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Caros Munícipes,

Tendo em conta que é a primeira vez que me dirijo a todos vós no Boletim 
Municipal após as últimas eleições autárquicas de 1 de outubro, não posso 
deixar de destacar e relevar o comportamento cívico e democrático de todos 
os eleitores do Concelho, no referido ato eleitoral.

-
positar nesta equipa autárquica, que tudo fará para corresponder às vossas 
expectativas.

sempre! Iremos continuar a trabalhar com o objetivo último de melhorar a 
qualidade de vida de todos os nossos munícipes.

eles, pode-se de alguma forma destacar, o projeto da “Descentralização de 
Competências para as autarquias locais”, pretendendo o Governo que estas
assumam competências em novas áreas e possam reforçar outras que já desem-
penham, tais como Educação, Saúde, Cultura, Proteção Civil, Ação Social, etc.

Para além disso, pretendemos continuar a concretizar os vários projetos ma-
teriais e imateriais que temos planeados, aproveitando os fundos comuni-
tários sempre que possível, os quais poderão ir acompanhando através dos 
vários canais e também nos Boletins Municipais.

Por último, eu e a minha equipa desejamos que esta quadra festiva possa ser 
vivida por todos vós da melhor forma, junto dos que lhes são mais próximos. 
Que o novo ano seja sinónimo de mais e melhor para todos!

Boas Festas!

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

Henry Ford



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

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

Bengalinha Pinto reeleito em Viana do Alentejo para um terceiro mandato
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Bernardino António Bengalinha Pinto
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Pelouros/Áreas de atuação:
 Habitação
 Ordenamento do Território e Urba-

nismo
 Ambiente e Saneamento Básico
 Policia Municipal
 Saúde

Câmara Municipal

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



Assembleia Municipal

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

Presidente: António Coelho de Sousa

Junta de Freguesia Aguiar

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

Presidente: António Inácio Torrinha Lopes

Junta de Freguesia Alcáçovas

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

Presidente: Manuel António Calado

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo

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

Presidente: Joaquim Rodolfo Viegas



Continuam as obras da 2ª -
tro Histórico de Viana do Alentejo, orçadas em cerca de 
1 milhão e 200 mil euros, num investimento candidatado 
no âmbito do Alentejo 2020 – Programa Operacional Re-
gional do Alentejo 2014/2020.

O Município de Viana do Alentejo pretende com este pro-
jeto valorizar os recursos estratégicos do território, a sus-
tentabilidade energética, a promoção de uma sociedade 

coletivos intermunicipais, visando o desenvolvimento e a 
coesão territorial do concelho.

-
dades, a rede de águas, esgotos, eletricidade e de teleco-
municações, bem como a qualidade da água e a redução 
da probabilidade de ruturas, permitindo uma maior pou-
pança de água e uma maior qualidade do serviço prestado 
aos munícipes e a quem nos visita.

O facto de o tempo estar chuvoso e os dias pequenos não 
têm impedido, de todo, o bom andamento dos trabalhos. 
Na semana entre o Natal e o Ano Novo as obras estarão 
suspensas, prevendo-se o seu reatamento no dia 2 de ja-
neiro.

Obras continuam no Centro Histórico de Viana do Alentejo



Continuam a bom ritmo as obras no Centro Histórico de 
Alcáçovas (1ª fase), num investimento de cerca de 1 milhão 
e 100 mil euros, no âmbito do novo Programa Regional 
Alentejo 2020, inserido no PAMUS – Plano de Ação de Mo-
bilidade Urbana Sustentável.
A 1ª -
petivos acessos pedonais de modo a tornar os percursos 
acessíveis, inclusivos e seguros aos principais serviços e 
equipamentos públicos, engloba o espaço público que ir-
radia da Praça da República até ao Largo da Igreja Matriz 
e ao conjunto do Palácio Fragoso – Barahona, Torre do 
Relógio e edifício do antigo cinema.

Esta intervenção visa ainda melhorar a qualidade do am-
biente urbano, bem como a regeneração das redes de in-
fraestruturas, casos da rede de abastecimento de água, 
saneamento de águas residuais, rede elétrica e telecomu-
nicações.
Tal como já noticiámos para Viana, também em Alcáço-
vas os trabalhos serão interrompidos por uma semana 
na quadra natalícia, sendo retomados a partir do dia 2 de 
Janeiro.

fase) 



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

ção e desenvolvimento do projeto Cidades Saudáveis nos 
Municípios que pretendam assumir a promoção da saúde 
como uma prioridade. Atualmente, 45 municípios já aderi-
ram a este fórum de partilha e discussão à volta da saúde 
e o impacto que tem na qualidade de vida das populações.

Município presente no aniversário da
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis

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

Viana do Alentejo recebe bandeira “Município Amigo do Desporto”



Representantes das Comissões Nacionais da UNESCO da 
CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, visi-
taram, no passado dia 13 de dezembro, o Concelho de Vi-
ana do Alentejo e participaram num almoço conferência 
sobre os diferentes patrimónios, na Quinta do Cerrado.
A visita, onde foi também apresentada a Rede Portuguesa 
de Centros e Clubes e as sinergias de escala que se desen-
volvem a nível local, contou, para além do Presidente da 
Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, 
com a participação da Secretária Executiva da Comissão 
Nacional da Unesco, Rita Brasil de Brito, e de Aires de 
Carvalho, Presidente da Federação Portuguesa de Asso-
ciações, Centros e Clubes Unesco.

Antes das boas vindas dadas pelo Presidente do Município 
de Viana do Alentejo, a comitiva foi recebida ao som de 
cante alentejano, nas vozes do Grupo Coral Feminino de 
Viana do Alentejo que, ao longo do almoço brindou os 
presentes com algumas modas.
Após o almoço esteve em destaque o fabrico de chocalhos, 
inscrito na lista do Património Cultural Imaterial com Ne-
cessidade de Salvaguarda Urgente pela Unesco desde 2015, 
com a presença da Empresa Chocalhos Pardalinho que, ao 
vivo, mostrou o processo de fabrico de chocalhos. 

A olaria de Viana também marcou presença nesta confe-
rência com a Olaria Mira Agostinho e uma comunicação 
de Luís Banha, que, desde há 12 anos, se tem dedicado à in-
vestigação do tema. De realçar que o Município de Viana 
do Alentejo integra a Associação Portuguesa das Cidades 
e Vilas Cerâmicas (AptCC) que visa a defesa, valorização 
e divulgação do património cultural e histórico cerâmico 
e que pretende também candidatar esta arte à Unesco.
De salientar ainda a apresentação do Pagus, um projeto 
destinado à salvaguarda da paisagem e do património 
cultural imaterial euro-mediterrânico e para a promoção 
do turismo sustentável, pelo antropólogo Paulo Lima, 
coordenador da candidatura do fabrico de chocalhos à 
U nesco.

Esta conferência resultou de uma parceria da Comissão 
Nacional da UNESCO com a Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo e a Federação Portuguesa das Associações, 
Centros e Clubes UNESCO, integrada no workshop “Ca-
pacitação de Comissões Nacionais da UNESCO de Países 
de Língua Portuguesa – África e Timor-Leste”, organizado 
pela Comissão Nacional da UNESCO – Portugal e que se 
realizou de 11 a 15 de dezembro.

Comissões Nacionais da UNESCO visitam o Concelho de Viana 



O Município de Viana do Alentejo e a Direção-Geral do 
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas celebraram no pas-
sado dia 16 de setembro, um protocolo de adesão à Rede 
Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). 

A cerimónia que decorreu no âmbito da inauguração da 
Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo contou com a 
presença do Presidente do Município de Viana do Alente-
jo, Bengalinha Pinto, do Diretor-Geral da Direção-Geral do 
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre de Almeida 
Lacerda, e da Diretora Regional de Cultura do Alentejo, 
Ana Paula Amendoeira.

A adesão a esta rede permite ao município de Viana do 
Alentejo aceder e usufruir dos recursos e serviços disponi-
bilizados pela RNBP às bibliotecas, participar em inicia-
tivas de carater local, regional, nacional e internacional, 

lista pública, sistematizada e atualizada das bibliotecas 
públicas, nomeadamente a do Portal da Rede Nacional de 
Bibliotecas Públicas.

Já o Município de Viana do Alentejo compromete-se a dis-
ponibilizar um serviço de biblioteca pública plural, uni-
versal e gratuito, colaborar e participar em redes locais e 
regionais de bibliotecas públicas.
O presente protocolo vigora por tempo indeterminado. 

Município de Viana adere à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas

O Município de Viana do Alentejo e a Biblioteca Pública 
de Évora, unidade dependente da Biblioteca Nacional de 
Portugal, cientes da importância de promover a criação 
de hábitos de leitura entre a população, assinaram um 
protocolo de cooperação.

