventivo, no início
do processo, que já decorreu, divulgado em Diário da
5HS·EOLFDLPSUHQVDUHJLRQDOHSHORVGLYHUVRVFDQDLVGH
FRPXQLFD¨¦RGRPXQLFSLRHXPoQDOTXHGHFRUUHU¢
após aprovação do plano pela CA.

À semelhança de anteriores edições do Boletim Municipal, pretende-se neste espaço informar sobre a evolução
dos trabalhos de revisão do PDM de Viana do Alentejo.
1RSDVVDGRGLDGHMXQKRUHDOL]RXVHDª reunião plenária
GD &RPLVV¦R GH $FRPSDQKDPHQWR &$  GD 5HYLV¦R GR
PDM na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento
5HJLRQDOGR$OHQWHMR &&'5 QDTXDOSDUWLFLSDUDPTXDVH
a totalidade das entidades que compõem esta comissão.
3UHVLGLUDP£UHXQL¦RD$UTWD)¢WLPD%DFKDUHOGD&&'5H
o Presidente da CMVA.
1HVWDSULPHLUDUHXQL¦RIRUDPM¢DSUHVHQWDGRVSHODHTXLSD
da revisão do PDM os relatórios de diagnóstico e caracWHUL]D¨¦RGRFRQFHOKRR5HODW²ULRGH(VWDGRGR2UGHQDPHQWRGR7HUULW²ULRGRFRQFHOKREHPFRPRDVSULQFLSDLV
OLQKDVGHD¨¦RHVWUDW©JLFDVGHVDoRVHRSRUWXQLGDGHVTXH
enquadram as opções de ordenamento futuras. Os intervenientes na reunião manifestaram grande satisfação
pelo evoluir dos trabalhos e pela qualidade demonstrada
pela equipa.
1HVWH PRPHQWR HVW¦R D VHU GHVHQYROYLGDV DV FDUWDV GH
&RQGLFLRQDQWHV 5HVHUYD (FRO²JLFD 1DFLRQDO 5(1  H
5HVHUYD $JUFROD 1DFLRQDO 5$1  DV FDUWDV GH RUGHQDmento urbano e a proposta preliminar de plano, que se
pretendem discutidas e aprovadas a breve trecho na segunda reunião plenária da CA.

1RHQWDQWRFRQVLGHUDR0XQLFSLRTXHHVWHSURFHVVR
deve ser o mais participado possível e que por esse
motivo deverão existir mais formas de participação
e mais meios de informação próximos da população.
5HOHPEUDVHTXHHVWHSURFHVVRWHYHM¢FRPREDVHXP
outro de participação bastante alargada no concelho,
a Agenda 21 Local, a qual suportou esta primeira fase
de diagnóstico e bases estratégicas para o desenvolvimento.
Desde o início do processo divulgou-se a disponibilidade no Balcão Municipal e na página de internet do
Município de informação sobre a evolução dos trabalhos e de um formulário para apresentação de sugestões/contributos para a revisão do PDM.
Atualmente estão também disponíveis para consulta
nas juntas de freguesia dossiers com a informação atualizada do decorrer dos trabalhos de revisão do PDM,
para que todos possam ter acesso à informação e para
que possam de uma forma mais informada dar contributos para os trabalhos em curso.
Após aprovação pela CA da Proposta de Plano, seguirse-á um período de discussão pública, nos termos previstos na lei, e é nesse período que poderão ser formalizados os contributos. Esse período de discussão pública
VHU¢GLYXOJDGRSDUDDO©PGR'L¢ULRGD5HS·EOLFDSHORV
meios de comunicação do Município (página de internet, facebook, e-mail, Boletim Municipal) e em imprensa regional e nacional.
Pretende-se realizar reuniões de trabalho com a
população, em cada freguesia, para apresentação da
evolução dos trabalhos e para informação dos munícipes, que serão divulgadas oportunamente.
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ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

Modernização Administrativa
O Município de Viana do Alentejo tem vindo a empreender
um processo de modernização dos seus serviços, com recurso a programas de apoio à modernização administrativa de fundos comunitários, com vista à maior agilização
dos serviços e melhoria da resposta aos munícipes, emSUHVDV H LQVWLWXL¨¶HV GR FRQFHOKR R TXDO VH UHpHWLX M¢
na criação do Balcão Municipal, espaço centralizado de
atendimento do município.
A primeira fase deste processo de modernização foi encerrada em junho deste ano. Inicia-se agora uma nova
fase, através de uma nova candidatura a apoios comunitários, promovida pela Comunidade Intermunicipal
do Alentejo Central (CIMAC), cujo projeto se denomina
k0RGHUQL]D¨¦R$OHQWHMR&HQWUDO#y1HVWDIDVHVHU¦R
envolvidos técnicos das diversas áreas do município para

a desmaterialização de procedimentos e circuitos de informação. A candidatura contempla também a aquisição
de equipamentos informáticos que visam o melhoramenWRGDUHVSRVWDDRVVHUYL¨RVHDTXDOLoFD¨¦RGDVFRQGL¨¶HV
de trabalho dos trabalhadores do municipio que utilizam
FRPRSULQFLSDOIHUUDPHQWDGHWUDEDOKRDV7,& 7HFQRORgias de Informação e Comunicação).

Formação aos Técnicos do Município
HP6LVWHPDVGH,QIRUPD¨¦R*HRJU¢oFD
1RVSDVVDGRVGLDVHGHDJRVWRIRLPLQLVWUDGDIRUPD¨¦R HP 6LVWHPDV GH ,QIRUPD¨¦R *HRJU¢oFD 6,*  DRV
técnicos municipais das áreas do Urbanismo e das Obras
Municipais, pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central (CIMAC).
Pretende-se dotar os técnicos do município de ferramentas de trabalhos que lhes permitam desempenhar melhor
as suas funções e prestar um melhor trabalho aos munícipes, num quadro de maior exigência quanto às novas
tecnologias de informação. Pretende-se também que a inIRUPD¨¦RJHRJU¢oFDUHIHUHQWHDRPXQLFSLRYHQKDDVHU
DFHVVYHO DRV PXQFLSHV DWUDY©V GDV 7,& 7HFQRORJLDV GH
Informação e Comunicação).
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hƌďĂŶŝƐŵŽĞKďƌĂƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐ

Nova Conduta de Água Viana do Alentejo - Alcáçovas
Continuam a bom ritmo os trabalhos de execução da
conduta de abastecimento Viana do Alentejo – Alcáçovas,
num investimento previsto de 1.200.000 € (um milhão e
duzentos mil euros).
A intervenção, da responsabilidade das Águas Públicas do
$OHQWHMR6$YLVDPHOKRUDURDEDVWHFLPHQWRHDTXDOLGDGH
da água à vila de Alcáçovas, evitando, deste modo, fugas
e roturas que agravam o volume das perdas de água e
comprometem a continuidade do abastecimento às populações.

Ampliação do Cemitério de Alcáçovas

Continuam as obras de ampliação do Cemitério de Alcáçovas. Efetuada por trabalhadores do Município, a intervenção
inclui a construção de esgotos domésticos e pluviais, saneamento, rede de águas e arruamentos.
A obra permitirá aumentar a capacidade do cemitério e fazer face ao problema da falta de espaço para as sepulturas.
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ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

Iluminação amiga do ambiente no Centro Histórico de Viana
O Município de Viana do Alentejo procedeu, recentemente, à substituição da iluminação tradicional no Centro Histórico de Viana do Alentejo, por iluminação LED.
A nova iluminação LED apresenta várias vantagens em
relação à iluminação com lâmpadas incandescentes, desde logo, o baixo consumo, o ser amigo do ambiente, “o
tempo de vida”, a maior resistência e a cor, uma vez que,
oferece várias colorações.
A intervenção foi efetuada por trabalhadores da Autarquia.

Melhoramentos na EN 257

O Município de Viana do Alentejo em parceria com a empresa Estradas de Portugal procedeu a melhoramentos num
WUR¨RGD(1£HQWUDGDGH9LDQDGR$OHQWHMR$LQWHUYHQ¨¦RYLVRXRHVFRDPHQWRGH¢JXDVSOXYLDLVHWDPE©PDPH
lhoria da segurança rodoviária, com a colocação de rails de proteção.

Construção de murete em Aguiar
A Câmara Municipal de Viana do Alentejo solicitou à EDP
um orçamento de baixada para alimentar o jardim da
cooperativa, em Aguiar. Entretanto, foi já construído um
murete técnico para receber a ligação da EDP.
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Ação Social

Aprender a Empreender nas Escolas do Concelho
Com o objetivo de promover um espírito empreendedor,
abrindo perspetivas de futuro junto das crianças e jovens
do Concelho de Viana do Alentejo, encontra-se concluído
o conjunto de sessões desenvolvidas junto de sete turmas
das Escolas do Concelho no ano letivo 2013/2014 e que
abrangem o 1Ǒ, 2Ǒ, 7Ǒ, 9Ǒ ano de escolaridade e ensino
secundário.

Este foi já o terceiro ano de implementação do projeto,
no qual participaram 123 alunos e foram abordados nas
VHVV¶HVRVWHPDVGHoQLGRVQRSURJUDPDGHDFRUGRFRP
o ano de escolaridade (A família, A Comunidade, É o meu
1HJ²FLR(FRQRPLDSDUDR6XFHVVRH$(PSUHVD 
Parabéns, a todos!

Estas sessões enquadram-se no projeto de Empreendedorismo “Aprender a Empreender nas Escolas do Concelho de Viana do Alentejo”, fruto de uma parceria entre
R 0XQLFSLR D -XQLRU $FKLHYHPHQW 3RUWXJDO H D 7HUUDV
Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado.
O projeto contou com a colaboração de 7 voluntários,
tendo cada um a seu cargo a dinamização das sessões em
regime de voluntariado na respetiva turma e a promoção
das atividades de acordo com cada um dos temas. Os
voluntários e professores receberam, antes do início das
sessões em sala, formação ministrada pela Junior Achievement Portugal com o intuito de conhecerem os programas aplicados a cada ano de escolaridade, os materiais
didáticos e as metodologias a serem aplicadas.

Dar e Receber no Concelho de Viana do Alentejo
2 &RQVHOKR /RFDO GH $¨¦R 6RFLDO &/$6  GH 9LDQD GR
$OHQWHMR QR ¤PELWR GR 3URJUDPD 5HGH 6RFLDO SURPRYHX
uma sessão pública de apresentação do projeto “Dar e
5HFHEHUSWyQRSDVVDGRGLDGHMXQKRGHVWLQDGDDPRbilizar a sociedade civil, com destaque para os parceiros
GD5HGH6RFLDO
2 SURMHWR © UHDOL]DGR HP SDUFHULD SHOD (175($-8'$ H
SHOD&¢ULWDV3RUWXJXHVD1XPPRPHQWRHPTXH3RUWXJDO
atravessa um período de grave crise económica que tem
deixado muitas famílias em situação de vulnerabilidade e
pobreza, este projeto pretende contribuir para criar um
movimento que visa, essencialmente, aumentar a intervenção da sociedade civil, junto dos que mais precisam.
2 SURMHWR k'DU H 5HFHEHUSWy WHP SRU EDVH XPD SODWDforma informática que reúne soluções de caráter social
que já existem, mas que, atualmente, se encontram dispersas (Bolsa de Voluntariado, Banco de Bens Doados,
etc.) e pretende formar as respostas sociais e os grupos
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informais que já atuam no terreno, para que promovam
D VXD XWLOL]D¨¦R GH IRUPD HoFD] H PRELOL]HP R FLGDG¦R
comum a intervir.

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

Assinatura de programa de Voluntariado

Presença do BLV em Évora

Banco Local de Voluntariado (BLV)
O Banco Local de Voluntariado (BLV) do Concelho de Viana do Alentejo foi convidado a participar no Espaço Chill
Out & Mostra de Projetos de Voluntariado no âmbito da
5ª Edição da Escola de Verão de Voluntariado (EVV) promovida pela Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, no
início do mês de junho.

O Banco Local de Voluntariado tem atualmente 50 voluntários a exercer e com programas de voluntariado
DVVLQDGRVYROXQW¢ULRVV¦RGRJ©QHURIHPLQLQRHGR
PDVFXOLQRFRPLGDGHVFRPSUHHQGLGDVHQWUHRVHRV
Há atualmente 17 projetos de voluntariado a serem desenvolvidos por 9 entidades locais.

1RSDVVDGRGLDGHMXQKRIRUDPDVVLQDGRVQRYRV3URgramas de Voluntariado para o desenvolvimento do ProJUDPDGH2FXSD¨¦RGH7HPSRV/LYUHVk6XPPHUy

Rastreio do Cancro da Mama no Concelho
A Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com o
Munícipio de Viana do Alentejo, no âmbito da 9ª Volta do
3URJUDPDGR5DVWUHLRGR&DQFURGD0DPDUHDOL]DDW©
de setembro, o rastreio no concelho de Viana do Alentejo.
De salientar que o cancro da mama é o tipo de cancro
mais comum entre as mulheres e corresponde à segunda
causa de morte por cancro, neste grupo. O rastreio é diULJLGRDPXOKHUHVFRPLGDGHVHQWUHRVHRVDQRVGH
idade.
A freguesia de Alcáçovas foi a primeira a receber a uniGDGHP²YHOTXHHVWHYHHVWDFLRQDGDQD3UD¨DGD5HS·EOLFD
de 1 a 3 de setembro.
Já em Viana do Alentejo, a unidade móvel está até 22 de
VHWHPEURMXQWRDR&HQWURGH6D·GHGHª a 5ª das 09h00
às 13h00 e das 14h00 às 19h30 e na sexta-feira das 09h00
às 13h00.
A Câmara Municipal assegurou o transporte das utentes
da freguesia de Aguiar até à unidade móvel, situada em
9LDQDGR$OHQWHMRGLDVHGHVHWHPEUR
O exame é simples e gratuito ! Participe !
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Ação Social
Inscrições para a bolsa de estudo / Igualdade de Oportunidades
O Município de Viana do Alentejo informa que durante
o mês de outubro estão abertas as inscrições para a
atribuição de bolsas de estudo aos alunos do concelho
que frequentem o ensino superior.

carenciados, a Autarquia, além de reduzir as desigualGDGHVVRFLDLVSRVVLELOLWDOKHVXPDYLGDSURoVVLRQDOPDLV
promissora, contribuindo, igualmente, para o desenvolvimento educacional, social e cultural do Concelho.

A atribuição da Bolsa de Estudo por carência económica
tem por objetivo apoiar os alunos, no início e prosseguiPHQWR GRV HVWXGRV TXH FRPSURYHP WHU GLoFXOGDGHV
económicas e tenham aproveitamento escolar.

A Bolsa de Estudo é suportada integralmente pela Câmara
Municipal de Viana do Alentejo, durante 10 (dez) meses,
FRPRYDORUPHQVDOGHÖRXVHMDÖSRUDOXQRH
por ano letivo.

O Município de Viana do Alentejo pretende, desta forma,
PLQRUDUDVGLoFXOGDGHVHFRQ²PLFDVVHQWLGDVSRUDOJXQV
agregados familiares do Concelho, que representam sérios obstáculos ao prosseguimento dos estudos por parte
dos seus membros, e assim, garantir igualdade de oportunidades a todos os jovens do concelho, independentemente da sua condição.
Ao proporcionar estes incentivos aos estudantes mais

Os interessados poderão consultar o respetivo regulamento em www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/conteudos/
gabinete+do+municipe/regulamentos/.
Para mais informações contactar a Divisão de DesenYROYLPHQWR6RFLDOH+XPDQRDWUDY©VGRWHOHIRQH
930 010 ou por correio eletrónico: dasesocial@cm-vianadoalentejo.pt.

“A Importância do Jardim de Infância para o desenvolvimento
da linguagem”
Até aos dois anos de idade
ainda utiliza muitos gestos
para comunicar como abanar
a cabeça para dizer “sim” ou
“não” e fala frases muito curtas como “dá pão” ou “mãe
bola”. É uma fase em que a
criança está a apreender tudo
o que ouve, assimilando para
depois utilizar mais tarde nas
suas conversas.

Uma das respostas sociais atuais da Associação terra Mãe,
é a Intervenção Precoce e abrange todo o concelho de
Viana do Alentejo.
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A Equipa Local de Intervenção Precoce de Viana do Alentejo tem de entre muitos objetivos a preocupação de incluir
as crianças sinalizadas no sistema educativo regular dada
a extrema importância da socialização com outras crianças e a integração na rotina do jardim de infância. Assim, a criança recebe todos os estímulos do meio que a
rodeia tão necessários para o desenvolvimento da fala, da
FRRUGHQD¨¦RGHPRYLPHQWRVGDFRQoDQ¨DHDXWRHVWLPD
Ao longo dos anos de intervenção com as famílias e respetivas crianças têm surgido cada vez mais casos relacioQDGRVFRPDWUDVRGHOLQJXDJHPRXGLoFXOGDGHVGHDUWLFXlação dos sons, muitos deles em crianças que frequentam
o jardim-de-infância numa idade já tardia estando até lá
isolados do contacto de outras crianças.
É de extrema importância a integração destas crianças,
para o desenvolvimento da linguagem, dando-lhe a possibilidade de aprender com o educador de infância e outras
crianças próximas da sua idade.

