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EDITORIAL

Caros Munícipes
No dia 26 de setembro de 2021 a população do nosso concelho decidiu, através do
voto popular, uma mudança política no nosso concelho que determinou o início de
um novo ciclo de governação do nosso município, com outros agentes que tomaram
posse no dia 8 de outubro.
A equipa que saiu vencedora do sufrágio eleitoral, hoje executivo em permanência,
partiu para o processo eleitoral preparada para assumir as responsabilidades que as
populações lhes quiseram atribuir.
Rapidamente começámos a trabalhar e a tomar conhecimento dos dossiers, como
sempre acontece nos processos de transição entre mandatos de forças políticas dife
rentes, com a agravante da urgência de apresentação, até ao final do ano, do plano
de atividades e orçamento para 2022. Em pouco mais de dois meses e em fase de
adaptação e conhecimento da estrutura municipal por parte dos eleitos, demos as
respostas necessárias.
Apesar da complexidade da situação, não deixámos de dar resposta a todas as solicitações e a tomar medidas que consubstanciam o processo de mudança que iniciámos.
Sabendo que algumas medidas tomadas e a tomar nos próximos tempos poderão não
ser do agrado de todos, temos a consciência da necessidade de adaptar os serviços
municipais aos desafios que nos esperam e a uma nova forma de trabalho por parte
dos novos eleitos. Tudo isto leva o seu tempo, mas o caminho terá de ser percorrido.
Trabalhar para servir a população, com um novo olhar sobre a situação dos traba
lhadores tentando responder ao desafio de resolver problemas que se têm vindo a
arrastar, alguns com muitos anos.
Não prometemos fazer tudo o que há por fazer nem em 2 nem em 6 meses, mas
tomaremos decisões com os pés bem assentes na terra para responder aos anseios
dos munícipes e dos trabalhadores da câmara, assegurando que com o meu estilo de
trabalho e da equipa que comigo foi eleita, o trabalho está a ser feito.
Neste curto espaço de tempo já falámos com todos os setores e trabalhadores do município, já reunimos com responsáveis da saúde e da segurança, já fomos às escolas e
reunimos com entidades parceiras, associações e empresas.

(Luís Miguel Fialho Duarte)

presidente@cm-vianadoalentejo.pt

«Apesar de várias dificuldades que temos encontrado,
acreditamos que mesmo
com o muito que há para
fazer, vamos trabalhar e
mostrar que temos um projeto sério que pretendemos
desenvolver o nosso concelho.»

Apesar de várias dificuldades que temos encontrado, acreditamos que mesmo com o
muito que há para fazer, vamos trabalhar e mostrar que temos um projeto sério que
pretendemos desenvolver o nosso concelho.
Termino desejando um Feliz e Santo Natal e votos de um Feliz Ano Novo.
O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo

Luís Miguel Fialho Duarte
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GESTÃO

AUTÁRQUICA

Luís Miguel Duarte tomou posse como presidente da Câmara Municipal
de Viana do Alentejo
O Cineteatro Vianense foi palco, no
passado dia 8 de outubro, da tomada
de posse dos membros da Assembleia
Municipal e da Câmara Municipal para o
mandato 2021/2025, eleitos nas autárquicas do passado dia 26 de setembro.

Luís Miguel Duarte, da CDU, eleito com
37,36% dos votos, tomou posse como
presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo.
Depois de realçar a importância deste
dia para o concelho de Viana, o novo
presidente pediu a todos aqueles que
vão exercer novas funções “que o façam
de forma a que nos honre a todos e dignifique a nossa população”.
O autarca garantiu que são necessários

“tempos de união e cooperação para
que juntos possamos continuar a contribuir para o desenvolvimento do concelho de Viana do Alentejo”.

Luís Miguel Duarte deixou ainda uma palavra de “incentivo e de motivação” para
os trabalhadores da Câmara Municipal e
das Juntas de Freguesia, assegurando
que será um “presidente presente” na
vida do concelho e que irá exercer as
suas funções com “muito trabalho, seriedade, transparência e dedicação”.
O Executivo da Câmara Municipal de Viana do Alentejo é, assim, composto por
Luís Miguel Duarte (CDU), Paula Neves
(CDU), Luís Metrogos (PS), Miguel Bentinho (PS) e António Costa da Silva (PSD).

Deputados municipais tomaram posse

Os 18 deputados eleitos para a Assembleia Municipal de Viana do Alentejo
tomaram posse no passado dia 8 de outubro, numa cerimónia que teve lugar no
Cineteatro Vianense.
Após a tomada de posse decorreu a
eleição da mesa deste órgão, tendo sido
eleito como presidente, Estevão Pereira
(CDU), como primeira secretária, Marília
Rasquinho (CDU), e segundo secretário,
Nuno Grave (PS).
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Novo executivo da Junta de Aguiar tomou posse

Os novos órgãos autárquicos da Freguesia
de Aguiar tomaram posse no passado dia
18 de outubro, nas instalações da Junta.
Rosinda Gaio (CDU) tomou posse como
presidente da Junta de Freguesia e Jorge
Fadista (CDU) como presidente da Assembleia de Freguesia.
O novo Executivo da Junta é ainda constituído por Jorge Bandarra (CDU), secretário, e
Nazaré Laranjeiro (CDU), tesoureira.
A mesa da Assembleia de Freguesia é
composta também por Sara Lopes (CDU),
primeira secretária, e Ana Lúcia Soldado
(CDU), segunda secretária.

