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1 - REGENERAÇÃO URBANA

EDITORIAL

Um processo de regeneração urbana continuado, tem, entre outras finalidades requalificar o espaço público, quer ao nível do seu subsolo e infraestruturação, quer ao nível da superfície (pavimentos) e mobiliário urbano.
Se por um lado se torna inevitável uma intervenção que assegure serviços
básicos e indispensáveis, como o abastecimento de água, o bom funcionamento de uma rede de esgotos e a operacionalidade de redes de eletricidade e telecomunicações, a requalificação urbana assume ainda particular
importância no reforço da identidade dos centros urbanos, aumentando a
respetiva atratividade, a capacidade de fixar pessoas e potenciar a atividade
económica.
Foi na persecução destes princípios que o atual executivo municipal se
propôs, a partir de 2009, traçar um plano de regeneração urbana para as
três Freguesias do Concelho, consciente de que se trata de um processo
complexo e moroso para o qual são necessários recursos financeiros muito
elevados, só possíveis com recurso a financiamentos externos.
Apesar dessas carências estarem identificadas desde há muitos anos, como
podemos constatar em diversa documentação concelhia, fundamental foi
traçar um plano e iniciar a sua execução com uma visão de médio/longo
prazo, focados no objetivo de garantir melhor qualidade de vida para todos,
cuidar do nosso património, promover e divulgar as nossas potencialidades
e recursos endógenos, com consequentes repercussões positivas na nossa
imagem global enquanto Concelho.

Bernardino Bengalinha Pinto

presidente@cm-vianadoalentejo.pt

A primeira grande intervenção, Centro Histórico de Viana, surgiu em 2013,
uma vez que para além da elaboração dos respetivos projetos, que não existiam, foi preciso garantir os fundos comunitários, através da apresentação de
candidaturas junto das entidades competentes.
Neste contexto, foram já concluídas três fases no Centro Histórico de Viana, desde sempre o mais degradado, e uma
fase em Alcáçovas, perfazendo uma distância de cerca de sete quilómetros, que representaram um investimento total
superior a 4.300.000,00 € (quatro milhões e trezentos mil euros). Como noticiava o Jornal Expresso (caderno de Economia - página 17), em 26/2/2021, “em 31/12/2020 a taxa de execução dos PARU - Planos de Ação de Regeneração Urbana oscilava
entre os 98% em Viana do Alentejo e Olhão e os 0% em…”, mostrando, assim, a eficácia no aproveitamento de fundos e
execução de projetos.
Sempre com uma visão de futuro, o Município, está atualmente, preparado para continuar a aproveitar a oportunidade
de novos financiamentos comunitários que a qualquer momento possam surgir. Para tal, tem concluídos projetos de
regeneração urbana para a segunda fase de Alcáçovas e para a primeira de Aguiar, estando ao mesmo tempo a traba
lhar para a elaboração do projeto da quarta fase de Viana e terceira de Alcáçovas, que se espera estejam concluídos
brevemente.
Regeneração Urbana – Empreitadas
Intervenção

Metros Lineares

Total do Investimento

Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo - Fase 1

1.839

1.200.238,20 €

Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo - Fase 2

2.702

1.352.023,00 €

Requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas - Fase 1

1.829

1.180.292,55 €

567

618.073,30 €

6.936

4.350.627,05 €

Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo - Fase 3
TOTAIS
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2 - PAVIMENTAÇÕES (Betuminosos)
Foi traçado pelo atual executivo um plano de intervenção anual em vias e arruamentos em todas as freguesias do Concelho, Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo, que se encontravam em elevado estado de degradação, destacando-se, a
título de exemplo, as Zonas Industriais de Viana e Alcáçovas, de Bairros como o Chão do Mocho, em Alcáçovas, e Quinta
do Marco, em Viana, a Azinhaga do Sexto Palheiro em Aguiar, a Estrada de Santa Catarina, onde praticamente não era
possível transitar com carros ligeiros, a Estrada de Vila Nova da Baronia, a Estrada de S. Bartolomeu do Outeiro, entre
muitas outras que poderão consultar abaixo.
Algumas destas intervenções foram realizadas através de empreitadas e outras, por administração direta. O investimento nesta área de intervenção, realizado com aquisição de materiais, afetação de outros recursos como pessoal e
maquinaria, representaram um investimento de várias centenas de milhares de euros, distribuídos ao longo dos vários
orçamentos municipais.

Anos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021* Total Geral

Metros Lineares

427

7.014

4.075

1.245

247

8.500 1.650

357

100

2.227

4.297 4.329

34.468

*Estimativa | Fonte: DIMSU-Divisão de Infraestruturas Municipais e Serviços Urbanos

Concluídas
Rua 8 de março

Estrada de Santa Catarina

Rua de Alcácer

Rua de São Geraldo

Variante dos Barrancões

Bairro chão do Mocho

Rua Dom Afonso V

Zona Industrial de Alcáçovas

Rua 1º de maio

Bairro dos Barrancões

Estrada de Santa Catarina - 2

Cemitério de Alcáçovas

Pavimentações Alcáçovas - São Cristóvão

Rua Luís Inácio Paiva

Rua João A. Branco Paiva

Rua J. Pereira Garrido - Bairro 25 abril Rua da Liberdade - Bairro 25 abril

Rua das Colónias - Bairro do Gazeia

Rua do Outeiro - Bairro do Gazeia

Rua Vale de Mendro - Bairro do
Gazeia

Beco de São Pedro

Bairro Forno do Tijolo

Bairro Fazenda da Anta

Cemitério de Aguiar

Azinhaga do Sexto Palheiro

Rua Dona Joana da Gama

Rua Fernão Cardim

Z..I.V.A.-Zona Industrial Viana - 1

Z..I.V.A.-Zona Industrial Viana - 2

Estrada de S. B. Outeiro - 2

Infraestruturas desportivas

Acessos ao Cemitério de Viana

Loteamento Paitio

Estrada de S. B. Outeiro - 1

Rua Dona Ana Cabral

Rua da Serrinha

Travessa de São Sebastião

Rua da Graça

Estrada de Vila Nova da Baronia

Praceta Sra. D’Aires

Rua 1º de maio

Rua do Posto

Estrada de São Pedro (parte)

Rua José de Sousa Cabral

Rua de São Pedro - (parte)

Rua Vasco da Gama

Rua de S. Sebastião

Travessa de São Francisco

Rua de Camões

Estrada do Campo de Futebol da rotunda até ao Bairro Forno do Tijolo

Bairro Padre Américo - Rua B

Rotunda do Largo 25 de abril

Rua José Falcão

Rua do Rossio (EN257)

Por concluir

Aproveito para relembrar a necessidade de continuarmos a seguir as recomendações da DGS-Direção Geral de Saúde, no que diz
respeito à pandemia Covid-19.
O Presidente da Câmara Municipal,
Bernardino Bengalinha Pinto

05

Gestão Autárquica

Envolvente ao Santuário de Nª Srª D’Aires alvo de requalificação
Estão na reta final as obras de requalificação paisagística
e ambiental da envolvente ao Santuário de Nª Srª D’Aires,
em Viana do Alentejo.
A intervenção que começou em novembro de 2020, está
orçada em cerca de 800.000,00€ (oitocentos mil euros),
e será financiada por fundos comunitários na ordem dos
600.000,00€ (seiscentos mil euros).
A requalificação visa dotar o espaço passível de utilização por parte da população e visitantes, respeitando não
apenas o património existente, mas também os seus utilizadores, dotando-o de infraestruturas adequadas ao cumprimento das suas funções religiosas e profanas.
Deste modo, para além do enterramento das infraestruturas elétricas, de comunicações e abastecimento de água,
da drenagem e do aterro da zona, foram, igualmente, desenhados vários espaços pedonais e áreas de estacionamento.
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Devido à grande importância patrimonial de toda a zona
envolvente ao Santuário de Nª Srª D’ Aires, todos estes
trabalhos, foram executados com acompanhamento arqueológico de modo a registar e preservar os elementos
que foram sendo encontrados.
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Continuam as obras do Centro Social de Aguiar
A construção do futuro Centro Social de Aguiar que tem
uma duração prevista de 14 meses decorre a bom ritmo.

Nesta altura, pelas estruturas e coberturas já finalizadas,
já é possível perceber a futura configuração dos edifícios.

A intervenção, orçada em cerca de 1.100.000€ (um milhão
e cem mil euros), será financiada por fundos comunitários na ordem dos 800.000€ (oitocentos mil euros).
Esta nova resposta social com uma área de mais de 1000m2
prevê a criação de três zonas - um pavilhão polivalente
para a prática de desportos e para a realização de eventos,
uma biblioteca e uma área dedicada ao voluntariado.
A Biblioteca, terá um espaço de leitura, uma sala de informática, um espaço infantil para atividades e para promoção de leitura para crianças, jovens e adultos.
Já a sala de Voluntariado permitirá desenvolver atividades de interesse educativo, programas e outras formas de
intervenção que visem responder a necessidades individuais e de grupo na comunidade.
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Município melhora serviço de abastecimento de água
O Município está a levar a cabo a Empreitada de Implementação de Zonas de Controlo e Monitorização do Abastecimento de Água no concelho, com o objetivo de prestar um
melhor serviço de abastecimento de água aos munícipes.
Por um lado, serão seccionadas várias zonas de abastecimento de modo a que se consigam isolar eventuais roturas,
reduzindo, assim, as áreas abrangidas e afetadas. Por outro
lado, a substituição de equipamentos degradados nas redes
de abastecimento e a colocação de medidores de caudal e de
pressão em zonas específicas da rede, permite tornar a rede

de abastecimento mais eficiente, tendo como resultado a redução de roturas na rede e sucessivas perdas de água.
Esta empreitada está a ser executada pela empresa Hubel –
Indústria da Água, Ambiente e Obras Públicas, SA, e faz parte
de uma candidatura conjunta com diversos Municípios do
Alentejo Central.
O investimento total é de cerca de 100.000€ euros (cem mil
euros), financiado por Fundos Comunitários, na ordem dos
75%.

Arranjo urbanístico na rotunda do
Largo 25 de abril
O Município está a proceder ao arranjo urbanístico da Rotunda no Largo 25 de abril, em Viana do Alentejo.
A intervenção vem no seguimento de um projeto de arranjo
urbanístico para o centro urbano, da autoria do Arquiteto
Carlos Marques, iniciado na Rotunda junto aos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo, entretanto, já concluída, e
que inclui ainda a Rotunda junto à ZIVA (ligação com Portel
e Alvito).
A referida intervenção, efetuada por trabalhadores do Município, inclui a colocação de esfera no círculo interior, revestida a calçada tradicional de pedra irregular, reutilizada,
rasgada em três direções, que representam as linhas subterrâneas que atravessam o espaço representadas, neste caso,

Pintura de passadeiras
O Município de Viana procedeu, recentemente, à renovação
da pintura das passadeiras que apresentavam desgaste provocado pelo tráfego rodoviário.
A ação, efetuada por trabalhadores do Município, insere-se
num conjunto de intervenções que tem vindo a ser realizadas em todo o Concelho, com vista à requalificação do espaço
público, por forma, a melhorar a circulação viária e pedonal.
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pelo brilho do mármore verde e pela água, dois elementos
naturais simbólicos de Viana do Alentejo.
O arranjo urbanístico permite eliminar a necessidade de manutenção e rega diária do tapete relvado nos meses mais
quentes.
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Município concretiza obras de pavimentação
Inserido no plano de modernização das vias de comunicação
do concelho, o Município está a executar vários trabalhos
de requalificação de pavimentos em todo o concelho, com o
intuito de melhorar as condições de circulação, a pensar na
segurança dos automobilistas e munícipes.
Numa primeira fase de repavimentações de arruamentos foi
intervencionada a Rua das Colónias, no Bairro Gazeia, em

Alcáçovas, seguindo-se os arruamentos no Bairro 25 de Abril,
nomeadamente as ruas Doutor Júlio Pereira Garrido e da Liberdade. Foram ainda alvo de intervenção as Ruas do Outeiro, Vale de Mendro e Beco de S. Pedro.
Em Viana do Alentejo foram alvo de repavimentação a Rua
José de Sousa Cabral, a Rua de S. Pedro, a Estrada de S. Pedro
e, à data do fecho de edição, faltava terminar as imediações
da Rotunda do Largo 25 de abril.

Município adquire bio triturador
Com o intuito de aumentar a sua capacidade de tratamento e valorização dos resíduos verdes recolhidos, o
Município de Viana adquiriu um bio triturador, fruto de
uma candidatura realizada em parceria com a CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central.
Este equipamento florestal tem como objetivo triturar os
sobrantes das limpezas das faixas de gestão de combustível, assim como o tratamento dos resíduos resultantes
dos trabalhos de poda e limpeza de árvores. Os sobrantes
são transformados em estilha ou serradura, voltando a
depositar no solo as substâncias nutritivas e os minerais.
Este equipamento permitirá ainda ao Serviço Municipal
de Proteção Civil e ao Gabinete Técnico Florestal reduzir
o risco de incêndio, apoiar e programar as intervenções
necessárias da gestão arbustiva e melhorar a gestão ambiental, acabando com as queimas de sobrantes de limpeza
de vegetação.
O bio triturador vai permitir acabar com a colocação
deste tipo de material nos aterros, com os custos ine
rentes, não só à própria deposição, mas ao transporte e

horas de trabalho dos funcionários, bem como o desgaste
de materiais e homens, minimizando os custos e redu
zindo os problemas ambientais.
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Évora
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de Maio

área a intervencionar

Zona Central de Aguiar - Projeto Concluído
O município de Viana tem em “carteira” vários projetos
para candidatar ao próximo Quadro Comunitário, de forma a obter os fundos necessários à sua realização.
Para Aguiar está prevista a Requalificação do Espaço Público da Zona Central, que compreende uma área aproximada de 10.370 m2, entre a Rua 25 de abril e a envolvente
à igreja situada no Largo 1º de maio. A intervenção visa
a valorização e qualificação do ambiente urbano, bem
como a melhoria da acessibilidade e mobilidade, passando pela reconversão e beneficiação paisagística e coloca-
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ção de mobiliário, incluindo ainda arranjos urbanísticos
e sinalização.
A requalificação do núcleo antigo envolve também a alteração dos pavimentos existentes, a substituição parcial
as redes de águas e esgotos, o enterramento de infraestruturas elétricas e de telecomunicações, para além do
acréscimo e substituição de iluminação pública.
O Investimento total previsto é superior a 1.000.000€ (um
milhão de euros).
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Município prepara requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas – 2ª fase
Para a freguesia de Alcáçovas está preparada a Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico - Fase 2, que
irá abranger a zona norte/nascente, incluindo o Largo da
Matriz, compreendendo o espaço entre a Rua Dr. Aleixo
de Abreu a poente, a Rua do Carmo a sul, o Largo do Poço
Novo a nascente, passando pela Rua do Castelo até às
traseiras da Igreja Matriz. Para além da melhoria das acessibilidades, valorização e qualificação do ambiente urba-

no, reconversão e beneficiação paisagística e colocação de
mobiliário, incluindo arranjos urbanísticos e sinalização,
pretende-se também valorizar a Igreja Matriz, cujas obras
de reabilitação ficaram concluídas em 2015.
Esta intervenção tem um investimento previsto superior
a 800.000€ (oitocentos mil euros).
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Rua do Convento

Rua do Rossio

Projeto do Jardim do Rossio está concluído
Em Viana do Alentejo, o Município está a preparar a Requalificação do Jardim do Rossio, situado junto ao Convento do Bom Jesus.
A ação implica a construção e recuperação dos espaços
verdes, a construção de arruamentos e passeios pedonais,
para além da substituição de infraestruturas e conservação/restauro da Fonte das Freiras.
Prevê-se um investimento superior a 400.000€ (quatrocentos mil euros)
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Município isenta empresas do pagamento de derrama
O Município isentou todas as empresas instaladas no concelho, do pagamento de derrama.

pandemia COVID-19. Tal medida implica que a Autarquia
de Viana prescinda de qualquer receita municipal.