Aos três anos de idade a criança já tem capacidade linguística para compreender o que está ou não correto e
o que pode ou não fazer. Já apresenta um vocabulário
mais vasto e tenta construir frases maiores embora por
vezes com alguns erros, já é capaz de realizar uma conversação com um adulto respondendo ao que lhe é dito. A
criança é nesta fase, muito curiosa e tem necessidade de
perguntar o nome de tudo pelo que, quanto mais estímuORVWLYHUPHOKRUVHU¢SDUDHOD1D(VFRODSRGHU¢UHDOL]DU
atividades com o grupo, dentro e fora da escola, e através
das mesmas adquirir novas habilidades. É no meio de toda
esta dinâmica e brincadeiras que a criança começa por
desenvolver todo um novo vocabulário e enriquecer as
suas frases ao tomar como exemplo os que a rodeiam na
sua rotina diária.
Assim, apesar da importância da família para o desenvolvimento da criança nos seus primeiros anos de vida,
VHU¢ EHQ©oFR D HQWUDGD QR -DUGLP GH ,QI¤QFLD FULDQGR
assim o ambiente ideal para um desenvolvimento mais
VDXG¢YHOGRVHXoOKR

$VVRFLD¨¦R7HUUD0¦H
www.terramae.pt
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Promover os Direitos da Criança
Objetivo comum da CPCJ e da Escola
Desde sempre a escola assume um papel primordial na
proteção das crianças e dos jovens, na medida em que é
aí que eles permanecem muitas horas ao longo do dia e
durante vários anos. Por esta razão, os técnicos da educação tornam-se pessoas de referência, pela experiência
que adquirem no contacto diário com as várias etapas do
desenvolvimento da criança/jovem, sendo-lhes possível, e
até mais fácil, detetar e prevenir possíveis situações de
risco/perigo que possam ocorrer com os alunos.
Logo a seguir à família, não raras vezes, a escola é apontada como o contexto socializador mais importante para
a criança.
6LJQLoFDWLYR © R IDFWR GH QRV FDVRV GH DJUHJDGRV IDPL
liares mais vulneráveis, a escola ocupar, na maioria das
vezes, um papel de grande relevo na satisfação das necessidades básicas da criança/jovem.
Assim, torna-se fundamental que todos os técnicos da
educação, docentes e não docentes, conheçam a legislação
que protege a criança, nomeadamente a Lei n.º 147/99, de
1 de setembro, (Lei de Proteção de Crianças e Jovens em
Perigo), a Convenção dos Direitos da Criança, o Estatuto
do Aluno e Ética Escolar, entre outra, de forma a adquirirem cada vez mais conhecimentos que lhes permitam
reconhecer os indicadores/sinais de alerta físicos, comportamentais escolares/académicos da criança; os indicadores comportamentais dos pais/familiares, bem como
determinar outros fatores de risco da criança, família,
comunidade e sociedade que fundamentam suspeita de
situação de risco e que possam vir a originar situações
GHSHULJRLJXDOPHQWHLPSRUWDQWHLGHQWLoFDURVfatores
de proteção/recursos da criança, família (nuclear e alargada) e da comunidade, que possam proteger e ajudar a
delinear estratégias e/ou programas que propiciem um
bom clima educativo e uma correta integração e inclusão
de todas as crianças e respetivas famílias, na escola e na
sociedade.
Após ponderação de todos os fatores de risco (grau de
perigosidade e gravidade) e avaliados os fatores de proteção, (recursos familiares e da comunidade para proteger a criança) cabe a decisão de WLSLoFDUDVLWXD¨¦RFRPR
sendo de risco ou perigo HUHVROYHURXHQFDPLQKDU6HIRU
um caso de risco, deve acompanhar-se na primeira linha,
QRPHDGDPHQWH QD HVFROD HQFDPLQKDPHQWR SDUD 632
(GXFD¨¦R(VSHFLDO$¨¦R6RFLDO7XWRULD*$/{ RXTXDQGR

não seja possível à escola, por si só, eliminar o risco, deve
articular/encaminhar para outras entidades da ComuniGDGH &HQWURGH6D·GH6HJXUDQ¨D6RFLDO$XWDUTXLD{ 
Caso a situação evolua para o perigo, com o conhecimento informado dos pais/encarregados de educação, tem de
sinalizar-se à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
(CPCJ) e/ou ao Ministério Público (situações crime). Cumprem-se assim, os princípios da intervenção mínima, articulada e sucessiva e o princípio da subsidiariedade.
1DIDVHGHVLQDOL]D¨¦RGHYHDUWLFXODUVHFRPR3URIHVVRU
7XWRU5HSUHVHQWDQWH GD (GXFD¨¦R QD &3&- H D 'LUH¨¦R
a melhor forma de encaminhar a situação. A sinalização
GHYHVHUIHLWDDWUDY©VGDoFKDGHVLQDOL]D¨¦RGDHVFROD£
&3&- FRP R P¢[LPR GH GDGRV VREUH D LGHQWLoFD¨¦R GR
aluno, sobre o agregado familiar, a indicação das diligências efetuadas pela escola e/ou outras entidades e anexar
relatórios, caso existam.
Em casos de urgência e perigo eminente para a vida e
integridade física da criança/jovem, é obrigatória a sinalização imediata, podendo ser ativada a linha de emergênFLDVRFLDO OLQKD D*15  RXRVHUYL¨RGH
atendimento permanente da CPCJ que encaminhará a
VLWXD¨¦R   
Após a sinalização à CPCJ, será instaurado um processo
de promoção e proteção, sempre em articulação com a
família. A escola (pessoal docente e não docente) pode
ser chamada a colaborar no âmbito do processo, quer nas
fases de avaliação preliminar e diagnóstica, quer nas fases
de execução e acompanhamento das medidas.
1·PHURVORFDLV 9LDQDGR$OHQWHMR

Adaptação de um texto da CPCJ de Évora

A Equipa da CPCJ de Viana do Alentejo
www.cnpcjr.pt
A CPCJ de Viana do Alentejo
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Alunos da Universidade Sénior em
programa da SIC

Turmas de Inglês na “Tarde é Sua”

As três turmas de inglês do Polo de Viana do Alentejo da
(VFROD 3RSXODU 7·OLR (VSDQFD q 8QLYHUVLGDGH 6©QLRU YLVLtaram no passado dia 12 de junho, a estação de televisão
6,& RQGH DVVLVWLUDP DR SURJUDPD 6H[WDV)HLUDV 0¢JLFDV
durante todo o dia.

1R GLD  GH VHWHPEUR DV WU«V WXUPDV GH LQJO«V GR 3ROR
GH 9LDQD GR $OHQWHMR GD (VFROD 3RSXODU 7·OLR (VSDQFD q
8QLYHUVLGDGH6©QLRUDVVLVWLUDPHPGLUHWRDRSURJUDPDk$
7DUGH©6XDkGD79,DSUHVHQWDGRSRU)¢WLPD/RSHV
7U«V DOXQRV DFRPSDQKDGRV SHOD SURIHVVRUD SDUWLFLSDUDP
QRSURJUDPDVXERUGLQDGRDRWHPDk7RUQDURVVRQKRVUHalidade”. Durante a conversa, os alunos falaram das expetativas sobre a visita que vão efetuar a Londres dias 10, 11 e 12
de outubro, e do sonho de “andar” de avião.
A participação no programa permitiu mostrar uma boa
SU¢WLFDQR¤PELWRGD8QLYHUVLGDGH6©QLRUHPFRPR©SRVsível tornar os sonhos realidade através do empreendorismo e do trabalho de equipa solidário.
A visita a Londres vai ser acompanhada por uma equipa de
UHSRUWDJHPGD79,

Esta visita teve como objetivo conhecer os bastidores da
WHOHYLV¦REHPFRPRRVSURoVVLRQDLVTXHQHODWUDEDOKDP
Foi um dia animado e diferente para estes alunos que tiveUDPFRPRRIHUWDGHFRUWHVLDSRUSDUWHGD6,&RSHTXHQR
almoço e o almoço no refeitório, partilhado com os artistas
dos programas deste canal televisivo.

54 Munícipes participaram na iniciativa “Praia Ida e Volta 2014”
1RVGLDVHGHDJRVWRUHDOL]RXVHPDLVXPD
edição da iniciativa “Praia Ida e Volta 2014”, da responsabilidade do Município de Viana do Alentejo, na qual participaram 54 munícipes.
$LQLFLDWLYDGHVWLQRXVHDSRUWDGRUHVGR&DUW¦R6RFLDOGR
5HIRUPDGR 3HQVLRQLVWD H ,GRVR EHQHoFL¢ULRV GR 5HQGLPHQWR6RFLDOGH,QVHU¨¦RHDGHVHPSUHJDGRV SHORPHQRV

um dos elementos do agregado familiar tem que estar desempregado).
ÏVHPHOKDQ¨DGHDQRVDQWHULRUHVHVWDD¨¦RWHYHFRPRoQDOLGDGHOHYDU£7URLDPXQFLSHVGRFRQFHOKRTXHGHRXWUD
forma, não teriam a oportunidade de desfrutarem de uma
ida à praia.

Mês Sénior em outubro
Em outubro, o Município de Viana do Alentejo assinala o
0«V 6©QLRU FRP XPD V©ULH GH DWLYLGDGHV FXOWXUDLV H GH
lazer, dirigida a esta camada da população.
O Município pretende, deste modo, sensibilizar a sociedade para a importância das questões do envelhecimento
ativo, bem como promover o convívio entre seniores das 3
freguesias do concelho.
Entre as atividades previstas destaque para a noite de fados, em Aguiar, o tradicional baile da pinha, em Alcáçovas,
XP PHJD SLTXHQLTXH QD 4XLQWD GD -RDQD HP 9LDQD GR
Alentejo, com intercâmbio de um grupo sénior de Alvito.
As atividades vão decorrer nas 3 freguesias, disponibilizando a Autarquia transporte aos participantes.
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Baile da Pinha em Alcáçovas

Educação
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Início do ano letivo 2014/2015
O Município de Viana do Alentejo celebrou Protocolos de
Cooperação com o Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo, no âmbito das suas competências nesta área.
Assim, até ao fecho desta edição existiam 107 alunos do
1ǑFLFOR FRP $¨¦R 6RFLDO (VFRODU QR &RQFHOKR GRV TXDLV
54 estão no escalão A, o mais carenciado. Estas crianças
são apoiadas pelo Município através do pagamento das
UHIHL¨¶HVHOLYURVHVFRODUHV1R3U©(VFRODUDOXQRVHVW¦R
também a receber apoio por parte do Município (escalão
A 19, escalão B 20).

O Município disponibilizará 24 cedências do autocarro
destinadas a visitas de estudo e ao desporto escolar, para
todos os alunos do concelho.
1R¤PELWRGDFRPSRQHQWHGHDSRLR£IDPOLDSDUDRǑ
ciclo, o Município disponibilizará pessoal para receber os
DOXQRVDSDUWLUGDVKHSDUDJDUDQWLURVHXDFRPSDQKDPHQWRDW©£VKQRVFDVRVHPTXHFRPSURYDGDPHQWH
os pais não consigam cumprir o horário escolar (9h00K SRUOLPLWD¨¶HVSURoVVLRQDLVHRXIDPLOLDUHV

Associação de Pais de Viana do Alentejo e Aguiar
Caros Pais e Encarregados de Educação!
Com o período das férias a terminar fazemos um balanço
GRTXHIRLR$JXLDU6XPPHUDWLYLGDGHGHRFXSD¨¦RGDV
férias “grandes” organizada, este ano, pela Associação de
Pais, que contou com o apoio da Junta de Freguesia de
Aguiar, promovida e apoiada também pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo.
A 1ª quinzena foi frequentada por 32 crianças, a 2Ǒ por
39, a 3Ǒ por 29 e a 4Ǒ SRU  6HQGR $JXLDU D IUHJXHVLD
mais pequena do nosso concelho, pensamos que foi um
sucesso e que os objetivos principais foram atingidos, ou
VHMDRVSDLVWHUHPRQGHGHL[DURVVHXVoOKRVQRSHURGR
maior das férias escolares e a satisfação das crianças nas
atividades desenvolvidas. Atividades que foram programaGDV XVDQGR RV UHFXUVRV KXPDQRV H oVLFRV GLVSRQYHLV H
pensando no bem estar das crianças.
4XHUHPRVGHL[DUXPDJUDGHFLPHQWRHVSHFLDODWRGRVRV
voluntários que ajudaram a tornar este programa um sucesso, nomeadamente às “cozinheiras” que asseguraram
os almoços durante as idas a Viana, às associações de Aguiar, a várias pessoas que, em nome individual, abdicaram
de horas da sua vida pessoal, aos técnicos do Município e
principalmente aos monitores pelo empenho e dedicação
ao projeto e às nossas crianças.
O novo ano letivo 2014/2015 está prestes a começar.

À nova direção do Agrupamento
desejamos-lhe boa sorte, acreditando na realização de um excelente
trabalho. A associação de pais está
disponivel para, em conjunto, criarmos as melhores condições para
um percurso escolar de sucesso das
nossas crianças.
Informamos todos os sócios, pais e
encarregados de educação que em
outubro irá realizar-se nova eleição dos corpos sociais
desta associação. Apelamos ao vosso interesse e participação!
A vossa participação será uma mais-valia para os nossos
oOKRV
Um bem-haja a todos
Até breve
A Associação de Pais
Contactos
....................................................................................................

telemóvel: 966 108 733
www.aevianadoalentejo.edu.pt/associacao-de-pais-enc-edu
e-mail: associacaopaisvianaeaguiar@gmail.com
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Saúde
Sugestões para o regresso às aulas
A alimentação
O pequeno-almoço é a refeição principal do dia. Por
isso, deve ser sempre tomado em casa e incluir leite
ou iogurte, cereais integrais ou pão de mistura e fruta
da época.
O almoço deve incluir uma sopa, um prato quente e
fruta, para além do copo de água ou sumo sem gás.
As merendas a meio da manhã e da tarde devem incluir iogurte ou leite, uma fatia de pão de mistura e
uma peça de fruta.

$ PDUFDU HVWH LQFLR GH DQR OHFWLYR D 'LUHF¨¦R *HUDO GD
6D·GHFRORFRXQDVXDS¢JLQDHOHFWU²QLFDXPFRQMXQWRGH
sugestões, dirigido aos pais para um início de aulas em segurança. A totalidade do documento pode ser consultado
em www.dgs.pt
Por achar ser pertinente transcrevo algumas das sugestões apresentadas:
A mochila
Escolha uma mochila adequada à estatura da criança e
que não seja demasiado pesada quando vazia (uma mochila vazia não deve pesar mais do que meio quilo).
3UHoUDRVPRGHORVDQDW²PLFRVFRPDO¨DVODUJDVHDFROFKRDGDV3DUDVHFHUWLoFDUGHTXHHVW¢DFRPSUDURPR
delo adequado, a criança deve experimentar a mochila.
A mochila deve estar bem colocada nos ombros para proteger as costas. As alças da mochila devem ser reguladas
GH IRUPD D TXH HVWD oTXH FRORFDGD DFLPD GDV DQFDV GD
criança.
A mochila e o respectivo conteúdo não devem exceder
10% do peso corporal da criança (ex: para uma criança
com 25 Kg, a mochila não deve pesar mais do que 2,5 Kg).
2FRQWH·GRGDPRFKLODGHYHVHUUHJXODUPHQWHYHULoFDGR
para assegurar que a criança só transporta diariamente o
material de que necessita.
Explique à criança por que razão a mochila nunca deve
ser transportada na mão ou num só ombro.

O transporte
1R DXWRP²YHO D XWLOL]D¨¦R FRUUHFWD GRV VLVWHPDV GH
retenção (cadeirinhas ou bancos elevatórios) é indispensável para transportar as crianças em segurança.
4XDOTXHUTXHVHMDDGLVW¤QFLDRSHUFXUVRRXDYHORFLdade, transporte sempre as crianças com menos de 12
anos de idade e altura inferior a 1,35 m, em cadeirinhas
homologadas, adaptadas ao seu tamanho e peso e devidamente instaladas no veículo.
1DVGHVORFD¨¶HVDS©HQVLQH£VFULDQ¨DVDVUHJUDVGHVHgurança e acompanhe-as algumas vezes no percurso para
a escola, chamando a atenção para a necessidade de:
vFDPLQKDUHPVHPSUHGRODGRGHGHQWURGRVSDVVHLRV
v FDPLQKDUHP QDV EHUPDV VHPSUH GH IUHQWH SDUD RV
veículos, o mais afastados possível da faixa de rodagem;
vUHVSHLWDUHPDVLQDOL]D¨¦RHDWUDYHVVDUHPDVYLDVVHPpre nas passadeiras.
7RPRDOLEHUGDGHGHDFUHVFHQWDUPDLVXPDVXJHVW¦R
- saiba quem é o director de turma do seu educando e
informe-se do horário em que este está disponível para
falar consigo.
36qSDUDRVVHQKRUHV3URIHVVRUHVGHL[RXPDOHPEUDQ¨Dq
quando um ensina, há dois que aprendem.

'U$XJXVWR%ULWR'HOHJDGRGH6D·GH

O material escolar
1DFRPSUDGHPDWHULDOHVFRODUHVFROKDRVSURGXWRVSHOD
VXDGXUDELOLGDGH3UHoUDDVERUUDFKDVFDQHWDVHO¢SLVVHP
aromas ou perfumes. Procure, preferencialmente, as tintas de base aquosa e sem solventes. Escolha dossiers e
cadernos resistentes para que estes durem todo o ano
escolar.
ΎƐƚĞĂƌƟŐŽŶĆŽƵƟůŝǌĂĂƐŶŽƌŵĂƐĚŽŶŽǀŽĂĐŽƌĚŽŽƌƚŽŐƌĄĮĐŽ

2EULJDGR£&¤PDUD0XQLFLSDOSRUQRVDEULUHVWDSRUWDSDUDRGL¢ORJR)DOHP7HOHIRQHP(VFUHYDP
$6D·GHQ¦R©XPDFRLVDTXHRVHQIHUPHLURVRXRVP©GLFRVGHHP£VSHVVRDV
7DPE©PQ¦RVHFRPSUDQDIDUP¢FLDRXQRKRVSLWDO
$6D·GH©VLPRUHVXOWDGRGHXPWUDEDOKRFRQWLQXDGRTXHWHPTXHQRVHQYROYHUDWRGRV
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do concelho de
Viana do Alentejo e a Saúde Escolar
2FRQFHLWRGHVD·GHWHPHYROXGRDRORQJRGRVDQRV7HU
VD·GH Q¦R VLJQLoFD WHU V² DXV«QFLD GH GRHQ¨D 2 QRYR
conceito de saúde reside na capacidade de cada pessoa lutar pelo seu projeto de vida, pessoal e original, em direção
DRVHXEHPHVWDU '-2856FLWDGRHP1DYDUUR 
Esta noção de saúde pressupõe que cada pessoa tem que
se envolver na criação do seu projeto de vida. Um projeto de vida que se quer equilibrado e harmonioso com a
máxima qualidade possível.
Com a introdução desta nova conceção de saúde, tornouse clara a importância do contexto escolar no desenvolvimento global do individuo em que, a escola deve ser a
grande promotora da saúde. À escola compete não só a
transmissão de “saberes” como e também “educar para a
saúde”.
Constatamos que a maioria dos problemas de saúde e de
comportamentos de risco estão associados ao ambiente e
DRVHVWLORVGHYLGD1RHQWDQWRHVWHVSRGHPVHUSUHYHQLGRVRXUHGX]LGRVVLJQLoFDWLYDPHQWHDWUDY©VGDDSOLFD¨¦R
GH3URJUDPDVGH6D·GH(VFRODU '*6 
1RSURJUDPDQDFLRQDOGHVD·GHHVFRODU  SRGHOHUVH
que a saúde escolar é o referencial do sistema de saúde
para o processo de promoção e educação para a saúde
QD HVFROD $ 6D·GH (VFRODU GHYH IRPHQWDU R GHVHQYROYLmento de competências na comunidade educativa com o
objetivo de melhorar o nível de bem-estar físico, mental e
social e contribuir para a qualidade de vida.
$ UHIRUPD GRV &XLGDGRV GH 6D·GH 3ULP¢ULRV SXEOLFDGD
SHOR'5QǑGHGHIHYHUHLURFULRXDV8QLGDGHV
de Cuidados na Comunidade (UCC) que prestam cuidados
de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e
grupos mais vulneráveis e atuam ainda na educação para
a saúde.
A UCC do concelho de Viana do Alentejo integra a equipa
da saúde escolar do concelho a qual tem promovido e desenvolvido várias atividades em todos os estabelecimentos de ensino do concelho.
1RDQROHWLYRGHIRUDPUHDOL]DGDVSHOD8&&GH
Viana do Alentejo várias atividades na área da saúde escolar e que, de uma forma resumida, passamos a divulgar:
6REUHRWHPDkVD·GHRUDOyUHDOL]¢PRVVHVV¶HVGHHGXFD¨¦RSDUDDVD·GHHo]HPRVDGLVWULEXL¨¦RGRVFKHTXHV
dentista.
1RVWHPDVkDOLPHQWD¨¦RykREHVLGDGHyHkH[HUFFLRIVLFR
também promovemos várias atividades, foram 22 na sua
totalidade.
1RTXHGL]UHVSHLWR£¢UHDGDkVH[XDOLGDGHyWUDW¢PRVY¢ULos temas: “sexualidade e adolescência”, “afetos”, “violência no namoro”, “infeções sexualmente transmissíveis”,
HWFSURPRYHQGRGLYHUVDVDWLYLGDGHV1RWRWDOHIHWX¢PRV
23 sessões de educação para a saúde.
6REUHRWHPDk'URJDV,OFLWDV +D[L[HKHURQD{ HGURJDV
OFLWDV ¢OFRROHWDEDFR o]HPRVVHVV¶HVGHHGXFD¨¦R
SDUD D VD·GH 5HDOL]¢PRV WDPE©P XP UDVWUHLR VREUH D
capacidade respiratória.
6REUHRWHPDkFRPSRUWDPHQWRVHDWLWXGHVyUHDOL]DUDPVH
3 sessões.