Novo executivo da Junta de Alcáçovas tomou posse

No passado dia 8 de outubro, nas instalações da Junta de Freguesia de Alcáçovas,
teve lugar a instalação dos novos órgãos
para o mandato 2021-2025.
Frederico de Carvalho (VIVA) tomou posse
como presidente da Junta de Freguesia e
Bárbara Matadinho (VIVA) e Mário Grave
(CDU) como vogais.
Na mesa da Assembleia de Freguesia tomaram posse como presidente João Penetra
(CDU), como primeira secretária, Dora Lima
(CDU), e como segunda secretária, Florbela
Lopes (PS).

Novo executivo da Junta de Viana do Alentejo tomou posse
Na sequência do ato eleitoral de 26 de setembro, os novos órgãos autárquicos da
Junta de Freguesia de Viana do Alentejo
tomaram posse no passado dia 11 de outubro.
O Executivo é constituído por Vasco Fialho
(PS), presidente, Tânia Milhano (PS), secretária e João Bessa (CDU), tesoureiro.
Já a mesa da Assembleia de Freguesia passa a ser constituída por Joaquim Viegas
(PS), presidente, Amélia Sousa (CDU), primeira secretária e Francisco Cardoso (PS),
segundo secretário.
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Viana do Alentejo e Évora assumem posição conjunta contra demolição
da estação de Alcáçovas
Os presidentes das Câmaras Municipais
de Viana do Alentejo, Luís Miguel Duarte, e de Évora, Carlos Pinto de Sá, estão
“frontalmente contra” a intenção da
empresa IP - Infraestruturas de Portugal
(IP) de demolir a estação ferroviária de
Alcáçovas.

Esta tomada de posição conjunta surge
depois de um encontro entre os dois autarcas, no qual foi decidido solicitar uma
reunião com carácter de urgência à IP, no
sentido de travar o processo e encontrar
soluções que permitam manter e requalificar o edifício.
Integrada na Linha do Alentejo, cujo
troço entre Casa Branca e Beja será brevemente modernizado, a estação de Alcáçovas foi inaugurada em 1864, tendo
recebido obras de modernização em finais da década de 30 do século passado.
A sua demolição foi justificada pela IP
por não ser necessária “para a explora-
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ção ferroviária”, a cargo da CP.

“Estamos frontalmente contra esta decisão pois a estação de Alcáçovas tem
um inegável valor patrimonial e histórico e a sua demolição significaria a destruição de uma valiosa memória histórica”, acrescentam os dois autarcas. “Em
vez de demolir, a prioridade deveria

ser requalificar e valorizar”, sublinham
Luís Miguel Duarte e Carlos Pinto de Sá,
manifestando a disponibilidade dos dois
municípios para encontrar, conjuntamente com a IP e com o Estado português, soluções que permitam “colocar o
edifício ao serviço do desenvolvimento
local e regional”.

Vice-presidente da Câmara de Viana do Alentejo
reúne com diretora do ACES Alentejo Central
A vice-presidente da Câmara Municipal
de Viana do Alentejo, Paula Neves, reuniu, no passado dia 28 de outubro, em
Évora, com a diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do
Alentejo Central, Maria do Céu Canhão.
Em cima da mesa esteve a qualidade da
prestação de serviços no concelho, bem
como a falta de médicos de medicina geral e familiar.
De salientar que, para uma população
de cerca de 5500 utentes, o concelho de
Viana dispõe de 4 médicos no quadro de
pessoal do Centro de Saúde, estando,
nesta altura, apenas 2 ao serviço. Adicionalmente, 3 médicos estão em regime
de prestação de serviços, um dos quais

na Extensão de Saúde de Aguiar, três horas por semana.
A diretora executiva do ACES Alentejo
Central mostrou-se sensibilizada face às
preocupações manifestadas pelo Município de Viana, realçando, no entanto, ser
um problema difícil de resolver atendendo à falta de médicos de medicina geral
e familiar para contratar, continuando a
efetuar todos os esforços para resolver o
mais rápido possível esta situação.
Presentes na reunião estiveram também o presidente e tesoureiro da Junta
de Freguesia de Alcáçovas, Frederico de
Carvalho e Mário Grave, respetivamente, e a presidente da Junta de Freguesia
de Aguiar, Rosinda Gaio.