Através deste protocolo, com a duração de um ano, au-
tomaticamente renovável por igual período de tempo,  

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

Município de Viana e Biblioteca Pública de Évora assinam protocolo



De 4 a 18 de dezembro esteve patente ao público, no an-
tigo Posto de Turismo de Viana do Alentejo, a exposição 
“Presépios de Viana”, dos alunos do curso de oleiro que 
está a decorrer, na antiga cantina, em Viana do Alentejo.
Expostos estão dezenas de presépios feitos pelos 16 for-
mandos que frequentam o curso que surgiu de uma 

-

Viana do Alentejo, com vista a recuperar uma arte tradi-
cional que está em vias de extinção no concelho.
Presentes na inauguração da exposição estiveram o Presi-
dente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Benga-
linha Pinto, e o Diretor do Centro de Emprego e Formação 

“muito 
agradado” com o trabalho desenvolvido pelos formandos. 
O mesmo responsável assegura que teve a oportunidade 
de “testemunhar o orgulho que o IEFP tem, em geral, e 

-
deiramente fantásticas que os formandos já conseguem 
fazer”. 
O curso de oleiro, destinado a adultos, termina no pró-

escolar, uma vez que, dá equivalência ao 9 ano. Sobre a 
hipótese de estender esta equivalência ao 12 ano, José 
Ramalho, diz que “está em cima da mesa” e será avaliada 

com os restantes parceiros. 
Questionado sobre a possibilidade de alguns formandos 
abraçarem esta arte depois da conclusão do curso, o 

de Évora, considera que “há gente com arte e engenho 

aliciante”
dos objetivos de 

-



Estão em fase de conclusão as obras de ampliação do Ce-
mitério de Alcáçovas. Efetuada por administração direta, a 
intervenção incluiu a construção de esgotos domésticos e 
pluviais, saneamento, rede de águas, rebocos e colocação 
de um novo portão. Nesta altura estão a ser efetuados os  
arruamentos.

Com vista a melhorar a segurança da população, o Municí-
pio de Viana do Alentejo irá proceder à colocação de um 
gradeamento de proteção, junto à Igreja de S. Sebastião, 
em Viana do Alentejo. 

A obra está a ser efetuada por trabalhadores do Municí-
pio e visa garantir uma maior segurança às pessoas que 
utilizam o espaço e àquelas que frequentam a igreja. O 
espaço é ainda utilizado pelos visitantes que, em abril, se 
deslocam a Viana do Alentejo para assistir à chegada da 
Romaria a Cavalo.

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

Limpeza de valas Estacionamento 
A Câmara Municipal procedeu à construção de sombrei-
ros no parque de estacionamento do Estaleiro Municipal, 
em Viana do Alentejo. A obra visa dar uma maior comodi-
dade aos trabalhadores que usufruem do espaço.

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



Mais de três centenas de idosos das três freguesias do 
Concelho participaram, no passado dia 28 de outubro, no 
almoço de encerramento das comemorações do Mês Sé-
nior que teve lugar no Salão dos Bombeiros Voluntários 
de Viana do Alentejo para um convívio salutar.

Recorde-se que as comemorações tiveram início do pas-

de João Canijo, jogos tradicionais, noite de fados, cami-

nhada e o tradicional Baile da Pinha.

O Mês Sénior que pretendeu alertar a sociedade para a 
importância das questões do envelhecimento ativo e da 
necessidade de proteger e cuidar da população mais ido-
sa, foi organizado pelo Município de Viana do Alentejo 
e pelas três Juntas de Freguesia em parceria com asso-
ciações do concelho.



No âmbito do Protocolo para uma Estratégia de Combate 
à Violência Doméstica e de Género – Concelho de Viana 
do Alentejo, realizou-se no passado dia 2 de novembro, 
no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, a 
primeira reunião que contou com a presença de todos os 
parceiros.

Em cima da mesa estiveram a apresentação das entidades 

-
cional.

Recorde-se que este protocolo foi assinado no passado 
dia 21 de julho, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, no 
âmbito da Conferência “Combate à Violência Domésica e 
de Género – Um desígnio de todas e todos”, promovida 
pelo Município de Viana do Alentejo, que surgiu depois 
de um ato de violência doméstica ocorrido no concelho e 
que preocupou várias entidades.

Assinaram o Protocolo o Município de Viana do Alente-
jo, a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, a Junta de 
Freguesia de Alcáçovas, a Junta de Freguesia de Aguiar, o 
Centro Distrital de Évora do Instituto da Segurança Social, 
I.P., a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares  - Di-
reção de Serviços da Região Alentejo, a Administração Re-
gional de Saúde do Alentejo, a Procuradoria da República 
da Comarca de Évora, a Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens de Viana do Alentejo, o Comando Territo-
rial da Guarda Nacional Republicana de Évora, a Cáritas 
Arquidio cesana de Évora e a Associação Terra Mãe – Lar e 
Centro de Acolhimento para Crianças e Jovens.

Segundo o Protocolo a Estratégia de Combate à Violên-

cia Doméstica e de Género visa uma territorialização das 
respostas na área de violência, enfatizando as ações de 
formação, sensibilização e aprofundamento do conheci-
mento, articulado com as forças de segurança, as enti-
dades com competência em matéria de proteção social e 
as organizações não governamentais.

A implementação deste Protocolo no concelho de Viana 
do Alentejo visa alcançar com o envolvimento de todos 

-
bate e prevenção da violência doméstica, não apenas para 
o concelho, mas também para o distrito de Évora.

O presente protocolo, que tem a duração de dois anos, 
tem por objetivo a implementação de uma resposta que 
passa pelo atendimento, apoio e proteção às vítimas de 
violência doméstica e de género e na sensibilização e 
combate a esta problemática.

A Secção Cultural “O Restolho” da Associação Seara Nova 
realizou no passado dia 11 de novembro, na Praça da 
República, em Viana do Alentejo, o tradicional “Merca-
do de Produtores”, que teve, nesta edição, uma vertente 
solidária que está a mobilizar o país em prol das vítimas 
dos incêndios que assolaram a região centro.

Durante a iniciativa foram recolhidas rações para animais 
(porcos, cabras, ovelhas, cães, gatos, aves), bem como fer-
ramentas agrícolas e bens alimentares.

A recolha dos géneros foi coordenada pela Loja Social do 
Concelho de Viana do Alentejo, cabendo à Associação Hu-
manitária do Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo 
fazer chegar o material às vítimas dos incêndios.

O Mercado de Produtores decorreu com o apoio do Mu-
nicípio de Viana do Alentejo e da Junta de Freguesia de 
Viana do Alentejo.

Mercado de Produtores com vertente solidária em Viana do Alentejo



A Associação Terra Mãe realizou duas sessões informativas 
subordinadas ao tema Perturbações do Espetro do Autismo, 
no passado dia 25 de outubro e 8 de novembro. As sessões 
foram dinamizadas pela Psicóloga Dr.ª Joana Cabral da E quipa 
Local de Intervenção Precoce de Viana do Alentejo e contou 

comunidade educativa local. 

A ação pretendia para além de abordar o diagnóstico, ava-
liação e conceito das PEAS, ter uma componente mais prática 
de passagem de modelos e estratégias de intervenção para o 
público presente (jardim de infância e creche), com o intuito 
de dotar pais, educadores e técnicos de mais estratégias e 
ferramentas para lidarem no dia a dia não só com a pro-
blemática mas também com outras patologias que podem 
estar associadas.

Ainda no seguimento desta problemática das Necessidades 
Educativas Especiais iremos promover em breve uma sessão 

informativa sobre Estimulação 
Neurosensorial bem como uma 

alusivo ao respetivo tema.

Também no sentido de irmos ao 
encontro das necessidades não só 
das famílias e técnicos mas tam-
bém das nossas crianças estabele-
cemos uma parceria com o Proje-
to “Fiel” do Núcleo de Veterinária e Saúde Pública da Câmara 
Municipal de Évora, em que se promove o contacto com um 
cão devidamente tratado e treinado para a Socialização com 
os mais pequenos numa perspetiva de Terapia Assistida por 
Animais.

Para mais informações os interessados podem contactar a 
Associação Terra Mãe via telefone ou através da página de 
facebook.

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

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



No dia 20 de novembro de 2017 comemorou-se o 28 Ani-
versário da Convenção sobre os Direitos da Criança. A Co-
missão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das 

campanha nacional “Estendal dos Direitos”, com o intuito 
de assinalar a efeméride. 
Em parceria com o Agrupamento de Escolas de Viana do 
Alentejo, a Associação Terra Mãe e a Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo, a CPCJ de Viana do Alentejo dinamizou 
uma série de sessões em sala de aula, com os alunos do 

ilustrações alusivas aos Direitos das Crianças, em folhas 
de papel com o formato de peças de vestuário, para poste-
riormente serem exibidas sob a forma de estendal. 
Para além da componente lúdica foi também explicado 

inscritos na Convenção mas que, em contrapartida, tam-
bém devem cumprir com alguns deveres, respeitando-se 
mutuamente, participando civicamente na construção de 
uma sociedade onde seja possível viver em harmonia, sem 
nunca deixar de respeitar as diferenças entre cada um.  
A Convenção dos Direitos da Criança é o mais amplo tra-

história.

É composta de um Preâmbulo e 54 artigos divididos em 
-

põe em substância sobre os direitos da criança; a Parte II 
estabelece o órgão e a forma de monitorização da sua im-
plementação; a Parte III traz as posições regulamentares 
do próprio instrumento.
O Preâmbulo explicita a base jurídica da Convenção, de-

deve, por um lado, “crescer no seio da família, num am-
bie nte de felicidade, amor e compreensão” e, por outro, 
“Estar plenamente preparada para uma vida indepen-
dente na sociedade”.
O artigo 1
humano com menos de dezoito anos de idade”.
Observa-se que a Convenção articula todos os direitos 
civis, políticos, culturais, sociais e económicos das crian-
ças: liberdade de expressão, de pensamento, de consciên-
cia e de crença, de acordo com sua idade e sua maturi-
dade; direito à proteção e assistências especiais do Estado; 
direito de gozar do melhor padrão de vida possível; di-
reito à pensão alimentar; direito à educação; direito de 
serem protegidas contra o uso ilícito de drogas; direito 
à proteção contra a tolerância económica e contra o de-
sempenho de qualquer trabalho que possa interferir no 
seu desenvolvimento físico e mental.