Com esta medida, de um conjunto de 25 aprovadas em
dezembro de 2020, o Município pretende proporcionar
a todas as empresas uma maior liquidez financeira, de
modo a incentivá-las a continuar a laborar no concelho e
a criar emprego, neste período particularmente difícil de

De salientar que a derrama é um imposto municipal que
incide sobre o lucro tributável das pessoas coletivas e é
fixada anualmente pelos municípios, não podendo ultrapassar 1,5%.

Município com IMI no mínimo
O Município de Viana mantém o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no mínimo, fixado em 0,3%, e descontos
para agregados familiares com filhos no máximo.
De salientar que o IMI incide sobre os prédios urbanos e
rústicos e a taxa a aplicar é da responsabilidade das Câmaras Municipais, podendo o seu valor variar entre 0,3%
e 0,45%.
Numa altura em que as famílias atravessam sérias dificuldades associadas à situação pandémica, o Município man-

terá os descontos no imposto a pagar para os agregados
familiares com filhos. A redução é de 20€ para famílias
com um filho; 40€ para as que têm dois e 70€ para as que
têm três ou mais filhos. De salientar que o desconto do
IMI será efetuado automaticamente e calculado de acordo com o número de dependentes.
Com estas medidas, o Município de Viana pretende beneficiar os orçamentos familiares dos munícipes numa altura particularmente difícil devido à pandemia COVID-19.
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Município e restaurantes promovem ciclo gastronómico ao longo do ano

14

O Município de Viana promove, ao longo do ano, um
conjunto de eventos gastronómicos com temáticas específicas, com o objetivo de promover a utilização de
produtos locais e tradicionais e dinamizar a economia
local, nomeadamente o setor da restauração.

O terceiro evento gastronómico está agendado para novembro, de 5 a 11, e será dedicado aos frutos do quintal
como a castanha, o marmelo, a romã, a noz, entre ou
tros, onde poderá encontrar diversos pratos ou doces
confecionados com estes produtos.

A cada evento gastronómico será atribuída uma temática, sendo a primeira dedicada ao borrego, caraterístico
da cozinha tradicional alentejana, que decorreu de 1 a
5 de abril, associada ao período da Páscoa. Nesta altura, no Alentejo, a tradição da Páscoa está associada ao
comer o borrego no campo, a que se juntam também
os folares e os bolos fintos, tradição que ainda hoje é
cumprida por muitas famílias.

A quarta e última iniciativa está agendada para o período de inverno, de 17 a 26 de dezembro, e será dedicada
ao porco. Nesta altura do ano é habitual a matança do
porco, que junta famílias e vizinhos à volta da mesa,
para cumprir uma tradição que se repete ano após ano.
Para além de garantir alimento até ao próximo ano, é
também altura de estreitar laços entre os vizinhos que
se juntam em ambiente de festa.

Segue-se “À mesa com a sardinha”, que irá realizar-se de
23 a 29 de junho, altura de Santos Populares e arraiais,
com o cheiro caraterístico a manjericos e sardinha assada a pairar no ar.

A iniciativa pretende dar a oportunidade de degustar os produtos caraterísticos da região associados ao
calendário, nos vários restaurantes aderentes.

viana do alentejo | boletim municipal | 109

Participação pública preventiva da alteração da 1ª Revisão do PDM
Entre 29 de janeiro e 19 de fevereiro decorreu o período de
participação pública preventiva da alteração da 1.ª revisão
do Plano Diretor Municipal (PDM) de Viana do Alentejo.
A ação decorreu da necessidade de dar cumprimento a
algumas obrigações legislativas, nomeadamente da necessidade de integrar no PDM algumas normas legais e
regulamentares obrigatórias, a par da revisão das regras
relativas aos parâmetros de estacionamento no âmbito
de operações urbanísticas a realizar em solo urbano e da
integração da previsão de um regime excecional e transitório para a legalização de operações urbanísticas realizadas em solo rústico, ao abrigo de atos de licenciamento praticados na vigência da versão originária do PDM e
anteriores à alteração por adaptação do Plano ao Plano
Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, cuja
elaboração deverá estar concluída no prazo de 6 meses.

Recorde-se que a 1ª Revisão do PDM foi aprovada em junho de 2015 pela Assembleia Municipal depois do processo ter sido iniciado em 2005 e de, por vicissitudes várias,
ter conhecido avanços e recuos.
Após a deliberação da Câmara Municipal de 16 de fevereiro de 2011, com a adenda de novos fundamentos para
a revisão e, posteriormente, com a contratação em maio
de 2012, de uma equipa externa para proceder aos trabalhos de revisão do plano, ao fim dos dois anos previstos a
proposta foi aprovada por unanimidade pela Assembleia
Municipal em junho de 2015, após parecer favorável da
Comissão de Acompanhamento e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR
Alentejo) e após aprovação, também por unanimidade,
pela Câmara Municipal.

Candidatura ao Programa Bairros Saudáveis aprovada
O Município de Viana do Alentejo é parceiro da Terras
Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado,
a que se associa também o Agrupamento de Centros de
Saúde do Alentejo Central, no projeto “Gente Rija”, cuja
candidatura ao programa interministerial “Bairros Saudáveis” foi aprovada.
O programa, que pretende melhorar as condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios vulneráveis, e que se destina a pequenas intervenções, financia
projetos com um montante máximo de 50.000€ (cinquenta mil euros).
O projeto “Gente Rija”, uma das 750 candidaturas admitidas, tem como eixos de intervenção a saúde, a área social,
a económica, o ambiente e o urbanismo.
O Projeto de Intervenção Integrada destina-se, principalmente, à população sénior, sendo alargado à comunidade
em geral, com enfoque no envelhecimento ativo, acessibilidades/mobilidade e promoção e valorização dos centros
históricos e do património material/imaterial.
De modo geral, pretende-se com o projeto valorizar o
concelho através do seu potencial, do seu património histórico, cultural, religioso e paisagístico, aliado à prática
e promoção da saúde pelo exercício físico, preservando
e valorizando o seu património humano, os seniores do
concelho.

Está prevista a realização de 5 atividades – GingaBike, Sénior 4G, Olhó Poial, Olhá Ladeira e Intergeracionalidade
– Eu Cuido – com o intuito de implementar atividades de
promoção e monitorização de saúde e prática de exercício físico, avaliar os riscos e identificar obstáculos no
sentido de prevenir quedas em casa, bem como efetuar o levantamento das acessibilidades para melhorar as
acessibilidades/eliminar obstáculos em espaços públicos e
realizar, igualmente, ações com o envolvimento das famílias e comunidade para aproximar gerações e estimular o
convívio e as atividades de exterior.
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Município é membro da Rede Europeia de Sítios da Paz há 4 anos
No passado mês de fevereiro, o Município de Viana celebrou quatro anos enquanto membro efetivo da European
Network of Places of Peace (Rede Europeia de Sítios da Paz).
Em Portugal, apenas Alcáçovas e Evoramonte fazem parte
desta Rede de Paz, dado que, são as únicas localidades onde
foram assinados tratados de paz, requisito essencial para
ser membro desta rede europeia.
Recorde-se que foi em Alcáçovas que, em 1479, foi assinado
o Tratado que pôs termo à Guerra da Sucessão de Castela.
De salientar que a Rede tem como finalidade contribuir
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para a valorização dos diversos lugares da Europa onde foram assinados tratados e convenções de paz, bem como
criar uma Rota Europeia de Paz que ligue todos os membros da Associação.
A Rede Europeia de Sítios da Paz pretende ainda promover
o turismo cultural pela paz integrando os sítios da paz no
mapa e programas de desenvolvimento turístico em todas
as regiões e países da Europa.
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Gabinete de Inserção Profissional presta apoio à população há 11 anos
No passado dia 1 de fevereiro, o GIP - Gabinete de Inserção Profissional de Viana do Alentejo, celebrou 11 anos de
atividade.

Viana do Alentejo registou 348 atendimentos, tendo ainda
efetuado sessões coletivas de informação na qual parti
ciparam 70 utentes.

O Gabinete de Inserção Profissional resulta de um protocolo entre o Município de Viana e o IEFP – Instituto
de Emprego e Formação Profissional e tem como objetivo
prestar apoio a jovens e desempregados no seu percurso
de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Entre
os seus objetivos estão também a divulgação de medidas
de apoio ao emprego, formação profissional e empreendedorismo, assim como, apoiar na procura de emprego.

Dos atendimentos referidos, 63 utentes foram encami
nhados para formação ou medida emprego, enquanto que
47 desempregados foram encaminhados para ofertas de
emprego.

Em 2020, um ano em que a crise provocada pela pandemia
COVID-19 se fez sentir no mercado de trabalho, o GIP de

O atendimento efetuado anteriormente de forma presencial, nas instalações da Câmara Municipal, na Rua Brito Camacho, nº 11, encontra-se suspenso devido à situação pandémica, sendo feito em alternativa por via telefónica (266
930 013) ou por via eletrónica (gip@cm-vianadoalentejo.
pt).

Município é parceiro do projeto “Conhecer para Integrar”
O Município de Viana é, desde julho de 2020, entidade
parceira da Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado, no âmbito do FAPE – Fundo de Apoio
à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades
Ciganas 2020 – 2021.

outras mudaram o público-alvo, outras ainda passaram a
prestar apoio psicossocial e educativo (online e presencial).
A presença da equipa multidisciplinar junto da comunidade manteve-se, todavia, o número de visitas e contactos
foram reduzidos.

Neste âmbito, com o intuito de promover o diálogo intercultural, está a ser desenvolvido nos concelhos de Viana do
Alentejo, Alvito, Cuba, Montemor-o-Novo e Vidigueira, o
projeto “Conhecer para Integrar”, que completou 8 meses
de execução e conta com a colaboração de um grupo informal representante da comunidade cigana.

A promoção de competências pessoais, sociais e educativas com recurso às novas tecnologias e audiovisuais,
assim como potenciar as competências profissionais e
empreendedoras na comunidade cigana estão entre os
objetivos das atividades desenvolvidas com a comunidade
cigana e irão manter-se até agosto de 2021.

Este projeto que tem a duração de 14 meses é desenvolvido
por uma equipa multidisciplinar que pretende promover o
conhecimento da história e cultura cigana, a capacitação
pessoal, social e profissional desta etnia, bem como, formar
para a cidadania e combate à discrimição nos 5 municípios
envolvidos.
No âmbito do projeto foram criadas atividades para públicos de diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade.
A pandemia COVID-19 veio alterar o desenrolar do projeto
que teve que ser adapatdo às atuais circunstâncias, tendo algumas atividades sido efetuadas em formato online,
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Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa galardoada com a
Bandeira Verde Eco-Escolas
A Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa foi uma
das 31 escolas do distrito de Évora, distinguida com a
Bandeira Verde Eco-Escolas 2019/2020, pelo trabalho desenvolvido no âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade.
O Programa Eco-Escolas, da responsabilidade da ABAE –
Associação Bandeira Azul da Europa, é desenvolvido em
Portugal desde 1996 com a parceria de vários municípios,
entre os quais o de Viana do Alentejo pelo apoio prestado
na implementação do projeto.
Esta distinção é atribuída à Escola Básica e Secundária Dr.
Isidoro de Sousa pelo 11º ano consecutivo, tendo já efetuado a sua inscrição no Programa Eco-Escolas para o ano

letivo 2020/2021.
De salientar que, para cada escola receber a Bandeira
Verde, é necessário cumprir um conjunto de critérios ao
nível do Conselho Eco-Escolas, Auditoria Ambiental, Plano
de Ação, Trabalho Curricular, Monitorização e Avaliação,
Envolvimento da Comunidade e Eco-Código, para além de
cumprir, no mínimo, 2/3 do plano de ação e de desenvol
ver atividades no âmbito dos temas-base, nomeadamente
a água, os resíduos e a energia.
Recorde-se que a Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro
de Sousa é uma das 31 escolas do distrito de Évora que
alcançou esta distinção no ano letivo 2019/2020.