Executivo visita Centro de Saúde de Viana
O Executivo da Câmara Municipal de Viana do Alentejo reuniu, no passado dia 4
de novembro, com a coordenadora do
Centro de Saúde de Viana do Alentejo,
Carina Alegria.
No encontro, que serviu para apresentar o novo Executivo em funções desde
o passado dia 8 de outubro, Carina Alegria, manifestou a sua preocupação pela
falta de recursos humanos e também a
falta de espaço no Centro de Saúde de
Viana.
Durante a visita às instalações, a coor-

denadora lamentou a não conclusão
das obras de uma das alas do Centro de
Saúde, que iria, na sua opinião, permitir
uma maior qualidade na prestação dos
serviços de saúde à população do concelho.
Apesar do Município de Viana não ter
competências na área da saúde, o Executivo vai, no entanto, continuar a colaborar com todos os agentes de saúde
com vista ao bem-estar da população do
concelho.

Executivo reúne com a Comissão de Utentes
de Alcáçovas
O Executivo municipal recebeu, nos Paços do Concelho, no passado dia 10 de
dezembro, a Comissão de Utentes do
Posto de Saúde de Alcáçovas que manifestou a sua preocupação pela ausência
de médicos de família.
Nesta altura, a extensão de saúde de
Alcaçovas funciona com um médico de
família em permanência e um outro a
meio tempo.
O Executivo informou que já manifestou
a sua preocupação junto do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do
Alentejo Central pela falta de médicos,
continuando a encetar todos os esforços
para que o problema seja resolvido num
curto espaço de tempo.
As instalações deficitárias do Posto de
Saúde de Alcáçovas foi outro dos assuntos em cima da mesa, tendo a Comissão

de Utentes sugerido a mudança para outros espaços, nomeadamente o Centro
Cultural ou o Mercado Municipal.
Outro dos assuntos em cima da mesa é
a dificuldade sentida pelos utentes na
deslocação para o Centro de Vacinação,
em Viana do Alentejo. O Executivo assegurou à Comissão de Utentes a disponibilidade do Município para transportar
gratuitamente os utentes, mediante a
marcação através do número 266 930
010 (extensão 124).
Entretanto, o Executivo informou a Comissão de Utentes que já agendou uma
reunião com a Administração Regional
de Saúde do Alentejo (ARS) para abordar a falta de médicos e as novas instalações do Posto de Saúde de Aguiar e de
Alcáçovas.

Município de Viana
reúne com as forças de
segurança

No passado dia 5 de novembro, o Executivo da Câmara Municipal de Viana, reuniu
com o responsável pelo Posto da Guarda
Nacional Republicana de Viana do Alentejo para aferir as dificuldades sentidas por
esta força de segurança.
A falta de efetivos e as instalações deficitárias foram alguns dos pontos abordados
nesta visita que serviu, também, para fortalecer a relação de proximidade entre as
duas instituições.
Recorde-se que devido à falta de efetivos,
o Posto da GNR de Alcáçovas encontra-se a funcionar apenas entre as 9h00 e as
17h00. O responsável pelo Posto da GNR
de Viana do Alentejo garante que, apesar
da falta de efetivos, tal situação não tem
tido impacto na segurança das populações.
Entretanto, o Executivo efetuou uma proposta de alteração de sinalética nas freguesias de Alcáçovas e de Viana do Alentejo, tendo sido acolhida favoravelmente
pela GNR.

Cinco funcionários aposentaram-se este ano
No ano em curso, cinco funcionários da
Autarquia, passaram à situação de aposentados. São eles, António Gaio, Manuel
Viegas, João Lima, Joaquim Janeiro e Maria Rosete Marujo.
O município reconhece, deste modo, o
trabalho desenvolvido pelos funcionários ao longo de uma vida, bem como a
dedicação e o profissionalismo com que
desempenharam as suas funções.
boletim municipal | 111
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Construção do novo Posto da GNR em Viana vai
avançar
O investimento do novo Posto Territorial da GNR de Viana do Alentejo será
de cerca de 1.200.000,00€ (um milhão e
duzentos mil euros), suportados na sua
totalidade pelo Orçamento de Estado
(Ministério da Administração Interna).

Para a concretização da obra que irá dotar a GNR de um local com condições de
funcionalidade e operacionalidade, será
celebrado um contrato de cooperação
interadministrativo entre o Município
de Viana do Alentejo, a Secretaria-Geral
do Ministério da Administração Interna
e a Guarda Nacional Republicana, cuja

minuta foi aprovada, por unanimidade,
nos órgãos municipais (Câmara e Assembleia).
O novo Posto Territorial da GNR ficará situado no Loteamento da Lindina, junto
ao Centro Escolar. O Executivo municipal
considera que a construção deste equipamento constituirá um elemento “a favor” do reforço do número de efetivos
(militares) no nosso Concelho, para além
de outras vantagens, nomeadamente a
melhoria das condições de trabalho dos
militares e a melhoria da operacionalidade.

Assembleia Municipal aprova voto de pesar pelo falecimento do Mestre Chocalheiro Gregório Sim Sim

Natural de Alcáçovas, Mestre Gregório
Sim Sim, dedicou-se de alma e coração
ao fabrico de chocalhos, perpetuando na
memória de todos uma arte que ajudou
a salvaguardar.