CPCJ Viana do Alentejo

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

oferecido pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo, a to-
dos os Idosos do Concelho.

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

A Equipa de Animação da SCMA

Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas



Para o ano letivo, 2017/2018, no âmbito da ação social esco-
lar, o Município de Viana do Alentejo apoia o pagamento 
de refeições dos alunos do pré-escolar e 1. ciclo. 
No 1.  Ciclo, até meados do mês de dezembro, 98 alunos 
estão abrangidos por esta medida, 41 no escalão A, o mais 
carenciado, e 57 no escalão B. Já no pré-escolar, dos pro-
cessos até agora analisados, 42 alunos irão receber este 
apoio por parte da Câmara Municipal, 26 no escalão A, o 
mais carenciado, e 16 no escalão B.
De salientar que o Município de Viana do Alentejo ofe-

-
chas e manuais escolares aos cerca de 305 alunos do 1
e 2 ciclos do concelho, representando um investimento 
superior a 20.000€.
No âmbito da CAF – Componente de Apoio à Família para 
o 1. ciclo, o Município de Viana do Alentejo está a dis-

ponibilizar pessoal para receber os alunos a partir das 
8h00 e garantir o seu acompanhamento até às 18h30, nos 

familiares, não possam cumprir o horário escolar estipu-
lado.

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

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

-
na lembrança.

Magia do Natal em espetáculo de marionetas no Cineteatro Vianense



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

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

No passado dia 20 de outubro, o Agrupamento de Escolas 
do Concelho de Viana do Alentejo realizou, no Cinetea-
tro Vianense, a cerimónia “Dia do Diploma”, que pretende 
reconhecer o mérito dos alunos que, durante o ano letivo 
transato, se distinguiram no Agrupamento e integram o 
Quadro de Excelência da escola.
Aos 19 alunos do 1 ciclo, o Município de Viana do Alentejo 
ofereceu um voucher em material escolar. Já aos 35 alu-
nos do 2  e 3 ciclos e Ensino Secundário ofereceu um 
voucher para sete entradas gratuitas nas piscinas munici-
pais do concelho, para a época balnear 2017/2018.
Como vem sendo hábito, o Município de Viana, no âm-
bito do Regulamento do Prémio de Mérito, atribuiu um 
cheque no valor de 500,00€ ao melhor aluno do curso 

-
briel Sabino Costa, e ao melhor aluno do curso vocacional 

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



Atividades marcam pausa letiva de natal no Concelho de Viana do Alentejo
Em plena época natalícia, de 18 a 22 de dezembro, o Mu-
nicípio de Viana do Alentejo e a Junta de Freguesia de 
Alcáçovas em colaboração com o Agrupamento de Escolas 
de Viana do Alentejo promoveram para os mais novos um 
programa de férias educativas.

-
sa Letiva de Natal” destinado a crianças dos 6 aos 13 anos, 

visou proporcionar a ocupação dos tempos livres em ati-
vidades de lazer, desportivas e culturais, num ambiente 
de segurança e bem-estar. 
Ao longo de uma semana os participantes tiveram a opor-
tunidade de vivenciar novos estímulos e experiências, e 

terminou com uma visita de estudo a Óbidos Vila Natal.

O Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular 
Túlio Espanca/Universidade de Évora (UPTE/UÉ) iniciou no 
passado dia 20 de novembro, o novo ano letivo com mais 
de uma centena de inscritos.

A cerimónia teve lugar no Cineteatro Vianense e contou 
com a presença do presidente da Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, e dos muitos alunos/
as e professores que integram o projeto.

O autarca mostrou-se agradado com o crescimento que o 
Polo de Viana do Alentejo tem vindo a registar ao longo 
destes últimos sete anos, quer em número de cursos e 
alunos, quer ainda em número de professores voluntários 
que, no ano letivo em curso, ascende aos 19. Bengalinha 
Pinto reforçou ainda a ideia de que “esta resposta so-

-

Para o ano letivo em curso, para além do Clube de Saúde 
Sénior, os alunos do Polo de Viana do Alentejo dispõem de 
mais 9 cursos – Grupo de Teatro Sénior, Curso de Língua 

-
ra, Conversas sobre Saúde, Informática, Alfabetização, 
História e Cultura Local e Saúde e Socorrismo. As aulas 
decorrem de novembro a junho, em cada freguesia, de 
segunda a sexta-feira, registando-se um reforço da oferta 
formativa nas componentes de saúde, tecnologias e artes.
As inscrições devem ser efetuadas em Aguiar e Alcáçovas, 
na biblioteca, e em Viana do Alentejo, no Balcão Munici-
pal.

Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular já iniciou o ano letivo



No passado dia 30 de outubro decorreu na sede da Asso-
ciação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Bási-
ca de Alcáçovas uma reunião - Assembleia Geral com o 
objetivo de proceder à eleição dos elementos que durante 
o ano letivo 2017/2018 representarão os interesses dos pais 
e alunos da Escola de Alcáçovas. Foi apresentada uma 
única lista que mantém alguns dos antigos e lementos e 
integra outros novos e motivados pais que se mostraram 
cheios de vontade e dedicação para abraçar projetos e 
atividades diversas ao longo do ano. 
Esta nova lista compromete-se a realizar algumas ativi-

destaque à Festa de NATAL, comemoração do dia da mãe 

alunos da Escola de Alcáçovas, dando o devido destaque 
-

tural de Alcáçovas entre outras. 
Para além das comemorações e preparação de atividades, 
a Associação de pais e encarregados de educação de Al-
cáçovas encontra-se sempre disponível para colaborar 
com o agrupamento e com todos os pais/encarregados de 

e no empenhamento e novos projetos e novas ideias que 
enriqueçam a nossa escola, os nossos alunos e a nossa 
comunidade.

Presidente – Ana Pereira
Vice-presidente – Elsa Branco
Secretário – Fátima Marujo
Tesoureiro – Maria João Carvalho
Vogal – Maria João Rodrigues

Conselho Fiscal
Presidente – Hugo Bragança
Vice-presidente – Ângela Barroso
Vogal – Glória Chora

Assembleia Geral
Presidente – Teresa Batista
Vice-presidente – Maria Manuel Xavier
Vogal - Marisa Marujo

Contato: apaisebi.jialcacovas@gmail.com
Bem hajam

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

Novo ano, novos elementos e novas motivações

de partilha, de solidariedade, de amor…
Mas Natal sob estes aspetos, deveria ser não só em 
dezembro mas todo o ano, deveríamos sempre ajudar o 
próximo, respeitar, ouvir e dar e receber sempre.
A nossa mensagem vai neste sentido para todos os nossos 
alunos, olhem-se como iguais, respeitem-se, ajudem quem 
mais precisa, não excluam, não gozem, não minimizem, 
não maltratem os vossos pares. Cada criança, cada jovem 
é único, tem as suas características, as suas potenciali-
dades, as suas fragilidades, há que tentarem colocar-se no 
lugar do outro, há que incluir, que ajudar, há que dizer 
não ao BULLING, à violência física e psicológica.
Todos merecemos respeito, amor, carinho e compreen-
são e os mais frágeis muito mais, dêem o vosso apoio, 

Revejam os vossos atos, vejam onde podem ser melhores, 
deixem que o melhor de cada um de vós prevaleça e se 
manifeste. Escolham a bondade, a solidariedade e a com-
paixão. Está nas vossas mãos, homens e mulheres de 
amanhã, ajudarem a plantar um futuro melhor, onde to-
dos sejam justos, solidários, realizados, felizes e em paz 
com a vida.
Sejam felizes e tenham um santo e feliz Natal.

Até breve
A Associação de Pais

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

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

Viana do Alentejo e Aguiar



gigantesca sala de visitas do concelho que acolheu mi-
lhares de visitantes que fazem deste certame um ponto de 
encontro, ano após ano.
Matias Damásio, Anselmo Ralph e Ana Moura foram os ca-
beças de cartaz de um certame que este ano celebrou 266 
anos e foi organizado pelo Município de Viana do Alentejo 
em parceria com as juntas de freguesia do concelho e ou-
tras associações e entidades locais. 70 expositores de vários 
setores de atividade, estiveram presentes no certame que 
alia o profano ao sagrado. 
Durante a cerimónia de inauguração da feira que decor-
reu no passado dia 22, o presidente do Município de Viana 
do Alentejo, Bengalinha Pinto, para além de agradecer aos 
expositores e enaltecer as parcerias com as diversas asso-
ciações locais, aproveitou a ocasião para revelar que o Mu-
nicípio “está a elaborar um projeto que será candidatado 

melhor acolher todos os que se deslocam àquele espaço, 
ao longo do ano, e criar melhores condições para a reali-

 .
Para além dos cabeças de cartaz que passaram pelo palco 
principal durante os quatro dias do certame, houve ainda 
muita animação com danças do concelho, cante alente-

de Música Popular “Alentejo é nossa terra” e o IV Festival 
de Acordeão. Destaque ainda para a Corrida de Toiros, or-
ganizada pela Associação Equestre de Viana do Alentejo, no 

domingo.
De salientar ainda o sucesso do 17 Grande Prémio de 

-
ticipação de 165 atletas.
Foram muitos os devotos de N.ª Sr.ª
de vários pontos do Alentejo e do resto do País, que se 
deslocaram a Viana do Alentejo para participarem nas ce-
lebrações religiosas, cujo ponto alto teve lugar no domin-
go, à tarde, com missa e procissão em torno do Santuário.

o enorme sucesso do certame que trouxe milhares de pes-
soas da região ao recinto quer para assistir aos espetáculos 
e desfrutar da gastronomia/doçaria, quer ainda para par-
ticipar nas diversas manifestações religiosas.