Município associa-se à GNR no combate à violência nas escolas
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O Município de Viana associou-se à campanha nacional
da Guarda Nacional Republicana “Não à violência nas escolas”, que visa alertar para a importância deste tema e o
seu impacto na vida dos jovens em contexto escolar.
A campanha foi divulgada no site institucional e nas redes sociais do Município, tendo ainda sido colocada informação em suporte de grande formato junto às escolas do
concelho para sensibilizar a comunidade.
A ação pretende chamar a atenção e sensibilizar a po
pulação em geral e, em particular, as crianças e jovens,
para a violência exercida nas escolas, nomeadamente o

bullying, baseado em atos contínuos de violência física,
psicológica e/ou emocional, intencionais e repetidos, com
o propósito de causar dor e angústia.
Entre os vários sinais que podem indiciar que os jovens
estão a sofrer de bullying, a GNR destaca as alterações de
humor, abatimento físico e/ou psicológico, sinais de impaciência ou ansiedade, desinteresse pela escola, queixas
físicas permanentes (dor de cabeça, de estômago, perturbações do sono e nódoas negras).
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Curtas online
- Foi há 11 anos, a 17 de janeiro, que se iniciaram os trabalhos do Clube de Saúde Sénior em Aguiar, depois de
uma boa adesão verificada em Alcáçovas e Viana do
Alentejo.
Com uma turma muito significativa em termos de participantes, é nesta freguesia que o Clube de Saúde Sénior
apresenta proporcionalmente mais inscritos, tendo em
conta o número de habitantes, bem como mais participações masculinas.
¬- No dia 11 de fevereiro, o Município deu os parabéns à
Associação Equestre de Viana do Alentejo e ao Galopar
& Pedalar Clube / Clube BTT de Aguiar que comemoram 16 e 12 anos, respetivamente, sobre a data da sua
fundação.
- No dia 16 de fevereiro, a Câmara Municipal deu os parabéns ao Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo
que comemorou 43 anos sobre a data da sua fundação.
- No dia 17 de janeiro, o Município deu os parabéns ao
Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas” que comemorou 74 anos sobre a data da sua fundação.
- Em março de 2012, ficou concluída a empreitada de
construção da Rotunda da Zona Industrial de Viana
do Alentejo. Recorde-se que o projeto de construção da
ZIVA integrou um conjunto de projetos denominado de
Regeneração dos Espaços Públicos de Viana do Alentejo,
cofinanciado por fundos comunitários.
A construção da rotunda veio solucionar alguns constrangimentos de tráfego verificados no local e a organização da circulação automóvel, ciclável e pedonal e
a diminuição da sinistralidade. A obra incluiu ainda o
arranjo urbanístico do local com a criação de passeios
e lugares de estacionamento, com a colocação de sinalização vertical e horizontal, iluminação pública e repavimentação.
A obra teve um investimento total de 290.145,07€, tendo
a Autarquia suportado 71.167,66€.
- Há precisamente 5 anos, a 13 de março, a Mostra de
Doçaria foi distinguida com uma Menção Honrosa, na
categoria Melhor Gastronomia, pela Turismo do Alentejo e Ribatejo.
Este ano, por altura da Páscoa, o Município de Viana
lançou um programa de televisão, com vários episódios,
intitulado “Doçaria em sua Casa”, onde as doceiras do
concelho ensinaram as suas mais requintadas receitas.

Estes episódios, disponíveis online, foram emitidos dias
2, 3 e 4 de abril, nas redes sociais do Município, mais
concretamente no facebook, youtube e instagram.
- Há 5 anos, a 13 de março de 2016, o Município de Viana foi distinguido com o “Prémio Especial Turismo do
Alentejo/Ribatejo 2015”, pelo contributo para o sucesso
da candidatura do Fabrico de Chocalhos a Património
da Humanidade, em conjunto com a Junta de Freguesia
de Alcáçovas.
O Fabrico de Chocalhos é Património Cultural Imaterial
com Necessidade de Salvaguarda Urgente, desde 1 de dezembro de 2015.
- No dia 12 de março, o Município deu os parabéns ao
Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo que comemorou 21 anos sobre a data da sua fundação.
- No dia 15 de março, a Comissão Organizadora da Romaria a Cavalo Moita » Viana do Alentejo, anunciou o
cancelamento do evento. Tendo em conta a pandemia
de COVID-19, a incerteza face à sua evolução e, consequentemente, às restrições de realização de iniciativas
e aglomeração de pessoas, não é possível preparar com
a devida antecedência a tradicional Romaria a Cavalo
Moita - Viana do Alentejo que deveria ocorrer no mês
de abril.
- No passado dia 21 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Árvore e das Florestas e a data foi assinalada
com recordações de atividades concretizadas nos últimos anos, com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
No dia 22 de março com a participação de uma turma do
Ensino Pré-Escolar do Centro Escolar de Viana do Alentejo, foi plantado um Sobreiro oferecido pelo ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.
- No dia 22 de março, Dia Mundial da Água, o Município relembrou que os recursos hídricos do mundo estão
sob uma ameaça sem precedentes e, como tal, é efetivamente necessário destacar o impacto das alterações
climáticas.
Recorde-se que o Município recebeu, no ano de 2018 e
2019, o “Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano”, distinção atribuída pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR, cujo
objetivo visa identificar, distinguir e divulgar casos de
referência no que toca à prestação dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos.
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O Projeto RUMO CERTO | CLDS 4G Viana do Alentejo, promovido pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo e coordenado pela TERRAS DENTRO - Associação para o
Desenvolvimento Integrado, tem adaptado a sua intervenção ao contexto pandémico
provocado pela COVID-19 que atualmente atravessamos.
Nesta fase de confinamento geral da população, e enquanto intervenção de primeira
linha, o projeto manteve o seu funcionamento garantindo atendimentos presenciais
individualizados, e apoio domiciliário a famílias em maior vulnerabilidade social, e/ou
em isolamento/quarenta por COVID-19, em cumprimento com todas as regras e orientações emanadas pela DGS.
Mantivemos uma articulação estreita como os parceiros locais facultando apoio a todas/os os que se dirigiram aos nossos serviços e garantindo um apoio de retaguarda,
e encaminhamento para os serviços e parceiros competentes sempre que necessário.

O projeto Rumo Certo no âmbito da AT | 14, dinamizou
duas sessões de sensibilização em formato online, sobre prevenção de consumos abusivos durante o mês de
março 2021, em estreita articulação com o CRI-AL | Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central e com o

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. As sessões
contaram com o envolvimento de duas turmas de 10.º ano
da Escola Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo, com a
presença de cerca de 45 alunas/os.

Se está em situação de desemprego e procura novas oportunidades de trabalho/formação/qualificação, ou se se
encontra em situação de maior vulnerabilidade e precisa de apoio social, nós podemos apoiar. Contacte-nos!
Estamos disponíveis para atendimentos presenciais nas 3 freguesias do Concelho:
Sede de projeto: Viana do Alentejo
segunda-feira a sexta-feira das 9H30
às 13H e das 14H às 17H30

Freguesia de Alcáçovas
Sede Terras Dentro
quartas-feiras das 14H às 16H30

Freguesia de Aguiar
Junta de Freguesia Aguiar
quintas-feiras das 14H às 16H30

Reforçamos a divulgação da nossa atividade
de AT | 12 Apoio ao Estudo para as freguesias
de Aguiar e Viana do Alentejo. Se a/o sua/eu
educando/a precisa de um reforço no estudo,
contacte-nos para mais informações.

Contactos - RUMO CERTO - CLDS 4G Viana do Alentejo | Morada: Rua Brito Camacho, 26, 7090-237 Viana do Alentejo
Telemóvel: 937 420 004; E-mail: clds4g.vianadoalentejo@terrasdentro.pt | Facebook: www.facebook.com/RUMO-CERTO-CLDS-4G-Viana-do-Alentejo-108330640967447/
Horário de Funcionamento e Atendimento Presencial: Dias úteis das 9H30-13H00 e das 14H00-17H30
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Prorrogação de medidas de emergência económica e social - COVID-19*
1) Reforçar o Fundo de Emergência Municipal até ao mon
tante de 350.000,00€;
2) Suspender o pagamento das tarifas fixas dos serviços de
abastecimento de água, saneamento e resíduos todos os consumidores não domésticos, até 30 de junho de 2021;
3) Suspender o pagamento de rendas dos estabelecimentos
comerciais propriedade da autarquia, até 30 de junho de
2021;
4) Suspender o pagamento das rendas das habitações sociais
municipais, até 30 de junho de 2021;
5) Suspender o pagamento de taxas referentes à ocupação do
espaço público e publicidade aos detentores de estabelecimentos comerciais, até dezembro de 2021;
6) Continuar a possibilitar o pagamento faseado das faturas
de abastecimento de água, saneamento e resíduos a consumidores domésticos e não domésticos com comprovada dificuldade económica derivada da pandemia COVID-19;
7) Continuar a articular com as IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho o aprofundamento
de respostas atualmente existentes, e outras, de modo a criar soluções integradas e sustentáveis junto das populações
mais permeáveis, nomeadamente idosos, desempregados e
crianças;
8) Manter disponibilidade de apoios suplementares às IPSS
do concelho;
9) Reforçar as orientações para o pagamento de faturas de
empresas locais em reduzido espaço temporal, após verificação das formalidades legais exigidas, e pagamento imediato de todas as faturas de fornecedores locais já rececionadas
e em conformidade;
10) Reforçar as orientações para aquisição de bens e/ou
serviços a empresas locais;
11) Reforçar a divulgação da isenção do pagamento da Derrama em 2021 de todas as empresas com atividade no concelho;
12) Prorrogar a validade dos cartões do Reformado, Pensio
nista e Idoso de Viana do Alentejo que tenham data de vencimento até 30 de junho de 2021;
13) Continuar a articulação com várias entidades, nomeadamente segurança social, saúde e proteção civil, com vista à
preparação e disponibilidade de instalações de primeira e
segunda linha para eventuais necessidades que se venham
a verificar no combate à pandemia COVID-19, cedendo também instalações e equipamentos municipais que se venham
a revelar necessários;

14) Continuar a comparticipar financeiramente a realização
de testes aos funcionários e utentes dos lares e centros de
dia do Concelho, bem como disponibilizar espaços para a
realização dos mesmos;
15) Continuar a colaborar na implementação de medidas
governamentais que visem apoiar os pequenos e médios empresários e encaminhá-los na procura de respostas e eventuais apoios através da ADRAL- Agência de Desenvolvimento
Regional do Alentejo;
16) Manter o pagamento mensal das Bolsas de Estudo por
Carência Económica aos alunos que frequentam o Ensino Superior Apesar da suspensão de atividades letivas;
17) Continuar a Assegurar aos agentes sociais, culturais e des
portivos o pagamento dos protocolos/acordos já celebrados;
18) Continuar a Assegurar a concretização do plano de investimentos para 2021 da Câmara Municipal, nomeadamente no
que se refere às obras previstas;
19) Continuar o processo do Regulamento do Programa
Municipal para atribuição de comparticipação nos Medicamentos, em complemento da medida de comparticipação
na aquisição de medicamentos, através do Programa Abem:
Rede Solidária do medicamento;
20) Continuar o processo do Regulamento do Cartão Soli
dário do concelho de Viana do Alentejo;
21) Continuar a oferta de máscaras sociais a reformados, desempregados, a Beneficiários do Rendimento Social de Inserção, a Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos e
a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do
Concelho de Viana do Alentejo;
22) Manter o apoio financeiro a agregados familiares carenciados economicamente no pagamento da água, eletricidade,
gás e renda de habitação, até 30 de junho de 2021;
23) Continuar a assegurar a disponibilidade do Município
para receber os desempregados dos respetivos programas
do IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional, em
articulação com este.
24) Continuar a analisar a possibilidade de novos apoios ao
comércio local em parceria com a ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (após conclusão das Campanhas “Compre no Comércio Local”);
25) Continuar a analisar a possibilidade de atribuição de
novos apoios a entidades do concelho, nomeadamente às
Famílias, às Empresas, ao Movimento Associativo e às IPSSInstituições Particulares de Solidariedade Social, com subordinação ao quadro legal vigente e futuro.
*Aprovadas na reunião de Câmara de 24/03/2021
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Campanha de vacinação contra a COVID-19
A COVID-19 é uma doença potencialmente evitável e uma
das formas de controlar a pandemia é através da vacinação, que as autoridades de saúde recomendam, pela
Norma nº 002/2021 de 30/01/2021, da DGS (Direção-Geral
da Saúde). As vacinas contra a COVID-19, já desenvolvidas
e aprovadas pela Comissão Europeia, demonstraram ser
seguras e eficazes nos ensaios clínicos publicados. Eficácia significa que uma pessoa vacinada tem um risco de
contrair a doença que é significativamente inferior ao de
outra pessoa, em idênticas circunstâncias, que não foi
vacinada. Também pode ser considerada a eficácia para
formas graves de doença, ou seja, os vacinados poderão
eventualmente ter doença ligeira, mas estão protegidos
de formas graves de COVID-19, comparativamente com
os não vacinados. Por isso, a vacinação desempenha um
papel central na preservação de vidas humanas e na contenção da pandemia.
A Campanha de Vacinação contra a COVID-19 foi planeada
de acordo com a alocação das vacinas contratadas para
Portugal, administradas faseadamente a grupos prioritários, até que toda a população elegível esteja vacinada.
Atualmente, encontramo-nos na 1ª fase da vacinação, e
como se pode ver no quadro abaixo, os grupos prioritários são:

No concelho de Viana do Alentejo, iniciou-se a vacinação
contra a COVID-19 e a UCC (Unidade de Cuidados na Comunidade) de Viana do Alentejo tem colaborado com a
UCSP (Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados). Os
Profissionais de saúde (enfermeiros e médica) tiveram
treino e formação para a vacinação e para a atuação em
caso de reações anafiláticas; e com acesso à Plataforma
Nacional de Registo e Gestão da Vacinação – VACINAS.
A vacinação encontra-se em etapa avançada da 1ª fase,
estando já vacinados muitos utentes com a 2ª dose.
À semelhança de outro medicamento qualquer, também a
vacina contra a COVID-19 pode ter efeitos secundários. As
reações adversas incluem, entre outros efeitos:
- dor no local de injeção; fadiga; dor de cabeça; dores
musculares; calafrios; dores articulares; febre.
As vacinas conferem proteção contra a doença, mas existe
sempre a possibilidade de uma pessoa já vacinada e assintomática poder transmitir o vírus a outra. As máscaras
e o distanciamento evitam que possamos infetar outras
pessoas caso sejamos portadores do vírus sem o saber. Salientamos que mesmo depois de uma pessoa ser vacinada
deve continuar a cumprir com todas as medidas preconizadas para a proteção e contenção da transmissão.
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/
norma_002-2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/perguntas-frequentes/

Elaborado por:
A equipa de enfermagem da UCC

Unidade de Cuidados na Comunidade | Centro de Saúde de Viana do Alentejo
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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
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Município entrega “Cartão Abem” aos beneficiários
No âmbito do Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento, o Município de Viana entregou os cartões aos 27
beneficiários do Concelho.

parecer do seu orçamento familiar, sendo suportados
pelo Município de Viana (100,00€ por beneficiário) e pela
Associação Dignitude (o restante).