Iluminação de Natal no Concelho de Viana do Alentejo
Para assinalar a data festiva, o Município de Viana do Alentejo procedeu à colocação de iluminação de Natal nas três
freguesias do concelho, com um reforço
da mesma nos Centros Históricos, com o
intuito de apoiar e dinamizar o comércio
local.
Até dia 6 de janeiro, todas as pessoas que
se deslocarem até ao comércio local vão
ter a oportunidade de visualizar os vários
enfeites acompanhados de música ambiente natalícia, proporcionando assim
uma experiência diferente e animada. O
Chafariz do Rossio, em Viana do Alentejo,
foi iluminado pela primeira vez, criando
uma atmosfera única numa das principais
ruas da vila.

08
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A Assembleia Municipal de Viana do
Alentejo aprovou, no passado dia 14 de
setembro, um voto de pesar pela morte do Mestre Chocalheiro, Gregório Sim
Sim, no passado dia 14 de agosto, aos 87
anos.
No documento, a Assembleia Municipal de Viana do Alentejo expressa “o
seu profundo pesar, em sua memória e
como reconhecimento da dedicação à
Arte Chocalheira”.

Recorde-se que, após a inscrição do Fabrico de Chocalhos como Património
Cultural Imaterial com Necessidade de
Salvaguarda Urgente, pela Unesco, e
integrado na Mostra de Doçaria, a 6 de
dezembro de 2015, os Mestres Chocalheiros e Esquilaneiros, entre os quais o
Mestre Gregório Sim Sim, o coordenador
da candidatura, Paulo Lima, e o presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo,
Ceia da Silva, foram homenageados pelos ministros da Cultura e da Agricultura,
numa iniciativa promovida pelo Município e pela Junta de Freguesia local.
De salientar que em 2016, no dia 13 de
janeiro, durante as comemorações da
Restauração do Concelho, o Mestre Gregório Sim Sim foi distinguido com a Medalha de Honra do Município.

Alcáçovas vai ter Espaço Cidadão
O Município de Viana, em parceria com
a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e a Direção-Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB)
vai instalar no Polo da Biblioteca de Alcáçovas, no Paço dos Henriques, um Espaço Cidadão.
Este novo espaço, que entrará em funcionamento no primeiro trimestre do
próximo ano, vai permitir tratar de mais
de 50 serviços de várias entidades num
único balcão, nomeadamente solicitar o
registo criminal, revalidar a carta de con-

dução, solicitar a alteração e/ou confirmação de morada no cartão de cidadão.
No mesmo local vai ainda ser possível
auxiliar noutros serviços online como
registar um contrato de trabalho ou marcar uma consulta de saúde, entre outros.

gente ao edifício, fomentando também
o aumento da procura e a promoção da
leitura.

Com o objetivo de suprir as dificuldades dos cidadãos no acesso a serviços
prestados com recurso a meios digitais,
este espaço terá um papel importante
na complementaridade dos serviços disponíveis no concelho e, por outro lado,
rentabilizará a biblioteca, trazendo mais

Bombeiros de Viana reforçados com segunda equipa
de intervenção permanente

úteis, por um período semanal de 40 horas.
À semelhança do que aconteceu com a
primeira EIP, cujo protocolo foi assinado
em 2012, ao Município caberá a responsabilidade de assegurar 50% dos custos
decorrentes da remuneração dos elementos que integram a equipa, cabendo
à ANEPC suportar os restantes 50%.
O presente protocolo é válido por um período de três anos, sendo renovado automaticamente por igual período, caso
não seja denunciado por qualquer das
partes.

Foi, recentemente, homologado o protocolo que cria as Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas
de Intervenção Permanente (EIP), estabelecido entre o Município de Viana do
Alentejo, a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo (AHBVVA) e a Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Assinado no passado dia 3 de agosto, o
protocolo visa a criação da segunda Equipa de Intervenção Permanente que tem
por missão assegurar, em permanência,
serviços de socorro às populações.
A Equipa de Intervenção Permanente
é constituída por cinco bombeiros que
exercem a sua atividade todos os dias

De salientar que o Município de Viana,
desde o início da pandemia, reforçou
os apoios à corporação de bombeiros
local, à Delegação de Alcáçovas da Cruz
Vermelha Portuguesa e às IPSS do concelho, para além da implementação de
medidas de âmbito social, destinadas às
empresas e às famílias.
boletim municipal | 111
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URBANISMO

Requalificação da Envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires
Estão a ser ultimadas algumas particularidades das obras de requalificação
paisagística e ambiental da Envolvente
ao Santuário de N.ª S.ª D’Aires, orçamentadas em cerca de 800.000,00€ (oitocentos mil euros), e financiadas por fundos
comunitários na ordem dos 660.000,00€

Centro Social de Aguiar

O novo Executivo continua a apostar na
obra de construção do Centro Social de
Aguiar, num investimento de 1.200.000€
(um milhão e duzentos mil euros), um
projeto financiado por fundos comunitários na ordem de 1.000.000€ (um milhão
de euros).
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(seiscentos e sessenta mil euros).
Estas intervenções irão tornar o espaço
passível de utilização por parte da população e de visitantes, dotando-o de infraestruturas adequadas ao cumprimento
das suas funções festivas e religiosas.