A UCC do concelho de Viana do Alentejo realizou e colaborou ainda em sessões de educação para a saúde sobre
RV WHPDV k%XOOLQJy k2 &DQWLQKR GR &HQWUR GH 6D·GHy
“Epilepsia”, “Prevenção de queimaduras solares” e “ParenWDOLGDGHy1XPWRWDOGHVHVV¶HV
5HDOL]DUDPVHRXWUDVDWLYLGDGHVFRPRH[SRVL¨¶HVXPUDVtreio auditivo e outro oftalmológico onde tivemos a coODERUD¨¦RGHHPSUHVDVSULYDGDVHGD(VFROD6XSHULRUGH
Audiologia de Coimbra.
4XHUHPRVDJUDGHFHUDWRGDVDVHQWLGDGHVTXHIRUDPSDUceiras assim como as que connosco colaboraram em algumas atividades pois, sem o seu contributo, seria impossível a concretização de algumas das atividades.
Para terminar reforço que tem sido com empenho, dedicação mas também com muita satisfação que a equipa da
UCC tem atingido os seus objetivos no que respeita a esta
área, a da saúde escolar.
%LEOLRJUDoD
1$9$5520)  q0RGHORVGH,QWHUYHQ¨¦RHP6D·GH(VFRODUQD(GXFD¨¦R
3U©HVFRODUHQRV(QVLQRV%¢VLFRH6HFXQG¢ULR&XUVRGH)RUPD¨¦RGH)RUPDGRUHV
QR¤PELWRGR33(6 'RFXPHQWRSROLFRSLDGR 
32578*$/  q'LUH¨¦R*HUDOGD6D·GH3URJUDPD1DFLRQDOGH6D·GH(VFRODU
Lisboa

Elaborado pela Enfª 0DUOLD5DVTXLQKR
Colaboração Enfª Celeste Patinha
UCC de Viana do Alentejo
Coordenadora
0DUOLDGH-HVXV9D]5DVTXLQKR

8QLGDGHGH&XLGDGRVQD&RPXQLGDGH_&HQWURGH6D·GHGH9LDQDGR$OHQWHMR
7HO_7P_ e-mail: marilia.rasquinho@alentejocentral2.min-saude.pt
Horário de Funcionamento: 2ªDª GDVK£VK_6¢EDGRV'RPLQJRVH)HULDGRVK£VK
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ĞƐƉŽƌƚŽͮ:ƵǀĞŶƚƵĚĞ
Summer 2014 foi um sucesso!
7HUPLQRX HP IHVWD QR SDVVDGR GLD  GH DJRVWR FRP R
k6XPPHU(QGyPDLVXPDHGL¨¦RGRSURMHWR6XPPHU
que teve lugar nas 3 freguesias do Concelho, com a parWLFLSD¨¦RGHMRYHQVHQWUHRVHRVDQRV
7DOFRPRQDHGL¨¦RDQWHULRURSURJUDPDTXHFRPH¨RXD
30 de junho, decorreu durante 4 quinzenas e teve como
promotor o Município de Viana do Alentejo e como coordenadores locais, a CulArtes na Freguesia de Viana do
Alentejo, em Aguiar, a Associação de Pais e Encarregados
de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar e a Junta de
Freguesia de Alcáçovas, em Alcáçovas.
1DIUHJXHVLDGH9LDQDGR$OHQWHMRSDUWLFLSDUDPQR6XPPHU  MRYHQV H  PRQLWRUHV -¢ HP $JXLDU IRUDP 
as crianças que usufruíram do programa de férias e que
tiveram o acompanhamento de 9 monitores ao longo
da atividade. Em Alcáçovas, 52 jovens e 14 monitores
inscreveram-se no programa de tempos livres.
O projeto procura dar resposta a uma necessidade dos
SDLV GH FRQFLOLDU D VXD DWLYLGDGH SURoVVLRQDO FRP DV I©ULDVHVFRODUHVGRVoOKRVTXHHQFRQWUDUDPQR6XPPHUXP
espaço de ocupação de tempos livres com um programa
EDVWDQWHGLYHUVLoFDGRFRPGHVWDTXHSDUDDSU¢WLFDGHV
portiva e para as atividades lúdicas e culturais.
De entre as atividades desenvolvidas destaque para as viVLWDV£%DUUDJHPGH2GLYHODVDR0RQWH6HOYDJHPDR0Xseu de Évora, ao Castelo de Viana do Alentejo, ao Estádio
GD/X]DR0XVHXGRV&RFKHVHGD(OHWULFLGDGH£4XLQWD

Pedagógica dos Olivais, idas à praia e à piscina, jogos lúdicos, atividades desportivas (natação, ginástica, patinagem,
desportos coletivos, badmington) e workshops diversos
(hora das cantigas, psicomotricidade, maleta da cidadania, artista por um dia) entre outras.
-¢ QR 6XPPHU (QG  R DFDPSDPHQWR GH YHU¦R TXH
HQFHUUDRSURMHWRTXHGHFRUUHXQD4XLQWDGD-RDQDQRV
dias 22 e 23 de agosto, participaram 105 crianças e 22 monitores das 3 freguesias do concelho.
1DVH[WDIHLUDSDUDDO©PGDGLYHUV¦RKDELWXDOKRXYHDLQGD
PXLWDP·VLFDQRLWHGHQWUR1RV¢EDGRDS²VXPDPDQK¦
de brincadeira nas piscinas municipais, a festa terminou
com um almoço convívio entre crianças, pais, monitores
e coordenadores das 3 freguesias.
O Município de Viana do Alentejo deixa um agradecimento a todas as entidades que direta ou indiretamente parWLFLSDUDPQR6XPPHU
Para o ano há mais!

Visita ao Estádio da Luz

6XPPHU(QG
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1º Troféu Ori “Feira D’Aires”
O Munícipio de Viana do Alentejo em parceria com o Clube
GD1DWXUH]DGH$OYLWR &1$ UHDOL]DGLDGHVHWHPEURR
1.Ǒ7URI©X2ULk)HLUD' $LUHVyHP9LDQDGR$OHQWHMR7UDWD
se de um evento de Orientação Pedestre que está inteJUDGRQD7D¨DGH3RUWXJDOGDPRGDOLGDGHSURPRYLGDSHOD
Federação Portuguesa de Orientação (FPO) ao longo da
sua época desportiva.
Com a organização deste evento pretende-se captar a
atenção de potenciais atletas para a modalidade em
questão no concelho de Viana do Alentejo. É de realçar
o facto de o atleta vianense, João “Mega” Figueiredo, ter
vindo a alcançar elevados níveis de execução ao serviço
GR&1$
O 1Ǒ 7URI©X 2UL k)HLUD ' $LUHV YDL WHU XPD HVWUXWXUD GH
Distância Média, percorrendo as antigas pedreiras de
P¢UPRUHHWRGDD]RQDHQYROYHQWHGD(UPLGDGH6¦R9LFHQWH1HVWHVHQWLGRRVSDUWLFLSDQWHVGHVIUXWDU¦RGDVH[tensas e interessantes paisagens da planície alentejana e
do património natural, histórico e religioso do concelho.
Para mais informações e inscrições poderá contactar o
&OXEHGD1DWXUH]DGH$OYLWRDWUDY©VGRQ·PHUR
322 ou ainda consultar o site www.orioasis.pt.
Os participantes poderão desfrutar, após a prova, do programa Viana em Festa, pernoitar em Viana do Alentejo e,
QD PDQK¦ VHJXLQWH SDUWLFLSDU QRXWUD SURYD GD 7D¨D GH
3RUWXJDOR,,,2SHQGH3RUWHO7HUUDGH0RQWDGRHP6¦R
Bartolomeu do Outeiro, a escassos 10 Km, organizado pela
$VVRFLD¨¦RGRV'HoFLHQWHVGDV)RU¨DV$UPDGDV $')$ 

Grande Prémio de Atletismo Feira D’Aires dia 28 de setembro
O Município de Viana do Alentejo em parceria com o Clube
GD1DWXUH]DGH$OYLWRUHDOL]DGLDGHVHWHPEURR*UDQGH
Prémio de Atletismo Feira D’Aires Luís Filipe Branco, em Viana do Alentejo.
Esta foi a forma encontrada pela Câmara Municipal para
homenagear, mais uma vez, Luís Filipe Martins Branco, já
falecido, uma personalidade que muito contribuiu para o
desenvolvimento do desporto no Concelho. Foi ele o funGDGRU GD 6HF¨¦R GH $WOHWLVPR GR 6SRUWLQJ &OXEH GH 9LDQD
do Alentejo, através do qual organizou, por diversas vezes, o
*UDQGH3U©PLRGH$WOHWLVPR)HLUD' $LUHV
O 14Ǒ*UDQGH3U©PLRTXHGHFRUUHQRUHFLQWRGD)HLUD' $LUHV
a partir das 9h30, é uma prova de estrada, disputada por esFDO¶HVHLQFOXLDLQGDXPDFDPLQKDGDGHNP$SURYDWHP
supervisão técnica e arbitragem da Associação de Atletismo
de Évora e conta com os apoios da Junta de Freguesia de
9LDQDGR$OHQWHMRGR&HQWURGH6D·GHHGRV%RPEHLURV9R
luntários locais.
As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas na Câmara
0XQLFLSDOGH9LDQDGR$OHQWHMRDWUDY©VGRQ·PHUR
010 ou ainda pelo e-mail cmva.desporto@gmail.com.
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Visita à exposição

Inauguração da exposição

Chocalhos Pardalinho expõem no Castelo de Viana do Alentejo
Até dia 5 de outubro, está patente ao público no Castelo
de Viana do Alentejo, a exposição “Chocalhos Pardalinho
… a tradição de um povo”.
7UDGL¨¦RVHFXODUDDUWHFKRFDOKHLUDWHPQDIUHJXHVLDGH
Alcáçovas a sua maior expressão. Em 1913 eram 13 as famíOLDV TXH VH GHGLFDYDP DR IDEULFR GR FKRFDOKR 6¦R WDPE©PGHVVDDOWXUDDVRULJHQVGDDWXDO2oFLQD3DUGDOLQKR
$WUDGL¨¦RSDVVRXGHSDL -RV©/XV0DLD SDUDoOKR *XLOherme Maia) a que se juntou também Francisco Cardoso,
atuais proprietários da empresa e também eles mestres
chocalheiros.
Fabricados artesanalmente, os chocalhos chegam hoje
em dia a todo o país e também a vários países europeus.

Existe uma grande variedade de chocalhos, variando no
PRGHORWDPDQKRHXWLOL]D¨¦R1RHQWDQWRkSLFDGHLURyH
“reboleiro” são dois dos exemplos de chocalhos mais procurados na região.
E é esta arte secular, cuja candidatura à lista do património
FXOWXUDO LPDWHULDO IRL DFHLWH SHOD 81(6&2 HP 3DULV GHsenvolvida pelas mãos hábeis de dois jovens empreendedores que pode ser visitada entre as 10h00 e as 13h00, e
GDVK£VK
A exposição é organizada pelo Município de Viana do
Alentejo com o apoio da Junta de Freguesia local e da
'LUH¨¦R5HJLRQDOGH&XOWXUDGR$OHQWHMR

k8PGRFXPHQWRDQWLJRXPDKLVW²ULDSDUDFRQWDUy
Tertúlia sobre Arquivos e História
1R'LD,QWHUQDFLRQDOGRV$UTXLYRVFRPHPRUDGRDGH
junho, realizou-se, na Biblioteca Municipal de Viana do
$OHQWHMR XPD 7HUW·OLD VREUH $UTXLYRV H +LVW²ULD LQWLWXlada “Um documento antigo, uma história para contar”. A
atividade, promovida pelo Município de Viana do Alentejo
com o apoio das três juntas de freguesia do concelho,
enquadra-se no âmbito do projeto “Conhecer a História”,
iniciado em 2013.
Concebida e coordenada pela historiadora e arquivista
Fátima Farrica, a sessão teve como tema “A cabeça de um
GRV5HLV0DJRVQRFRQYHQWRGH6¦R)UDQFLVFRGH9LDQDGR
Alentejo no século XVI”.

2REMHWLYRIXOFUDOGD7HUW·OLDSDUDDTXDOVHSUHY«DUHalização de outras sessões no futuro, é a sensibilização da
comunidade, de uma forma informal, para a importância
da preservação dos documentos antigos, públicos ou privados, sem os quais se torna difícil conhecer a História de
gentes e espaços.
A sessão de dia 9 alicerçou-se na apresentação de um documento inédito do século XVI que pertenceu ao arquivo
GR FRQYHQWR GH 6¦R )UDQFLVFR GH 9LDQD HVSD¨R DWXDOmente conhecido como creche e jardim de infância) e que
nos permite saber hoje que existiu naquela casa religiosa
uma relíquia sagrada, que se considerava ser o crânio de
XPGRVWU«V5HLV0DJRV£TXDOVHSUHVWDYDFXOWRS·EOLFR
QR'LDGH5HLV
Mais do que a apresentação do documento em si, o que
se promoveu foi a exploração do seu conteúdo, inserido
no contexto em que foi produzido. Potenciou-se, assim, o
contacto da comunidade com fontes históricas de reconhecido valor a que nunca tinham tido acesso, bem como
a valorização do património documental e a aquisição de
conhecimentos sobre a história do concelho, em particular, e sobre o passado em geral o que, subsequentemente,
tem a mais-valia de permitir uma mais esclarecida compreensão do presente.
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Semana Cultural 2014 em Alcáçovas
$ 6HPDQD &XOWXUDO YROWRX D DQLPDU D YLOD GH $OF¢¨RYDV
de 13 a 22 de junho. Promovida pela Junta de Freguesia
de Alcáçovas em parceria com o Município de Viana do
Alentejo e as associações locais, a 17ª edição do certame
DSUHVHQWRXXPSURJUDPDEDVWDQWHGLYHUVLoFDGR

YLGDGHVGHVSRUWLYDVFRPRDVFDPLQKDGDVk5RWDGRV3DVWRUHVyHk5RWDGRV3HUHJULQRVyR7RUQHLR+LO¢ULR3RUIULR
o III Passeio de Cicloturismo “Alcáçovas, uma Vila com
História”, ténis de mesa, tiro ao alvo, passeio equestre,
pesca e yoga.

Música popular, grupos corais, palestras, tasquinhas, artesanato e exposições foram alguns dos ingredientes que
o]HUDPGDYLODGH$OF¢¨RYDVXPSRORFXOWXUDO

3HODVUXDVGDYLODGHVoODUDPWDPE©PDXWRP²YHLVHPRWDV
antigas e clássicas, não faltando também o passeio cultuUDOk)RWRJUDIDU$OF¢¨RYDVy1D6HPDQD&XOWXUDOKRXYHDLQda espaço para a leitura e atividades lúdico-pedagógicas.

Em termos musicais o destaque foi para o fado, o Encontro de Cavaquinhos, as tunas, a Orquestra Ligeira de PonWHGH6RUR*UXSR7ULJR/LPSRR*UXSR5DL])ODPHQFD
HD%DQGDGD6RFLHGDGH8QL¦R$OFD¨RYHQVH2SRQWRDOWR
foi, sem dúvida, os espetáculos com os Aurora, no dia 21,
e com Pedro Mestre e os grupos corais de Alcáçovas, no
dia 22.

O certame terminou com um espetáculo com Pedro Mestre que teve como convidados os grupos corais da fregueVLDq*UXSR&RUDO)HPLQLQR3D]H8QLGDGHGH$OF¢¨RYDV
*UXSR&RUDO)HPLQLQR&DQWDUHVGH$OF¢¨RYDVHR*UXSR
&RUDOk2V7UDEDOKDGRUHVyGH$OF¢¨RYDV

'HVDOLHQWDUDLQGDDDWXD¨¦RGR5DQFKR)ROFO²ULFRGD&UHFKHH&$7/GD6DQWD&DVDGD0LVHULF²UGLDGH$OF¢¨RYDV
Às manifestações culturais juntaram-se também as ati-

De realçar a presença do público num certame que, durante 10 dias, trouxe nova vida ao Jardim Público e que
juntou alcaçovenses de todas as idade, num salutar convívio.

,QDXJXUD¨¦RGD6HPDQD&XOWXUDO

$WXD¨¦RGR5DQFKR)ROFO²ULFRGDFUHFKHH&$7/GD6&0$

Atuação do grupo de música popular

Atuação do fadista Lúcio Bamond

$WXD¨¦RGHJUXSRpDPHQFR

$WXD¨¦RGH7XQD
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Cultura
Viana em Festa de 19 a 25
De 19 a 25 de setembro decorre mais uma edição da
“Viana em Festa”, a semana cultural que antecede
a Feira D’Aires e que privilegia as diversas artes do
espetáculo, com destaque para a música, a apresentação do livro “Aprender é Viver!” e a II Feira do
Emprego e Empreendedorismo, dinamizando vários
espaços públicos de Viana do Alentejo – Castelo,
Praça da República, Cineteatro e Jardim do Rossio.
A II Feira do Emprego e Empreendedorismo realiza-se dias
HQR-DUGLPGR5RVVLRSURPRYLGDSHOR&/'6 (Q 
IUHQWHFRRUGHQDGRSHOD7HUUDV'HQWURHPFRODERUD¨¦R
com o Município de Viana do Alentejo. O certame, para
além de ser um espaço de promoção e divulgação de ofertas de formação e emprego da região, vai ser palco de
H[SRVLWRUHV RoFLQDV H VHVV¶HV GH HVFODUHFLPHQWR VREUH
empreendedorismo e procura de emprego.
A feira vai ainda disponibilizar informação sobre formas
GH FU©GLWR SDUD oQDQFLDPHQWR GDV HPSUHVDV H GDTXHOHV
que procuram, na criação do próprio emprego, uma oportunidade de mudança.
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Centenária Feira D’Aires arranca
dia 26 de setembro
Setembro é mês de festa em Viana do Alentejo. A
par da semana cultural Viana em Festa, a centenária Feira D’Aires que junta o sagrado ao profano
atrai todos os anos milhares de visitantes. Durante 4
dias, de 26 a 29, junto ao Santuário de Nª Sr.ª D’Aires
faz-se a festa com atividades económicas, música,
artesanato, gastronomia e manifestações religiosas,
a par da tradicional feira franca. Ingredientes que
dão nova vida a Viana do Alentejo, num certame que
MXQWDWRGRVRVDQRVRVoOKRVGDWHUUDTXHUHJUHVVDP
nesta altura do ano.
1HVWDHGL¨¦RGRFHUWDPHTXHDVVLQDODDQRVSDUWLFLSDP
expositores de diversos setores de atividade. Ao lado do
SDYLOK¦R GHGLFDGR £V DWLYLGDGHV HFRQ²PLFDV oFD D WHQda da gastronomia que inclui restaurantes, tasquinhas e
venda de produtos regionais como os enchidos, queijos e
doçaria.
Para além do programa cultural e desportivo, o destaque
vai também para o cariz religioso do certame, cujo ponto
DOWR©DSURFLVV¦RTXHWHPOXJDUQR6DQWX¢ULRGH1.ª 6Uª
D’Aires, no domingo, à tarde.
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Fadista Lúcio Bamond

Feira do Chocalho 2014
Mafalda Arnauth e Lúcio Bamond encerraram mais uma
edição da Feira do Chocalho, no passado dia 27 de julho,
em Alcáçovas, com uma grande noite de fado. Pelo palco
principal passaram ainda nomes como Jorge Machado, na
VH[WDIHLUDH)ORUGH/LVDFRPSDQKDGDSHOD%DQGDGD6Rciedade União Alcaçovense, no sábado.
Cerca de 35 expositores das mais variadas áreas estiveram
presentes no certame, da responsabilidade do Município
de Viana do Alentejo em parceria com a Junta de FregueVLDGH$OF¢¨RYDVHD$VVRFLD¨¦R7DXURP¢TXLFD$OFD¨RYHQse, com destaque para a arte chocalheira.
'HUHDO¨DURVXFHVVRGHPDLVXPDHGL¨¦RGR6XPPHU6SRW
entre a camada mais jovem da população, que durante as
três noites do certame encheu por completo o recinto
para ouvir Dj’s e música ao vivo. O espaço que até altas
horas animou os jovens foi, mais uma vez, dinamizado
SHOD$VVRFLD¨¦R&XOWXUDOH5HFUHDWLYD$OFD¨RYHQVH
'HVWDTXHDLQGDSDUDDV2oFLQDVGH$UWHVH2IFLRV7UDGLFLRQDLVSURPRYLGDVSHOD$VVRFLD¨¦R7HUUDV'HQWUR
De realçar também as atividades equestres da responsaELOLGDGHGD$VVRFLD¨¦R7DXURP¢TXLFD$OFD¨RYHQVHFRPR
passeio a cavalo e o espetáculo de homenagem a Miguel
*UDYHHSDUDD&DPLQKDGDk&DQDGDVG $OF¢¨RYDVyRUJDQL]DGDSHOR$OF¢¨RYDV2XWGRRU7UDLOV
1R SDOFR GDV WUDGL¨¶HV KRXYH FDQWH FRP R *UXSR
&DYDTXLQKRV GR $OHQWHMR *UXSR &RUDO )HPLQLQR &DQWDUHVGH$OF¢¨RYDV*UXSR&RUDO)HPLQLQR3D]H8QLGDGH
H *UXSR &RUDO k2V 7UDEDOKDGRUHVy GH $OF¢¨RYDV H DLQGD
6HYLOKDQDV k/D 'DQ¨D GHO &RORUy H D DWXD¨¦R GR 5DQFKR

Visita dos eleitos aos expositores
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Folclórico com a participação dos encarregados de eduFD¨¦R GD &UHFKH$7/ GD 6DQWD &DVD GD 0LVHULF²UGLD GH
Alcáçovas.
$ DEHUWXUD RoFLDO GD IHLUD WHYH OXJDU SHUWR GDV K H
contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bernardino Bengalinha Pinto, da
SUHVLGHQWH GD -XQWD GH )UHJXHVLD GH $OF¢¨RYDV 6DUD 3Djote e de elementos da Assembleia Municipal entre outros
convidados.
O presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo
começou por realçar a importância da feira para o concelho, que serve de montra kGD QRVVDFXOWXUDGDV QRVVDVJHQWHVGRQRVVRSDWULP²QLRGRQRVVRDUWHVDQDWRH
dos nossos produtos locais”. Bengalinha Pinto lembrou
ainda que, devido à conjuntura difícil, “é preciso ajustar
e reduzir apoios para podermos continuar a apoiar durante mais anos”. O autarca informou que kHP  D
transferência do Orçamento de Estado para a Câmara
0XQLFLSDOGH9LDQD©GHPHQRVGHPLOHXURVIDFHD
2010”. Logo, a Autarquia é obrigada a tomar medidas de
contenção.
3DUDDSUHVLGHQWHGD-XQWDGH)UHJXHVLDGH$OF¢¨RYDV6DUD
Pajote, tudo foi feito para que o programa da feira abarcasse o maior número de atividades que despertassem o
LQWHUHVVH GH JUDQGH SDUWH GD SRSXOD¨¦R 6DUD 3DMRWH JD
rantiu também que o objetivo dos executivos da Junta e
do Município é “trabalhar em prol da população mantendo e revitalizando as tradições”.