Este apoio, que abrange 11 agregados familiares num investimento total de 2.700,00€, emerge do protocolo estabelecido entre o Município de Viana e a Associação Dignitude, e visa apoiar munícipes em situação de insuficiência
económica, através da comparticipação de medicamentos
sujeitos a receita médica do SNS – Sistema Nacional de
Saúde e prescritos por médico registado na Ordem dos
Médicos. Deste modo, os beneficiários do Cartão Abem
veem os custos com a medicação comparticipada desa-

Para usufruir das vantagens do programa, os beneficiários
têm apenas de apresentar a receita médica e o “Cartão
Abem” numa “Farmácia Abem”, estando todas as farmácias do concelho acreditadas.
Este apoio insere-se no Fundo de Emergência Municipal
aprovado em abril de 2020, com apoios às famílias, empresas, IPSS’s e ao movimento associativo.

Município de Viana apoia mais desfavorecidos
Para fazer face ao impacto da pandemia COVID-19 no
Concelho, o Município de Viana do Alentejo reforçou um
conjunto de apoios sociais destinados a munícipes em
situação socioeconómica precária.
A ação visa combater as desigualdades, a pobreza e a exclusão social acentuadas pelo contexto pandémico que
veio agravar as condições socioeconómicas dos grupos
mais vulneráveis, nomeadamente desempregados, indivíduos e/ou famílias com baixos rendimentos, beneficiários de prestações sociais, famílias com menores a cargo,
idosos em situação de dependência e doentes crónicos.
O apoio prestado pelo Município de Viana destina-se a muní
cipes em situação de insuficiência económica, cujo rendimento mensal per capita é igual ou inferior a 100% do valor
do Indexante aos Apoios Sociais (IAS), no valor de 438,81€.
Os apoios sociais destinam-se ao pagamento de água,
saneamento e gestão de resíduos, renda para habitação e
comparticipação nos custos com o gás, energia e/ou comunicações.

tendo o número de beneficiários aumentando de 26 para
75, no mesmo período, num total de apoios de perto de
12 mil euros.

Deste modo, nos últimos cinco meses de 2020, o número
de agregados familiares que beneficiaram desta resposta social passou de 11, em agosto, para 31, em dezembro,

Neste esforço conjunto, o Município tem contado com a
parceria das entidades que compõem o Conselho Local de
Ação Social do Concelho de Viana do Alentejo.
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Ação Social
Violência no Namoro
A passagem do dia de São Valentim, vulgo “Dia dos Namorados” (14 de fevereiro), serviu de pretexto para a CPCJ
de Viana do Alentejo promover um conjunto de ações de
sensibilização e prevenção, para uma problemática que
está presente no dia a dia dos jovens e na sociedade atual:
A VIOLÊNCIA NO NAMORO.
Para a concretização das referidas ações, a CPCJ contou
com a inestimável colaboração do “Gabinete Cinco Estrelas” do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
Em virtude da situação que se vive atualmente (pandemia/
confinamento), as referidas ações de sensibilização foram
realizadas em formato online e contaram com a participação de cerca de cinco dezenas de alunos, das turmas do
8º ano do Agrupamento.
Globalmente, a temática abordada suscitou bastante interesse nos alunos envolvidos, demonstrando-o de forma
ativa e oportuna, sempre que solicitados, ou mesmo de
forma espontânea, valorizando o debate e a análise das
situações apresentadas.
Sobra a esperança de que a pequenina semente que vamos espalhando possa crescer e atenuar de forma clara
os efeitos de um problema que se vem agudizando com o
decorrer do tempo. Continuaremos a trabalhar nesse sentido, sempre com a expetativa de que, como tantas vezes
acontece, esta forma de estar nas relações interpessoais
não degenere e se transforme um pouco mais à frente
em violência doméstica, com tudo o que de negativo está

implícito em situações semelhantes e que repetidamente
passam pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens
espalhadas por todo o país.
Um agradecimento especial aos professores envolvidos,
ao “Gabinete Cinco Estrelas”, ao Agrupamento de Escolas
de Viana do Alentejo e a todos os alunos que participaram
nas sessões de “VIOLÊNCIA NO NAMORO”.

Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo
Trabalho de Equipa e a sua importância
em tempos de Pandemia
A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo tem
como principal objetivo promover o bem-estar físico, social,
psicológico e emocional dos seus utentes, proporcionandolhes uma melhor qualidade de vida. Este objetivo só é possí
vel alcançar através do trabalho de equipa. Se este foi sempre
o nosso lema, neste último ano tornou-se essencial, assu
mindo o papel principal na prestação de cuidados e serviços.
De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde),
o trabalho de equipa consiste na cooperação entre vários
profissionais, através do contacto face a face, do envolvimento numa ação coordenada, em que os membros contribuem
de forma empenhada, competente e responsável para a realização de determinada atividade (OMS, 2004).
Tendo em conta o contexto de pandemia atualmente vivido
causado pela COVID-19, houve a necessidade de reorganizar
serviços e alterar práticas, adotando medidas excecionais.
Por sua vez, os utentes foram privados da interação com o
exterior, com as suas famílias e atividades diárias.
Neste período existe a missão de nos protegermos, às nossas
famílias, aqueles que estão a nosso cargo, que se encontram
vulneráveis e apoiar ainda os que tiveram de ficar confinados.
A equipa multidisciplinar constituída por ajudantes de ação
direta, cozinheiras, lavadeiras, enfermeiras, psicóloga, médico,
assistente de nutrição, ajudantes de ação médica, adminis-
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trativos, procura durante 24
horas por dia, 7 dias por semana, entre fins-de-semana
e feriados, trabalhar mais e
melhor para que os serviços
prestados aos utentes sejam
de qualidade.
Nesta “guerra contra um inimigo invisível”, que entrou na
nossa instituição, foi necessário “carregar armas”, para defender os nossos utentes e toda a equipa, mantendo-nos unidos e com sentimento de pertença à mesma. A articulação
entre todos os profissionais foi, é e será imprescindível.
Além de tudo isto, estamos em constante readaptação às
frequentes alterações e aos modos de atuação, em que trabalhar em equipa se torna fundamental para darmos resposta às necessidades dos nossos utentes e colaboradores,
colmatar a ausência da família, dos afetos, dos carinhos, de
todas as atividades de vida básicas, mas ao mesmo tempo
tão necessárias.
Para ultrapassarmos este obstáculo com distinção, é
necessário haver uma equipa coesa, focada e organizada,
para rumar aos ganhos em saúde.
Agradecemos a toda a equipa, que nos fez crescer pessoal
e profissionalmente, apesar do medo, insegurança, dificuldades e alvoroço que têm marcado este tempo de pandemia.
A Equipa Técnica
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Educação

61 alunos do ensino superior recebem bolsa de estudo
O Município de Viana atribuiu 61 bolsas de estudo a
alunos que frequentam o ensino superior no ano letivo
2020/2021, a maioria licenciaturas, num investimento de
48.800,00€.
No âmbito do Regulamento Municipal de atribuição de
Bolsas de Estudo por Carência Económica candidataramse a este apoio, no passado mês de outubro, 69 alunos.
A iniciativa, para além de minorar as dificuldades económicas sentidas por alguns agregados familiares do concelho,
neste momento particularmente difícil de pandemia, e
que representam sérios obstáculos à continuação dos estudos, pretende também promover a igualdade de opor-

tunidades, independentemente da sua condição.
De salientar que, face ao contexto da pandemia COVID-19,
o Município aprovou um conjunto de medidas de âmbito
social e económico para apoiar munícipes em situação
socioeconómica precária, que permitiu alargar os apoios
que vêm sendo atribuídos anualmente, a 6 estudantes do
ensino superior.
Recorde-se que a Bolsa de Estudo é suportada integralmente pela Câmara Municipal, durante 10 meses, com o
valor mensal de 80,00€, ou seja, 800,00€ por aluno e por
ano letivo.

Município atribui Prémios de Mérito
O Município de Viana aprovou a atribuição do prémio de
mérito aos melhores alunos do ensino secundário matri
culados no Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
O prémio, no valor de 500,00€, é atribuído a Sofia Poeiras Garcia, do curso cientifico- humanístico de ciências e
tecnologias, e a Matilde Cunha Trindade, do curso profissional de técnico de desporto.
Esta distinção, que surge no âmbito do Regulamento do
Prémio de Mérito, visa reconhecer os resultados académicos, bem como valorizar o esforço e o empenho de
monstrado pelos alunos ao longo do ano letivo 2019/2020.

Projeto 5 Estrelas pretende combater o insucesso escolar no concelho
No âmbito do projeto “5
Estrelas”, os alunos do 1º
ciclo da Escola Básica de
Viana do Alentejo e do 3º
ano da Escola Básica de
Alcáçovas exploraram em
contexto de sala de aula,
a Plataforma de Aprendizagem, Colaboração e
Partilha “5 Estrelas + Sucesso Escolar”.
A iniciativa partiu dos professores que com a colaboração
de uma técnica da equipa multidisciplinar do projeto exploraram livremente a plataforma.

26

De salientar que com esta ação pretende-se, por um lado,
capacitar as crianças para o uso da tecnologia informática

e, por outro, que conheçam e utilizem esta plataforma de
aprendizagem, colaboração e partilha de uma forma lúdica
e dinâmica.
Recorde-se que o projeto “5 Estrelas + Sucesso” foi apresentado aos pais e encarregados de educação dos alunos
do pré-escolar e do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas,
no final de 2019, com o intuito de combater o insucesso
escolar precoce através da aquisição de conhecimentos ao
nível da educação para a cidadania, do currículo local e dos
conteúdos curriculares. A plataforma disponibiliza ainda
concursos e desafios com o objetivo de ajudar no processo
de ensino e aprendizagem.
Pretende-se ao aliar a tecnologia à aprendizagem, obter
mais e melhor conhecimento, motivação e diversão e, seguramente, mais sucesso escolar.
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Atividades online para os mais novos
O Município de Viana promoveu entre 29 de março e 1 de
abril, um conjunto de vídeos com atividades para desenvolver em casa, destinados aos mais novos.

cineteatro vianense, com as devidas regras de segurança
impostas pela Direção-Geral da Saúde e foram disponibilizados no facebook e youtube do Município.

“A Fábrica da Páscoa online” deu o nome a este programa
que englobou um conjunto de atividades para preencher
este período de pausa letiva.

À semelhança do Programa “Summer”, desenvolvido durante as férias de verão e da “Fábrica do Natal Online”,
este projeto visou o desenvolvimento de atividades de
carater lúdico, de modo a ocupar, de forma saudável, os
tempos livres dos mais novos.

As filmagens da “Fábrica da Páscoa online” decorreram no

Município entrega 91 tablets para ensino à distância
Face à atual situação vivida com a crise pandémica, que
teve como consequência o encerramento das escolas, o
Município de Viana do Alentejo com o intuito de apoiar
no ensino à distância, disponibilizou material informático aos alunos do Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo.
Após o levantamento das necessidades efetuado pelo
Agrupamento, junto dos encarregados de educação, o
Município entregou 91 tablets aos alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos e 18 routers destinados a todos os níveis de ensino.
A aquisição deste equipamento por parte da Autarquia vianense permite o acesso ao ensino à distância dos alunos
dos estabelecimentos de ensino do concelho, garantindo,
assim, a igualdade de oportunidades no desempenho escolar.
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Cultura

Viana do Alentejo entregou medalhas de honra do Município
No passado dia 13 de janeiro, o Município de Viana do
Alentejo assinalou o 123º aniversário sobre a restauração
do Concelho, numa cerimónia que teve lugar no Cineteatro Vianense, e ficou marcada pela entrega de Medalhas
de Honra do Município à Delegação de Alcáçovas da Cruz
Vermelha Portuguesa e ao Reverendíssimo Padre Manuel
Manso, pelo seu trabalho em prol de toda a comunidade.
Devido ao crescente número de casos registados nos últimos tempos no concelho e às restrições impostas pela
pandemia, a cerimónia, transmitida em direto no facebook
do Município, contou apenas com a participação do presidente da Câmara, Bengalinha Pinto, e do secretário da Assembleia Municipal, Fernando Janeiro.
Num momento particularmente difícil, em que a pandemia atingiu os lares da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas e da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo e
também a corporação de Bombeiros de Viana do Alentejo,
o Presidente da Câmara, deixou “uma palavra de solidariedade e agradecimento a todos aqueles que atuam no
terreno”, desde os profissionais de saúde, aos responsáveis
e trabalhadores dos lares, passando pelos Bombeiros e pela
Cruz Vermelha.
Durante a cerimónia, Bengalinha Pinto, realçou as dificuldades da governação autárquica nos últimos anos, que ficou marcada por duas crises, a primeira provocada pela
austeridade imposta pela Troika, a segunda resultante da
Pandemia COVID-19, que tornou o ano de 2020, “incerto e
de retrocesso a vários níveis”. Apesar disso, o autarca garantiu que “tudo têm feito para minimizar os efeitos desta
pandemia”.
Bengalinha Pinto salientou ainda “a boa gestão na obtenção de fundos comunitários”, essenciais para a concretização de um conjunto de ações e obras importantes, ga-
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rantindo também que foi efetuado “o maior investimento
de sempre num mandato autárquico no concelho”. Mas
a ação municipal vai muito para além dos projetos físicos,
realçando algumas medidas, nomeadamente o baixo nível
de impostos quer para as empresas quer para as famílias;
novos equipamentos sociais, culturais e desportivos; novos
apoios sociais; modernização dos serviços com vista a uma
maior aproximação dos munícipes, entre outras.
O autarca anunciou ainda que a ação do executivo tem
colocado o concelho “em lugares cimeiros, a nível nacional”, no que toca à qualidade de vida, aproveitando ainda a
oportunidade para felicitar os agraciados com a medalha
de honra do Município pelo papel que têm desenvolvido
em prol da comunidade.
Recorde-se que as restantes atividades das comemorações
da Restauração do Concelho que estavam agendas entre os
dias 9 e 13 de janeiro, foram canceladas, devido à situação
pandémica que então se agravaram no concelho e no país.
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Cultura

“Livros com Asas – Take-away” em Viana do Alentejo
Devido à situação epidemiológica, a Biblioteca Municipal
de Viana, mantém em funcionamento para a comunidade
o serviço de empréstimo de livros - “Livros com Asas –
Take-away”.
Este empréstimo pode ser efetuado em modo “take-away”
ou de entrega ao domicílio. O serviço destina-se a todos
os munícipes e tem disponível 4 menus: mini para crianças do pré-escolar, médio a partir dos 6 anos, grande para
os jovens e extra-grande para adultos.
Para efetuar o pedido, os leitores devem, em primeiro
lugar, consultar o catálogo da biblioteca através do endereço https://biblioteca.cm-vianadoalentejo.pt, para verificar a disponibilidade do livro.
Após a consulta, o pedido deve ser efetuado através do
email bibliotecaviana@cm-vianadoalentejo.pt ou pelo te
lefone 266 930 011, entre as 9h00 e as 12h30 ou entre as
14h00 e as 17h30, indicando o título do livro. A entrega
será efetuada pela Biblioteca de acordo com o pedido, que

procederá também à recolha após o contacto do leitor.
Os livros só voltam a ser emprestados após o fim da
“quarentena” a que serão sujeitos após 30 dias.