A empreitada, que deverá estar concluí
da em abril de 2022, consiste na construção de um edifício, estando prevista
a criação de um equipamento com características diferentes e com ofertas

diferenciadas, mas com o mesmo objetivo, o de proporcionar um espaço de
excelência nas valências social, cultural
e desportiva.

OBRAS MUNICIPAIS

Limpeza de Fontes
Recentemente, o Município de Viana procedeu à limpeza da fonte localizada na
Estrada de Vila Nova. Efetuada por trabalhadores do Município, a intervenção teve
como objetivo assegurar a sua conservação
e reunir as condições necessárias para posteriores intervenções.

Execução de um mini
campo de jogos no
Centro Escolar de Viana

A Câmara Municipal de Viana do Alentejo, em articulação com o Agrupamento de
Escolas e Associação de Pais, procedeu à
instalação de um mini campo de jogos no
Centro Escolar de Viana do Alentejo. Este
campo de jogos dotado de piso técnico, vedação e balizas, permite acrescentar uma
mais valia no recreio do Centro Escolar.

Sala Polivalente do Pavilhão da Escola Básica
de Alcáçovas com novo piso

Os trabalhos de substituição do piso da
sala polivalente do Pavilhão da EB de Alcáçovas estão concluídos. Uma intervenção que se tornara essencial e urgente,
devido à necessidade de melhorar as

condições de segurança adequadas para
todos os alunos da escola, dotando o
pavilhão de uma maior versatilidade de
utilização.

Arranjos de Calçada

Equipamentos alvo
de pinturas

O Município de Viana procedeu à reparação da calçada na Rua do Posto. A intervenção, realizada por trabalhadores do
Município, implicou o levantamento e reconstrução da calçada para conservação e
restauro, de modo a valorizar esta manifestação importante do património cultural
português.

No âmbito dos trabalhos de manutenção
efetuados em equipamentos e infraestruturas no concelho, trabalhadores do
Município procederam a pinturas no edifício da antiga cooperativa, em Aguiar,
bem como em algumas infraestruturas,
nomeadamente na ponte situada na
EN257.
boletim municipal | 111
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AÇÃO SOCIAL

Estudantes de Medicina fazem rastreios gratuitos à população do Concelho
Dezoito estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa estiveram no concelho
de Viana do Alentejo, de 11 a 14 de dezembro, no âmbito da iniciativa Med On
Tour | Rastreio AEFML, organizado, anualmente, pela Associação de Estudantes
da Faculdade de Medicina de Lisboa,
com o apoio da Associação Nacional de
Estudantes de Medicina (ANEM) e do
Município de Viana do Alentejo.
A iniciativa pretendeu sensibilizar as populações para um estilo de vida saudável
através da realização de um conjunto de
atividades. Durante quatro dias, os estudantes de medicina efetuaram rastreios
cardiovasculares gratuitos, com medição
de glicémia, pressão arterial e índice de
massa corporal, bem como aconselhamento sobre alimentação e estilos de
vida saudáveis.
A ação incluiu ainda sensibilização no-
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turna sobre diversos assuntos, nomeadamente saúde sexual e reprodutiva,
infeções sexualmente transmissíveis, tabaco, álcool e drogas, bem como sessões
de educação para a saúde direcionadas
para o público mais jovem, junto das escolas. Foram também realizadas ações
de formação em lares para a promoção
do envelhecimento ativo da população.

Noite de Fados encerra Mês Sénior em Viana do
Alentejo
Seniores das três freguesias do Concelho de Viana assistiram no passado dia
31 de outubro, no Cineteatro Vianense,
à Noite de Fados que encerrou as comemorações do Mês Sénior que proporcionou um conjunto de atividades culturais,
desportivas e de lazer.

As vozes de Cláudia Pires, Sónia Remourinho, Rui Canelas, Joana Caetano Luz e
Edgar Baleizão levaram o fado ao Cineteatro Vianense, proporcionando uma noite que recordou temas bem conhecidos
de todos.
A iniciativa, da responsabilidade do Município de Viana do Alentejo em parceria
com as Juntas de Freguesia, pretendeu
sensibilizar a população para as questões do envelhecimento ativo e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.

dos Henriques, em Alcáçovas, com a exibição do filme “Mau Mau Maria”. Entre
as atividades do Mês Sénior destaque
ainda para o espetáculo “Cantar o Alentejo” com Os Alentejanos que teve lugar
no Cineteatro Vianense; a abertura do
Clube de Saúde Sénior – Sessão de Educação para a Família; o passeio histórico
pelas ruas de Viana; a mega aula aberta
– exercício sénior no Campo de Futebol
de Aguiar e o espetáculo musical com
Miguel Moura.
Nas redes sociais do Município – Facebook e Instagram – foram publicados
trabalhos realizados pelos utentes da
Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas
e da Santa Casa da Misericórdia de Viana
do Alentejo.