Visita dos eleitos aos expositores
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Feira do Chocalho em imagens

*UXSRGH&DYDTXLQKRVGR$OHQWHMR

3·EOLFRMRYHPQR6XPPHU6SRW

(VSHW¢FXORGHKRPHQDJHPD0LJXHO*UDYH

Demonstração equestre

6HYLOKDQDVk/DGDQ¨DGHOFRORUy

%DQGD)ORUGH/LVH%DQGDGD68$

%DLOHFRP-RDQD5HLV

Fadista Mafalda Arnauth
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ƐƉĂĕŽăDĞŵſƌŝĂ
Dados históricos sobre a
fundação da Sociedade União
Alcaçovense1
Como tem sido divulgado, na segunda
metade do século XIX existiam em Alcáçovas duas bandas de música, naturalmente rivais. Pelo que, para pôr termo
às desavenças, algumas pessoas da vila
GHFLGLUDP IRPHQWDU D XQLoFD¨¦R GDV
GXDVEDQGDV1DVHTX«QFLDGHWDODFRQtecimento teria, então, sido fundada, a
GH-DQHLURGHDSociedade União
Alcaçovense, sendo que o conhecido Padre Joaquim Pedro de Alcântara2 teria estado na linha da frente desse processo3.
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1¦R WLYHPRV DFHVVR D QHQKXP GRFXPHQWR GDtado de 20 de Janeiro, que talvez exista em algum
DUTXLYRPDVGHIDFWRDGH-XQKRGH0DQXHO(VWDQLVODX)UDJRVR-RDTXLP$QW²QLR6DOVLQha e o Pe. Joaquim Pedro de Alcântara, dirigiram
XPD SHWL¨¦R DR *RYHUQR &LYLO GH YRUD UHTXH
UHQGR D DSURYD¨¦R GRV (VWDWXWRV GD 6RFLHGDGH
Estatutos estes que anexaram à petição, juntamente com uma cópia da acta da reunião efectuada no mesmo dia.1 Essa reunião ocorreu porque
queriam constituir uma sociedade de instrução
denominada União Alcaçovense e o conteúdo da
acta respectiva leva a crer tratar-se da primeira
DFWDGD6RFLHGDGHHTXHDUHGDF¨¦RGRGRFXPHQWR VHMD FRQFRPLWDQWH FRP VHX PRPHQWR IXQGDGRU 1D
reunião começaram por discutir e aprovar os Estatutos
e de seguida nomearam para a comissão instaladora MaQXHO(VWDQLVODX)UDJRVR-RDTXLP$QW²QLR6DOVLQKDHR3H
Joaquim Pedro de Alcântara, ao que se seguiu a assinatura, quer da acta, quer dos estatutos por todos os 25 sóFLRV0DQXHO(VWDQLVODX)UDJRVR-R¦R5DPRVGR5RV¢ULR
-RDTXLP 3HGUR GH $OF¤QWDUD (VW«Y¦R *RPHV 2UWL] -R¦R
Ortiz Martins, José Maria Fragoso de Brito Amado, MaQXHO *DOY¦R -RDTXLP $QW²QLR 6DOVLQKD )UDQFLVFR 0DULD
Pires Fernandes, Possidónio Augusto de Carvalho, Vítor
Augusto Fonseca, Francisco António de Campos, Joaquim
-RV©GH2OLYHLUD-XVWR$QW²QLR*RPHV)UDQFLVFRGH$VVLV
*DOY¦R -RV© $XJXVWR 7DEDTXLQKR $QW²QLR -RDTXLP *DOvão, José Francisco Pereira, Feliciano Maria Monteiro, Luís
)UDQFLVFR)HUQDQGHV-RDTXLP&DUORVGD6LOYD0DLD)UDQcisco Maria Contente, José Feliciano Vidazinha, Augusto
-RV©GH&DUYDOKRH7RP©-RDTXLP
1¦RVHQGRQRVVRREMHFWLYRDDQ¢OLVHGRVDUWLJRVGRV(Vtatutos achamos, no entanto, de interesse o destaque de

DOJXQVSRQWRV(QWUHRVoQVGDLQVWLWXL¨¦RHQFRQWUDPVH
“a instrução dos sócios pela leitura de bons e selectos
livros e pela cultura das artes musical e dramática, quer
executando várias peças de música na casa da sociedade
ou em público, quer realizando diversas récitas no seu
teatro, observadas as prescrições legais; a criação de uma
aula de ensino completar ou de outra disciplina ou língua
TXDQGRRHVWDGRoQDQFHLURGDVRFLHGDGHRSHUPLWLVVHH
à direcção parecesse conveniente; a criação de uma biblioteca de livros escrupulosamente escolhidos5 para instruir os sócios.” Destaque também para o facto de a entrada
como sócio não ser livre de constrangimentos. Primeiro
o indivíduo interessado em integrar a associação tinha
de ser proposto por alguém que já fosse sócio, proposta
essa que estaria patente ao público na casa da sociedade
durante oito dias. E só se não existissem reclamações de
alguém e com o acordo da direcção, o sujeito em causa
seria admitido. Já os menores de 21 anos só podiam ser
sócios com o consentimento dos pais ou “legítimos superiores”. Por último, cite-se apenas que, entre os vários
direitos de cada sócio estava o de “ser acompanhado pela

$DXWRUDDJUDGHFHDVLQIRUPD¨¶HVSUHVWDGDVSRU1XQR*UDYH7RGDVDVWUDQVFUL¨¶HVGHGRFXPHQWRVTXHDSDUHFHPQRWH[WRW«PDRUWRJUDoDDFWXDOL]DGD
2 - Autor das Breves Memorias da Villa das AlcáçovasSXEOLFDGDVHP
3 - http://omelhoralentejodomundo.blogspot.pt/2014/01/sociedade-uniao-alcacoYHQVHKWPO
$UTXLYR'LVWULWDOGHYRUD*RYHUQR&LYLOGHYRUD+%

1RWHVHDLQVLVW«QFLDQXPDVHOHF¨¦RFXLGDGRVDGRVOLYURVTXHGHYLDPVHU
“bons e selectos” e “escrupulosamente escolhidos”, de acordo com aquilo que
VHFRQVLGHUDYDELEOLRJUDoDFRQVHQW¤QHDFRPDVIRUPDVGHSHQVDPHQWRTXHVH
julgavam adequadas para propagação, normalmente alinhadas com a moral e os
bons costumes alicerçadas num forte espírito católico.

$SURYD¨¦RGRV(VWDWXWRVGD6RFLHGDGH8QL¦R$OFD¨RYHQVHp

2
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oODUP²QLFDQRVHXIXQHUDOGHVXDVPXOKHUHVHoOKRVEHP
como de seus pais em caso de viver em sua companhia”.
2WHUPRGHDEHUWXUDGRSULPHLUROLYURGHDFWDVGD6RFLHGDGHIRLUHGLJLGRDGH-XOKRGH mas a Associação
só obteve a aprovação dos seus Estatutos, conforme havia
VROLFLWDGR DR *RYHUQDGRU &LYLO QR GLD  GHVVH P«V GH
acordo com documento existente no Arquivo Histórico
Municipal.
3

$SURYD¨¦RGRV(VWDWXWRVGD6RFLHGDGH8QL¦R$OFD¨RYHQVH
p
1R GRFXPHQWR GH DSURYD¨¦R GRV (VWDWXWRV FRQFHGLGR
SHOR*RYHUQDGRU&LYLOGHYRUD)UDQFLVFR*XHGHVGH&DUYDOKR H 0HQHVHV HVWH DoUPD k {  DWHQGHQGR D TXH DV
suas disposições, sem ofenderem preceito algum, de lei
ou de regulamento em vigor, concorrem para o bom regíPHQ GD UHIHULGD VRFLHGDGH H V¦R FRQIRUPHV DR VHX oP
{ DSURYRHFRQoUPR { RVPHQFLRQDGRVHVWDWXWRVTXH
constam de cinco capítulos, com vinte e sete artigos (...)
mas com as seguintes clausulas:
Primeira – que os associados não poderão sair à rua a
executar quaisquer peças de música sem dar parte à
autoridade administrativa7 com a devida antecedência;
6HJXQGD q TXH GRV HVSHFW¢FXORV WHDWUDLV GDU¦R GD
mesma maneira, parte à autoridade administrativa, e
terão na sala do espectáculo local conveniente para ela
reservado;
7HUFHLUDqTXHQ¦RSRGHU¦RGDUHVSHFW¢FXORVDGPLWLQdo, mediante quota ou paga de qualquer natureza, pessoas que não sejam sócios sem que tenham pago ou
GDGRoDQ¨D£FRQWULEXL¨¦RLQGXVWULDOUHVSHFWLYD
4XDUWDqTXHQ¦RSRGHU¦RWHUED]DUULIDRXORWDULDGH
qualquer forma sem previa licença especial guardadas
as formalidades legais;
4XLQWDqoQDOPHQWHTXHHVWDDSURYD¨¦RVHU¢UHWLUDGD
logo que a Associação se desvie das suas instituições,
GHL[HGHFXPSULUoHOPHQWHRVVHXVHVWDWXWRVRXGHL[H
de mandar anualmente relatório e contas da sua gerência social em duplicado para ser remetido para o MinisW©ULRGR5HLQR (…).”9
6DOYDJXDUGDGDV HVWDV FRQGL¨¶HV D LQVWLWXL¨¦R WHU¢ SDVsado a funcionar em pleno. A 9 de Agosto a comissão
instaladora cessão funções, altura em que foi formada a
direcção que tomou posse nos cargos da administração
GD 6RFLHGDGH PDQWHQGRVH HVWHV QDV PHVPDV SHVVRDV
da comissão: Presidente da Direcção (Manuel Estanislau
)UDJRVR 7HVRXUHLUR -RDTXLP$QW²QLR6DOVLQKD H6HFUHtário (Pe. Joaquim Pedro de Alcântara).10
5HODWLYDPHQWH £ GDWD GH  GH -DQHLUR GH  FRPXPPHQWH DQRWDGD FRPR D GD IXQGD¨¦R GD 6RFLHGDGH SHVH
embora as razões que possam ser apontadas para a sua
divulgação,11 o facto é que, além da acta acima referida
ser datada de 20 de Junho daquele ano, existe ainda outro
documento que corrobora esta data. Em correspondência enviada pelo Administrador do Concelho de Viana do
$OHQWHMRDR*RYHUQDGRU&LYLOGHYRUDHPFRPXPD
relação das associações existentes neste ano no concelho,
4

5

HQWUHHODVDSDUHFHD6RFLHGDGH8QL¦R$OFD¨RYHQVH$O©P
de listar os nomes das associações o Administrador inGLFDRVVHXVoQVHDVGDWDVGHIXQGD¨¦RHGHDSURYD¨¦R
GRVHVWDWXWRVGHFDGDXPD1RTXHWRFD£LQVWLWXL¨¦RTXH
DTXLQRVRFXSDUHIHUHTXHRVVHXVoQVV¦RDkLQVWUX¨¦RH
UHFUHLRyTXHIRLIXQGDGDDGH-XQKRGHHTXHRV
VHXVHVWDWXWRVIRUPDDSURYDGRVDGH-XOKRGRPHVPR
ano.12 Portanto, ambas as datas se coadunam com as da
documentação já explorada.
Certo é que, independentemente de qual foi o mês da
IXQGD¨¦RQRSU²[LPRDQRGHD6RFLHGDGH8QL¦R$Ocaçovense contará 130 anos de existência.
9

Fátima Farrica
12 - Arquivo Distrital de Évora, Governo Civil de Évora, H/B/01/42-1888.
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Mostra Documental em Alcáçovas
De 13 a 27 de junho esteve patente ao público, no Centro
Cultural de Alcáçovas, no âmbito da iniciativa Conhecer
a História, a Mostra Documental “Documentos para a
História de Viana, Alcáçovas e Aguiar”, da autoria de Fátima Farrica.
$LQLFLDWLYDGHFRUUHXSRURFDVL¦RGD6HPDQD&XOWXUDOGH
Alcáçovas.



7

Inauguração da Exposição



6 - http://omelhoralentejodomundo.blogspot.pt/2014/01/sociedade-uniao-alcacovense-1885.html
7 - Administração do Concelho.
8 - Ministério ao qual cabia a condução das políticas de administração do território, de
instrução pública e de segurança interna, incluindo questões de polícia. Existiu entre 1859 e
1974 sendo antecedente do Ministério da Administração Interna.
9 - Arquivo Histórico Municipal de Viana do Alentejo, Sociedade União Alcaçovense, 001/
Doc001-1885.
10 - Informação concedida por Nuno Grave.
11 - Por exemplo, 20 de Janeiro ser a data da eleição anual dos cargos directivos (informação concedida por Nuno Grave).
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Resíduos Recicláveis – 1.º Semestre de 2014
1RǑsemestre de 2014, o Município de Viana do Alentejo
recolheu e encaminhou para reciclagem 45 900 kg de paSHOHFDUW¦RNJGHSO¢VWLFRHNJGHYLGUR
Comparando os valores do 1.Ǒsemestre dos anos 2013 e
YHULoFDVHTXHKRXYHXPDFU©VFLPRGDVTXDQWLGDGHV
de papel e cartão e embalagens de vidro encaminhadas
SDUD UHFLFODJHP H HQWUHJXHV QD (VWD¨¦R GH 7ULDJHP GD
$0&$/HP9LOD5XLYD
3RURXWURODGRQRFDVRGDVHPEDODJHQVGHSO¢VWLFRYHULocou-se um decréscimo dos quantitativos recolhidos.
De referir ainda, que o Município de Viana do Alentejo

FRQWLQXDDDSRLDUD$VVRFLD¨¦R7HUUD0¦HQDUHFROKDGH
papel referente à Campanha Papel por Alimentos do Banco Alimentar.
O Município de Viana do Alentejo agradece o seu apoio!
6² FRP D FRODERUD¨¦R GH WRGRV © SRVVYHO DXPHQWDU DV
quantidades de resíduos encaminhadas para reciclagem.
Continue a separar os resíduos e a encaminhá-los para
reciclagem!

*U¢oFRH&RPSDUD¨¦RGDTXDQWLGDGHGHUHVGXRVUHFLFO¢YHLVHQFDPLQKDGRVSDUDUHFLFODJHPQRǑsemestre de 2013 e 2014
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Edital do 2.° Trimestre 2014
3RGHU¢FRQVXOWDUR(GLWDOGR&RQWURORGD4XDOLGDGHGDÙJXDSDUDFRQVXPRKXPDQRGRFRQFHOKRGH9LDQDGR$OHQWHMRUHIHUHQWHDR
»7ULPHVWUHQRHQFDUWHGHVWDHGL¨¦RGREROHWLPPXQLFLSDOHDLQGDQRVLWHHPZZZFPYLDQDGRDOHQWHMRSW
'HUHIHULUTXHIRUDPUHDOL]DGDVWRGDVDVDQ¢OLVHVSUHYLVWDVQR3ODQRGH&RQWURORGD4XDOLGDGHGHÙJXDSDUDRSHURGRHPFDXVDH
que os resultados se encontram no intervalo de valores legislado, cumprindo o Decreto-Lei n͘ǑGHGHDJRVWR
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Olhar o Concelho

Gadanha
A partir do início de Fevereiro, quando a temperatura
aumenta e há normalmente menos geadas, costuma-se
guardar ou reservar área da propriedade onde o gado de
pastorícia não entra mais. Há quem lhe chame coutada.
6HPSUHTXHSRVVYHORFXSDPY¢U]HDVRXYDOHVTXH©RQGH
os solos são formados por terra limosa proveniente de escorrências e portanto com propensão a manter-se húmido por muito tempo.
1HVVD¢UHDDVHUYDVHVSRQW¤QHDVIRUPDGDVSRUXPQ·PHro enorme de variedades, crescem à vontade e proporcionam uma grande quantidade de alimentos de bom
“prôvo”.
Estes alimentos deverão ser guardados e distribuídos aos
animais em épocas de difícil obtenção no campo.
(PoQDLVGH$EULOFRQWUDWDVHXPJUXSRGHKRPHQVSDUD
irem gadanhar ou cortar essa área de ervas guardadas.
Cada homem leva a sua gadanha que é composta por
uma folha semi-circular de aço com cerca de 90 cms de
FRPSULPHQWRWHUPLQDQGRHPELFR1RRXWURH[WUHPRGD
IROKD © o[DGR XP SDX FRP  P R TXDO WHUPLQD QXP
pequeno apoio para a mão; tem a meio outro apoio para
D RXWUD P¦R oFDQGR D P¦R HVTXHUGD QR GD SRQWD H D
direita no do meio (se não for canhoto).
O gadanheiro deve levar, além da gadanha propriamente
dita, o material inerente à sua conservação.
Como é um instrumento cortante que funciona a uma
certa distância dos olhos do operador, são inúmeras as
vezes que bate numa pedra ou num cepo de árvore cortada que se ocultam na erva.
$IROKDoFDRIHQGLGDHK¢TXHUHSDU¢OD(VWDRSHUD¨¦R©
feita no local com a ajuda de uma pedra de amolar (xisto
ou lage), um martelo e uma safra. Esta é um pedaço de
IHUURFRPXPSDOPRGHFRPSULPHQWRDoODGRRVXoFLHQWH
para penetrar na terra até 2/3, local onde tem umas orelKDVTXHDLPSHGHPGHPDLRUSHQHWUD¨¦R1RWRSRVXSHrior, que é liso, coloca-se a folha e com o martelo bate-se

GH PDQHLUD D TXH D IROKD oTXH DoDGD WUDQVIRUPDQGRD
numa linha irregular e fraturada (como que serrilhada).
&RPDSHGUDGHDoDU TXHHVW¢PHWLGDQXPDEROVDqTXH
pode ser corna – com um pouco de óleo) dá-se os últimos
retoques.
O gadanheiro com movimentos semi-circulares, movimentando a gadanha da esquerda para a direita – de
revés – como que deita a erva com as costas da folha e
imediatamente num movimento em sentido contrário (e
FRPDSHUQDGLUHLWDPDLV£IUHQWH FRUWDDHUYDTXHoFD
tombada sobre o solo, ao mesmo tempo que avança um
passo para novo ataque na operação do corte.
Entretanto, a erva gadanhada vai secando e quando se
achar que está capaz de se enrolar, far-se-á molhos que
irão seguidamente ser transportados em carretas ou carros de varais para formar medas de feno junto das arramadas.
Com o aparecimento das gadanheiras mecânicas o rendimento é enorme, sendo depois seguido de enfardadeiras
que proporcionam uma melhor acomodação (economia
de espaço) e rápido transporte, correndo-se num risco
menor de se estragar o feno com as chuvas que são normais nesta época do ano, que mais não sejam as trovoadas.
Há máquinas modernas que utilizando o vapor de água,
DO©PGHFRUWDUHPDHUYDFRPSULPHPQDoFDQGRHPkUROhas” de pequenas dimensões e apetecíveis para os animais.
3RU*RQ¨DOR-&DEUDO
Engenheiro e investigador local
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Comemoração Regional do 40.º aniversário da DECO
1R ¤PELWR GDV FRPHPRUD¨¶HV GR Ǒ aniversário da
DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do ConsuPLGRUD'HOHJD¨¦R5HJLRQDOGHYRUDGD'(&2RUJDQL]RX
QRSDVVDGRGLDGHMXOKRQR6DO¦R1REUHGRV3D¨RVGR
Concelho, em Évora, um seminário comemorativo sob a
temática “A Defesa do Consumidor e as Empresas, que
UHOD¨¦RIXWXUD"yQRTXDOR0XQLFSLRGH9LDQDGR$OHQWHjo marcou presença.
Esta iniciativa teve como objetivo esclarecer e elucidar os
consumidores sobre o papel da DECO na defesa do consumidor, apresentar a perspetiva do consumidor face à
intervenção da Associação e explicar o que é o consumo
HQTXDQWR IHQ²PHQR VRFLDO 7HYH WDPE©P OXJDU D DSUHsentação de um novo projeto a levar a cabo pela Associação Comercial do Distrito de Évora junto das empresas
k$*HVW¦RGH5HFODPD¨¶HVQR&RP©UFLR/RFDOyEHPFRPR
o testemunho da empresa Capote’s Emotions no que concerne ao seu posicionamento no mercado e a sua relação

com os clientes. Estiveram presentes no seminário algumas das entidades regionais parceiras da DECO, como é o
caso de várias autarquias, bem como empresas, associados e público em geral.
5HOHPEUDPRVTXHR0XQLFSLRGH9LDQDGR$OHQWHMRFH
lebrou em outubro de 2012 um protocolo com a DECO que
FULRX R *DELQHWH GH $SRLR DR &RQVXPLGRU QR FRQFHOKR
que assegura mensalmente atendimentos individuais e
personalizados à população realizados por um técnico jurista da DECO, sempre com o intuito de esclarecer e apoiar os munícipes no que toca aos direitos sobre consumo
e endividamento, o que se tem revelado uma mais-valia e
um apoio para os munícipes nestas temáticas.
O Município de Viana do Alentejo felicita novamente a
DECO pelo seu aniversário, fazendo votos para que continue a desenvolver os seus projetos com sucesso e que a
parceria com o Município se perpetue no tempo.