Foi apresentado no passado dia 16 de setembro, durante a 
inauguração da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, 
o website Conhecer a História, que resulta de um projeto 
com o mesmo nome, que o Município de Viana do Alentejo 
tem vindo a desenvolver desde 2013.
O projeto, coordenado pela historiadora Fátima Farrica, 
tem por objetivos o conhecimento, a preservação e a divul-
gação da História e do Património do concelho, freguesias 
de Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo. 
Já este ano o projeto deu um passo importante com a 
criação do website que visa divulgar as atividades e os 
resultados do próprio projeto, mas também congregar e 
disponibilizar publicamente, numa mesma plataforma, in-

concelhios, cada vez mais conhecidos e valorizados.
O website, cujo design é da responsabilidade da empresa 
M Design, conta com as colaborações de Alexandra Man-
zoupo, Luís Banha, Nuno Grave, Paulo Lima e Telmo Seco 

(autores de alguns dos textos), de Francisco Baião (disponi-
bilização de fotos de coleção particular) e Joaquim Filipe 

Site do projeto em www.conhecerahistoria.pt.

Viana do Alentejo esteve em festa em setembro

Website “Conhecer a História” apresentado em Viana do Alentejo

Setembro foi o mês de festa no Concelho de Viana do 

a 21 de setembro, mais uma edição da iniciativa Viana em 
Festa.
Música, teatro, desporto e o III Encontro de Poetas do Con-
celho foram alguns dos ingredientes da iniciativa que vol-
tou a animar alguns espaços públicos da vila. 
O Encontro de Acordeonistas no qual participaram 9 “ar-
tistas” do Concelho animou a Praça da República, na tarde 
de dia 3 de setembro. Seguiu-se uma caminhada promovi-
da pela Unidade de Cuidados na Comunidade de Viana do 
Alentejo.
No dia 16, o Cineteatro Vianense voltou a acolher o III En-
contro de Poetas que contou com a presença de 16 poetas 
das três freguesias do concelho, e contou com a animação 

Nuno Florindo, na sede da coletividade.
No dia 17, à noite, foi apresentada no Cineteatro Vianense, a 
peça de teatro “Orai e bebei” pelo Quarto Crescente Teatro, 
inserida na programação do projeto “Alentejo em Cena”.
 No dia 19, terça-feira, à noite, perante uma plateia repleta 

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



Alcáçovas voltou a juntar doceiras e doceiros de vários pon-
tos do país, numa Mostra de Doçaria que decorreu de 1 a 3 
de dezembro, e que já faz parte do calendário de inverno da 
região. A 18ª edição do certame, promovida pelo Município 
de Viana do Alentejo e pela Junta de Freguesia de Alcáçovas, 
abriu portas para três dias de sucesso, onde o Bolo Conde de 
Alcáçovas, o Bolo Real, as Sardinhas Albardadas e os Amores 
de Viana foram os reis da festa.
Para além dos doces de fazer crescer água na boca, a Mostra 
de Doçaria apresentou o 6 Concurso de Doçaria Conventual 
e Palaciana promovido pela Junta de Freguesia de Alcáçovas 
que pretendeu sensibilizar para a importância da divulgação 
e preservação de doçaria tradicional portuguesa, atribuindo 
prémios aos melhores doces a concurso. Em 1
Padaria do Ernesto (Alcáçovas) com Lampreia de ovos, em 
2  lugar Celestes e Companhia com Celestes de Santa Clara 
e, em 3 lugar, Margarida Ilhéu (Alcáçovas), com Lampreia. 
Foi ainda atribuída uma menção honrosa à Confeitaria de 
Santa Luzia, de Figueiró dos Vinhos, com Castanhas Doces. 
Os prémios tiveram o patrocínio das Varandas do Montado; 
Casa Maria Vitória; Padaria do Ernesto; Margarida Ilhéu, Con-
feitaria, Unipessoal, Ltd; Queijaria de Alcáçovas e Pimentão 
Morita e Filho.
Esta 18ª

que incluiu sessões de showcooking para adultos e crianças, 
danças, cante alentejano e os espetáculos com Os Vocalis-
tas e os Gospel Collective que encerram a XVIII Mostra de 
Doçaria, no domingo.
De salientar que no sábado, dia 2, houve um Flash Mob para 
assinalar o 2 -
calhos como Património Cultural Imaterial da Humanidade 
com Necessidade de Salvaguarda Urgente, pela Unesco, que 
contou com a presença do Presidente da Entidade Regional 
de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Siva, do Presidente 

da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, 
e do Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, Manuel 
António Calado. O Flash Mob contou ainda com a atuação do 
Grupo Malha Vacas, junto ao stand da Empresa Chocalhos 
Pardalinho de Alcáçovas, presentes na Mostra.

Alcáçovas - Três dias
a promover a doçaria





Família Maia - Uma vida dedicada ao fabrico de chocalhos

Foi inaugurada no passado dia 6 de outubro, no Castelo 
de Viana do Alentejo, a exposição “Gerações de um mes-
mo ofício: Família Maia”.

Família Maia e a arte chocalheira a que desde sempre 
estiveram associados. Francisca Alice Maia, José Luís Reis 
Maia, Guilherme Maia e Francisco Cardoso que estiveram 
presentes na cerimónia de inauguração, são testemu-

nhos vivos de uma arte tradicional assente na passagem 
de conhecimentos e métodos de produção manuais que, 
em conjunto, traduzem o panorama cultural de várias 
gerações de mestres chocalheiros, uma arte considerada, 
hoje, pela UNESCO, Património Cultural Imaterial com 
Necessidade de Salvaguarda Urgente.
A fábrica de Chocalhos Pardalinho, sedeada em Alcáço-

as portas abertas é, hoje, uma das referências no fabrico 
deste artefacto utilitário, procurando com o seu trabalho 
fundir o tradicional com o moderno, num objeto que du-
rante épocas marcou a paisagem sonora alentejana.
A exposição, promovida pelo Município de Viana do 
Alentejo com o apoio da Junta de Freguesia de Alcáço-
vas e da Direção Regional de Cultura do Alentejo, esteve 
patente ao público até dia 29 de outubro. De salientar 
que a exposição integra o ciclo anual de exposições que 
o Município promove com o apoio da Direção Regional 
de Cultura do Alentejo, no sentido de valorizar as várias 
manifestações e artistas do concelho, dando-os a conhe-
cer não apenas há população local, mas a todos aqueles 
que nos visitam. 

Inês Godinho Pereira lança livro infantil em Viana
No passado dia 8 de dezembro, pelas 18h00, foi apresen-
tado, no Cineteatro Vianense, o livro “Branca de Neve & 
Rosa Vermelha” de Inês Godinho Pereira, com a chancela 
da Chiado Editora.
Na cerimónia estiveram presentes, para além da autora, o 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alente-
jo, João Pereira, a ilustradora Raquel Murcela e as profes-
soras Gertrudes Pinto e Joana Parrado.

“momento especial e de orgulho para a Câmara Muni-
cipal”, referindo tratar-se de “um exemplo a seguir por 

 
O livro dedicado ao público infantil conta a história de 
Branca de Neve e Rosa Vermelha, duas princesas que ti-
veram que abandonar o seu reino após os pais terem sido 
mortos pela Bruxa do Vale Sombrio. 

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

De 16 a 31 de outubro esteve patente ao público, no an-
tigo Posto de Turismo de Viana do Alentejo, a exposição 
“Saber não tem idade”, promovida pela Santa Casa da Mi-
sericórdia de Viana do Alentejo.
Estiveram expostos vários trabalhos – renda, bordados, 
colagens, pintura, pintura de cerâmica, desenhos - elabo-
rados pelos idosos da instituição. Pretendeu-se com esta 
exposição promover o envelhecimento ativo aos idosos 
que estão institucionalizados e também aqueles que fre-
quentam o centro de dia, proporcionando-lhes um con-
junto de atividades e a prática de momentos de lazer.
A exposição contou com o apoio do Município de Viana 
do Alentejo.



Mais de uma centena de atletas participaram no 17

urbana da vila de Viana do Alentejo.

Filipe Fialho do Grupo Desportivo Diana foi a mais rápido 
-

guido de Gonçalo Varela, também do Grupo Desportivo 
Diana, e Carlos Papacinza do Beja Atlético Clube. Em quar-

lugar.
No escalão de Benjamins A, masculinos, Mário Chora do 
Spot Club Alcaçovense Run Alcáçovas, alcançou o 1  lugar, 
seguido de Afonso Maia, da mesma equipa.

lugar, no escalão Infantis.
No escalão de juvenis, Inês Ludovino, do Concelho de Vi-

em 2 lugar, atrás de Carolina Escada do Grupo Desportivo 
Diana.

Nos veteranos M40, Fernando Janeiro, do Sporting Clube 

Já nos veteranos M60, José Maia, do Sport Club Alcaçoven-

o vencedor com 226 pontos, seguido do Sport Club Al-
caçovense Run Alcáçovas, com 87 pontos, e do Núcleo 
Desportivo e Cultural de Odemira, com 73 pontos.
Já na caminhada de 6 km participaram cerca de meia cen-
tena de pessoas. Na prova organizada pelo Município de 
Viana do Alentejo em parceria com o Clube da Natureza 
de Alvito estiveram envolvidos 70 voluntários.