Recorde-se que as comemorações tiveram início dia 15 de outubro, no Paço
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CPCJ e Associação Ser
Mulher juntas no combate à
violência doméstica
A CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo e a Associação Ser Mulher assinaram, no passado dia 25 de novembro, um protocolo
de parceria com vista a implementar um
projeto que assegure uma resposta técnica especializada para crianças e jovens do
concelho vítimas de violência doméstica.
Através de candidatura aprovada, designada como ETAV RAP – SER CRIANÇA, SER
JOVEM, a Associação Ser Mulher pretende dotar o distrito de Évora de uma resposta específica de apoio, atendimento e
acompanhamento psicológico a crianças/
jovens sinalizados como vítimas de violência doméstica em parceria privilegiada
com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.
De salientar que a Associação Ser Mulher
integra a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD),
assegurando respostas enquanto estrutura de atendimento técnico territorializado
a vítimas de violência doméstica em vários concelhos do distrito.
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Município assinala Dia Internacional
para a Erradicação da Pobreza
O Município de Viana associou-se à Semana Europeia de Luta Contra a Pobreza
e Exclusão Social, que decorreu no distrito de Évora, entre os dias 10 e 19 de
outubro, assinalando o Dia Internacional
para a Erradicação da Pobreza.
Assim, no dia 18 de outubro, funcionários e dirigentes do Município foram
convidados a vestirem-se de branco,
como símbolo do combate à pobreza,
assinalando o Dia Branco.
Para além disso, foram afixadas duas
faixas alusivas à iniciativa nos Paços do

Dia Municipal para a Igualdade
O Município de Viana do Alentejo, em parceria com as Juntas de Freguesia de Aguiar,
Alcáçovas e Viana do Alentejo e a Rede de
Intervenção Local de Combate à Violência
Doméstica do Concelho de Viana do Alentejo (RILVA), com o objetivo de erradicar a
tolerância social para a Violência Doméstica e consciencializar a comunidade para
uma cultura para a igualdade e não violência, direitos humanos de não discriminação
e de igualdade, desenvolveu a Campanha
de Sensibilização sobre a Igualdade entre
Homens e Mulheres – Campanha Digital.
Foi desta forma que o Município de Viana
do Alentejo assinalou o compromisso das
Políticas Municipais na área da Cidadania e
Igualdade e alertou para a importância da
Igualdade de Género, com difusão pelas
suas redes sociais e respetivas entidades
parceiras da RILVA que se mostrou impactante na comunidade local.
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Concelho, em Viana, e na Delegação da
Câmara Municipal, em Alcáçovas.
Esta iniciativa, organizada pelo Núcleo
Distrital de Évora da Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN) Portugal, pretendeu
sensibilizar a população e os atores estratégicos para a importância da erradicação da pobreza e contou com a participação de diversas entidades públicas
e organizações não governamentais do
distrito de Évora, incluindo a Associação
Terra Mãe e a Terras Dentro – Associação
para o Desenvolvimento Integrado.

Caminhada e Mercadinho solidários em Alcáçovas
A A.M.Ar.T – Associação de Arte e Tradições de Alcáçovas e a ACRA – Associação Cultural e Recreativa de Alcáçovas
promoveram, no passado dia 19 de dezembro, uma Caminhada e Mercadinho
Solidários de Natal.
A animação começou logo pela manhã,

com a realização da 5ª caminhada solidária, com partida na Praça da República.
No Mercado de Alcáçovas não faltou animação infantil e a presença do Pai Natal
que tirou fotografias com os mais novos,
para além da presença de lojas locais,
entre muitas outras surpresas. Houve

ainda recolha de artigos para animais e
recolha de fundos a favor da Associação
Trata-me Bem e Associação Terra Mãe.
A iniciativa contou com o apoio do Município de Viana do Alentejo e da Junta de
Freguesia de Alcáçovas.

Focus week 2022 - O nosso tema: Pobreza Infantil

Na semana de 17 a 24 de outubro, a Associação Terra Mãe, no âmbito da Focus
Week da EAPN Évora, dedicou as suas
atividades ao tema da POBREZA INFANTIL.
Esta semana enquadra-se nas comemorações do dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Desde 2010, a iniciativa “Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão
Social”, organizada pela EAPN, vem desafiando as organizações da sociedade civil
a darem maior visibilidade às suas ações
de luta contra a pobreza e exclusão social, com o objetivo de mobilizar a sociedade portuguesa, sensibilizando-a para a
compreensão dos fenómenos da pobreza e exclusão social enquanto violações
de Direitos Humanos.
A Associação Terra Mãe, participa nesta
iniciativa há 11 anos. Este ano, em par-