Programa INVESTE JOVEM para promover o Empreendedorismo
O Programa Investe Jovem, regulamentado pela Portaria n.Ǒ151/2014 de 30 de julho, e cuja responsabilidade
da execução cabe ao Instituto do Emprego e Formação
3URoVVLRQDO ,()3,3 WHPFRPRREMHWLYRSURPRYHUHIRmentar o empreendedorismo, a criação de emprego e o
crescimento económico.
2,QYHVWH-RYHPGHVWLQDVHDGHVHPSUHJDGRVGRVDRV
anos, inscritos no IEFP, que pretendam criar uma empresa, apresentem um projeto de negócio viável com valor
GH LQYHVWLPHQWRWRWDO HQWUH RV Ö H RV Ö  H
 ,$6  H IRUPD¨¦R DGHTXDGD SDUD R GHVHQYROYLPHQWR
do negócio.
$V FDQGLGDWXUDV DSURYDGDV QHVWH ¤PELWR SRGHP EHQHociar dos seguintes apoios:
v $SRLR oQDQFHLUR DR LQYHVWLPHQWR q  GR LQYHVWLmento total elegível, concedido sob a forma de empréstimo sem juros, reembolsável no prazo máximo
de 54 meses, variando as condições do prazo do empréstimo e o período de carência consoante o valor do

investimento total;
v $SRLR oQDQFHLUR £ FULD¨¦R GR SU²SULR HPSUHJR GRV
promotores - subsídio não reembolsável, até ao monWDQWHGHÖ [,$6 SRUGHVWLQDW¢ULRSURPRWRUTXH
crie o seu posto de trabalho a tempo inteiro, até ao
limite de quatro postos de trabalho;
v$SRLRW©FQLFRSDUDUHIRU¨RGHFRPSHW«QFLDVQD¢UHD
do empreendedorismo e para a estruturação e consolidação do projeto.
2VDSRLRVLGHQWLoFDGRVV¦RFXPXO¢YHLVHQWUHVLPDVQR
seu todo não podem ultrapassar o valor do investimento
total.
Para mais informações deverão consultar o portal do
IEFP, www.iefp.pt, e/ou solicitar informações junto do
*$'(q*DELQHWHGH$SRLRDR'HVHQYROYLPHQWR(FRQ²PLFRDWUDY©VGRWHOHIRQHRXGRHPDLOJDGHFRQ#
cm-vianadoalentejo.pt.
,$6,QGH[DQWHGH$SRLRV6RFLDLVWHPRYDORUGHÖ

Para mais informações, contactar o GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
HPDLOJDGHFRQ#FPYLDQDGRDOHQWHMRSW_WHOHIRQH
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Novas Medidas de Apoio ao Emprego para o Tecido Empresarial
ho, bem como promover a inserção de jovens no mercado
GH WUDEDOKR RX D UHFRQYHUV¦R SURoVVLRQDO GH GHVHPSUHgados.
Podem candidatar-se a estas medidas as pessoas singuODUHVRXFROHWLYDVGHQDWXUH]DSULYDGDFRPRXVHPoQVOXcrativos, onde se englobam as empresas, que pretendam
criar novos postos de trabalho ou proporcionar estágios
com duração de 9 meses.

Durante o mês de julho foi publicada a Portaria n͘Ǒ149A/2014 que cria a Medida Estímulo Emprego e a Portaria
n͘Ǒ 149-B/2014 que altera as regras associadas à Medida
Estágios Emprego.
De grosso modo, estas medidas visam combater o desemprego, fomentando a criação líquida de postos de trabal-

Cada uma destas medidas tem apoios próprios e dependentes do tipo de destinatário abrangido e do contrato
estabelecido, no entanto ambas revestem a forma de
DSRLRoQDQFHLURSDUDDMXGDUDFROPDWDUDVQRYDVGHVSHVDV
existentes por força da integração dos novos colaboradores.
Para informações mais detalhadas poderão consultar o
portal do IEFP em www.iefp.pt e/ou solicitar mais esFODUHFLPHQWRV QR *$'( q *DELQHWH GH $SRLR DR 'HVHQYROYLPHQWR(FRQ²PLFRRXQR*,3q*DELQHWHGH,QVHU¨¦R
3URoVVLRQDO

&ƵŶĕƁĞƐ͗

KďũĞƟǀŽƐ͗

ͲƉŽŝĂƌũŽǀĞŶƐĞĂĚƵůƚŽƐĚĞƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐŶŽƐĞƵƉĞƌĐƵƌƐŽĚĞ
ŝŶƐĞƌĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͖
ͲƉŽŝĂƌũŽǀĞŶƐĞĂĚƵůƚŽƐĚĞƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐŶŽƐĞƵƉĞƌĐƵƌƐŽĚĞ
reinserção no mercado de trabalho.

ͲŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂƐŽĨĞƌƚĂƐĚĞĞŵƉƌĞŐŽ͕ŽƵĞƐƚĄŐŝŽƐ͕ŽĨĞƌĞĐŝĚĂƐ
ƉĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĂƌĞŐŝĆŽ͖
Ͳ^ĞƐƐƁĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƐŽďƌĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞĂƉŽŝŽĂŽĞŵƉƌĞŐŽ͕
ƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ǀĂůŝĚĂĕĆŽĞĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞĚĞĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌŝƐŵŽ͖
ͲWƌŽŵŽǀĞƌĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĐŽŵĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽŝŶƚĞƌŶĂƐ
;ĞŶƚƌŽƐĚĞ&ŽƌŵĂĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůͿĞĞǆƚĞƌŶĂƐĂŽ/&W͕/W͖
Ͳ ŝǀƵůŐĂĕĆŽ Ğ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĂŽ
ĞŵƉƌĞŐŽ͕ ƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽ Ğ ĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌŝƐŵŽ Ġ ŽƵƚƌŽ ĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐƉĞůŽ'/W͖
ͲũƵĚĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĂŽƐƵƚĞŶƚĞƐĂŽŶşǀĞůĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƉƌŽcura de emprego.

WŽƉƵůĂĕĆŽͲĂůǀŽ͗

Ͳ:ŽǀĞŶƐăƉƌŽĐƵƌĂĚŽϭǑĞŵƉƌĞŐŽ͖
ͲĞƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐăƉƌŽĐƵƌĂĚĞŶŽǀŽĞŵƉƌĞŐŽĞͬŽƵĚĞƌĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͖
ͲƟǀŽƐĞŵƌŝƐĐŽŽƵŶĆŽĚĞĚĞƐĞŵƉƌĞŐŽ͘

'/WͲ'ĂďŝŶĞƚĞĚĞ/ŶƐĞƌĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
ĞϮǐĂϲǐ&ĞŝƌĂĚĂƐϬϵŚϬϬăƐϭϮŚϯϬĞĚĂƐϭϰŚϬϬăƐϭϳŚϯϬ
ąŵĂƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮZƵĂƌŝƚŽĂŵĂĐŚŽ͕ϭϭ
ϳϬϵϬͲϮϯϴsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮdĞů͗͘ϮϲϲϵϯϬϬϭϯ
ǁǁǁ͘ĐŵͲǀŝĂŶĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘ƉƚͮĚĂƐĞƐŽĐŝĂůΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
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Equipa do CAP

CLUB AMADORES DE PESCA DE VIANA DO ALENTEJO
Club Amadores de Pesca de Viana do Alentejo alcança bons resultados
Após alguns anos sem atividade, o Club Amadores de Pesca de Viana do
Alentejo (CAP) voltou ao ativo e logo com bons resultados. Depois de na
época passada um atleta se ter sagrado campeão regional de juniores, outro vice-campeão regional individual de seniores e de terem alcançado o 3º
lugar ao nível de clubes, o CAP viu já este ano dois atletas subirem ao pódio
(1º e o 3º lugar) no Campeonato Regional Individual de Seniores de Pesca
Desportiva de Rio 2014.
Resultados que mostram a aposta do Clube que quer cativar os jovens para
a prática da modalidade, como explica António Espadaneira, presidente da
direção desde a época passada.
Para além do clube estar a trabalhar no sentido de adquirir uma carrinha
e conseguir um espaço para albergar a sede, acalenta ainda o sonho de ver
construída uma pista de pesca no Concelho.
Boletim Municipal – O Club Amadores de Pesca de Viana
GR$OHQWHMRIRLFULDGRHPHVWHYHDOJXQVDQRVLQDtivo e na época passada retomou a sua atividade. Falenos um pouco da história do clube.
António Espadaneira – O clube foi formado no ano 2000,
no entanto, devido à nossa inexperiência e a motivos
SURoVVLRQDLV R FOXEH FHVVRX D VXD DWLYLGDGH DR oP GH
DQRV1RDQRSDVVDGRDOJXQVGRVIXQGDGRUHVGRFOXEH
em conjunto com outras pessoas, decidiram reativar a
atividade e acabámos por federar o clube para podermos
participar em provas.
B.M. – Qual o número de sócios atualmente?
A.E. – O Clube neste momento tem cerca de 50 sócios.
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António Espadaneira

B.M. – Qual o número de atletas do clube?
A.E. – O Clube tem 10 atletas que participam em provas
federadas.
B.M. – A partir de que idade é possível iniciar-se na pesca
desportiva?
A.E. q1¦RH[LVWHXPOLPLWHGHLGDGHQRHQWDQWRSHQVR
TXHGHYHVHUDSDUWLUGRVDQRV
B.M. – Uma das apostas do CAP de Viana do Alentejo é a
formação de jovens. Quais são os projetos futuros para
promover a modalidade junto dos jovens?
A.E. – Com o intuito de promover a modalidade junto dos
jovens vamos tentar organizar algumas provas. O único

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů
problema que existe é a falta de um sítio para pescar no
concelho, uma vez que é necessário transportar o material.
Pensamos que uma das mais-valias da pesca é o contacto com a natureza que a modalidade proporciona o que
SRGHU¢VHUEHQ©oFRSDUDRVMRYHQVTXHKRMHHPGLDSUH
IHUHPDVQRYDVWHFQRORJLDV1RHQWDQWRSHQVDPRVTXHQD
próxima época vamos ter mais 4 atletas a participar em
provas federadas.
1HVWD ©SRFD WHPRV XP MRYHP D GLVSXWDU R &DPSHRQDWR 1DFLRQDO GH -XQLRUHV )DOWDP GLVSXWDU GXDV SURYDV
 HHVW¢DGRLVSRQWRVGRVHJXQGRFODVVLoFDGR
B.M. – Para quem quer iniciar-se na pesca desportiva
qual é o material básico necessário?
A.E. – Para se iniciar na pesca desportiva basta uma cana,
uma boia e os anzois e, o principal, é ter gosto pela modaOLGDGH4XDQGRFRPH¨DPRVDSUDWLFDURJRVWRSHODSHVFD
cresce. Um dos problemas com o qual nos deparamos é o
facto de as provas começarem muito cedo e serem longe.
B.M. – E para essas provas é o atleta que tem que assegurar o transporte?
A.E.q1HVWHPRPHQWRV¦RRVSU²SULRVDWOHWDVTXHDVVHJXram o transporte para as provas. O Clube está a pensar, a
curto prazo, adquirir uma carrinha para as várias deslocações.
B.M. – Podemos dizer que paciência e sorte são duas das
características da pesca desportiva?
A.E.q6HPVRPEUDGHG·YLGDTXHV¦RGXDVGDVFDUDFWHrísticas da pesca. Mas é preciso também conhecimento
VREUHRVPDWHULDLVTXHVHXVDPFDQDVDQ]²LVoRVERLDV
– e treinar muito.
B.M. – O CAP costuma organizar algum concurso ao longo da época? Como é que tem sido a participação?
A.E. – Ao longo da época o CAP organiza 2 a 3 provas.
Anteriormente a participação era maior, qualquer concurso que se efetuava tinha sempre um grande número
de inscritos, o que aumentava a receita dos clubes. Hoje
em dia, o número de inscritos não é tão expressivo, no
HQWDQWRM¢HVWHDQRUHDOL]¢PRVXPDSURYDHP6DQWD0DUJDULGD GR 6DGR FRP FHUFD GH  SDUWLFLSDQWHV XP GRV
TXDLVDHTXLSDGHSHVFDGR6SRUW/LVERDH%HQoFD
B.M. – Em termos de competição o clube participou esta
época e no ano passado no Campeonato Regional Individual de Pesca Desportiva de Rio e alcançou bons resultados. Quais os resultados alcançados pelos atletas?
A.E.q1RDQRSDVVDGRRFOXEHDOFDQ¨RXH[FHOHQWHVUHVXOWDGRV7LYHPRVXPDWOHWDYLFHFDPSH¦R)LFRXHPSDWDGR
FRPRSULPHLURFODVVLoFDGRHPSRQWRVHDFDERXSRUSHUGHUQRGHVHPSDWH1RVMXQLRUHVWLYHPRVXPPL·GRTXH
IRLFDPSH¦RUHJLRQDO$RQYHOGDVHTXLSDVoFDPRVHPǑ
lugar.
1HVWD ©SRFD WHPRV XP PL·GR D GLVSXWDU R FDPSHRQDWR QDFLRQDO H HP WHUPRV GH FODVVLoFD¨¦R HVW¢ D PHLR
da tabela. Ao nível de clubes estamos em terceiro lugar
 DSRQWRVGRǑFODVVLoFDGRIDOWDQGRGLVSXtar duas provas. A nível individual temos um atleta que
oFRXHPǑlugar, e outro em 3Ǒ.
B.M. – O CAP tem uma sede própria?
A.E.q1HVWHPRPHQWRQ¦RWHPVHGHSU²SULDPDVHVWDPRV
a trabalhar no sentido de, dentro em breve, conseguirmos
XPHVSD¨RSDUDRFOXEHRTXHSRGHU¢VHUEHQ©oFRSDUD
cativar os jovens.

Atleta do CAP durante uma prova

B.M. – A pesca de competição é dispendiosa por causa
GRVPDWHULDLVGDVGHVORFD¨¶HVHGHRXWUDVGHVSHVDV2
clube recebe apoio de alguma entidade? Esse apoio é
VXoFLHQWH"
A.E. - O clube é patrocinado por uma marca italiana de
artigos de pesca, a COLMIC. Através deste patrocinador
conseguimos comprar o material mais barato, o que é
uma vantagem porque a pesca é uma modalidade cara.
5HFHEHPRVDLQGDDSRLRGD&¤PDUD0XQLFLSDOGD-XQWDGH
Freguesia e da Caixa de Crédito Agrícola. Os apoios nunca
V¦RVXoFLHQWHVPDVV¦RXPDERDDMXGD
B.M. – Quais são os projetos para o futuro?
A.E. – Para além da aquisição da carrinha e da sede, estamos em contacto com a Câmara para a realização de uma
SLVWD GH SHVFD QR 5LR ;DUUDPD $FKDPRV TXH D FRQFUHtização deste projeto iria dinamizar a pesca no concelho e
seria uma mais-valia a nível económico. Veja-se o caso de
Cabeção que acolhe campeonatos da europa e do mundo
e que movimenta verbas elevadas ao longo do ano.
Julgamos que, para o concelho, também seria vantajoso.