Biblioteca leva projeto de literacia emocional às escolas
A Biblioteca Municipal de Viana em parceria com o Projeto “5 Estrelas” está a desenvolver junto dos alunos do préescolar e do 1º ciclo, um projeto sobre literacia emocional,
“Os Valores”.
O projeto que teve início no ano letivo 2019/2020, com o
tema “As Emoções”, era para ser dinamizado uma vez por
mês, na secção infantil da Biblioteca Municipal de Viana
do Alentejo e nas Bibliotecas Escolares, mas, face ao contexto de pandemia que vivemos, tem sido promovido em
contexto de sala de aula, a partir de histórias, dinâmicas
e atividades lúdicas, onde o diálogo e a partilha são uma
constante.
A ação visa ajudar as crianças a adquirirem competências
sociais, nomeadamente a serem mais responsáveis, com
senso crítico e capazes de transformar positivamente a
sociedade.
Gerir emoções, conhecer valores, vivenciar momentos de
partilha, de expressão de afetos e de sentimentos é muito
importante para o desenvolvimento pessoal e social das
crianças, ao mesmo tempo que contactam com os livros
e despertam o gosto e interesse pela leitura.
As histórias mostram, de forma simbólica, alguns dos li
mites e das regras de convivência e relacionamento com
os outros, envolvendo as atividades lúdicas a participação
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coletiva, onde são abordados o respeito pelos outros, a
boa convivência, a honestidade e o respeito pelas regras,
de modo a interiorizarem valores como a solidariedade e
a honestidade, entre outros.
Tão importante como a matemática, o português ou
as ciências, o projeto pretende possibilitar às crianças,
através de histórias, jogos, partilha de situações vivenciadas e outras atividades lúdicas, a interiorização de valores
que os tornem cidadãos autónomos, solidários, justos, cooperantes e íntegros.
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Biblioteca de Viana participa em projeto internacional com escola de Luanda
No passado dia 19 de março, a Biblioteca Municipal de
Viana iniciou a sua participação internacional no projeto
“Alen’livros: uma experiência multidivertida” da Escola
Primária Privada Multisaber, de Luanda.
Esta primeira sessão, onde se comemorou o Dia do Pai,
contou com a participação de Maria João Falé, em representação da Escola Primária Privada Multisaber, e da
Educadora Maria Roberto, em representação da Biblioteca Municipal de Viana que através da plataforma Zoom,
apresentou as instalações da mesma e contou histórias
destinadas a crianças entre os 5 e os 12 anos. Neste intercâmbio virtual houve ainda tempo para dar a conhecer e
entoar uma canção alentejana.
Este projeto, que faz parte do Plano Anual de Atividades
da Escola Privada de Luanda, tem como principal objetivo
estimular o gosto pela leitura, divulgar obras e autores
nacionais e internacionais, bem como promover a aproximação cultural entre os alunos da escola e outras partes
do mundo.
A decorrer até junho de 2021, esta parceria realizar-seá quinzenalmente e poderá contar com a participação
de algumas turmas das escolas do concelho de Viana do
Alentejo.

Dia Mundial da Poesia assinalado nas redes sociais
No passado dia 21 de março, a equipa da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, assinalou o Dia Mundial da
Poesia com a iniciativa “A vida, o som e o encontro de
palavras” através da partilha de poemas e canções.
A iniciativa pretendeu homenagear poetas, reviver
tradições orais, promover a leitura de poesia e fomentar
a convergência ente a poesia e a música.

Durante a sessão, transmitida no facebook do Município,
foram declamados poemas de Alexandre O’Neil, Sophia de
Mello Breyner Andresen, Vinícius de Morais, Mário Quintana, Florbela Espanca, Fernando Pessoa, José Saramago,
Lucília Nunes, Leonor Ferrão e António Silva.
A música também se fez ouvir com temas de Mariza, Rui
Veloso, António Pinto Basto, para além de temas caraterísticos do Alentejo.
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Turismo e Promoção do Concelho

Município lança coleção de postais para promover o Património
O Município lançou uma coleção de 12 postais sobre o
património imaterial do concelho, da autoria de Jerónimo
Heitor Coelho.
O trabalho, uma edição do Município de Viana, inclui fotografias que testemunham as manifestações culturais
das três freguesias do concelho, do fotógrafo alentejano
Jerónimo Heitor Coelho, cujo trabalho tem merecido
inúmeras distinções nos últimos anos.

Com esta coleção o Município pretende partilhar a identidade, a história e dar a conhecer o património do concelho, na sua vertente imaterial, em formato papel, ainda
muito procurado, nomeadamente por colecionadores interessados na história local.
A coleção poderá ser adquirida nos Postos de Turismo de
Alcáçovas (Paço dos Henriques) e de Viana do Alentejo
(Castelo).

Arte Chocalheira em filme promocional premiado internacionalmente

“Alentejo Caiado de Fresco” é o nome do filme promocional da Turismo do Alentejo e Ribatejo lançado no verão
de 2020, que agora conquistou o prémio “Best Campaign
2020”, no Festival Internacional de Cinema de Turismo da
Fênix de Sarajevo, na Bósnia.
O filme convida os turistas a descobrir as diversas ofertas
da região incluindo o fabrico de chocalhos, caraterístico da
freguesia de Alcáçovas, classificado como Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente,
pela Unesco, em 2015. Esta referência ao fabrico de choca
lhos é um exemplo do bom posicionamento do concelho
no território do Alentejo em termos turísticos, muito por
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força de tradições enraizadas como são também a olaria e
o cante alentejano, entre outras.
Ciente da importância desta manifestação cultural, o Município de Viana tem patente ao público, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, uma exposição permanente dedicada
ao fabrico de chocalhos, que constitui um veículo de divulgação, conservação e valorização desta arte e dos seus
mestres chocalheiros.
Recorde-se que o filme promocional “Alentejo Caiado de
Fresco” soma já outros galardões conquistados no Festival
Finisterra – Arrábida Film Art & Tourism Festival e no Croatia Tourism Film Festival.
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Programas sobre doçaria tradicional geraram milhares de visualizações
O Município de Viana disponibilizou nas suas plataformas
digitais, nomeadamente facebook, instagram e youtube,
três programas sobre doçaria tradicional, no período da
Páscoa, que geraram milhares de visualizações e partilhas.
Com a participação de Mariana Nunes, Margarida Ilhéu e
Ana Bagão, os programas com cerca de 20 minutos, pretenderam, para além de ajudar a divulgar o trabalho das
doceiras, mostrar que qualquer pessoas pode fazer em
casa receitas mais elaboradas.
Recorde-se que o Concelho de Viana é conhecido pela sua
doçaria conventual e palaciana, que dá a “provar”, anu-

almente, em dezembro, em Alcáçovas, altura em que o
Município de Viana e a Junta de Freguesia de Alcáçovas
organizam a Mostra de Doçaria, onde o Bolo Conde de Alcáçovas, o Bolo Real, as Sardinhas Albardadas e os Amores
de Viana são as estrelas de um certame que já se afirmou
como um dos eventos de inverno da região.
Mas esta tradição vai muito para além do mês de dezembro podendo ser apreciada, ao longo do ano, nas pastelarias e restaurantes do concelho, tendo, inclusive, alguns
dos doces sido premiados pela sua qualidade no Concurso
de Doçaria Conventual e Palaciana, realizado no âmbito
da Mostra de Doçaria de Alcáçovas.

Website dá a conhecer a história do concelho de Viana
O Município de Viana tem vindo a desenvolver o projeto
“Conhecer a História”, com o objetivo de dar a conhecer,
preservar e divulgar a história e o património do concelho.
Coordenado pela historiadora Fátima Farrica, o website
do projeto visa, por um lado divulgar as atividades e os
resultados do próprio projeto e, por outro, congregar e
disponibilizar publicamente, numa mesma plataforma,
informação científica pertinente no âmbito da história
e do património concelhios, cada vez mais conhecidos e
valorizados. Nesta plataforma é possível obter informação
sobre as instituições, o património, as personalidades e
as publicações que se referem ao concelho, assim como
sobre atividades diversas, nomeadamente colóquios, exposições, visitas guiadas, entre outras.
O website conta com as colaborações de Alexandra Manzoupo, Luís Banha, Nuno Grave, Paulo Lima e Telmo Seco
(autores de alguns dos textos), de Francisco Baião (disponibilização de fotos de coleção particular) e de Joaquim
Filipe Bacalas (fotografias realizadas ao serviço do município). Com design de Alexandra Mariano e Mónica Filipe o
website Conhecer a História está disponível para consulta
em www.conhecerahistoria.pt .
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Turismo e Promoção do Concelho

“Sabores do Borrego” em destaque na RTP
A iniciativa “Sabores do Borrego” que decorreu de 1 a 5 de
abril, nos restaurantes aderentes do concelho, foi alvo de
uma reportagem da RTP, exibida no Programa “Portugal
em direto”, no passado dia 2.
Em destaque esteve a primeira iniciativa do ciclo gastronómico promovido pelo Município de Viana ao longo
do ano em curso, com o intuito de promover a utilização
de produtos locais e tradicionais e dinamizar a economia
local.
São cerca de 3 minutos onde as receitas à base de borrego
estiveram em destaque, numa altura em que a tradição da
Páscoa está associada ao comer o borrego no campo e que,
devido à pandemia, teve que ser saboreado em casa.

Revisão da sinalética dos “Caminhos de Santiago”
O Município de Viana está a proceder à revisão da sinalética do Projeto “Caminhos de Santiago Alentejo e Ribatejo”
no concelho, num total de 19 kms.
O concelho de Viana insere-se no Caminho Nascente que
apresenta uma extensão de 397 quilómetros, dividido em 19
etapas, sendo a 7ª e 8ª etapas correspondentes ao percurso
Cuba » Alvito » Viana do Alentejo e Viana do Alentejo »
Évora.
O projeto, que atravessa 44 concelhos, num total de 1400
km, abarca três caminhos - o Central, o Nascente e o da
Raia - com o intuito de resgatar a história e o simbolismo
da fé e da espiritualidade para peregrinos e caminhantes,
através da oferta de experiências que permitam não só
descobrir paisagens, hábitos e tradições, mas, sobretudo,
a vivência do património religioso existente nos diversos
territórios.
Recorde-se que os Caminhos de Santiago têm como destino a Catedral de Santiago de Compostela, em Espanha, e
atravessam Portugal de Norte a Sul, sendo a terceira maior
rota de peregrinação cristã do mundo.
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23º Portugal de Lés-a-Lés passa em Alcáçovas

Alcáçovas irá receber a caravana do Portugal de Lés-a-Lés, na 3ª e última etapa, marcada para o próximo dia
5 de junho.
Dedicado à Rota da N2, a 23ª edição do certame, promovida pela Federação de Motociclismo de Portugal, irá ligar Chaves a Faro, entre os dias 2 a 5 de junho, repartida
por 738 quilómetros.
No primeiro Portugal de Lés-a-Lés temático da sua história, a organização estima a participação de cerca de
1800/2000 motociclistas que irão percorrer os 35 concelhos atravessados pela N2, conciliando a resistência e
aventura à vertente turística.
Para além da visita ao Paço dos Henriques, os motociclistas terão a oportunidade de apreciar uma mostra de
artesanato caraterístico do concelho, nomeadamente os
chocalhos e a olaria, bem como degustar a gastronomia
local.
Para assinalar esta iniciativa, serão editados passaportes
da Rota da N2 com o logo do evento que poderão ser
carimbados ao longo dos 35 concelhos.
De salientar que, em 2020, a 22ª edição do Portugal de
Lés-a-Lés decorreu de 10 a 13 de junho, com a participação de 1140 motos e 1250 participantes, de 13 nacionalidades.
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Desporto | Juventude

Clube de Saúde Sénior está de parabéns
O Clube de Saúde Sénior celebrou 11 anos de atividade no
passado dia 5 de abril. Ao longo de mais de uma década
já passaram por esta estrutura que tem como públicoalvo os seniores com autonomia, mais de uma centena de
idosos das três freguesias do concelho – Aguiar, Alcáçovas
e Viana do Alentejo.
A primeira aula realizou-se nas instalações da Santa Casa
da Misericórdia de Viana do Alentejo, a 5 de abril de 2010.
Devido a uma participação avultada, foi criada, em Alcáçovas, uma outra turma que frequentava as aulas nas
instalações da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas.
Meses mais tarde, a 17 de janeiro de 2011, surgiu a turma
de Aguiar.
As boas práticas do Clube de Saúde Sénior já serviram
de modelo a outros concelhos que seguiram o exemplo
de Viana do Alentejo. O trabalho que tem vindo a ser

realizado ao longo de 11 anos já deu frutos, com o Clube
a ser distinguido a nível distrital e nacional, nomeadamente por boas práticas na área do envelhecimento ativo,
tendo ainda recebido o Prémio Autarquias pela melhor
contribuição autárquica em saúde e ainda o Prémio Reco
nhecimento Social.
Recorde-se que o Clube de Saúde Sénior é um programa
da responsabilidade do Município de Viana, dinamizado
por uma equipa multidisciplinar com vista a melhorar os
índices de saúde, bem-estar e qualidade de vida da população sénior do concelho, através da prática regular de
exercício físico. O projeto resulta de uma parceria com a
Unidade de Cuidados na Comunidade local, a Santa Casa
da Misericórdia de Viana do Alentejo e de Alcáçovas, a
Junta de Freguesia de Aguiar e UP Again Sénior - IP Beja.