ceria com o Agrupamento de Escolas
de Viana do Alentejo, desenvolvemos
sessões-debate nas
turmas dos 6º e 7º
anos sobre a temática da Pobreza dando
enfase à Pobreza Infantil. Criámos uma
dinâmica onde foi
abordado o conceito
de pobreza e através
de exemplos práticos de um orçamento
familiar sensibilizaram-se os jovens para
as dificuldades económicas com que as
famílias se debatem diariamente e como
estas podem aceder aos apoios e direitos
disponíveis no nosso país. Foi também
abordado o trabalho desenvolvido pelas
instituições de carácter solidário e a sua
importância no combate às situações de
pobreza.
As crianças aderiram positivamente à iniciativa, participando ativamente e dando
várias sugestões de como cada um de
nós pode fazer a diferença e contribuir
para erradicar a pobreza. Sob o mote
“Quando for grande quero ser o que conseguir e o que me apetecer” e “Quem é
responsável por erradicar a pobreza?”
foi oferecido um marcador de livros às

crianças envolvidas nas atividades.
Durante esta semana e de forma simbólica, na nossa sede afixámos uma faixa
alusiva à iniciativa “Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social” e assinalámos
ainda o Dia Branco, onde toda a comunidade escolar vestiu uma peça de roupa
branca como forma de sensibilizar para a
erradicação da Pobreza.
Consideramos que estas ações têm um
grande impacto na comunidade em geral. São simples mas simbólicas. Deste
dia deixamos uma bonita fotografia e a
alegria das nossas crianças.
Quem é responsável por combater a Pobreza?
Erradicar a Pobreza Infantil cumpre a
todos e envolve todas as entidades a nível nacional, regional e local. Políticos,
decisores, quem define as medidas de
política e todos os profissionais que trabalham nesta área e que podem fazer a
diferença no dia-a-dia (DCSF, 2010).
boletim municipal | 111
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EDUCAÇÃO

68 alunos candidataram-se à Bolsa de Estudo no concelho
Sessenta e oito alunos candidataram-se,
no mês de outubro, à bolsa de estudo
atribuída pelo Município de Viana do
Alentejo, no ano letivo 2021/2022.
A bolsa de estudo é suportada integral-

mente pela Câmara Municipal, durante
10 meses, com o valor mensal de 80,00€,
ou seja, 800,00€ por aluno e por ano letivo.
O Município pretende, deste modo, mi-

Ação social escolar – Ano letivo 2021/2022
No âmbito da ação social escolar estão
implementadas um conjunto de medidas de apoio, com o intuito de comparticipar as despesas escolares dos alunos
pertencentes a agregados familiares com
baixos recursos, de modo a combater a
exclusão social e o abandono escolar,
através da promoção da igualdade de
oportunidades no acesso ao ensino.

Neste sentido, para o ano letivo
2021/2022, de acordo com o Despacho
n.º 8452-A/2015 com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017,
de 16 de junho e pelo Despacho n.º Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, no
âmbito da ação social escolar, o Municí-

pio de Viana do Alentejo apoia o regime
de distribuição gratuita de fruta escolar
(ver página 17) e a comparticipação nos
custos de refeições às crianças que frequentam a educação pré-escolar nos estabelecimentos de ensino público.
No que diz respeito à comparticipação
no pagamento das refeições, dos processos até agora analisados, 34 crianças irão
receber este apoio por parte da Câmara
Municipal, 17 no escalão A, os mais carenciados, que irão beneficiar da comparticipação da totalidade do valor da
refeição, e 17 no escalão B que beneficiam desta comparticipação em metade
do valor da refeição.

Município recebe Galardão Eco-Escolas
O Município de Viana recebeu, no passado dia 12 de outubro, o Galardão Eco-Escolas 2020/2021. Na cerimónia que
decorreu no Centro Olga Cadaval, em
Sintra, o Município ao receber o galardão da Associação Bandeira Azul Europeia (ABAE), viu ser reconhecido como
parceiro Eco-Escolas, pelo 12º ano consecutivo.
O Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental
Education”, desenvolvido em Portugal
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desde 1996 pela Associação Bandeira
Azul da Europa (ABAE), com o objetivo de
encorajar ações e reconhecer o trabalho
de qualidade desenvolvido pela escola,
no âmbito da Educação Ambiental para
a Sustentabilidade. O Eco-Escolas conta
com a parceria de vários municípios, entre os quais o Município de Viana, pelo
apoio prestado à Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa na implementação do projeto, desde o ano letivo de
2009/2010.

norar as dificuldades que representam
sérios obstáculos ao prosseguimento dos
estudos e garantir, assim, a igualdade de
oportunidades a todos, independentemente da sua condição.

Relativamente aos alunos do 1.º ciclo
do ensino básico, para além da comparticipação no pagamento de refeições,
conforme o descrito para o ensino pré-escolar, está prevista a comparticipação
anual para as visitas de estudo programadas no âmbito das atividades curriculares, até um limite máximo de 20,00€
para alunos com escalão A e de 10,00€
para alunos com escalão B. No que se
refere à comparticipação no pagamento
das refeições, até ao momento, 66 alunos estão abrangidos por esta medida,
39 no escalão A, o mais carenciado, e 27
no escalão B.