CLUB AMADORES DE PESCA DE VIANA DO ALENTEJO
Fundação: 12 de março de 2000
1ǑGH6²FLRVFHUFDGH
4XRWDVÖ
6HGH
Atividades: Pesca Desportiva

Estão de Parabéns:
2*UXSR&RUDOk2V7UDEDOKDGRUHVyGH$OF¢¨RYDVFRPHPRURXPDLVXPDQLYHUV¢ULRHIH]DIHVWDD
- A Associação de Caçadores do Concelho de Viana do
$OHQWHMRFHOHEURXRVHXǑDQLYHUV¢ULRGLD
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Freguesias
Junta de Freguesia de Aguiar
Caros Munícipes
Aproveitando o espaço facultado no Boletim Municipal
às Freguesias do Concelho, a Junta de Freguesia de Aguiar
vai utilizá-lo para prestar alguns esclarecimentos à população, os quais consideramos pertinentes.
É do conhecimento geral que esta Junta de Freguesia luta
FRP JUDQGHV GLoFXOGDGHV oQDQFHLUDV FKHJDQGR PHVPR
DRSRQWRGHWHUGLoFXOGDGHVHPFREULUWRGDVDVVXDVGHV
pesas de gestão corrente. Por isso, este executivo tem
vindo a desenvolver todos os esforços para reduzir as
despesas, mas ao mesmo tempo manter o apoio que a
população precisa e merece. Um exemplo que podemos
apontar é o das despesas de comunicações. Informamos
que conseguimos renegociar o preço das telecomunicações, aderindo a um novo pacote, reduzindo assim o
SUH¨RGDIDWXUDPXLWRVLJQLoFDWLYDPHQWH1HVWHPRPHQto, a Junta de Freguesia de Aguiar gasta cerca de 120€
mensais nas telecomunicações, e isto inclui os telemóveis,
DLQWHUQHWRID[HRWHOHIRQHo[R
Outra questão em que nos temos empenhado na sua rápida resolução é a questão da abertura do Centro de Dia em
$JXLDU3DUDWDOM¢UHXQLPRVFRPR6U3URYHGRUGD6DQWD
Casa da Misericórdia que também mostrou interesse na
resolução do problema, estando, neste momento, a trabalhar para resolver o assunto com a maior brevidade
possível.
Informamos também que estamos a tentar resolver o
problema da falta de pessoal operacional, pois a Junta
de Freguesia pediu ao Centro de Emprego 3 pessoas mas,
até à data, só conseguiu 2, pois a 3ª recusou-se. Este facto
tem causado algum transtorno, pois numa altura em que
é necessário regar quase todos os dias, é completamente
LPSRVVYHO UHVSRQGHU FRP HoF¢FLD DRV SUREOHPDV GD
IUHJXHVLD1RHQWDQWRFRQWDPRVGHQWURGHSRXFRWHPSR
conseguir recrutar mais uma pessoa.
A par da rega que é cada vez mais necessária, o nosso

pessoal operacional tem também que limpar as diversas
casas de banho existentes na vila, (largo, edifício da antiga cooperativa e tanque), lavar os tanques e os lagos,
colher as ervas (uma vez que em junho foi colocada nas
ruas da Freguesia a monda química mas em julho choveu bastante o que fez com que as mesmas rebentassem
novamente), cortar as relvas, mondar as rotundas, o cemitério e o jardim da cooperativa, varrer as ruas, manter
limpo o edifício da antiga cooperativa, etc. É a todas estas
situações e a mais algumas que vão aparecendo que a
Junta de Freguesia tem tentado dar resposta com a maior
brevidade possível, tarefa que, neste momento, devido à
falta de pessoal, se tem revelado muito difícil, mas que
vamos continuar a desenvolver.
Aos funcionários e operacionais que se têm empenhado
na realização destas tarefas o nosso muito obrigado.
Apesar de todos estes contratempos, a Junta de Freguesia
conseguiu ainda oferecer uma lembrança às crianças do
Jardim de Infância e da EB1 de Aguiar de forma a assinalar
o Dia da Criança e colaborou com a Associação de Jovens
para que a mesma realizasse uma atividade destinada às
crianças no dia 1 de junho, oferecendo as t´shirts e os préPLRVSDUDDVSULPHLUDVHTXLSDVFODVVLoFDGDV
7DPE©PFRODERURXDWLYDPHQWHFRPD&¤PDUD0XQLFLSDO
para a realização da Festa da Primavera que se realizou no
passado mês de junho.
Demos ainda apoio à Associação dos Amigos Aguiarenses
para a realização da festa de verão realizada em julho, e
à Associação de Caçadores e Pescadores para a realização
do torneio de pesca.
Aos nossos munícipes deixamos a garantia que o executivo da Junta de Freguesia está como sempre esteve, empenhado em resolver todas estas situações e outras muito
LPSRUWDQWHVSDUDRIXWXURGD1RVVD)UHJXHVLD
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Junta,
$QW²QLR,Q¢FLR7RUULQKD/RSHV

Junta de Freguesia de Alcáçovas
Caros Munícipes
Pelo terceiro ano consecutivo, a Junta Freguesia de Alcáçovas assumiu o papel de entidade organizadora em
SDUFHULDFRP$VVRFLD¨¦R7HUUD0¦HGRSURJUDPD$OF¢¨RYDV6XPPHUDFRQYLWHGDHQWLGDGHSURPRWRUD&09$0DLV
uma vez, estas quatro quinzenas resultaram num enorme
sucesso, visível pelo número de frequentadores que rondaram a centena e meia, o que nos deixa orgulhosos do
trabalho realizado. Actividades variadas que permitiram
enquadrar o intervalo de idades dos participantes.
De salientar, que em cada quinzena realizaram-se duas
saídas: uma visita e uma ida à praia, onde os participantes
não pagaram o valor da entrada, sendo este custeado pelo
6XPPHU
$VYLVLWDVIRUDPDVVHJXLQWHVSRURUGHPGH4XLQ]HQD
v9LVLWDDR(VW¢GLRGD/X]H0XVHX&RVPH'DPL¦R
v9LVLWDDR$TX¢ULR9DVFRGD*DPDH3ODQHW¢ULRGH/LVERD
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v 9LVLWD £ )XQGD¨¦R (XJ©QLR GH $OPHLGD H 4XLQWD 3HGagógico do Pomarinho;
v 9LVLWD DR 'HVWDFDPHQWR GD *15 GH YRUD H DR $HU²dromo de Évora;
$VLGDV£SUDLDIRUDPD7U²LD&RPRYDORUL]DPRVRQRVVR
património natural e os recursos que temos na Freguesia, em cada quinzena realizou-se um passeio de bicicleta
DW©DR3DUTXHGH0HUHQGDVGH9DOHGH7DQTXHVRQGHDR
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longo do dia decorriam actividades variadas: pesca, jogos
tradicionais, piquenique oferecido pela Junta de FregueVLD7RGRVRVGLDVWQKDPRVDQRVVRFDUJRRVODQFKHVGDV
crianças que tentámos que fossem variados ao longo dos
dois meses. Muito haveria para escrever, mas é impossível
descrever em palavras as imagens de alegria, vibração e
motivação daquelas crianças.
$ WRGRV RV HQYROYLGRV QHVWH PDJQoFR SURMHFWR GHL[R R
meu obrigado e bem-haja:
v7©FQLFDVHDX[LOLDUHVGD$VVRFLD¨¦R7HUUD0¦H
v-RYHQVPRQLWRUHVTXHGHPRQVWUDUDPDVXDFRPSHW«Qcia;
v )XQFLRQ¢ULRV GD -XQWD GH )UHJXHVLD GH $OF¢¨RYDV HQvolvidos no projecto;
v0RWRULVWDVGD&09$TXHGHPRVWUDUDPPDLVXPDYH]R
VHXSURoVVLRQDOLVPR
4XHURDLQGDDJUDGHFHUDDOJXPDVSHVVRDVHHQWLGDGHVTXH
colaboraram com actividades que enriqueceram o AlcáçoYDV6XPPHU
v&KRFDOKRV3DUGDOLQKR
v6SRUW&OXEH$OFD¨RYHQVH
v&RQIHLWDULDGH0DUJDULGD2OLYHLUD,OK©X
v%UXQR$UFDGLQKR EDUPDQ 
v2ODULD)HOLFLDQR$JRVWLQKR
v'HVWDFDPHQWR*15GHYRUD
v3URWHF¨¦R&LYLOGHYRUD

v$-$/ 1XQR*DOY¦R 
v6N\GLYH
v'HOHJD¨¦RGD&UX]9HUPHOKD3RUWXJXHVDGH$OF¢¨RYDV
v$VVRFLD¨¦R7HUUDV'HQWUR&/'6
v$VVRFLD¨¦R3DLVH(QFDUUHJDGRV(GXFD¨¦RGDV$OF¢¨RYDV
v)XQGD¨¦R(XJ©QLRGH$OPHLGD
v4XLQWD3HGDJ²JLFDGR3RPDULQKR
$RVSDLVHHQFDUUHJDGRVGHHGXFD¨¦RTXHDQ²VFRQoDUDP
RVVHXVoOKRVREULJDGRSHODYRVVDFRQoDQ¨D
$W©DR$OF¢¨RYDV6XPPHU
Com os melhores cumprimentos
A Presidente da Junta,
6DUD&ULVWLQD&XSLGR&DUPR*URX6LP6LP3DMRWH
ΎƐƚĞĂƌƟŐŽŶĆŽƵƟůŝǌĂĂƐŶŽƌŵĂƐĚŽŶŽǀŽĂĐŽƌĚŽŽƌƚŽŐƌĄĮĐŽ

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo
Caros Munícipes
2WHPSRSDVVDU¢SLGR7HPSRHVWHHPTXHDVGLoFXOGDGHV
económicas e sociais são sentidas por todos.
4XDVH XP DQR GHFRUULGR DS²V DV HOHL¨¶HV DXW¢UTXLFDV
de setembro de 2013, constatamos todo um percurso de
gestão autárquica, marcado pela dedicação, empenho e
muito esforço, de forma a desenvolver um trabalho sustentável, orientado sempre para a melhoria das competências atribuídas.
Das atividades realizadas ao longo destes meses, salientamos o tradicional arraial popular, o qual teve lugar no
SDVVDGRGLDGHMXQKRQR-DUGLPGR5RVVLR$QRLWHGH6
Pedro foi animada pela Banda Karisma que proporcionou
momentos de dança a todos aqueles que nos visitaram ao
longo do serão. Para além da animação musical, houve
ainda oferta de sardinhas assadas e outros petiscos que
HVWLYHUDPDFDUJRGRk5HVWROKRyVHF¨¦RFXOWXUDOHUHFUHDWLYDGD$VVRFLD¨¦RGH&DQWDUHV3RSXODUHV6HDUD1RYD
5HOHPEUDPRVDLQGDD&DPLQKDGDGD$PL]DGHQRGLD
GHMXOKRHPFRODERUD¨¦RFRPD8&&GR&HQWURGH6D·GH
GH 9LDQD GR $OHQWHMR 1XPD QRLWH DPHQD FHUFD GH 
participantes juntaram-se para celebrar este dia em que
se reconhece a importância da amizade como sentimento
nobre e valioso na vida dos seres humanos.
Destacamos também a colaboração da Junta de Freguesia
de Viana do Alentejo com a autarquia local nas iniciativas
alusivas às comemorações do 25 de abril e do Dia Internacional da Criança.

Para além destas atividades, evidenciamos o apoio atribuídos às associações e ainda os apoios à natalidade e aos
artesãos, de acordo com os regulamentos existentes.
A limpeza urbana é sempre um assunto de particular interesse, pelo que tentamos, diariamente, dar resposta às
necessidades com que nos deparamos.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente da Junta,
-RDTXLP5RGROIR9LHJDV
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ECOS DO PASSADO

Nasci no Alentejo profundo
Entre a serra e a planície dourada,
Em que sangram os sobreiros.
6RXoOKRGRFDPSRHGRPXQGR
Trago na mente a casa caiada,
a alegria da escola, dos amigos verdadeiros;
a poesia da lavoura e dos ceifeiros
...da terra a arder em brasa!
Dos guizos a tilintarem no gado,
da olaria, da esbelta bilha com asa,
do rio Xarrama, a levar água para o Sado.
Dos cantares, em grupo, por expiração
em que choram, com frases, o cansaço,
buscando a libertação
e dando à vida um abraço.

Brinquei no castelo, sou urbano!
Iluminei-me à luz da candeia,
tirei do poço a água fria
...reli no silêncio o sonhar.
Senti o vento do sul
e a luz do sol Alentejano;
ceifei o trigo e a aveia,
palmilhei calçadas com magia,
ouvi a bela cigarra a cantar.
Trago ecos do passado
e da noite, contos ao serão!
Com o coração resignado
lavro poemas, com cuidado,
deixo ao ver... nova visão.

6HW·EDO
Inácio José M. Lagarto
http://otragal.blogspot.com
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͗ĐŝŶĞŵĂ
10 ͗ĂƉŝƚĆŽŵĠƌŝĐĂ
sexta-feira
O Soldado do Inverno
21h30

͗ĐŝŶĞŵĂ

ĞƉŽŝƐĚŽƐĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĐĂƚĂĐůşƐŵŝĐŽƐĞŵEŽǀĂ/ŽƌƋƵĞĐŽŵKƐsŝŶŐĂĚŽƌĞƐ͕^ƚĞǀĞ
ZŽŐĞƌƐ͕ƚĂŵďĠŵĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽĂƉŝƚĆŽŵĠƌŝĐĂ͕ǀŝǀĞƚƌĂŶƋƵŝůĂŵĞŶƚĞĞŵtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘͘ĞƚĞŶƚĂƌͲƐĞĂũƵƐƚĂƌĂŽŵƵŶĚŽŵŽĚĞƌŶŽ͘DĂƐƋƵĂŶĚŽƵŵĐŽůĞŐĂĚĂ^͘,͘/͘͘>͘͘
ĞƐƚĄƐŽďĂƚĂƋƵĞ͕^ƚĞǀĞǀġͲƐĞĞŶǀŽůǀŝĚŽŶƵŵĂƚĞŝĂĚĞŝŶƚƌŝŐĂƐƋƵĞĂŵĞĂĕĂŵĐŽůŽĐĂƌ
ŽŵƵŶĚŽĞŵƌŝƐĐŽ͘hŶŝŶĚŽĨŽƌĕĂƐĐŽŵĂsŝƷǀĂEĞŐƌĂ͕ŽĂƉŝƚĆŽŵĠƌŝĐĂůƵƚĂƉĂƌĂ
ĚĞƐŵĂƐĐĂƌĂƌĂĐŽŶƐƉŝƌĂĕĆŽĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝŽƌĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽƋƵĞĐŽŵďĂƚĞĂƐƐĂƐƐŝŶŽƐ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŶǀŝĂĚŽƐƉĂƌĂŽƐŝůĞŶĐŝĂƌĂĐĂĚĂƉĂƐƐŽ͘YƵĂŶĚŽƚŽĚĂĂƚƌĂŵĂĚŽƐǀŝůƁĞƐ
ĠƌĞǀĞůĂĚĂ͕ŽĂƉŝƚĆŽŵĠƌŝĐĂĞĂsŝƷǀĂEĞŐƌĂƌĞĐŽƌƌĞŵăĂũƵĚĂĚĞƵŵŶŽǀŽĂůŝĂĚŽ͕Ž
&ĂůĐĆŽ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĚĞƉƌĞƐƐĂƐĞĚĞƉĂƌĂŵĐŽŶƚƌĂƵŵŝŶŝŵŝŐŽŝŶĞƐƉĞƌĂĚŽĞĨŽƌŵŝĚĄǀĞů
ͲŽ^ŽůĚĂĚŽĚŽ/ŶǀĞƌŶŽ͘
ZĞĂůŝǌĂĚŽƌ͗ŶƚŚŽŶǇZƵƐƐŽ͕:ŽĞZƵƐƐŽͮ/ŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ͗ŶƚŚŽŶǇDĂĐŬŝĞ͕ŚƌŝƐǀĂŶƐ͕ŽďŝĞ
^ŵƵůĚĞƌƐ͕ZŽďĞƌƚZĞĚĨŽƌĚ͕^ĂŵƵĞů>͘:ĂĐŬƐŽŶ͕^ĐĂƌůĞƩ:ŽŚĂŶƐƐŽŶ͕^ƚĂŶ>ĞĞ
h^ͮϮϬϭϰͮŽƌĞƐͮϭϮϴŵŝŶͮĕĆŽ͕ǀĞŶƚƵƌĂͮDϭϮ
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ZĞĂůŝǌĂĚŽƌ͗DŝĐŚĂĞůĂǇͮ/ŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ͗ďŝŐĂŝů<ůĞŝŶ͕:ĂĐŬZĞǇŶŽƌ͕DĂƌŬtĂŚůďĞƌŐ͕EŝĐŽůĂ
WĞůƚǌ͕^ŽƉŚŝĂDǇůĞƐ͕^ƚĂŶůĞǇdƵĐĐŝ
h^ͮϮϬϭϰͮŽƌĞƐͮϭϲϴŵŝŶͮĕĆŽ͕ǀĞŶƚƵƌĂͮDϭϮ

14

sexta-feira
21h30

͗ϯϬϬ͗/ŶşĐŝŽĚĞƵŵ/ŵƉĠƌŝŽ

sexta-feira
21h30
ĂƐĞĂĚŽŶŽŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞƌŽŵĂŶĐĞĚĞ&ƌĂŶŬDŝůůĞƌ͕yĞƌǆĞƐ͕ĞĚĞƐĐƌŝƚŽŶŽƚƌĞŵĞŶ-

ĚŽĞƐƟůŽǀŝƐƵĂůĚŽĮůŵĞ͚ϯϬϬ͕͛ĞƐƚĞŶŽǀŽĐĂƉşƚƵůŽĚĞƐƚĂĠƉŝĐĂƐĂŐĂĂĐŽŶƚĞĐĞŶƵŵ
ŶŽǀŽĐĂŵƉŽĚĞďĂƚĂůŚĂͲŽŵĂƌͲŶŽƋƵĂůŽŐĞŶĞƌĂů'ƌĞŐŽdŚĞŵŝƐƚŽŬůĞƐƚĞŶƚĂƵŶŝƌ
ƚŽĚĂĂ'ƌĠĐŝĂĂŽůŝĚĞƌĂƌƵŵĂƚĂƋƵĞƋƵĞŵƵĚĂƌĄŽĐƵƌƐŽĚĂŐƵĞƌƌĂ͘͞ϯϬϬ͗ZŝƐĞŽĨ
ĂŶŵƉŝƌĞ͟ĐŽůŽĐĂdŚĞŵŝƐƚŽŬůĞƐĐŽŶƚƌĂĂƐŝŵĞŶƐĂƐĨŽƌĕĂƐŝŶǀĂƐŽƌĂƐWĞƌƐĂƐ͕ůŝĚĞƌĂĚĂƐƉŽƌyĞƌǆĞƐ͕ŽŵŽƌƚĂůƋƵĞƐĞƚŽƌŶŽƵĚĞƵƐ͕ĞƌƚĞŵŝƐŝĂ͕ĂǀŝŶŐĂƟǀĂĐŽŵĂŶĚĂŶƚĞ
da Marinha Persa.
ZĞĂůŝǌĂĚŽƌ͗EŽĂŵDƵƌƌŽͮ/ŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ͗ŶĚƌĞǁdŝĞƌŶĂŶ͕ǀĂ'ƌĞĞŶ͕,ĂŶƐDĂƚŚĞƐŽŶ͕:ĂĐŬ
K͛ŽŶŶĞůů͕ZŽĚƌŝŐŽ^ĂŶƚŽƌŽ͕^ƵůůŝǀĂŶ^ƚĂƉůĞƚŽŶ
h^ͮϮϬϭϯͮŽƌĞƐͮϭϭϳŵŝŶͮĕĆŽ͕ǀĞŶƚƵƌĂͮDϭϮ
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domingo
16h00

͗K'ĂŶŐƵĞĚŽWĂƌƋƵĞ

24
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31
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21h30

͗,ĠƌĐƵůĞƐͲ>ĞŶĚĂŽŵĞĕĂ

ŚŝƐƚſƌŝĂĚĂǀŝůĆŵĂŝƐŝĐſŶŝĐĂĚŽĐůĄƐƐŝĐŽĚĞϭϵϱϵĚĂŝƐŶĞǇ͞ĞůĂĚŽƌŵĞĐŝĚĂ͟ĞŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĂƐƵĂƚƌĂŝĕĆŽĂĐĂďĂŵƉŽƌůŚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌŽĐŽƌĂĕĆŽƉƵƌŽĞŵƉĞĚƌĂ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĞŵĐŽŶƐĞŐƵŝƌǀŝŶŐĂŶĕĂĞĞŵƉƌŽƚĞŐĞƌŽƌĞŝŶŽĚĂŇŽƌĞƐƚĂƋƵĞŐŽǀĞƌŶĂ͕DĂůĠĮĐĂůĂŶĕĂƵŵĂĐƌƵĞůŵĂůĚŝĕĆŽƐŽďƌĞƵƌŽƌĂ͕ĂĮůŚĂƌĞĐĠŵͲŶĂƐĐŝĚĂĚŽƌĞŝ͘ŵĞĚŝĚĂ
ƋƵĞĂĐƌŝĂŶĕĂĐƌĞƐĐĞ͕ƵƌŽƌĂĠĂƉĂŶŚĂĚĂŶŽŵĞŝŽĚŽĐŽŶŇŝƚŽĨĞƌǀŝůŚĂŶƚĞĞŶƚƌĞŽƌĞŝŶŽ
ĚĂŇŽƌĞƐƚĂƋƵĞĂƉƌĞŶĚĞƵĂĂŵĂƌĞŽƌĞŝŶŽŚƵŵĂŶŽĂŽƋƵĂůƉĞƌƚĞŶĐĞŽƐĞƵůĞŐĂĚŽ͘
DĂůĠĮĐĂƉĞƌĐĞďĞƋƵĞƵƌŽƌĂƉŽĚĞĚĞƚĞƌĂĐŚĂǀĞƉĂƌĂĂƉĂǌŶŽƌĞŝŶŽĞǀġͲƐĞĨŽƌĕĂĚĂĂ
ƚŽŵĂƌĂĐĕƁĞƐĚƌĄƐƟĐĂƐƋƵĞŝƌĆŽŵƵĚĂƌƉĂƌĂƐĞŵƉƌĞŽƐĚŽŝƐŵƵŶĚŽƐ͘