Realizou-se no passado dia 9 de dezembro, em Alcáçovas, 
a 3ª prova do XIX Critério Corta-Mato Paulo Guerra, que 
contou com presença de cerca 200 atletas.

Com representação de duas equipas do concelho, Sport 
Clube Alcaçovense/Run Alcáçovas e Clube de Atletismo 
de Viana do Alentejo, o percurso da 3ª prova revelou-se 
favorável aos atletas mais velozes, destacando-se coletiva-
mente a equipa do Grupo Desportivo Diana que assume o 

Individualmente, destaque para três atletas do concelho, 
Ezequiel Lobo em representação do Clube de Atletismo de 
Viana do Alentejo que venceu em Masters 40, João Gal-
vão em representação do Sport Clube Alcaçovense/ Run 
Alcáçovas que obteve a 2ª posição em Iniciados, e para 
José Maia também a defender as cores do Sport Clube 
Alcaçovense que demonstrou que aos 73 anos ainda está 
para as curvas, realizando os 6km com o tempo de 33 
minutos.
De salientar que a recente criação de dois clubes de 

atletismo no concelho permitiu o aumento do número de 
atletas na modalidade, sendo visível o trabalho efetuado 
pelos clubes na captação de jovens atletas, oferecendo 
condições técnicas e logísticas a todos os praticantes.

-
pal de Viana do Alentejo, Junta de Freguesia de Alcáçovas 
e Associação de Atletismo de Évora. 



Continuamos, neste artigo, a dar conta ao leitor de alguns 
dos resultados produzidos durante o acompanhamento 
arqueológico da primeira fase das obras de reabilitação 
do centro histórico de Viana do Alentejo, que tiveram lu-
gar em 2013.

Ao longo de todo o acompanhamento foi grande o núme-
ro de fragmentos de pedra mármore trabalhada encon-
trados, geralmente partes de ombreiras e vergas de de-
saparecidas portas e janelas da tipologia comummente 
conhecida por “manuelina”, agora a servirem em função 
bem diferente da primitiva: uns, simplesmente a en-

“frades” de protecção das esquinas dos prédios, outros 
ainda, os mais comuns, reutilizados como pedras de solei-

pela forma do seu trabalhado, com arestas biseladas ou 

civil dos séculos XVI e XVII. Pelo seu elevado número é 
lícito deduzir-se ter a vila de Viana do Alentejo possuí-
do, há cerca de quatro ou cinco séculos, um conjunto 
apreciável de prédios particulares de boa arquitectura, 
entretanto e na sua maioria desaparecidos e substituídos 

processos de empobrecimento da povoação. Ainda neste 
ponto são de salientar os artefactos e estruturas encon-
trados na zona oriental da antiga rua dos Infantes (Brito 
Camacho). Para além de vários fragmentos de colunas e 
colunelos disseminados pelos quintais das vizinhanças, al-
guns deles a delimitarem canteiros de plantas, no chama-
do quintalão dos Fadistas existe, a suportar um lance de 
escadas, uma coluna em pedra mármore, de muito boa 
obra, que aparenta ter sido reutilizada de anterior função. 
No mesmo quintalão foi também desenterrado, não há 
muitos anos, um outro artefacto circular, em pedra már-

também nessa mesma antiga rua dos Infantes que foram 
detectadas manchas de calçada comprovadamente antiga 

de alguns dos prédios actuais os quais, por sua vez, já 
têm, também eles, uma certa idade. Todos estes vestígios 
ajudam a consolidar a hipótese de, naquela zona da vila, 
ter existido um edifício de alguma dimensão, eventual-
mente “apalaçado”, onde em Janeiro de 1491 se teriam 
acolhido e permanecido durante cerca de um mês os en-
tão recém-casados príncipes D. Afonso (1475-1491), o malo-

D. Isabel I de Castela e D. Fernando II de Aragão1. E, daí, o 
topónimo: rua dos Infantes.
Já os trabalhos na Praça da República, na zona envolvente 

tinha presumido: este monumento apresenta hoje uma 
geometria bem diversa da primitiva, que seria maior e, 
com grande probabilidade, com uma outra orientação. 
Tal é-nos sugerido, entre outras evidências, por algumas 

1 - Como nos narra o cronista Rui de Pina na sua Crónica de D. João II: 
“E aos dez dias de Janeiro de mil quatrocentos e noventa e um el-rei, com 
todas as outras pessoas reais, foi a Viana de Alvito (...) Tornou el-rei, antes do 
Entrudo, com toda a corte à dita cidade [de Évora]...”

1

2

3

4

5



pedras recolhidas aquando da abertura de um roço no 
alçado principal do chamado “casão do Direitinho”, pré-
dio com os números 7 e 9 da Rua Cândido dos Reis, pedras 
essas semelhantes – na forma, na qualidade do mármore 
e no desgaste nelas produzido pela passagem, durante 
séculos, da água -, às que integram a actual taça da fonte 

desta fonte foi feita, provavelmente aquando da sua in-
tegração no edifício dos antigos Paços do Concelho, no 
último quartel do século XVII, mercê da utilização de ele-
mentos pétreos trabalhados pré-existentes, numa espécie 
de “patchwork” que reaproveitou, pelo menos, o fuste 
de uma coluna, duas volutas, o mainel (ou coluna cen-
tral) do arco geminado e, até, o próprio “banco-guarda”, 
sobre cuja composição escultórica já aqui tivemos oca-
sião de opinar2. Pensamos ter alguma sustentabilidade a 
hipótese de todos estes elementos terem sido recolhidos 

provenientes do desmonte de estruturas ali existentes, 
atribuídas às épocas romana e/ou tardo-romana. Com 
efeito, os dois “frades” redondos que ladeiam o conjunto 
arquitectónico da fonte são as duas metades do fuste de 

-
sões e na qualidade da pedra mármore a uma outra colu-
na a partir da qual se adaptou, em princípios do século 
XVI, o pelourinho de Viana e que se pensa ser, também 
ela, de origem romana. 
O aparecimento, numa vala que se abriu a alguns metros 
da Fonte, de uma pedra apresentando desenhos repro-
duzindo a planta de dois pés calçados (podomorfos), um 
masculino e outro feminino, reforça esta hipótese (foto-

isto é, testemunho do pagamento de uma promessa a 
uma qualquer divindade, de tipologia semelhante a ou-
tras existentes, por exemplo, no Museu de Arqueologia 

Na mesma fonte da Praça também se encontrou uma 
pequena “arca de água” para onde corria o líquido sobe-
jante, incrustada na base da parede nascente do edifício 
da antiga Câmara e a cujo interior se acedeu por uma 

-
primento por 68cm de largura e 127cm de altura, serviam-
-lhe de cobertura interna duas lajetas de mármore, partes 
de antigas pedras tumulares, nas quais ainda foi possível 
ler algumas letras. Dessa caixa a água saía por uma con-
duta subterrânea, feita em tijolo “burro” com reboco de 
argamassas de cal, que atravessava a antiga Rua da As-
sunção (Cândido dos Reis) em direcção aos prédios hoje 
com os números 12 e 14. Essa conduta, que corria a pouca 
profundidade, estava protegida na sua parte superior dos 
danos provocados pela passagem do rodado de ferro dos 
veículos de tracção animal, por um conjunto de lajetas 
também de pedra mármore, entre elas a referida no pará-
grafo anterior. Algumas outras foram encontradas, disper-
sas, perto do local, tendo sido recolocadas no pavimento 

encostada aos alçados dos prédios do lado nascente da 
Praça, até ao prédio das Finanças, correndo depois até ao 
desaparecido chafariz da rua da Água Abaixo, que abaste-
cia e, daí, ao tanque do Instituto (a “Casa Pia”, hoje Lar 

-
cente da “carreira de Portel” (rua 5 de Outubro)3.

2 - Ver o n 66 deste Boletim Municipal, de Abril de 2010.

3 - Sobre este “anel” ou “giro” de água, ler o artigo publicado no n 67 
deste Boletim Municipal, de Julho de 2010.
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O Concelho de Viana do Alentejo recebeu a 1ª e 2ª etapa da 
22ª edição das 48 Horas Automóveis Antigos Alentejo 2017, 
promovida pelo Clube Português de Automóveis Antigos 
e a Turismo do Alentejo e Ribatejo, que decorreu de 10 a 
12 de novembro.

Nesta edição, na qual estiveram inscritos 92 viaturas e 
200 participantes, o destaque foi para a visita ao Con-
celho de Viana do Alentejo no dia 11 de novembro, onde 
tiveram a oportunidade de visitar a empresa Chocalhos 
Parda linho e o Paço dos Henriques, em Alcáçovas, e o San-
tuário de N.ª Sr.ª 

onde foram recebidos pelo vice-presidente do Município, 
João Pereira.

Nesta competição, destinada a automóveis antigos/clás-
sicos, dividida em 3 etapas, a viatura mais antiga era de 
1935, um MG PB, e a mais recente, um Lancia Delta, datado 

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

Automóveis antigos percorrem concelho

No passado dia 11 de novembro, o Concelho de Viana do 
Alentejo recebeu a visita dos participantes do 11 Colóquio 
Interdisciplinar sobre Provérbios que decorreu em Tavira 
de 5 a 12, organizado pela Associação Internacional de 
Paremiologia com o apoio da Federação Portuguesa das 
Associações, Centros e Clubes Unesco. 