Boas práticas distinguidas a nível nacional
No passado dia 29 de dezembro, o Município de Viana
foi distinguido a nível nacional por boas práticas, numa
cerimónia que teve lugar no Convento de São Francisco,
em Santarém.
O programa Summer Online, alcançou o 1º lugar na tabela
de municípios até 10.000 habitantes, e ao nível da Intervenção COVID-19, o Clube de Saúde Sénior obteve o 2º
lugar da tabela.
Esta distinção resulta de duas candidaturas ao programa
de reconhecimento de boas práticas ao nível das programações desportivas municipais, dos campos de férias
e dos programas desportivos adaptados, promovido pela
Cidade Social, nas áreas da Presença Digital e da Intervenção COVID-19.
De salientar que, de modo a minimizar os riscos associados à pandemia COVID-19, durante as férias de verão,
no âmbito do Programa de Tempos Livres Summer 2020,
Município publicou um conjunto de vídeos nas suas redes sociais, destinados a promover o entretenimento de
crianças e jovens, com atividades lúdicas, culturais e des
portivas.
Também o Clube de Saúde Sénior dinamizado por uma
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equipa multidisciplinar com vista a melhorar os índices
de saúde, bem-estar e qualidade de vida da população sénior do concelho, através da prática regular de exercício
físico, iniciou a sua atividade num novo formato, mantendo o acompanhamento aos utentes mesmo à distância.
Estes têm ainda disponível no Meo Canal e no Youtube
um vídeo com um conjunto de atividades que podem
efetuar em casa e que os incentiva a manterem-se ativos.
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“Município Amigo do Desporto” pelo quinto ano consecutivo
O Município de Viana recebeu mais um galardão “Município Amigo do Desporto”, desta feita, em 2020, numa
cerimónia que decorreu no passado dia 29 de dezembro,
no Convento de São Francisco, em Santarém.
Esta distinção, que o Município recebe desde 2016, da
responsabilidade da Cidade Social e da APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão de Desporto, visa o reco
nhecimento público de boas práticas na gestão desportiva
no concelho ao longo do ano.

PRID – Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas
O Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar, o Sport Club
Alcaçovense e o Sporting Clube de Viana do Alentejo,
com a colaboração do Município de Viana do Alentejo (e
a ADRAL) submeteram várias candidaturas ao abrigo do
programa de reabilitação de instalações desportivas, do
Instituto Português do Desporto e Juventude, no âmbito
da eficiência energética.
Com um investimento global de 95.000,00€, pretende-se
com as três candidaturas, dotar as instalações dos clubes
com condições superiores às existentes no que concerne
à iluminação dos campos de futebol, substituindo os projetores de luz atualmente existentes por sistemas LED`S.
De referir que a substituição das luminárias dos campos
de jogos, visa disponibilizar a todos os intervenientes des
portivos uma melhoria significativa da iluminação do
espaço sintético obtendo uma maior eficiência energética, que se traduz numa considerável poupança (50%) na
despesa da fatura da luz para todos os clubes.
O PRID destina-se a clubes e associações desportivas, constituídas sob a forma de associação sem fins lucrativos,
cujos estatutos incluam o fomento e a prática direta de
atividades desportivas.

As despesas elegíveis abrangem intervenções diversificadas relacionadas com renovação, reabilitação e conservação de instalações dos clubes, designadamente
pavimentos desportivos, coberturas e paredes, vestiários
- balneários e valências neles existentes, instalações sanitárias, construção ou reparação de redes e equipamentos de gás, água e eletricidade, reparação de sistemas de
tratamento de água de piscinas, construção ou reparação
de vedações.
Estão ainda incluídas a adaptação da instalação existente,
assegurando a acessibilidade de indivíduos com mobilidade condicionada, as melhorias de eficiência energética das instalações existentes, as obras de ampliação das
valências existentes de apoio às atividades desportivas,
bem como a substituição de elementos construtivos
que contenham poeiras/fibras de amianto e ainda ou
tras obras que venham a ser consideradas pertinentes ao
desenvolvimento das atividades desportivas da entidade
candidata.
A comparticipação do IPDJ não pode ultrapassar 50%
do total das despesas que se considerarem elegíveis na
análise técnica do orçamento apresentado pelas entidades candidatas, no valor máximo de 50.000€ (cinquenta
mil euros).
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Espaço à Memoria

Túmulo de Fernão Gonçalves Cogominho, senhor de Aguiar (século XIV)
Museu de Évora

Senhores de Aguiar (séculos XIII-XV)
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Aquando da conquista Cristã dos territórios que hoje compõem Portugal (séculos VIII-XIII) os reis fizeram doações
de vastas áreas a ordens religiosas militares, mosteiros,
bispos e nobres, com o objetivo de que essas entidades
promovessem a defesa, o povoamento e o desenvolvimento económico desses espaços. Assim, Aguiar terá sido
doada, pelo rei D. Afono III, ao cavaleiro nobre Estevão
Rodrigues, em momento que desconhecemos, mas que
será anterior a 1269 ou até mesmo nesse ano, data em que
este lhe atribuiu o primeiro foral1.

camarários eleitos para as povoações; nomear tabeliães2
e escrivães; julgar em segunda instância as apelações e
os agravos que já tinham sido julgados em primeira ins
tância nas localidades, entre outros privilégios doados pelos soberanos.

Os senhores podiam receber coimas e tributos das localidades da sua jurisdição; nomear ou confirmar os oficiais

Contudo, sabemos que, em 1358, Aguiar foi doada, por
D. Pedro I, a Fernão Gonçalves Cogominho. Este, casado

1 - Arquivo Histórico Municipal de Viana do Alentejo, CMVA/A/002/
Lv002-1784.

2 - Notários.

Depois daquela doação, durante quase cem anos, não
temos informação sobre quem deteve a vila. Talvez os
descendentes daquele senhor, pelo menos durante algum
tempo.
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com D. Maria Anes, foi um nobre destacado na corte de
D. Afonso IV: membro do concelho régio, copeiro-mor3,
meirinho-mor4, desembargador5, procurador e embaixador
régio junto do Papa. Destacou-se ainda por ter sido um
dos protagonistas da batalha do Salado que, em 1340, opôs
cristãos e mouros terminando com a vitória dos primeiros. Foi também senhor de Oriola e proprietário da quinta
da “fonte dos Coelheiros” que deu origem à freguesia de
Torre de Coelheiros.

chanceler-mor7 e escrivão da puridade8 de D. Afonso V,
e vedor da Fazenda Real9 e embaixador, em várias cortes
estrangeiras, de D. Afonso V e de D. João II .
Deste modo se explica que Aguiar tenha pertencido, a partir do século XV, aos Lobos da Silveira, barões de Alvito.

Fátima Farrica
Historiadora e Arquivista

Aguiar e Oriola foram herdadas por João Fernandes Cogominho, filho daquele, alcaide de Évora, casado com D.
Leonor Rodrigues.
Quando não havia um filho varão, primogénito, legítimo, e
se só houvesse filhas, estava estabelecido que a localidade
e os seus direitos seriam herdados pela mais velha legítima. Assim, em 1421 era “senhor” de Aguiar D. Beatriz Fernandes “Cogominha”, filha de João Fernandes Cogominho
e que foi mulher de Paio Rodrigues Marinho.
Todavia, por razão desconhecida, já na primeira metade
do século XV, Aguiar, juntamente com Oriola, foram doa
das a D. Pedro de Meneses, 1.º conde de Vila Real e 2.º
conde de Viana do Alentejo (1433-1437) que, por sua vez, as
deu a Martim Vieira, seu aio6.
Em 1457, Aguiar e Oriola foram doadas, por D. Afonso V, a
Diogo Lopes Lobo, cavaleiro da casa d’el rei, pelos serviços
por si prestados. O rei estabeleceu que, por morte de Diogo Lopes – casado com D. Isabel de Sousa - fossem as vilas
outorgadas a Rui Dias Lobo, fidalgo da casa real, filho do
anterior.
Mas, em 1387, D. João I já havia doado ao avô de Diogo
Lopes Lobo (Diogo Lopes Lobo, o velho), Alvito e Vila Nova,
como retribuição por ter sido partidário do Mestre de Avis
na crise de 1383-1385. Terras que Diogo Lopes Lobo, o moço,
herdou de seu pai (Rui Dias Lobo).
Assim, de Diogo Lopes Lobo, o moço, as quatro terras
foram herdadas pela sua filha, D. Maria de Sousa Lobo, em
1470, senhora que tinha casado com João Fernandes da Silveira. Uma vez que este recebeu o título de barão em 1475,
as quatro vilas, com Alvito à cabeça, constituíam a sua baronia. Este foi um dos mais destacados diplomatas do seu
tempo e não só o primeiro barão de Alvito, como também
o primeiro homem que usou este título em Portugal. Foi

3 - O copeiro-mor era um cargo da orgânica interna da Casa Real. Tinha
como função controlar a qualidade das bebidas servidas ao rei. Embora
possa parecer um serviçal não o era, pois esta era uma função apenas
desempenhada pelos indivíduos da mais elevada confiança do rei e a
proximidade com o interior doméstico do soberano era promotora de
elevado estatuto social.
4 - Cargo medieval que equivalia a um magistrado representante do rei
e que era um dos principais oficiais da coroa portuguesa.
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7 - Depositário do selo real ou chancela, responsável pela publicação de
documentos e pela verificação da sua conformidade com as decisões
tomadas.
8 - A partir de meados do século XIV este cargo, que tinha começado
por ser um escrivão pessoal do rei, torna-se um autêntico primeiro-ministro do despacho régio. Passou a usar cada vez mais o selo particular
do rei, o que dispensava o selo da chancelaria.
9 - Fiscalizador das finanças régias.

5 - Juiz desembargador.
6 - Indivíduo encarregado da educação doméstica de filhos de membros
da nobreza ou da Casa Real.
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Desenvolvimento Económico

Gabinete de Apoio ao Consumidor
mantém apoio gratuito
O Gabinete de Apoio ao Consumidor mantém em 2021 as
sessões de atendimento jurídico gratuito prestadas pela
DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, no Município de Viana do Alentejo.
O atendimento anteriormente feito de forma presencial
por um técnico jurista, nas instalações da Câmara Municipal, na última sexta-feira do mês, entre as 14h00 e as
17h00, esteve suspenso devido à situação pandémica, sendo feito em alternativa por via telefónica ou por via online. Este atendimento presencial foi retomado em abril,
mediante marcação prévia.
A marcação deve ser efetuada no GADE – Gabinete de
Apoio ao Desenvolvimento Económico, pelo email gadecon@cm-vianadoalentejo.pt ou para atendimento@cm-vianadoalentejo.pt, ou ainda para o telefone 266 930 010,
dado que os serviços de atendimento presencial estão encerrados.
A iniciativa visa prestar informação na resolução de conflitos de consumo e em situações de sobre-endividamento
das famílias, de modo a que possam fazer as escolhas de
consumo mais acertadas e uma melhor gestão do seu orçamento.
De salientar que o protocolo de cooperação entre a DECO
e o Município de Viana do Alentejo para a criação do
Gabinete de Apoio ao Consumidor foi assinado a 25 de
outubro de 2012.

GADE - Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
Caro (a) Empresário (a),
Caso não se encontre a receber informações do GADE sobre as iniciativas que
desenvolvemos, bem como informações de caráter empresarial ou caso pretenda
alterar o meio de receção, por favor entre em contacto connosco, através do telefone (266 930 010 – Vitória Duarte) ou email gadecon@cm-vianadoalentejo.pt e
identifique qual a forma privilegiada pela qual quer receber as informações.
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Ajude-nos a manter a base de contactos atualizada e funcional!
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Reforço das medidas de apoio às empresas
No âmbito destas medidas, o Município decidiu suspender, até dezembro, o pagamento das taxas referentes à
ocupação do espaço público e publicidade aos detentores
de estabelecimentos comerciais.
A autarquia vianense decidiu reforçar as orientações para
o pagamento de faturas de empresas locais em reduzido
espaço temporal; para o pagamento imediato de todas
as faturas de fornecedores locais já rececionadas e em
conformidade e para a aquisição de bens e/ou serviços a
empresas locais.

Numa altura particularmente difícil para o tecido empresarial, o Município de Viana tem prestado apoio às empresas do concelho com o intuito de mitigar os efeitos
provocados pela pandemia, através da implementação de
um conjunto de medidas de emergência económica.
Em março último, o Município de Viana prorrogou um
conjunto de medidas de emergência económica e social,
reforçando o Fundo de Emergência Municipal em 100 mil
euros, totalizando 350 mil euros.

No sentido de apoiar os empresários, o Município decidiu
isentar do pagamento da derrama em 2021 todas as empresas com atividade no concelho, de modo a proporcionar-lhes uma maior liquidez financeira para que possam
continuar a laborar e a criar emprego, neste período particularmente difícil de pandemia COVID-19.
Entre as medidas prorrogadas estão ainda a continuação
da colaboração na implementação de medidas governamentais que visem apoiar os pequenos e médios empresários na procura de respostas e eventuais apoios através da
ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, assim como a análise da possibilidade de novos apoios
ao comércio local.

Entre as medidas destinadas a contribuir para a recuperação da economia local estão a suspensão do pagamento
das tarifas fixas de abastecimento de água, saneamento e
resíduos de todos os consumidores não domésticos, bem
como a suspensão do pagamento das rendas dos estabelecimentos comerciais propriedade da autarquia, até 30
de junho.