16

domingo
16h00

͗ǀŝƁĞƐͲƋƵŝƉĂĚĞZĞƐŐĂƚĞ
YƵĂŶĚŽŽĐŽƌƌĞĚŽƌĂĠƌĞŽŵƵŶĚŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƵƐƚǇĚĞƐĐŽďƌĞƋƵĞŽƐĞƵŵŽƚŽƌ
ĞƐƚĄĚĂŶŝĮĐĂĚŽĞƋƵĞƉŽĚĞƌĄŶƵŶĐĂŵĂŝƐĐŽƌƌĞƌ͕ǀġͲƐĞŽďƌŝŐĂĚŽĂŵƵĚĂƌĚĞƌƵŵŽĞ
ĠůĂŶĕĂĚŽŶŽŵƵŶĚŽĚŽĐŽŵďĂƚĞĂĠƌĞŽĂŽƐŝŶĐġŶĚŝŽƐ͘ƵƐƚǇƵŶĞĨŽƌĕĂƐĐŽŵŽŚĞůŝĐſƉƚĞƌŽǀĞƚĞƌĂŶŽĚĞƌĞƐŐĂƚĞĞĚĞĐŽŵďĂƚĞĂŽƐŝŶĐġŶĚŝŽƐůĂĚĞZĂŶŐĞƌĞăƐƵĂĞƋƵŝƉĂ
ĐŽƌĂũŽƐĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂĞƐƉŝƌŝƚƵŽƐĂĂǀŝĆŽƚĂŶƋƵĞŝƉƉĞƌ͕ŽŚĞůŝĐſƉƚĞƌŽĚĞĐĂƌŐĂƉĞƐĂĚĂ
tŝŶĚůŝŌĞƌ͕ĂĞǆͲĂǀŝĆŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵŝůŝƚĂƌĂďďŝĞĞƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĂŶŝŵĂĚŽĚĞǀĞşĐƵůŽƐ
ƚŽĚŽͲŽͲƚĞƌƌĞŶŽĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽKƐŽŵďĞŝƌŽƐWĂƌĂƋƵĞĚŝƐƚĂƐ͘:ƵŶƚĂ͕ĂĞƋƵŝƉĂĚĞƐƚĞŵŝĚĂĐŽŵďĂƚĞƵŵŝŶĐġŶĚŝŽĚĞƐƚƌƵŝĚŽƌĞƵƐƚǇĚĞƐĐŽďƌĞŽƋƵĞĠƉƌĞĐŝƐŽƉĂƌĂƐĞƚŽƌŶĂƌ
ŶƵŵǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽŚĞƌſŝ͘
ZĞĂůŝǌĂĚŽƌ͗ZŽďĞƌƚƐ'ĂŶŶĂǁĂǇͮsŽǌĞƐ͗ŝŽŐŽDŽƌŐĂĚŽ͕ĚƵĂƌĚŽDĂĚĞŝƌĂ͕DĂŶƵĞůDĂƌques e Rita Guerra
USA | 2014 | Cores | 83 min | Animação | M6
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͗DŝůĞƵŵĂDĂŶĞŝƌĂƐ
ĚĞĂƚĞƌĂƐŽƚĂƐ

ŵϭϮϬϬ͕͘ŶĂ'ƌĠĐŝĂŶƟŐĂ͕ƵŵĂƌĂŝŶŚĂƐƵĐƵŵďĞăƐĞĚƵĕĆŽĚĞĞƵƐĐŽŵĂƉƌŽŵĞƐƐĂĚĞůŚĞŐĞƌĂƌƵŵĮůŚŽƋƵĞƵŵĚŝĂĐŽŶƐŝŐĂƚƌĂǌĞƌĂƉĂǌĂŽƌĞŝŶŽ͕ĚĞƐƚƌŽŶĂŶĚŽ
ŽĂƚƵĂůƌĞŝ͘DĂƐĞƐƚĞƉƌşŶĐŝƉĞ͕,ĠƌĐƵůĞƐ͕ĚĞƐĐŽŶŚĞĐĞĂƐƵĂǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞĞŽ
ƐĞƵĚĞƐƟŶŽ͘

ůďĞƌƚĠƵŵĐŽďĂƌĚĞƉĂƐƚŽƌĚĞŽǀĞůŚĂƐ͕ĂĐĂďĂĚŽĚĞĞƐĐĂƉĂƌĚĞƵŵƟƌŽƚĞŝŽ͘
ƐƵĂ ŝŶƐƚĄǀĞů ŶĂŵŽƌĂĚĂ ĚĞŝǆĂͲŽ ƉŽƌ ŽƵƚƌŽ ŚŽŵĞŵ͘ YƵĂŶĚŽ ƵŵĂ ŵŝƐƚĞƌŝŽƐĂ Ğ
ďĞůĂŵƵůŚĞƌĐŚĞŐĂăĐŝĚĂĚĞ͕ĞůĂĂũƵĚĂͲŽĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂƐƵĂĐŽƌĂŐĞŵĞĐŽŵĞĕĂŵ
ĂĂƉĂŝǆŽŶĂƌͲƐĞ͘DĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽŽŵĂƌŝĚŽ͕ƵŵĨĂŵŽƐŽĨŽƌĂĚĂůĞŝ͕ĐŚĞŐĂăƉƌŽĐƵƌĂ
ĚĞǀŝŶŐĂŶĕĂ͕ŽƉĂƐƚŽƌǀĂŝƚĞƌĚĞƉƀƌăƉƌŽǀĂĂƐƵĂƌĞĐĠŵͲĚĞƐĐŽďĞƌƚĂĐŽƌĂŐĞŵ͘

ZĞĂůŝǌĂĚŽƌ͗ZĞŶŶǇ,ĂƌůŝŶͮ/ŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ͗:ŽŚŶĂƚŚŽŶ^ĐŚĂĞĐŚ͕<ĞůůĂŶ>Ƶƚǌ͕>ŝĂŵDĐ/ŶƚǇƌĞ͕
ZĂĚĞ^ĞƌďĞĚǌŝũĂ͕ZŽǆĂŶŶĞDĐ<ĞĞ͕^ĐŽƩĚŬŝŶƐ
h^ͮϮϬϭϰͮŽƌĞƐͮϵϵŵŝŶͮĕĆŽ͕ǀĞŶƚƵƌĂͮDϭϮ

ZĞĂůŝǌĂĚŽƌ͗^ĞƚŚDĂĐ&ĂƌůĂŶĞͮ/ŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ͗͗ŵĂŶĚĂ^ĞǇĨƌŝĞĚ͕ŚĂƌůŝǌĞdŚĞƌŽŶ͕'ŝŽǀĂŶŶŝ
ZŝďŝƐŝ͕>ŝĂŵEĞĞƐŽŶ͕EĞŝůWĂƚƌŝĐŬ,ĂƌƌŝƐ͕^ĂƌĂŚ^ŝůǀĞƌŵĂŶĞ^ĞƚŚDĂĐ&ĂƌůĂŶĞ
h^ͮϮϬϭϰͮŽƌĞƐͮϭϭϲŵŝŶͮŽŵĠĚŝĂͮDϭϮ

͗EŽĠ
ZƵƐƐĞůůƌŽǁĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŽƉĂƉĞůĚĞEŽĠ͕ŶƵŵĮůŵĞŝŶƐƉŝƌĂĚŽƉŽƌƵŵĂĠƉŝĐĂŚŝƐƚſƌŝĂ
ĚĞĐŽƌĂŐĞŵ͕ƐĂĐƌŝİĐŝŽĞĞƐƉĞƌĂŶĕĂ͘ZĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůŽǀŝƐŝŽŶĄƌŝŽĂƌƌĞŶƌŽŶŽĨƐŬǇ͘

ZĞĂůŝǌĂĚŽƌ͗ĂƌƌĞŶƌŽŶŽĨƐŬǇͮ/ŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ͗ŶƚŚŽŶǇ,ŽƉŬŝŶƐ͕ŵŵĂtĂƚƐŽŶ͕:ĞŶŶŝĨĞƌ
ŽŶŶĞůůǇ͕<ĞǀŝŶƵƌĂŶĚ͕DĂĚŝƐŽŶĂǀĞŶƉŽƌƚĞZƵƐƐĞůůƌŽǁĞ
h^ͮϮϬϭϰͮŽƌĞƐͮϭϯϵŵŝŶͮĕĆŽ͕ǀĞŶƚƵƌĂͮDϭϮ

͗ĞǀĞŶƚŽƐ
out

͗DĂůĠĮĐĂ

ZĞĂůŝǌĂĚŽƌ͗ZŽďĞƌƚ^ƚƌŽŵďĞƌŐͮ/ŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ͗ŶŐĞůŝŶĂ:ŽůŝĞ͕ůůĞ&ĂŶŶŝŶŐ͕/ŵĞůĚĂ^ƚĂƵŶƚŽŶ͕
:ƵŶŽdĞŵƉůĞ͕^ĂŵZŝůĞǇĞ^ŚĂƌůƚŽŽƉůĞǇ
h^ͮϮϬϭϰͮŽƌĞƐͮϵϳŵŝŶͮĕĆŽ͕ǀĞŶƚƵƌĂͮDϭϮ

YƵĂŶĚŽŽƚĞŝŵŽƐŽĞƐƋƵŝůŽ&ůĞĐŚĂĠĞǆƉƵůƐŽĚŽƉĂƌƋƵĞĚĂĐŝĚĂĚĞ͕ĞůĞƚĞŵĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ŽƵƚƌĂƐŵĂŶĞŝƌĂƐĚĞƐŽďƌĞǀŝǀĞƌ͘:ƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƐĞƵĮĞůĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽDŝŐŽĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽůƵŐĂƌĚŽƐƐĞƵƐƐŽŶŚŽƐ͕Ă͞ŝĚĂĚĞWĞƌĚŝĚĂĚĞǀĞůąŶĚŝĂ͗͟ƵŵĂůŽũĂƌĞƉůĞƚĂĚĞ
ĨƌƵƚŽƐƐĞĐŽƐͲĂŵĞŶĚŽŝŶƐ͕ĂǀĞůĆƐ͕ĐĂũƵƐ͕ĂŵġŶĚŽĂƐ͘͘͘^ſƋƵĞĞƐƚĂůŽũĂŶĆŽĞƐƚĄƉƌŽpriamente abandonada e Flecha tem de reunir uma equipa e elaborar um plano para
ŝŶǀĂĚŝƌŽůƵŐĂƌĞƌŽƵďĂƌƚŽĚĂĂĐŽŵŝĚĂƉĂƌĂƐŽďƌĞǀŝǀĞƌĂŽŝŶǀĞƌŶŽƋƵĞƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂ͘
ZĞĂůŝǌĂĚŽƌ͗WĞƚĞƌ>ĞƉĞŶŝŽƟƐͮsŽǌĞƐ͗DĂŶƵĞůDĂƌƋƵĞƐ͕DŝůĂĞůŽ͕WĞĚƌŽ'ƌĂŶŐĞƌ͕^ſŶŝĂdĂǀĂƌĞƐ͕ůĂƌĂĚĞ^ŽƵƐĂ͕:ŽƐĠ:ŽƌŐĞƵĂƌƚĞ͕ƌƵŶŽ&ĞƌƌĞŝƌĂ͕DĂƌƚĂ'ŝů͕dŝĂŐŽdĞŽƚſŶŝŽWĞƌĞŝƌĂ͕
:ŽƐĠEŽďƌĞ͕ZŝĐĂƌĚŽDŽŶƚĞŝƌŽĞ:ŽƐĠĂŵƉŽƐĞ^ŽƵƐĂ
USA | 2014 | Cores | 85 min | Animação | M4

͗dƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐ͗ƌĂĚĂĞǆƟŶĕĆŽ
KĨƌĂŶĐŚŝƐĞ͕ƋƵĞǀŽůƚĂĂĐŽŶƚĂƌĐŽŵDŝĐŚĂĞůĂǇĐŽŵŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƌ͕ƚĞŵŶŽǀŽƐĂƚŽƌĞƐ͗
DĂƌŬtĂŚůďĞƌŐ͕EŝĐŽůĂWĞůƚǌ͕:ĂĐŬZĞǇŶŽƌĞ^ƚĂŶůĞǇdƵĐĐŝ͕ĂƋƵĞŵƐĞũƵŶƚĂŵŶŽǀŽƐĞ
ĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞĨĂŶƚĄƐƟĐŽƐdƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐ͘KŵĂŝŽƌĚĞƐƚĂƋƵĞ͕ǀĂŝƉĂƌĂŽƐĞĨĞŝƚŽƐĞƐƉĞciais e para o aparecimento dos tão aguardados Dinobots.

͗DġƐ^ĠŶŝŽƌ
ŵŽƵƚƵďƌŽ͕ŽDƵŶŝĐşƉŝŽĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽĂƐƐŝŶĂůĂŽDġƐ^ĠŶŝŽƌ͕ĐŽŵƵŵĂƐĠƌŝĞ
ĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĞĚĞůĂǌĞƌ͕ĚŝƌŝŐŝĚĂĂĞƐƚĂĐĂŵĂĚĂĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͘
ŽŶƐƵůƚĂƌƉƌŽŐƌĂŵĂƉƌſƉƌŝŽ͘
KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͗ąŵĂƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽ

cineteatro vianense
ZƵĂƌ͘ŶƚſŶŝŽ:ŽƐĠĚĞůŵĞŝĚĂ͕ϮϳͮϳϬϵϬͲϮϲϵͮsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽ
dĞů͗͘ϮϲϲϳϵϭϬϬϳͮͲŵĂŝů͗ĐŝŶĞͲƚĞĂƚƌŽΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
,ŽƌĄƌŝŽĚĂŝůŚĞƚĞŝƌĂ͗ĞYƵĂƌƚĂͲ&ĞŝƌĂĂ^ĞǆƚĂͲ&ĞŝƌĂĚĂƐϭϰŚϯϬăƐϭϳŚϯϬͮŝĂĚĞĐŝŶĞŵĂŽƵĞƐƉĞƚĄĐƵůŽĂďƌĞƵŵĂŚŽƌĂĂŶƚĞƐ
WƌĞĕŽĚŽƐŝůŚĞƚĞƐ͗^ĞǆƚĂͲ&ĞŝƌĂ͗ϯΦŽŵŝŶŐŽ͗Ϯ͕ϱΦ/sŝŶĐůƵşĚŽĞŵǀŝŐŽƌͮdŽĚĂƐĂƐƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌůĞǀĂŶƚĂĚĂƐĂƚĠŵĞŝĂŚŽƌĂĂŶƚĞƐĚŽĞƐƉĞƚĄĐƵůŽͬƐĞƐƐĆŽ͘

28

sexta-feira
21h30

͗KƐDĞƌĐĞŶĄƌŝŽƐϯ
ĂƌŶĞǇ͕ŚƌŝƐƚŵĂƐĞŽƌĞƐƚŽĚĂĞƋƵŝƉĂƌĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĐŽŵŽŶƌĂĚ^ƚŽŶĞďĂŶŬƐ͕Ƶŵ
ĚŽƐĂŶƟŐŽƐĐŽͲĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐĚŽƐDĞƌĐĞŶĄƌŝŽƐ͘DĂƐ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕^ƚŽŶĞďĂŶŬƐƚŽƌŶŽƵͲƐĞ
ƵŵŝŵƉŝĞĚŽƐŽŶĞŐŽĐŝĂĚŽƌĚĞĂƌŵĂƐĞĂůŐƵĠŵƋƵĞĂƌŶĞǇĨŽŝĨŽƌĕĂĚŽĂŵĂƚĂƌ͘͘͘ŽƵ
ĂƐƐŝŵĞůĞƉĞŶƐĂǀĂ͘^ƚŽŶĞďĂŶŬƐ͕ƋƵĞĐŽŶƐĞŐƵŝƵĞƐĐĂƉĂƌăŵŽƌƚĞ͕ƌĞŐƌĞƐƐĂĂŐŽƌĂĐŽŵŽ
ŽďũĞƟǀŽĚĞĂĐĂďĂƌĐŽŵŽƐDĞƌĐĞŶĄƌŝŽƐͲŵĂƐĂƌŶĞǇƚĞŵŽƵƚƌŽƐƉůĂŶŽƐ͘ĂƌŶĞǇĚĞĐŝĚĞƋƵĞĂŵĞůŚŽƌĨŽƌŵĂĚĞůƵƚĂƌĐŽŵƐĂŶŐƵĞǀĞůŚŽĠĐŽŵƐĂŶŐƵĞŶŽǀŽĞƌĞĐƌƵƚĂŶŽǀŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐƉĂƌĂĂĞƋƵŝƉĂ͕ƵŵĂŶŽǀĂĞƌĂĚĞŵĞƌĐĞŶĄƌŝŽƐŵĂŝƐũŽǀĞŶƐ͕ŵĂŝƐƌĄƉŝĚŽƐĞ
ŵĂŝƐƚĞĐŚŝĞƐ͘ƐƐŝŵ͕ĂƷůƟŵĂŵŝƐƐĆŽĚŽƐDĞƌĐĞŶĄƌŝŽƐƚŽƌŶĂͲƐĞƵŵĐŚŽƋƵĞĚĞĞƐƟůŽ
ĐůĄƐƐŝĐŽĞŽůĚͲƐĐŚŽŽůĐŽŶƚƌĂĂĂůƚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂŶĂďĂƚĂůŚĂŵĂŝƐƉĞƐƐŽĂůƋƵĞũĄƟǀĞƌĂŵ͘
ZĞĂůŝǌĂĚŽƌ͗WĂƚƌŝĐŬ,ƵŐŚĞƐͮ/ŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ͗^ǇůǀĞƐƚĞƌ^ƚĂůůŽŶĞ͕:ĂƐŽŶ^ƚĂƚŚĂŵĞ:Ğƚ>ŝ
h^ͮϮϬϭϰͮŽƌĞƐͮϭϮϲŵŝŶͮĕĆŽ͕ǀĞŶƚƵƌĂͮDϭϮ

Agenda Cultural

ǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽͮďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂů

^ƵŐĞƐƚƁĞƐĚĞůĞŝƚƵƌĂ͘͘͘

ŶĂŵŽƌĂĚĂũĂƉŽŶĞƐĂĚŽŵĞƵĂǀƀ
ĚĞ:ŽƐĠ&ĂŶŚĂ

͞EƵŵĂĞƐĐƌŝƚĂƌĞƉůĞƚĂĚĞĂĨĞĐƚŽƐ͕:ŽƐĠ&ĂŶŚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂͲŶŽƐŽƐĞƵŶŽǀŽůŝǀƌŽ͗ŶĂŵŽƌĂĚĂũĂƉŽŶĞƐĂĚŽŵĞƵĂǀƀ͘&ĂůĂͲŶŽƐĚĞƵŵƚĞŵƉŽĞŵƋƵĞũĄŶĆŽŚĄůƵŐĂƌƉĂƌĂ
ŽĐƌŽĐŚĠ͕ƉĂƌĂŽũŽŐŽĚĞĐĂƌƚĂƐĞďŽƌĚĂĚŽƐ͙,ŽũĞ͕ĂƐƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵŵĂŝƐĚĞϲϬĂŶŽƐ͕
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŵŽƟǀŽƐƉĂƌĂĂĚĞƌŝƌăƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐŶĂƐƉĄŐŝŶĂƐĚŽ&ĂĐĞďŽŽŬ͕ŶĂ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕
ĞƚĐ͘KƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞĐƟǀŽĠŵĂŶƚĞƌĐŽŶƚĂĐƚŽƐĐŽŵŽƐĂŵŝŐŽƐ͕ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĨĂǌĞƌŶŽǀŽƐ
ĂŵŝŐŽƐ͕ĨƵŐŝƌăƐŽůŝĚĆŽ͕ĞŶĮŵ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĐŽŵŽŵƵŶĚŽŝŶƚĞŝƌŽ͊͟