Participaram no encontro especialistas de 26 países, que 
tiveram a oportunidade de visitar em Viana do Alentejo, o 
Santuário de N.ª Sr.ª 

e a Olaria Mira Agostinho. Em Alcáçovas, foram recebidos 
no Paço dos Henriques pelo Vice- Presidente, João Pereira, 
e visitaram a Capela de N.ª Sr.ª da Conceição, o Jardim das 
Conchas “Horto do Paço” e ainda a empresa Chocalhos 

brico dos chocalhos. 



O Município de Viana do Alentejo esteve presente na XVIII 
Feira do Montado, que decorreu de 29 de novembro a 3 de 
dezembro, em Portel, para promover a riqueza patrimo-
nial e cultural do concelho.

Em destaque esteve a XVIII Mostra de Doçaria de Alcáço-
vas e também a próxima edição da Romaria a Cavalo – 
Moita » Viana do Alentejo que vai realizar-se de 25 a 29 
de abril de 2018.

No próximo ano irá continuar a promoção do concelho 
com destaque para a presença na BTL - Bolsa de Turismo 
de Lisboa que se realiza de 28 de fevereiro a 4 de março, 
na FIL.

Município de Viana do Alentejo presente na Feira do Montado

A Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos esteve, 
no passado dia 18 de novembro, no concelho de Viana do 
Alentejo para uma visita ao nosso património, nomeada-

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

Município promove potencialidades para atrair visitantes
Apostado em promover as potencialidades do concelho, 
o Município de Viana do Alentejo participou, ao longo 
do ano, em programas de televisão (SIC) e iniciativas de 
promoção em Lisboa, Évora e também Portel.
No início do ano, o Município de Viana do Alentejo mar-
cou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa onde, para 
além de divulgar o património material e imaterial do 
Concelho, apresentou a Romaria a Cavalo que se realizou 
em abril. Nesta altura, e no âmbito da promoção da Ro-
maria a Cavalo, participou ainda no Programa Queridas 

Manhãs da SIC, apresentado por Júlia Pinheiro e João Pau-
lo Rodrigues.
A poucos dias da Mostra de Doçaria que se realizou no 
i nício de dezembro, a Autarquia de Viana do Alentejo 
apostou na promoção/divulgação do evento em Évora, 
dias 18 e 26 de novembro, na Praça 1 de Maio e na Praça 
do Giraldo, durante a EPD Running Wonders, respetiva-
mente.

esteve ainda presente na Feira do Montado, em Portel. 



Decorreu no passado mês de novembro, a campanha de 
vacinação contra a gripe 2017/2018 dirigida aos trabal-
hadores do Município de Viana do Alentejo, no âmbito da 
medicina no trabalho. 

-
venção, sendo que no total foram administradas vacinas 
a 39 trabalhadores.

que quando as temperaturas começam a baixar, surgem 
surtos de gripe.
A gripe é uma doença benigna, mas pode provocar com-

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

No dia 18 de novembro, decorreu nas instalações dos 
Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, uma ação 
de formação subordinada ao tema “Organização, Gestão 
e Resposta à Emergência em Ambiente Ferroviário”, pro-
movida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana 
do Alentejo, pela Infraestruturas de Portugal (IP) e pela 
CP – Comboios de Portugal, com o patrocínio dos Municí-
pios de Viana do Alentejo e de Alvito.
A ação visou prestar informação sobre uma série de pro-
cedimentos cruciais para garantir uma maior e melhor 
prestação de socorro em acidentes registados em am-
biente ferroviário, nomeadamente riscos associados à cir-
culação e apontamentos técnicos sobre tráfegos e mate-
rial circulante. 
A iniciativa destinou-se às forças de segurança do con-
celho de Viana do Alentejo e Alvito, serviços municipais 
de proteção civil, CDOS de Évora – Elementos de gestão 
em caso de emergência, bombeiros e agentes de proteção 
civil de Viana do Alentejo e Alvito.
A formação foi profícua e reconhecida como bastante im-
portante pelos pares visando unir, organizar e gerir toda 
a equipa composta por diversos agentes de proteção civil. 

Em data a acertar entre o CDOS (Centro Distrital de Ope-
rações de Socorro) de Évora e a IP, terá lugar um simula-
cro de um cenário de acidente, que visa testar a prática 
e sedimentar os conhecimentos adquiridos, com os pro-
cedimentos adequados em prol de todos os cidadãos.

Decorreu entre 14 de novembro e 5 de dezembro, em Vi-
ana do Alentejo, uma formação dirigida a Formadores/as 
para obtenção de Especialização em Igualdade de Género.
Esta ação foi desenvolvida pelo Instituto Bento de Jesus 
Caraça e contou com o apoio da Junta de Freguesia de 
Viana do Alentejo, na cedência das instalações, e do Mu-
nicípio de Viana do Alentejo, que facultou todo o apoio 
logístico necessário. 
Frequentaram a ação 17 formadores, oriundos de Alcáço-
vas, Alvito, Évora e Viana do Alentejo que, desta forma, vi-
ram as suas competências reforçadas numa área tão atual 
e onde existe necessidade de intervir.
Durante a formação foram abordadas temáticas como 

-
tal feminina, saúde, direitos sexuais e reprodutivos, entre 
outras.

e deve estar preparado para enfrentar as necessidades 

competitivo. 
A diferenciação comporta a necessidade de ser em-

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



Em 2017, o Gabinete de Apoio ao Consumidor a funcionar 
no Município de Viana do Alentejo, e que conta com o 
apoio da DECO - Delegação Regional de Évora, efetuou 
62 atendimentos a munícipes do concelho, 30 dos quais 
dizem respeito a questões de sobre-endividamento.

De salientar que ao abrigo do protocolo com a Câmara 

de apoio da DECO estabelecendo, para o efeito, contacto 

para o atendimento mensal, através do contacto telefóni-
co 266 930 010.

Este apoio, gratuito, visa prestar informação na resolução 

damento das famílias, de modo a que possam fazer as es-
colhas de consumo mais acertadas e uma melhor gestão 
do seu orçamento.

Atendimento jurídico da DECO 
gratuito em Viana do Alentejo 
A DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Con-
sumidor mantém, em 2018, as sessões de atendimento 
jurídico gratuito em Viana do Alentejo, com o objetivo 
de informar, prestar aconselhamento e assegurar apoio 
jurídico aos consumidores sobre os seus direitos em ma-
téria de consumo, sobre-endividamento e resolução de 

O atendimento é efetuado na última sexta-feira do mês, 
por um técnico jurista, nas instalações da Câmara Muni-
cipal, entre as 14h00 e as 17h00. A marcação deve ser efe-
tuada no GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 
Económico, pelo telefone 266 930 010.

Recorde-se que o protocolo de cooperação entre a DECO 
– Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e o 
Município de Viana do Alentejo para a criação do Gabine-
te de Apoio ao Consumidor foi assinado a 25 de outubro 
de 2012. 



Visitar a lista de dias que são comemorados em cada mês 
tem a sua piada quando procuramos um tema que tenha 
a ver com a saúde.
Por exemplo, em Dezembro, dia 10, cumpre-se o Dia Inter-
nacional dos Direitos do Homem.
Na declaração Universal dos Direitos do Homem, proc-
lamada em 1948 e que nesse dia é festejada, encontramos, 
entre outros artigos: 

Artigo 1  - Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de cons-
ciência, devem agir uns para os outros em espírito de 
fraternidade.
(...)
Artigo 3  - Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade 
e à segurança pessoal.
(...)
Artigo 25 , ponto 1 - Toda a pessoa tem direito a um nível 

saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimen-
tação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica 
e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem di-
reito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, 
na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios 
de subsistência por circunstâncias independentes da sua 
vontade.

tituição da Organização Mundial da Saúde (OMS), desen-
hada em 1946, encontramos: “A saúde é um estado de 
completo bem estar físico, psíquico e social e não apenas 
a ausência de doença. Atingir o mais elevado estado de 
saúde é um dos direitos fundamentais de qualquer ser 
humano”.

Interessante como os dois documentos se cruzam. Inte-

aparece num documento que antecede em 2 anos a De-
claração dos Direitos do Homem. Estas coisas estão mes-
mo ligadas.

Se acompanharmos a evolução do conceito de saúde, veri-

atingir o estado de completo bem-estar físico, mental e 

lizar as suas aspirações, de satisfazer as suas necessidades 

de Saúde, mais dinâmica que a anterior, propondo que 
seja considerada a Saúde como “um recurso para vida 
diária, e não o objetivo da vida”.
Fica claro que para a OMS a Saúde deve ser considerada 
como um conceito positivo que enfatiza os recursos soci-
ais e pessoais, bem como as capacidades físicas, devendo 
ser encarada em relação com fatores dinâmicos, como a 
resiliência, capacidade humana de adaptação e a sensação 
de bem estar. Plenamente de acordo.

Em 2011 o conceituado British Medical Journal propõe 
em editorial um novo conceito: “Saúde é a capacidade 

físicos e emocionais”.

“funcionar” se o que consta na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem for uma realidade.

etc)” em 2017 na Líbia, ou na Somália, ou no Níger, ou no 
bairro do Aleixo no Porto, ou no bairro da Bela Vista em 
Setúbal, etc, etc, etc.? Devem estar a brincar...

Não há dúvida que estas coisas de Saúde e de Direitos do 
Homem estão mesmo ligadas.

-
sentada na Carta de Ottawa.