GADE - Informa
O ano de 2021 trouxe a continuação do confinamento e
o consequente encerramento da maior parte dos estabelecimentos.
Os impactos da pandemia da COVID-19, ao nível empresarial, têm sido bastante negativos, no entanto, apesar
das contrariedades, assistiu-se a uma reinvenção de negócio, tendo alguns empresários tentado contornar a
situação, com a dinamização de novas valências, como
o caso dos restaurantes e o take away, que tem vindo a
ganhar bastante expressão junto dos habitantes do concelho e de certos estabelecimentos que começaram a
fazer entregas ao domicílio.
Atentos às medidas anunciadas pelo governo como
contingência para a minimização dos efeitos da crise, o
GADE tem feito, quer por email, quer através das redes
sociais do Município, a divulgação dos apoios e medidas
que vão surgindo, por forma a dar conhecimento das
mesmas e, assim, capacitar os empresários na escolha da
medida ou apoio que melhor se adapte à sua situação.
Até à data foram divulgadas algumas medidas, nomeadamente destinadas às empresas e ao emprego no âmbi-

to da pandemia COVID-19; o Decreto-Lei que prorroga o
apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade
em empresas em situação de crise empresarial; o aviso
de candidaturas ao Programa de Apoio à Produção Nacional; a linha de apoio à qualificação da oferta | Turismo de Portugal; o Programa APOIAR - Informação sobre
as alterações; as Linhas de Apoio à Economia COVID-19:
Empresas Exportadoras da Indústria, do Turismo e Empresas de Montagem de Eventos; o aviso de candidaturas
- Apoiar + SIMPLES; o aviso Programa Apoiar – Rendas; o
Apoio Excecional aos Artesãos e às Unidades Produtivas
Artesanais, bem como as Candidaturas ao ATIVAR .PT.
Paralelamente, foi também dado conhecimento dos diversos Webinars que foram surgindo, alguns explicativos
das medidas e /ou apoios e, outros de apresentação de
ações de capacitação.
Querendo fazer mais e melhor, apostamos numa política de proximidade, pelo que continuamos a manter o
apoio da ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional
do Alentejo e a disponibilidade da equipa do Gade, para
ajudar no que ao tecido empresarial do concelho diz
respeito.
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Ambiente

#horadoplaneta
No passado dia 27 de março, o Município de Viana voltou
a juntar-se à Hora do Planeta, uma iniciativa mundial de
conservação da natureza – WWF - World Wide Fund for
Nature, que pretende implementar mudanças positivas
para as alterações climáticas e para a natureza.
Durante 60 minutos, entre as 20h30 e as 21h30 (1 hora), o
Município desligou as luzes do edifício dos Paços do Concelho, do Paço dos Henriques e da Biblioteca Municipal,
num ato simbólico de preocupação ambiental.
Considerado o maior evento mundial de ação ambiental,
e um movimento pelo futuro de todos, a Hora do Planeta
realizou-se pela primeira vez no nosso País, em 2009, e
desde então, dezenas de municípios têm aderido a esta
campanha que tem como objetivo a mobilização da sociedade em torno da luta contra o aquecimento global, alertar para as alterações climáticas e estimular a redução
dos consumos energéticos e o nosso Município conseguiu
marcar a diferença.

As alterações climáticas estão a mover-se mais depressa
do que nós. Os recursos e os ecossistemas por todo o
mundo, e no nosso Alentejo, estão sob um ataque sem
precedentes e a Hora do Planeta é uma oportunidade
para mostrar a nossa determinação para mudar, com o
simples gesto de apagar as luzes das nossas casas por uma
hora e assim, aumentar a pressão por um planeta melhor!
Hoje, somos nós que podemos, progressivamente, mudar
a opinião pública e obrigar o governo a mudar também,
porque é essa a vontade de todos.
Alcancemos, juntos, o compromisso ambiental para proteger a natureza e assegurar recursos para as gerações
vindouras porque a Hora do Planeta é de todos e para todos, e é nestes pequenos passos que se alcança um poder
coletivo, pelas pessoas e pelos nossos municípios.
O nosso Município foi uma das chaves, juntos, ligámo-nos
à #horadoplaneta!

Viana do Alentejo integra candidatura conjunta sobre economia circular

No âmbito da Iniciativa Nacional Cidades Circulares, o
Município de Viana, em parceria com os municípios de
Boticas, Lousada, Oliveira do Bairro, Portel, Tavira e Vila
Nova de Poiares, candidatou-se a um dos temas prioritários, as relações urbano-rurais.

Denominada “CIRCULARIS – Economia Circular nas
Relações Urbano Rurais”, a candidatura pretende abordar
entre outros temas, a identificação de pequenos proprietários, a utilização de meios tecnológicos e digitais para
monitorização do uso dos solos, a densidade populacional
baixa e envelhecida e o aumento da quantidade de reci
cláveis recolhidos.
Promovida pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática e gerida pela Direção-Geral do Território, a iniciativa
visa apoiar os municípios e as respetivas comunidades
na transição para uma economia circular que assenta na
redução, reutilização e reciclagem de materiais.

Edital do 4° Trimestre 2020
Poderá consultar o Edital do Controlo da Qualidade da Água para consumo humano do concelho de Viana do Alentejo referente ao
4.° Trimestre de 2020 no encarte desta edição do boletim municipal e ainda no site em www.cm-vianadoalentejo.pt.
De referir que foram realizadas todas as análises previstas no Plano de Controlo da Qualidade de Água para o período em causa e
que os resultados encontram-se no intervalo de valores legislado, cumprindo o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.
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Dia Mundial da Água – 22 de março de 2021
Em mensagem sobre o Dia Mundial da Água, marcado,
anualmente, a 22 de março, o Município de Viana quis
relembrar que os recursos hídricos do mundo estão sob
ameaça sem precedentes e, como tal, é efetivamente
necessário destacar o impacto das alterações climáticas.
A água é o principal meio para se perceber os efeitos des-

sas mudanças, através das chuvas intensas que geram
inundações, tal como das secas, que muitas das vezes
assolam o nosso Alentejo e o nosso Concelho, pelo que
sugerimos algumas dicas para a sua poupança diária, semanal e, consequentemente, anual em sua casa.
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Associativismo
Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo”
Celebrou o ano passado as bodas de prata em torno da paixão pelo Sporting Clube de Portugal. Ao
fim de 25 anos, o Núcleo Sportinguista “Os Leões de
Viana do Alentejo” mantem-se ativo “numa terra
onde, porventura, cerca de 70% são benfiquistas”,
revela Feliciano Mira Agostinho, membro da direção.
A sede, na Rua Miguel Bombarda, em pleno Centro
Histórico de Viana, é local de convívio para os sócios e não só, como garante Luís Fadista, presidente
da direção, que apela ao aparecimento de “sangue
novo” para dinamizar o Núcleo.
Boletim Municipal – O Núcleo Sportinguista “Os Leões
de Viana do Alentejo” foi fundado a 18 de julho de 1995
por um grupo de amigos. Como é que descreve estes 25
anos de vida do Núcleo?
Luís Fadista – O Núcleo surgiu da vontade de um grupo
de amigos - Miguel Bentinho, Isidro Marcos, Luís Garcia,
Manuel Gusmão, Luís Fadista, Feliciano Agostinho, Rui
Garcia, Miguel Fadista, Luís Filipe Banha, José da Luz e
João Manita -, alguns dos quais já iam a Alvalade ver os
jogos, que se aventurou e que ao longo destes 25 anos se
dedicou a este projeto. Na minha opinião tem corrido
muito bem, fizemos diversas atividades, entre elas algumas excursões a Alvalade, concursos de pesca e organizámos o 10º Encontro de Núcleos, em 2008. Este trabalho foi
reconhecido com a atribuição da Medalha de Honra pelo
Município, em 2020.
Feliciano Mira Agostinho – Nunca fomos oposição a nada,
nem a ninguém. E ao longo destes 25 anos dinamizámos
uma série de atividades/eventos. Por exemplo, o primeiro
torneio inter-núcleos que se realizou no distrito de Évora,
o encerramento teve lugar em Viana do Alentejo, envol
vendo cerca de 300 pessoas.
B. M. – Qual a missão do Núcleo Sportinguista?
L. F. – Neste momento a nossa missão é manter o Núcleo
a funcionar com as restrições impostas pela pandemia.
F. M. A. - Elevar o espírito sportinguista e, sobretudo, juntar as pessoas. Inicialmente, o objetivo era ir a Alvalade
ver os jogos e levar as pessoas que nunca tinham ido
a Lisboa, nunca tinham andado de metro. Hoje em dia
qualquer pessoa tem mais disponibilidade para ir ver os
jogos. Penso que atingimos os objetivos a que nos propusemos. De referir ainda que a grande alma do Núcleo
foi o João Potes, podíamos ir para o nosso trabalho que
ele tratava de tudo e, foi ele que acabou por levar-nos
ao estádio nos últimos anos. Posso dizer que estou descansado com tudo aquilo que fizemos nestes 25 anos, até
porque implementámos um Núcleo do Sporting numa
terra onde, porventura, cerca de 70% são benfiquistas e
conseguimos impor-nos de forma natural.
L. F. – De referir que no ano da inauguração do novo estádio, o Núcleo de Viana foi aquele que mais adeptos levou
a Alvalade durante a época.
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B. M. – Qual o número de sócios?
L. F. – Nesta altura temos cerca de 80 sócios.
B. M. – Estamos na sede do Núcleo, na Rua Miguel Bombarda, que até ao confinamento era um espaço de convívio para os sportinguistas, mas não só, que se reuniam
para ver os jogos.
L. F. – Sim, antes do confinamento era aqui que alguns
dos adeptos do Clube e sócios do Núcleo se juntavam
para conviverem e assistirem aos jogos. Para além dos
sportinguistas também frequentam o espaço amigos de
outros clubes. Estamos no centro da vila e as pessoas vêm
até ao bar do Núcleo para beber um café, para conviver.
B. M. – Há quanto tempo está à frente dos destinos do
Núcleo?
L. F. – Eu sou um dos fundadores do Núcleo Sportinguista
e já ocupei todos os cargos. Umas vezes diretor, outras
vezes presidente e ainda outras tesoureiro. Neste momento sou presidente.
Como o Núcleo precisa de sangue novo, antes da pandemia reunimos com alguns jovens que já iam a Alvalade
e que têm ideias novas. Estava tudo encaminhado para se
juntarem a nós, mas a pandemia veio atrasar tudo.
B. M. – Qual a relação que o Núcleo tem com o clube? É
uma relação de proximidade?
L. F. – Neste momento não somos considerado Núcleo
oficial, uma vez que ainda não alterámos a denominação
social do Núcleo. Em vez de Núcleo Sportinguista “Os
Leões de Viana do Alentejo”, o nome passará a ser Núcleo
Sporting de Viana do Alentejo. Demos início ao processo,
mas devido à pandemia, ficou parado.
F. M. A. – Temos que cumprir as regras do Clube para
podermos usufruir de determinadas regalias. Já tínhamos
a escritura marcada mas, neste momento, devido à pandemia estamos em standby. No entanto, temos autorização para utilizar o nome do Clube.
B. M. – Um dos pontos altos da atividade do Núcleo foi a
realização em 2008 do 10º Encontro Nacional de Núcleos do Sporting Clube de Portugal. Que encontro foi esse?
L. F. – Foi um encontro onde se reuniram quase todos
os Núcleos do Sporting do país para discutir alguns te-

viana do alentejo | boletim municipal | 109
exposição e o lançamento de um livro, para realizar o ano
passado, por altura dos 25 anos do Núcleo, mas que ficaram pelo caminho devido à pandemia. Espero que estes
projetos ainda se realizem se não for este ano, pelo menos
quando o Núcleo celebrar os 30 anos.
F. M. A. – Em dezembro de 2019 criámos uma Comissão constituída por três elementos mais velhos e por
jovem com ideias novas para celebrarmos as bodas de
prata do Núcleo. Mas a pandemia cancelou a iniciativa.
É necessária gente nova porque, naturalmente, estamos
cansados e temos pouca disponibilidade devido à nossa
atividade laboral.
mas relacionados com o clube e os próprios núcleos e
para promover o convívio. Nesse encontro estiveram presentes José Manuel Torcato que era coordenador do setor
da formação do Sporting e também Sá Pinto. Nessa altura
foi aprovada, por unanimidade, uma moção que pretendia melhorar a relação entre o Sporting e os Núcleos.
F. M. A. – Até aquela altura foi o encontro em que parti
ciparam mais núcleos e também mais elementos do pró
prio Sporting, incluindo Rogério Alves da Assembleia-geral, e dois ex-presidentes, Sousa Cintra e Jorge Gonçalves, o
que nos deixa naturalmente orgulhosos.
B. M. – Como é que estão a ver o atual momento do
Sporting? Acreditam que o clube vai ser campeão?
L. F. – De início não acreditávamos que pudéssemos estar
nesta posição, porque era uma equipa de “gaiatos”, de gente muito jovem. Penso que o que está a fazer a diferença
são os jogadores e o treinador, todos eles jovens. Apesar
de ontem (5.04.2021) termos sofrido um deslize (Moreirense 1 – 1 Sporting), acredito que vamos ser campeões.
F. M. A. – Eu gosto de ter os pés bem assentes no chão
porque já tive algumas desilusões... mas penso que está
bem encaminhado. Com o orçamento, as condições e os
conflitos internos que o Sporting tem tido, e época vai ser
sempre positiva e para recordar. Penso que os resultados
devem-se a um conjunto de fatores, entre eles o facto dos
jogadores e do treinador serem jovens e ainda a aposta
na formação.

B. M. – Qual a imagem que gostariam de deixar do Núcleo Sportinguista “Os Leões de Viana do Alentejo”?
L. F. – Gostava de deixar o Núcleo com uma boa imagem
e, se possível, com mais sócios. Mas é preciso o Sporting
ser campeão e, por incrível que pareça, se isso acontecer
aparecerem aqui pessoas que nem imaginávamos que fossem adeptos do clube. Queremos que venham sempre, não
apenas nessas alturas. E que apareça mais gente jovem.
Apesar da nossa dimensão, temos conseguido manter o
Núcleo em atividade, o que é muito importante.
F. M. A. – Gostaria de deixar uma imagem de união entre
a casa mãe e o Núcleo e, consequentemente, passar os
valores do Sporting Clube de Portugal.
B. M. – Para finalizar qual a mensagem que gostariam
de deixar?
F. M. A. – Deixar uma mensagem de união e fazer o apelo
para que os jovens se juntem a nós para continuar o trabalho do Núcleo.
L. F. – Que o Sporting seja campeão, porque como referi
anteriormente, nessa altura, aparecem mais adeptos.
Fundação: 18 de julho de 1995
Nº de Sócios: Cerca de 80 sócios
Quotas: 12,00€ anuais
Morada: Rua Miguel Bombarda, 18
7090 Viana do Alentejo
Contacto: Luís Fadista (964 176 468)

B. M. – Recebem apoios de algumas entidades?
L. F. – Os únicos apoios que recebemos são da Câmara
Municipal e da Junta de Freguesia.
B. M. – No ano passado receberam a Medalha de Honra
do Município. Como é que viram essa distinção?
L. F. – Foi com satisfação que recebemos a medalha
porque é o reconhecimento do trabalho que temos feito
ao longo dos 25 anos do Núcleo.
F. M. A. – Naturalmente é o reconhecimento do que fazemos pelo concelho. Quando representamos o Núcleo, somos conhecidos por ser de Viana do Alentejo e não propriamente pela nossa denominação. As pessoas podem
não ter a noção do impacto que esta situação tem, mas é
importante para a promoção do nosso concelho.
B. M. – Há algum projeto que a atual direção gostaria de
concretizar futuramente?
L. F. – Tínhamos alguns projetos, nomeadamente uma
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Freguesias