Noite sobre as águas

Diverte-te a cozinhar

ĚĞ<ĞŶ&ŽůůĞƩ

ĚĞ&ĂŶŶǇ>ĞƚŽƵƌŶĞů
͞EĂůŐƵŶƐĐĂƐŽƐ͕ŽŐŽƐƚŽƉĞůĂĐŽǌŝŶŚĂĐƵůƟǀĂͲƐĞĚĞƐĚĞĐĞĚŽ͘ŽŵĂĂũƵĚĂĚĞƐƚĞ
ůŝǀƌŽ͕ŽƐŵĂŝƐŶŽǀŽƐƚĂŵďĠŵƉŽĚĞŵĂƌƌĞŐĂĕĂƌĂƐŵĂŶŐĂƐĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂĐŽǌŝŶŚĂƌĚĞƵŵĂĨŽƌŵĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͕ƐĞŐƵŝŶĚŽĂůĞĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞŵĂŝƐĚĞϭϬϬƌĞĐĞŝƚĂƐ
ŵƵŝƚŽĨĄĐĞŝƐĚĞƉƌĞƉĂƌĂƌĞĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌ͘ŽĂůŝĂƌŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĂŽĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵĞŶƚŽŝǀĞƌƚĞͲƚĞĂŽǌŝŶŚĂƌƚĂŵďĠŵĞŶĐĞƌƌĂƵŵĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ
ĂŽŝŶĐĞŶƟǀĂƌĂƐĞůĞĕĆŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂůŝŵĞŶƚĂƌĞƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͘&ŝĐĂĂ
ĚŝĐĂƉĂƌĂŽƐŵĂŝƐŶŽǀŽƐ͗ĐŽŵĞƌϱĨƌƵƚŽƐĞůĞŐƵŵĞƐƉŽƌĚŝĂ͘͟

͞ŵϭϵϯϵ͕ĐŽŵĂŐƵĞƌƌĂĂĂĐĂďĂƌĚĞƐĞƌĚĞĐůĂƌĂĚĂ͕ƵŵŐƌƵƉŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐ
ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂƐĞŵďĂƌĐĂŶŽŵĂŝƐůƵǆƵŽƐŽĂǀŝĆŽĚĞƐĞŵƉƌĞ͕ŽWĂŶŵĞƌŝĐĂŶ
ůŝƉƉĞƌ͕ĐŽŵĚĞƐƟŶŽĂEŽǀĂ/ŽƌƋƵĞ͗ƵŵĂƌŝƐƚŽĐƌĂƚĂďƌŝƚąŶŝĐŽ͕ƵŵĐŝĞŶƟƐƚĂ
ĂůĞŵĆŽ͕ƵŵĂƐƐĂƐƐŝŶŽĞĂƐƵĂĞƐĐŽůƚĂ͕ƵŵĂũŽǀĞŵĞŵĨƵŐĂĚŽŵĂƌŝĚŽĞ
ƵŵůĂĚƌĆŽĞŶĐĂŶƚĂĚŽƌ͕ŵĂƐƐĞŵĞƐĐƌƷƉƵůŽƐ͘ƵƌĂŶƚĞƚƌŝŶƚĂŚŽƌĂƐ͕ŶĆŽŚĄ
ĞƐĐĂƉĂƚſƌŝĂƉŽƐƐşǀĞůĚĞƐƐĞƉĂůĄĐŝŽǀŽĂĚŽƌ͘^ŽďƌĞŽƚůąŶƟĐŽ͕ĂƚĞŶƐĆŽǀĂŝ
ĐƌĞƐĐĞŶĚŽĂƚĠĮŶĂůŵĞŶƚĞĞǆƉůŽĚŝƌŶƵŵĐůşŵĂǆĚƌĂŵĄƟĐŽĞƉĞƌŝŐŽƐŽ͘͟

^ƵŐĞƐƚĆŽĚĞĮůŵĞ͙

K'ĂƚŽĚĂƐŽƚĂƐ

Os Marretas
ĚĞ:ĂŵĞƐŽďŝŶ

de Chris Miller

͞ƵƌĂŶƚĞĂƐƐƵĂƐĨĠƌŝĂƐĞŵ>ŽƐŶŐĞůĞƐ͕tĂůƚĞƌ͕ŽŵĂŝŽƌĨĆĚŽƐDĂƌƌĞƚĂƐ
ĚĞ ƚŽĚŽ Ž ŵƵŶĚŽ͕ Ž ƐĞƵ ŝƌŵĆŽ 'ĂƌǇ Ğ Ă ŶĂŵŽƌĂĚĂ DĂƌǇ͕ ĚĞƐĐŽďƌĞŵ Ž
ŵĂƋƵŝĂǀĠůŝĐŽƉůĂŶŽĚĞƵŵŐĂŶĂŶĐŝŽƐŽŵĂŐŶĂƚĂĚŽƉĞƚƌſůĞŽƉĂƌĂĚĞƐƚƌƵŝƌ
ŽdĞĂƚƌŽĚŽƐDĂƌƌĞƚĂƐ͘ŐŽƌĂ͕ŽƚƌŝŽĚĞĨĆƐĚŽƐDĂƌƌĞƚĂƐ͕ƚĞƌĄĚĞƌĞƵŶŝƌŽĐĂƐ͕DŝƐƐWŝŐŐǇ͕ŽhƌƐŽ&ŽǌǌŝĞĞŽƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĂŵŝŐŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌĂŵĂŝŽƌĂŶŐĂƌŝĂĕĆŽĚĞĨƵŶĚŽƐĂůŐƵŵĂǀĞǌũĄĨĞŝƚĂƉĂƌĂŽƐDĂƌƌĞƚĂƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞƉŽƐƐĂŵ
ƐĂůǀĂƌŽƐĞƵĂŵĂĚŽƚĞĂƚƌŽ͘KƐDĂƌƌĞƚĂƐĞƐƚĆŽŶŽǀĂŵĞŶƚĞũƵŶƚŽƐŶƵŵĮůŵĞŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞůƌĞƉůĞƚŽĚĞŵƷƐŝĐĂĞŵƵŝƚĂĚŝǀĞƌƐĆŽƉĂƌĂƚŽĚĂĂĨĂŵşůŝĂ͘͟

͞>ĞŵďƌĂͲƐĞĚĞůĞŶŽ^ŚƌĞŬ͊ƐƚĞĠŽĮůŵĞƋƵĞĐŽŶƚĂĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐĂǀĞŶƚƵƌĂƐ
ĚŽĨĞůŝŶŽǀĂŝĚŽƐŽƋƵĞĮŶĂůŵĞŶƚĞĞŶĐŽŶƚƌŽƵĂƐƵĂĨĂŵĂͲĞƵŵŐƌĂŶĚĞƉĂƌ
ĚĞďŽƚĂƐͲŶĞƐƚĂŚŝůĂƌŝĂŶƚĞĐŽŵĠĚŝĂĂŶŝŵĂĚĂ͘^ĞĚƵƚŽƌĞĨŽƌĂĚĂůĞŝŽ'ĂƚŽ
ĚĂƐŽƚĂƐǀŝǀĞƵŵĂĂǀĞŶƚƵƌĂĐŽŵƐĞƚĞǀŝĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵ<ŝƩǇWĂƚĂƐ
Ğ,ƵŵƉƚǇůĞǆĂŶĚƌĞƵŵƉƚǇƉĂƌĂŽĐŽŶĨƌŽŶƚŽĮŶĂůĐŽŵ:ĂĐŬĞ:ŝůů͘ƐƚĂĠĂ
ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂŚŝƐƚſƌŝĂĚŽ'ĂƚŽ͕ŽŵŝƚŽ͕ĂůĞŶĚĂͲK'ĂƚŽĚĂƐŽƚĂƐ͊͟

WĂƌĂŵĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƚĂĐƚĞ͗
ŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽ
ZƵĂąŶĚŝĚŽĚŽƐZĞŝƐ͕ϭϯϳϬϵϬͲϮϯϴsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽ
dĞů͗͘ϮϲϲϵϯϬϬϭϭͮ,ŽƌĄƌŝŽϵŚϯϬͲϭϮŚϯϬͮϭϰŚϯϬͲϭϴŚϯϬ

ŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůĐĄĕŽǀĂƐ
ǀ͘ůĞǆĂŶĚƌĞ,ĞƌĐƵůĂŶŽ͕ϭϳϬϵϬͲϬϭϰůĐĄĕŽǀĂƐ
dĞů͗͘ϮϲϲϵϰϴϭϭϮͮ,ŽƌĄƌŝŽϵŚϬϬͲϭϮŚϯϬͮϭϰŚϬϬͲϭϳŚϯϬ

^ĞƌǀŝĕŽƐŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͗
ͲŵƉƌĠƐƟŵŽĚĞůŝǀƌŽƐ͕ũŽƌŶĂŝƐ͕ƌĞǀŝƐƚĂƐ͕sĞs,^
Ͳ&ŽƚŽĐſƉŝĂƐͮ/ŵƉƌĞƐƐƁĞƐͮŝŐŝƚĂůŝǌĂĕƁĞƐͮĐĞƐƐŽă/ŶƚĞƌŶĞƚ
ͲƌƋƵŝǀŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽDƵŶŝĐŝƉĂů;/ŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞŵŚƩƉ͗ͬͬďŝďůŝŽƚĞĐĂ͘ĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘ƉƚͿ
ͲĂŶĐŽĚĞDĂŶƵĂŝƐƐĐŽůĂƌĞƐʹD;ŚƩƉ͗ͬͬďŝďůŝŽƚĞĐĂ͘ĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘ƉƚͿ

ŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞŐƵŝĂƌ
ZƵĂ'ĞƌĂůĚŽĂƌĂǀĞůĂϳϬϵϬŐƵŝĂƌ
dĞů͗͘ϮϲϲϵϯϵϭϬϲͮ,ŽƌĄƌŝŽϭϯŚϬϬͲϭϵŚϬϬ

WĂƌĐĞƌŝĂƐ͗
ͲWƌŽũĞƚŽ͞>ĞŝƚƵƌĂƐă>ĂƌĞŝƌĂ͖͟
ͲWƌŽŵŽĕĆŽŝďůŝŽƚĞĐĂƐĐŽůĂƌ͖
ͲhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ^ĠŶŝŽƌdƷůŝŽƐƉĂŶĐĂͬƐĐŽůĂWŽƉƵůĂƌĚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞǀŽƌĂͲWŽůŽĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽ

ZĞĐĞďĂŽďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂůŶŽƐĞƵĞͲŵĂŝů͕
ĞŶǀŝĂŶĚŽƵŵĂŵĞŶƐĂŐĞŵĐŽŵĂƐƵĂŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂ͗
ŐĂďŝŶĞƚĞ͘ĐŽŵƵŶŝĐĂĐĂŽΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ

ĞƐƚĂƋƵĞĂƋƵŝĞůĞǀĞĐŽŶƐŝŐŽ

sĞũĂĞĚĞƐĐĂƌƌĞŐƵĞŽďŽůĞƟŵŵƵŶŝĐŝƉĂůĞĂĂŐĞŶĚĂĞŵ͗
ǁǁǁ͘ĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘ƉƚͮWƵďůŝĐĂĕƁĞƐ

informações úteis

ŽŶǀŝƚĞăƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
17 Empresas do concelho juntaram-se à Câmara Municipal de Viana do Alentejo na concessão
de descontos e vantagens na aquisição de serviços/produtos aos portadores do Cartão do
,GRVR2VGHVFRQWRVGHTXHRVLGRVRVEHQHoFLDPHPY¢ULRVEHQVHVHUYL¨RVYDULDPHQWUHRV
5% e os 50%, desde a saúde à alimentação, passando pela estética e materiais de construção,
HQWUHRXWURV8PDDMXGDLPSRUWDQWHSDUDID]HUIDFH£VGLoFXOGDGHVFRPTXHYLYHPRVLGRVRV
Convidamos as empresas do nosso concelho que ainda não aderiram a esta parceria, a juntarse a esta iniciativa em prol dos nossos seniores.

Banco de Manuais Escolares
O Banco de Manuais Escolares para existir, precisa da participação de todos.
Disponibilize os manuais escolares que já não precisa e que estejam em boas condições, entregueos nas Bibliotecas do Concelho, para que possamos satisfazer os pedidos das famílias.
Ajude-nos a divulgar este projeto falando dele aos seus colegas, amigos, vizinhos e conhecidos…
Mais informações: Bibliotecas do Concelho

informações úteis

AVISOS
Leituras do Contador de Água

Lotes Industriais

6HJXQGR R 5HJXODPHQWR 0XQLFLSDO GH $EDVWHFLPHQWR
Público de Água de Viana do Alentejo, os utilizadores do
serviço de águas que tenham o contador localizado no interior dos edifícios devem permitir o acesso ao contador
com a periodicidade mensal, de forma a ser realizada a
OHLWXUD 4XDQGR SRU LQGLVSRQLELOLGDGH GR XWLOL]DGRU IRU
impossível por 2 vezes o acesso ao contador, o munícipe
deverá facultar a leitura, de forma a não ocorrer suspensão do serviço.
$OHLWXUDGHYHU¢VHUIRUQHFLGDDWUDY©VGRWHOHIRQH
010 ou pessoalmente nos Balcões Municipais de Viana do
Alentejo ou Alcáçovas.
6HQGR TXH R PXQLFSLR GHYH UHDOL]DU  OHLWXUDV UHDLV GR
contador por ano de forma a poder estimar o consumo
para os meses em que não for possível realizar a leitura.
Colabore! Permita o acesso ao contador ou forneça a
leitura!

Informamos todos os interessados que o Munícipio de Viana do Alentejo pretende vender alguns lotes industriais
na ZIVA (Zona Industrial de Viana do Alentejo) e na ZIA
(Zona Industrial de Alcáçovas), através de propostas em
FDUWDIHFKDGDQRVWHUPRVGRUHVSHWLYRk5HJXODPHQWR0Xnicipal de Aquisição de Lotes ou Prédios para Instalação
de Atividades Económicas”.
Oportunamente será efetuada a divulgação de todas as
FRQGL¨¶HV DWUDY©V GR UHVSHWLYR HGLWDO TXH VHU¢ Do[DGR
nos meios habituias (site e locais de estilo...).

informação online

contactos úteis
6
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Câmara Municipal de Viana do Alentejo
ZƵĂƌŝƚŽĂŵĂĐŚŽ͕ϭϯ
ϳϬϵϬͲϮϯϳsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽ
ƚĞů͘ϮϲϲϵϯϬϬϭϬĨĂǆ͘ϮϲϲϵϯϬϬϭϵ
ĐĂŵĂƌĂΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
'ĂďŝŶĞƚĞĚĞƉŽŝŽăsĞƌĞĂĕĆŽ
ŐĂǀĞƌΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
ŝǀŝƐĆŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽhƌďĂŶşƐƟĐĂĞWƌŽĐĞƐƐƵĂů
ĚĂƵƌďΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
ŝǀŝƐĆŽĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ
ĚĂĮŶΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
ĐŽŵƉƌĂƐΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
ŝǀŝƐĆŽĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ^ŽĐŝĂůĞ,ƵŵĂŶŽ
ĚĂƐĞĚƵΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
'ĂďŝŶĞƚĞĚĞƉŽŝŽĂŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŶſŵŝĐŽ
ŐĂĚĞĐŽŶΛĐŵͲǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ͘Ɖƚ
ĞůĞŐĂĕĆŽĚĂąŵĂƌĂĞŵůĐĄĕŽǀĂƐͮϮϲϲϵϱϰϱϮϮ
:ƵŶƚĂĚĞ&ƌĞŐƵĞƐŝĂĚĞŐƵŝĂƌͮϮϲϲϵϯϬϴϲϯ

^ŝŐĂͲŶŽƐĞŵ͗ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŵƵŶŝĐŝƉŝŽǀŝĂŶĂĚŽĂůĞŶƚĞũŽ

:ƵŶƚĂĚĞ&ƌĞŐƵĞƐŝĂĚĞůĐĄĕŽǀĂƐͮϮϲϲϵϱϰϭϴϭ
:ƵŶƚĂĚĞ&ƌĞŐƵĞƐŝĂĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϱϯϯϭϳ
ƐƚĂůĞŝƌŽͮϮϲϲϵϯϬϬϭϳͬϴ
^ĞƌǀŝĕŽĚĞŐƵĂƐͮϵϲϳϵϳϵϳϭϭ;ϴŚͬϮϮŚͿ
ŝŶĞƚĞĂƚƌŽsŝĂŶĞŶƐĞͮϮϲϲϳϵϭϬϬϳ
WŽƐƚŽĚĞdƵƌŝƐŵŽĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϯϬϬϭϮ
WŽƐƚŽĚĞdƵƌŝƐŵŽĞŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůĐĄĕŽǀĂƐͮϮϲϲϵϰϴϭϭϮ
ŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϯϬϬϭϭ
ŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞŐƵŝĂƌͮϮϲϲϵϯϵϭϬϲ
WŝƐĐŝŶĂƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϯϬϬϭϰ
WŝƐĐŝŶĂƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚĞůĐĄĕŽǀĂƐͮϵϲϭϯϳϭϵϲϳ
WĂǀŝůŚĆŽ'ŝŵŶŽĚĞƐƉŽƌƟǀŽĚĞsŝĂŶĂͮϮϲϲϵϯϬϬϭϱ

^ŝŐĂͲŶŽƐĞŵ͗
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬZŽŵĂƌŝĂĂǀĂůŽDŽŝƚĂsŝĂŶĂŽůĞŶƚĞũŽ

KĮĐŝŶĂďĞƌƚĂͮϮϲϲϳϵϭϬϬϳ
>ŝŶŚĂĚĞWƌŽƚĞĕĆŽă&ůŽƌĞƐƚĂͮϭϭϳ
>ŝŶŚĂĚĞ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂͮϴϬϴϮϭϭϯϭϭ
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do
ůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϱϯϭϮϯ
ĞŶƚƌŽĚĞ^ĂƷĚĞĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϯϬϬϲϬ
ǆƚĞŶƐĆŽĚĞ^ĂƷĚĞĚĞŐƵŝĂƌͮϮϲϲϳϵϭϮϳϴ
ǆƚĞŶƐĆŽĚĞ^ĂƷĚĞĚĞůĐĄĕŽǀĂƐͮϮϲϲϵϰϵϬϰϱ
'ƵĂƌĚĂEĂĐŝŽŶĂůZĞƉƵďůŝĐĂŶĂůĐĄĕŽǀĂƐͮϮϲϲϵϱϰϭϭϴ
'ƵĂƌĚĂEĂĐŝŽŶĂůZĞƉƵďůŝĐĂŶĂsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϱϯϭϮϲ
ŽŵŝƐƐĆŽĚĞWƌŽƚĞĕĆŽĚĞƌŝĂŶĕĂƐĞ:ŽǀĞŶƐĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮ
Ϯϲϲϳϵϭϰϭϭ
ŽƌƌĞŝŽƐĚĞWŽƌƚƵŐĂůsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϯϵϬϬϬ
ŽƌƌĞŝŽƐĚĞWŽƌƚƵŐĂůůĐĄĕŽǀĂƐͮϮϲϲϵϰϵϭϱϮ
^ĞƌǀŝĕŽĚĞ&ŝŶĂŶĕĂƐĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮϮϲϲϵϱϯϭϰϲ
ŽŶƐĞƌǀĂƚſƌŝĂƐĞĂƌƚſƌŝŽEŽƚĂƌŝĂůĚĞsŝĂŶĂĚŽůĞŶƚĞũŽͮ
ϮϲϲϵϯϬϬϰϬ

^ŝŐĂͲŶŽƐĞŵ͗ǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǀŝĂŶĂĐŽŶĐĞůŚŽ

Os nossos produtos

)UDQFHVLQKD5HVWDXUDQWHk2V$UFRVy9LDQDGR$OHQWHMR

Os nossos eventos futuros

&DI©5HVWDXUDQWH(VSHUDQ¨D$OF¢¨RYDV

Mês Sénior

outubro | 2014

Mostra de Doçaria

5 a 7 | dezembro | 2014