Dr. Augusto Brito - Delegado de Saúde

A Saúde não é uma coisa que os enfermeiros ou os médicos deem às pessoas.
Também não se compra na farmácia ou no hospital.
A Saúde é sim o resultado de um trabalho continuado que tem que nos envolver a todos. 

Obrigado à Câmara Municipal por nos abrir esta porta para o diálogo. Falem, Telefonem, Escrevam!

A Saúde e os Direitos do Homem



Leve uma vida sem tabaco, 
antes que o tabaco o leve a si!

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

1636 euros, por isso coloque essa quantia de parte e faça 

uma viagem ou gaste de outra forma saudável. 
Após a apresentação do tema aos alunos, foi aplicado um 
questionário, que depois de analisados os resultados se 

-
mar e atualmente fumam mas só em festas ou em grupo. 
Neste âmbito, deve apostar-se na prevenção e viver um 
dia de cada vez, pois cada dia que passa sem fumar é uma 
boa notícia para si, para a sua família, amigos e, principal-
mente, para a sua Saúde.

FAÇA ALGO PELA SUA SAÚDE, NÃO FUME!

Se quiser deixar de fumar, contacte:
Centro Respostas integradas do Alentejo Central Évora
266009800 – 5ª feira das 9h às 13h

Elaborado por: Enfermeira Marília Rasquinho, Enfermeira Celeste Patin-
has e aluna de enfermagem Daniela Lourenço (UCC Viana do Alentejo)

Organização Mundial de Saúde

Tel.: 266 930 050 | Tm: 969 352 804 |  e-mail: marilia.rasquinho@alentejocentral2.min-saude.pt

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

No dia 17 de Novembro a UCC de Viana do Alentejo 
assinalou o dia do não fumador com actividades na escola 
EBI/JI de Alcáçovas, do Agrupamento de Escolas de Viana 
do Alentejo. Foram feitas sessões de promoção da saúde 
em sala de aula, os alunos estiveram atentos e aparente-

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

COMPOSIÇÃO DO CIGARRO 



Pelo 5 ano consecutivo, a Entidade Reguladora dos 
-

cação de Água Segura, à água da torneira consumida pelos 
munícipes do Concelho de Viana do Alentejo, conforme 
divulgado em novembro de 2017, no relatório sobre o 
“Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano”.

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

Água no Concelho de Viana do Alentejo com nível de excelência

Poderá consultar o Edital do Controlo da Qualidade da Água para consumo humano do concelho de Viana do Alentejo referente ao 
3.° Trimestre de 2017 no encarte desta edição do boletim municipal e ainda no site em www.cm-vianadoalentejo.pt. 
De referir que foram realizadas todas as análises previstas no Plano de Controlo da Qualidade de Água para o período em causa e 
que os resultados encontram-se no intervalo de valores legislado, cumprindo o Decreto-Lei n.  306/2007, de 27 de agosto.

De 1 de novembro a 31 de dezembro decorre o Concurso 

separação de resíduos e /ou a reciclagem, promovido pela 
Associação de Municípios do Alentejo Central.

O concurso destina-se a crianças entre os 6 e os 9 anos (1
escalão) e entre os 10 e os 12 anos (2 escalão) residentes 
nos concelhos de Alvito, Cuba, Portel, Viana do Alentejo e 
Vidigueira. Posteriormente, será realizada uma exposição 

os participantes.



A água é um recurso limitado e essencial à vida. Com o crescimento da população, o desenvolvimento agrícola 
e industrial e a modernização da vida quotidiana, torna-se cada vez mais difícil satisfazer as necessidades cres-
centes de água. A otimização do uso da água é alcançada não só através da adequação ou reconversão de equipa-
mentos e sua exploração, mas também através da alteração de comportamentos dos consumidores.

Tendo consciência deste problema cabe a cada um de nós contribuir para a minimização da diminuição dos 
recursos hídricos. Cada um de nós deve sentir-se responsável pelo uso que dela faz, em qualquer lugar e em 

-
mitem salvaguardar a nossa existência, tais como os seguintes:

Dica 1 Dica 3

Dica 4 Dica 5 Dica 6

Dica 9
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 - O Grupo de Cantares Populares foi criado 
em 1982 e surgiu numa altura em que os grupos de música 
popular portuguesa começavam a ter algum impacto. As 
raparigas da altura cantavam no coro da igreja, os ho-
mens, alguns, já tinham experiência de música porque 
parti ciparam em grupos corais e ranchos folclóricos e pen-
saram em criar um grupo de música popular portuguesa, 
para o qual convidaram as raparigas. A primeira atuação 

-
lado Coração de Maria, local onde ensaiávamos acompan-
hados pela Madre Eugénia e foi ela que nos incentivou a 
continuar com o grupo. Passado um ano, mudámos os en-
saios para a Casa Pia, e como o projeto começou a tornar-
se mais sério, decidimos constituir-nos como associação. 
Em março de 1991, criámos os estatutos da Associação 
Grupo de Cantares Seara Nova e já lá vão 35 anos.

– A escolha do nome foi engraçada. Como erámos 
todos muito jovens, as idades variavam entre os 15 e os 25 
anos, surgiu a palavra nova e depois seara pela ligação à 
nossa região - o Alentejo. No fundo, o nome escolhido já 
era familiar porque conhecíamos a Revista “Seara Nova”.

atividades?
– Sim, a Associação já teve um grupo juvenil composto 

por rapazes e raparigas com idades compreendidas entre 
os 10 e os 15 anos. O Grupo durou alguns anos e dois dos 
elementos do Seara Nova – Francisco Fadista e Joaquim 
Grilo - acompanhavam-nos nos ensaios, contribuindo para 
a sua formação musical. Os miúdos cresceram, a vida vai 
mudando e o grupo acabou por se extinguir. Tivemos tam-

que durou cerca de dois anos. A professora teve de aban-
donar o projeto para se ausentar do país e o grupo acabou 
por extinguir-se. 
Entretanto, temos um grupo de cavaquinhos formado por 
senhoras que ensaiam com o professor Joaquim Grilo e 
que está connosco há cerca de quatro, cinco anos. Temos 
também a Secção Cultural “O Restolho” que dinamiza vá-
rias atividades, nomeadamente o Carnaval, a Noite Branca, 
os bailes da pinha e alguns eventos que se vão desenvol-
vendo ao longo do ano, não esquecendo o grupo de tea-

tro que faz parte também desta secção cultural. Recente-
mente surgiu uma outra atividade, aulas de yoga na nossa 
sede, da responsabilidade do Professor Tiago.

– O processo que deu origem à construção desta sede 
levou muito tempo. Andámos em conversações com a Câ-
mara na altura e soubemos que este terreno pertencia à 
falecida D.ª Maria José Fragoso. Para podermos construir 
aqui uma sede conversámos com a senhora que achou 
muito interessante o nosso projeto porque o espaço iria 

-
reção Regional de Cultura do Alentejo e da Câmara Mu-
nicipal. E posso dizer que é um orgulho ter esta sede, visto 
que poucas associações do concelho possuem uma com 
estas caraterísticas. É, por isso, que a tentamos dinamizar 
e abrir a outras atividades.

– Somos um grupo de música tradicional portuguesa 
com algumas caraterísticas especiais relativamente a ou-
tros grupos de música tradicional que conhecemos. Faze-

cancioneiro popular, com particular incidência nas músi-
cas alentejanas, sendo que a nossa recolha abrange o país 
todo. Dessa forma, consideramo-nos  um pouco diferentes 
da maior parte dos grupos. 

pedem nos espetáculos?
– As modas que nos pedem nos espetáculos são aque-

las que as pessoas mais conhecem e conseguem cantar, 
como “Rama ó que linda rama”, “Ao romper da bela au-
rora”, “Vamos lá saindo”. São músicas que, normalmente, 
não integram o nosso reportório, mas que estamos em 
condições de as interpretar em qualquer lado. Para além 
destas, há outras que vão acompanhando os tempos e as 
pessoas cantam connosco.

– Não é fácil manter um grupo com 35 anos. Eu, 
a par de mais dois elementos, o Francisco Fadista e o 
Joaquim Grilo, sou uma das fundadoras do grupo que tem 

Há 35 anos que a Associação Grupo de Cantares 
Populares Seara Nova percorre o país, de norte a 
sul, levando a sua música tradicional, com espe-
cial incidência do Alentejo. São 11 elementos, com 
idades entre os 11 e os 64 anos, unidos “pelos laços 
afetivos”, garante Salomé Pires, responsável pela 

anos, é manter o grupo ativo. E deixa um convite 
aos jovens, “a Associação Grupo de Cantares Po-
pulares Seara Nova tem as portas abertas a todos 
q uantos queiram experimentar o gosto pela músi-
ca”.

35 Anos de canções



tido vários elementos, ao longo destes anos, alguns dos 

tempo, entrou para o nosso grupo um jovem com 11 anos 
que, para além de ser o mais novo, é também o elemento 
mais recente. Saliento ainda que outros dois elementos do 
grupo transitaram do grupo juvenil para o Grupo Seara 
Nova, são eles o Jorge Nunes, o nosso acordeonista e Gon-

acima de tudo, nos unimos pelos laços afetivos, somos 
quase como família porque nos conhecemos muito bem 
e desenvolvemos um forte relacionamento pessoal e de 

Durante estes 35 anos, nunca parámos, sempre nos man-
tivemos em atividade, apesar de todos os contratempos.

– Normalmente estamos de acordo. Isto acontece 
porque há muito respeito entre todos e uma grande união.
 