Junta de Freguesia de Aguiar
Caros Fregueses,
Como já referimos anteriormente, este último ano foi
muito difícil, quer a nível de recursos humanos quer a
nível de atividades. Esta pandemia veio atrasar algumas
melhorias/atividades que tínhamos previsto para o ano
anterior, mas que estamos a fazer um esforço para que
este ano sejam realizadas.
No passado mês de dezembro, como em anos anteriores
em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, a Junta de freguesia ofereceu aos alunos das escolas da
freguesia uma lembrança por ocasião do Natal. Também
no último dia de aulas do primeiro período letivo a Junta
de freguesia, em exclusivo, ofereceu um saquinho com
uma pequena lembrança e um pai natal de chocolate a
todas as crianças das escolas da freguesia. Ainda dentro
do mês de dezembro e de forma a assinalar um ano tão
atípico como o de 2020, a freguesia tentou chegar a todos
os habitantes da vila de Aguiar e deixou na caixa de correio de todas as casas da vila um desejo de boas festas
acompanhado de bombons, para que desta forma assinalássemos mais uma data festiva. Ainda em relação ao Natal, a freguesia, na impossibilidade de realizar o jantar de
natal com os funcionários e eleitos da freguesia, devido
a esta pandemia que nos assombra há um ano, assinalou
esta data festiva com a oferta de um cabaz a cada funcionário e eleito.
Em relação à limpeza da vila e dos espaços públicos, não
tem sido fácil manter a freguesia como gostaríamos, devido à falta de mão-de-obra, no passado mês de fevereiro,
começamos a aplicar nas ruas os produtos fitofarmacêuticos (monda química) de forma a tentar agilizar mais
a limpeza das ervas que teimam em aparecer nas ruas
da nossa vila. Como tal voltamos a pedir a compreensão
de todos, pois nós continuamos a trabalhar em prol da
freguesia e com todos os recursos que nos são possíveis.
Informamos também que no passado mês de fevereiro um
dos nossos funcionários do quadro de pessoal se aposentou, estamos a trabalhar no sentido de resolver a situação

46

Fotos: Junta de Freguesia de Aguiar

o mais breve quanto possível. Desde já aproveitamos este
espaço para pedir desculpas por algum transtorno que
esta situação possa causar.
No que diz respeito a atividades da Junta de Freguesia,
como em todos os anos transatos, também este ano a
Junta de freguesia tem algumas atividades previstas, mas
neste momento e devido à pandemia continuamos com
as mesmas suspensas até que nos seja permitido realizalas.
Resta-me apelar-vos mais uma vez que se protejam, cumprindo as diretrizes da DGS, porque juntos iremos vencer
esta pandemia.
O Presidente da Freguesia de Aguiar,
António Inácio Torrinha Lopes
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Junta de Freguesia de Alcáçovas
Caros Alcaçovenses,
À semelhança do que aconteceu durante o ano de 2020,
sabemos que os próximos meses continuarão a ser marcados pelos constrangimentos decorrentes da pandemia,
mas sabemos também que ao assumirmos a nossa res
ponsabilidade cívica e cumprindo as determinações da Direção-Geral da Saúde podemos viver o presente da forma
mais normal possível, e olhar para o futuro com esperança de melhores dias.

Fez-se também uma oferta às funcionárias de forma a
assinalar a data.

Mantemos o trabalho de higienização e desinfeção diária
da nossa freguesia, e o apoio aos fregueses que se encontram em confinamento, procedendo à recolha do lixo
doméstico nas suas habitações.

O Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas,

Continuamos a trabalhar para concretizar projetos e atin
gir objetivos, o que face à conjuntura atual tem exigido
algum esforço, mas acreditamos que no meio de tantas
incertezas existe uma certeza: Vai ficar tudo bem.

Manuel António Calado

Também com as coletividades mantemos um papel ativo,
dando continuidade aos habituais apoios.
Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, a junta presenteou as nossas freguesas com uma bolsa para colocação da máscara de proteção individual e um batom.

Fotos: Junta de Freguesia de Alcáçovas
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Junta de Freguesia de Viana do Alentejo
Caros Fregueses / Munícipes,

contacto, mesmo quando estamos distantes.

Estamos no início de um novo ano, um ano onde a habi
tual mensagem de esperança tem uma importância redobrada. Esperança, cura e prosperidade foram, certamente,
desejos para 2021.

A Junta de Freguesia continuará a prestar todo o apoio
possível aos seus fregueses, nestes tempos incertos. Desde
o primeiro momento que tivemos a preocupação de assegurar todas as tarefas administrativas e operacionais que
são competências deste órgão autárquico e assim continuaremos, nos próximos meses, atentos e empenhados
a trabalhar em prol da nossa freguesia, ao mesmo tempo
que aguardamos que 2021 nos devolva o que mais precisamos. Afinal, já diz o velho provérbio: “Depois da tempestade, vem a bonança”.

2020 foi o ano que marcou as nossas vidas. De uma forma
ou de outra, todos fomos obrigados a renunciar a algo
que gostávamos e que tínhamos como dado adquirido.
Nunca valorizámos tanto a liberdade das pequenas esco
lhas, os afetos, os amigos, a família e a saúde.
Percebemos que a situação que vivemos não nos permite
distrair do combate à pandemia nem ignorar os problemas por ela causados. Tudo aquilo que fazemos agora,
terá reflexos num futuro próximo e cabe a cada um de
nós, individualmente, tomar todas as medidas para combater a transmissão do vírus: usar máscara, manter a distância social e higienizar as mãos com frequência.
Felizmente, vivemos numa era de grande desenvolvimento; uma era em que a ciência e a tecnologia nos possibilitam vacinas em poucos meses, ao mesmo tempo que se
desenvolvem mais meios para mantermos entre todos o

Face à pandemia do novo coronavírus, não foi possível
realizar os eventos previstos no nosso Plano de Atividades
e todos aqueles em que colaborávamos com a Câmara
Municipal.
Sempre preocupados com a limpeza urbana, adquirimos,
no passado mês de fevereiro, um aspirador elétrico, que
permitirá melhorar a eficácia e eficiência com que é realizada esta difícil e exigente tarefa.
Por fim, queremos deixar uma palavra de agradecimento a
todos aqueles que têm sido um exemplo de cidadania, em
especial aqueles, que de forma voluntária ou no âmbito
das suas funções profissionais se têm dedicado a prestar
apoio aos mais necessitados. Importa também reconhecer
e agradecer aos funcionários desta Junta de Freguesia, os
quais têm demonstrado o seu empenho, dedicação e disponibilidade neste período particularmente difícil.
Juntos vamos continuar a CONSTRUIR O PRESENTE PARA
UM FUTURO MELHOR da nossa freguesia! Contamos consigo!
O Presidente da Junta de Freguesia
Joaquim Rodolfo Viegas
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informações úteis

Serviço Municipal de Veterinária
Município promove campanhas de esterilização de cães e gatos
No âmbito de um pacote de medidas de apoio social, o Município de Viana financiou a esterilização de animais de companhia
(cães e gatos).
Ciente dos benefícios deste procedimento cirúrgico e do encargo financeiro que este ainda representa, a medida destinou-se
a munícipes carenciados economicamente, nomeadamente
beneficiários do RSI (Rendimento Social de Inserção), desempregados inscritos no IEFP (Instituto de Emprego e Formação
Profissional), portadores do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso de Viana do Alentejo e beneficiários dos Apoios Sociais, ao abrigo do Edital n.º 24/2020 – Apoios sociais a
munícipes em situação socioeconómica precária.
As candidaturas decorreram entre 22 de setembro e 9 de novembro, e abrangeram cerca de 25 animais, entre cães e gatos.
Para além dos benefícios em termos de saúde pública e do
bem-estar animal, visa reduzir o número de nascimentos descontrolados, desincentivar o seu abandono, bem como evitar a
transmissão de doenças infeciosas.

Para além destes Apoios Sociais, o Município de Viana do
Alentejo continuou com o Programa CED (Capturar – Esterilizar
– Devolver) em colónias de gatos silvestres, como forma, entre
outras, de controlo da população destes animais.
No ano de 2020, até final de novembro, foram esterilizados
cerca de 70 “gatos de rua”, o que se traduz numa redução

C

capturar

E

esterilizar

de centenas de ninhadas indesejadas e, consequentemente,
redução de dezenas de animais que não teriam donos, representando um investimento de mais de 3.000,00€.
Recorde-se que este processo envolve a captura dos gatos de
uma colónia, a sua esterilização, um corte na orelha esquerda
(sinal internacional de gato de rua esterilizado), identificação
eletrónica, desparasitação e, por fim, devolução à colónia.
Para além dos gatos, relembre-se ainda que os cães que estão
no Abrigo Municipal são entregues esterilizados, com vacina
antirrábica, identificação eletrónica e desparasitados.

D
devolver

Pode conhecer os cães que estão disponíveis para adoção na página do Facebook “Leva-me contigo”.
Para mais informações ou para adoções, utilize um dos seguintes contactos:
Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Tel.: 266 930 010 | 965 486 997 Morada: Rua Brito Camacho, 13 | 7090-237 Viana do Alentejo
Emails: camara@cm-vianadoalentejo.pt | pedro.banha@cm-vianadoalentejo.pt | joana.galvao@cm-vianadoalentejo.pt
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informações úteis
Comunique avarias/anomalias EDP (Número Gratuito)
Ligue 800 506 506

Avarias no interior da habitação (1)

Ligue 800 506 506

Avarias na iluminação pública (2)

Gabinete de Apoio ao Consumidor gratuito em Viana do Alentejo
O Gabinete de Apoio ao Consumidor a funcionar no Município de Viana do Alentejo desde 2012, mantém, em 2021,
as sessões de atendimento jurídico gratuito prestadas
pela DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.
A iniciativa visa prestar informação na resolução de conflitos de consumo e em situações de sobre-endividamento
das famílias, de modo a que possam fazer as escolhas de
consumo mais acertadas e uma melhor gestão do seu orçamento.
De salientar que o atendimento é efetuado ao abrigo do
protocolo com a DECO, por um técnico jurista, nas ins
talações da Câmara Municipal, na última sexta-feira do
mês, entre as 14h00 e as 17h00. A marcação deve ser efetuada no GADE – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
Económico, pelo telefone 266 930 010, pelo email gadecon@cm-vianadoalentejo.pt e/ou no Balcão Municipal
em Viana do Alentejo.
Recorde-se que o protocolo de cooperação entre a DECO
e o Município de Viana do Alentejo para a criação do
Gabinete de Apoio ao Consumidor foi assinado a 25 de
outubro de 2012.

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

Receba o boletim municipal no seu e-mail, enviando uma mensagem com a sua identificação para: gabinete.comunicacao@cm-vianadoalentejo.pt
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informações úteis
Cartões que dão descontos
Sendo as Autarquias o poder mais próximo das populações, torna-se cada vez mais importante assumir um
papel de destaque na resolução dos problemas das populações. Neste sentido, o Município de Viana do Alentejo
continua a prestar particular atenção à área social.
Para os jovens entre os 12 e os 29 anos, inclusive, foi cria
do o Cartão Jovem Municipal, que tem como finalidade
proporcionar um conjunto de vantagens económicas e
contribuir para a promoção de iniciativas da autarquia e
conceder um conjunto de descontos.
O Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso foi
criado com o intuito de minorar as dificuldades sociais
e económicas com que se deparam os nossos idosos.

É atribuído a reformados, pensionistas e idosos, com
residência permanente no concelho há pelo menos um
ano e com uma reforma ou pensão igual ou inferior
ao salário mínimo nacional. O cartão concede descontos no pagamento de taxas e licenças municipais, isenção do pagamento na entrada das piscinas municipais e
acesso à oficina domiciliária para obtenção de pequenas
reparações nas habitações.
O Município tem também ao dispor dos seus munícipes
o Cartão “Viana Social”, destinado a agregados familiares
cujo rendimento mensal per capita seja igual ou inferior
a 60% do salário mínimo nacional. Concede um conjunto de descontos no pagamento de taxas e licenças municipais, e outros serviços e ainda apoio financeiro para
pequenas obras de conservação ou beneficiação em ha
bitações permanentes.

+
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CARTÃO SÉNIOR

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

Regulamentos disponíveis em www.cm-vianadoalentejo.pt

informação online

contactos úteis

Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Rua Brito Camacho, 13
7090-237 Viana do Alentejo
tel. 266 930 010 fax. 266 930 019
camara@cm-vianadoalentejo.pt
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Gabinete de Apoio à Vereação
gaver@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Administração Urbanística e Processual
daurb@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Gestão de Recursos
dafin@cm-vianadoalentejo.pt
compras@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano
ddsh@cm-vianadoalentejo.pt

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

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
gadecon@cm-vianadoalentejo.pt
Delegação da Câmara em Alcáçovas | 266 954 522
Junta de Freguesia de Aguiar | 266 930 863
Junta de Freguesia de Alcáçovas | 266 954 181
Junta de Freguesia de Viana do Alentejo | 266 953 317
Estaleiro Municipal (Viana) | 266 930 017/8
Recolha de Resíduos | 968 789 498
Serviço de Águas (Estaleiro) | 967 979 711 (8h/22h)
Cineteatro Vianense | 266 791 007
Posto de Turismo de Viana do Alentejo | 266 930 012

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

Posto de Turismo de Alcáçovas | Paço dos Henriques | 266 930 028
pacohenriques@cm-vianadoalentejo.pt
Biblioteca de Alcáçovas | 266 948 112
Biblioteca de Viana do Alentejo | 266 930 011
Biblioteca de Aguiar | 266 939 106
Piscinas Municipais de Viana do Alentejo | 266 930 014
Piscinas Municipais de Alcáçovas | 961 371 967
Pavilhão Gimnodesportivo de Viana | 266 930 015
Linha de Emergência Médica | 112
Linha de Proteção à Floresta | 117
Linha de Saúde Pública | 808 211 311
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do
Alentejo | 266 953 123

Siga-nos em:
www.facebook.com/abanavianafestivaljovem
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Delegação Local da Cruz Vermelha Portugesa
- Alcáçovas | 266 949 336 | 968 076 415

55
3
e
d

000
es

açõ
aliz

visu

Centro de Saúde de Viana do Alentejo | 266 930 050
Extensão de Saúde de Aguiar | 266 791 278
Extensão de Saúde de Alcáçovas | 266 949 045
Guarda Nacional Republicana Alcáçovas | 266 954 118
Guarda Nacional Republicana Viana do Alentejo | 266 953 126
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo |
266 791 411
Correios de Portugal Viana do Alentejo | 266 939 000
Correios de Portugal Alcáçovas | 910 917 774
Serviço de Finanças de Viana do Alentejo | 266 953 146

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

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