-

– Editámos três trabalhos e estamos a preparar o 
quarto, já temos, inclusive, pronto reportório para o efeito.

 – Somos 11 elementos com idades entre os 11 e os 64 
anos.

quarta-feira. Se tivermos mais saídas ensaiamos mais ve-
zes, segundo a disponibilidade de cada um.

-
-

– Este encontro que começou há três anos tem por 
objetivo reunir grupos do Alto e Baixo Alentejo com cara-
terísticas semelhantes ao nosso. Temos trazido a este en-
contro grupos do agrado das pessoas. A ideia é não perder 
o gosto por aquilo que é nosso, pelas nossas músicas, pelo 
nosso património.

-
tuguesa?

Unesco como património da humanidade houve um maior 
interesse que levou ao aparecimento de mais grupos co-
rais, é um facto. Mas sentimos que houve, a partir daí, 
muito mais atuações e contactos para eventos. Sempre 
tivemos muitas atuações, mas houve um período, há três, 
quatro anos em que houve um decréscimo destas atua-
ções pelo contexto económico que se viveu. Penso que, 
de facto, o reconhecimento do cante alentejano, como 
património da humanidade, registou um maior interesse 
pela música.

– O grupo tem andado um pouco por todo o país, de 
norte a sul, e também já atuámos em Espanha, em 1998, e 
na Suíça, em 2002.

– Recebemos os apoios da Câmara Municipal que es-
tão estipulados no regulamento das atividades culturais. 
E, se há eventos onde existe a possibilidade de haver um 
cachet, nós cobramos uma verba. 

e a gravação do nosso trabalho que está em preparação, e 
conseguirmos apelar às gerações mais novas que se man-
tenham ligados à cultura. Deixo uma mensagem aos mais 
jovens, no sentido de participarem nas atividades culturais, 
de forma a envolverem-se nas questões da preservação 
e valorização de um património que é nosso e que pre-
cisamos manter. A música é uma parte deste património 

Seara Nova tem as portas abertas a todos quantos q ueiram 
experimentar o gosto pela música, seja a cantar ou tocar, 
estamos prontos para receber esses talentos. 

Fundação: 1991 
N. de Sócios: Cerca de 42
Sede: Estrada de N.ª Sr.ª



Caros fregueses,

-
mamente difícil para o executivo da freguesia.

Ano após ano vai-se tornando mais difícil conseguir gerir 

que dispomos para fazer face a todo o trabalho que é 
necessário levar a cabo para cumprirmos as nossas com-
petências, tanto as próprias como aquelas que são de-
legadas para assim podermos prestar um bom serviço à 
população.

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

2017 Foi ano de Eleições Autárquicas e eu como cabeça de 

Aguiarenses depositaram nesta equipa que lidero.  

Tudo faremos para não defraudar aqueles que em nós 
acreditaram para melhorar a qualidade de vida das nos-
sas gentes.

De resto esperamos que o novo ano nos traga uma lufada 
de ar fresco, que as verbas do Fundo de Financiamento 
das Freguesias possam subir um pouco de modo a con-

atravessa. E podermos, assim, realizar algumas obras que 

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

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

O Presidente da Junta,

António Inácio Torrinha Lopes

Junta de Freguesia de Aguiar



Caros Munícipes: os resultados eleitorais do dia 01 de ou-
tubro de 2017 delegaram em nós a responsabilidade de 
gerir os próximos quatro anos os destinos da Junta de 
Freguesia de Alcáçovas.

iremos encontrar ao longo deste percurso mas com uma 
vontade enorme de vencer. Queremos portanto dirigir os 
nossos agradecimentos a todas as pessoas que acredita-
ram em nós.

Temos em mente as limitações económicas que ao longo 
destes anos têm sido impostas às Autarquias Locais mas 
como não poderíamos parar a ideia é seguir em frente, 
com imaginação.

Tentar utilizar o pouco que nos sobra das despesas com 
pessoal, secretaria, equipamento e despesas correntes que 
por estranho que pareça nos absorve a maioria do orça-
mento, mas com o que restar damos a garantia que será 
aplicado com o maior rigor possível, tendo em conta as 
necessidades existentes. Não esqueceremos os jovens e as 

os idosos e todos os trabalhadores em geral.

Sendo a nossa terra rica a nível cultural não esquece-
remos todas as coletividades e associações, empresários, 
comerciantes, agricultores, escolas e todas as entidades 
participantes na vida da Freguesia. Queremos com isto 
dizer que dentro das competências que nos estão atribuí-
das e das possibilidades disponíveis estaremos convosco 

nos bons e maus momentos.

Adoramos a nossa terra, queremos e tudo faremos para 
o seu desenvolvimento e bem-estar de todos, para que as 
gerações vindouras possam encontrar o seu ninho e uma 
Vila com História.

Aos funcionários queremos garantir que estaremos dis-
poníveis 24 horas por dia para os ajudar a enfrentar as 

que todos juntos iremos conseguir ultrapassar, com su-
cesso, as nossas tarefas.

Terminamos desejando a todos os Alcaçovenses um Feliz 
e Santo Natal com muitas prendas no sapatinho. 

“Alcáçovas és minha terra,
Engrandeceste no tempo,

Não sou a favor da guerra,
Apoio o desenvolvimento.”

O Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas

Manuel António Calado

Junta de Freguesia de Alcáçovas



Caros Munícipes,

Iniciámos em outubro passado o novo mandato para mais 
quatro anos de gestão autárquica, à frente dos destinos 
da nossa freguesia. Por isso, não poderíamos começar este 
texto de outra forma que não agradecendo à população 

Dos mandatos já cumpridos, trazemos a experiência de 
uma gestão difícil, marcada pelas graves circunstâncias 
económicas que alteraram o rumo do país e se repercuti-
ram na nossa conduta. Ao longo de oito anos, procurámos 
sempre criar as pontes necessárias para o envolvimento e 
o trabalho em parceria com as associações, a comunidade 
escolar, as instituições locais e os nossos munícipes, em 

uma atuação da Junta de Freguesia, sustentada nas reais 
necessidades da população, consubstanciada nas nossas 
tradições, espírito solidário e participação cívica.

Não obstante as limitações à nossa gestão, temos a cons-
ciência do dever cumprido e tudo faremos para continuar 
a trabalhar em prol do desenvolvimento da nossa fregue-
sia, melhorando os aspetos onde consideramos haver al-
gumas lacunas.

Assim, é nossa intenção continuar a promover o apoio aos 
mais carenciados na conservação, manutenção, limpeza 
e higiene das suas habitações, bem como o apoio domi-
ciliário prestado a idosos. Salientamos ainda os apoios à 
natalidade e aos artesãos, conforme os regulamentos já 
existentes e ainda os apoios às associações de carácter 
social e humanitário.

Para além disso, referimos a continuidade dos apoios às 
associações culturais e desportivas, apelando à sua co-
laboração para quaisquer iniciativas que possamos desen-
volver.

será sempre um dos cuidados a ter presente, pelo que é 
necessário solucionar as situações de higiene que possam 
suceder. 

Relativamente à atividades desenvolvidas neste último 
trimestre de 2017, salientamos as comemorações do S. 
Martinho, na noite do dia 10 de novembro, no Jardim do 
Altinho. À volta da fogueira, ao som das modas do Grupo 
Coral Feminino e do Grupo Coral Velha Guarda de Vi-
ana do Alentejo, provou-se a água-pé e degustaram-se as 
castanhas assadas.

A animação musical esteve a cargo de Jorge Nunes que 
não deu descanso aos nossos fregueses mais dançarinos. 

-
carmos  às  atividades natalícias, relembrando a colabo-
ração desta Junta de Freguesia com a autarquia local, na 
Festa de Natal para os mais novos e ainda o convívio de 
Natal para os nossos idosos.

Resta-nos, agora, esperar que o próximo ano nos traga 
serenidade para desenvolver o nosso trabalho e, desta 
forma contribuirmos para algum bem - estar aos nossos 
munícipes.

Em nome do Executivo desta Junta de Freguesia, gostaria 
de desejar a todos Festas Felizes, plenas de tudo o que faz 
desta época a mais especial do ano: a Família, o Espírito 
de Paz e de harmonia e o estreitamento de laços de frater-
nidade. Que este espírito permaneça bem vivo durante o 
ano de 2018. Apesar de continuarmos a atravessar tempos 
difíceis temos de acreditar que o futuro será melhor e 
que os princípios que relembramos nesta quadra serão 
aqueles que permanecerão num mundo que queremos 
mais próspero e justo para todos. 

O Presidente da Junta,

Joaquim Rodolfo Viegas

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo





Mercado de produtores em Viana do Alentejo

Próximas datas: Praça da República

(Em caso de condições atmosféricas adversas, 

a atividade realiza-se no antigo mercado)



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

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

- Balcão Municipal: presencialmente, através de numerário ou cheque;
- Através de Débito Direto: débito em conta bancária;
- 

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

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

Android - play.google.com/store/apps/details?id=com.edubox.appvianaalentejo
 - itunes.apple.com/br/app/municipio-viana-do-alentejo/id1072699299?mt=8

Microsoft - www.microsoft.com/en-us/store/p/municipio-de-viana-do-alentejo/9nblggh5knxc



CARTÃO SÉNIOR DÁ DESCONTOS

Contentores
para recolha de roupa

Recolha, triagem e encaminha-
mento de roupa, calçado, brin-

Por cada tonelada, a empresa doa à 
Cáritas Diocesana de Évora 50,00€.



Câmara Municipal de Viana do Alentejo