Projeto 5 Estrelas – Ano letivo 2020/2021
Tabela 1. Atendimentos/apoios individualizados – resultados

Através de uma estreita colaboração e parceria entre o Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo e o Município de Viana
do Alentejo, tem vindo a ser implementado, desde 2019, o Projeto 5 Estrelas, cofinanciado pelo Programa Operacional Alentejo 2020, no âmbito dos Planos Integrados
e Inovadores de Combate ao Insucesso
Escolar, cujo principal propósito é o combate ao insucesso e ao abandono escolar
precoce.
Neste seguimento, através da atuação
concertada entre as duas entidades, que
permitiram à comunidade educativa usufruir de apoio especializado em Terapia
Psicomotora, o Município tem contribuído
positivamente para a melhoria de diversas
áreas do desenvolvimento cruciais ao processo de aprendizagem, tal como se pode
verificar na Tabela 1.

Dimensão

Impacto/Melhoria

Precisão e Meticulosidade

14%

Capacidade de Atenção/
Concentração

11%

Desenvolvimento
motor

Psico-

14%

Valorização e Envolvimento
Escolar

13%

Adaptação Escolar

3%

Adaptação Pessoal

2%

Sintomas emocionais

1%

Não obstante, tal como se pode verificar
na Tabela 2, o Município também tem contribuído para a melhoria de parâmetros
gerais, importantes ao nível do progresso e
do sucesso escolar.
Tabela 2. Resultados Globais
Dimensão

Impacto/Melhoria

Alunos envolvidos em ocorrências disciplinares

65,5 %

Alunos reincidentes em situações de indisciplina

62,5 %

Situações de risco psicossocial

50 %

Taxa de adesão aos atendimentos agendados

96,2 %

Taxa de transição de ano

80,5 %

Projeto “5 Estrelas”
O projeto “5 Estrelas” têm vindo a desenvolver a sua ação junto das crianças do
ensino pré-escolar e do 1.º ciclo. Durante o
seu período de vigência, tem contado com
o apoio de uma equipa multidisciplinar, de
uma plataforma de aprendizagem, colaboração e partilha e de um Observatório Municipal de Educação (Vianaeduca - https://
educacao.cm-vianadoalentejo.pt).
Os apoios prestados a nível do desenvolvimento social, emocional e cognitivo, a
plataforma que disponibiliza atividades lúdicas e pedagógicas e o Observatório tem
apoiado os alunos no seu processo de ensino e aprendizagem.
De salientar que, em colaboração com a
Associação de Pais de Viana do Alentejo e
Aguiar, foram lançados desafios municipais
na plataforma “5 Estrelas”, onde as crianças puderam participar e ganhar prémios.
O desafio “Ó, i, ó ai quero ir à Romaria”,

que teve como prémios, passeios/aulas de
equitação e o desafio “Aprendo e Conquisto, vamos explorar a plataforma e ganhar
crachás”, que teve como prémios uma bicicleta, uma trotineta e um par de patins.
Estes foram alguns dos desafios que apelaram à criatividade, à imaginação e à utilização da plataforma.
De realçar que o empréstimo de tablet’s
adquiridos no âmbito do projeto também
foram essenciais para as crianças que durante os períodos de confinamento não
possuíam estes equipamentos, pudessem
ter acedido às aulas online e terem as mesmas oportunidades de usufruir em pleno
do ensino à distância.
Todas estas medidas tiveram como objetivo a promoção do desenvolvimento global
da criança, ajustando o seu processo de ensino e aprendizagem para assim aumentar
os níveis de sucesso escolar.

Município continua a distribuir fruta ao Ensino PréEscolar e ao 1.º Ciclo do
Ensino Básico

O Município de Viana do Alentejo candidatou-se, mais uma vez, ao Regime Escolar – Fruta Escolar que visa distribuir
gratuitamente fruta às crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico no
ano letivo 2021/2022.
Este regime tem como objetivos a promoção de hábitos saudáveis e o consumo
de produtos locais junto dos mais novos,
bem como promover a adoção de uma
dieta equilibrada com benefícios para a
saúde.
Esta distribuição estende-se às crianças
que frequentam o ensino pré-escolar nos
estabelecimentos públicos, no âmbito do
Apoio Alimentar da Ação Social Escolar.
Deste modo, estão abrangidos 155 alunos
de 1.º ciclo do ensino básico e 120 crianças do ensino pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
A distribuição de fruta (maçã, pera, banana, cenoura, laranja, clementina, cereja,
pêssego, ameixa, uva, kiwi e tangerina)
teve início no passado dia 2 de novembro
e é realizada dois dias por semana, terças
e quintas-feiras, até ao final do ano letivo.
No âmbito do Regime de Fruta Escolar,
são ainda implementadas medidas escolares que visam a realização de atividades
alusivas a esta temática, tais como a realização de aulas de degustação, visitas a
explorações agrícolas e indústrias, bem
como atividades de expressão plástica
referentes à alimentação saudável, de incentivo ao consumo de frutas, de promoção de conhecimentos sobre a agricultura
e questões ambientais.
O regime escolar – fruta escolar aplicável
aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico,
resulta de uma iniciativa da União Europeia.
boletim municipal | 111
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Município e Juntas de
Freguesia ofereceram livros
no Natal

No âmbito da quadra natalícia que atravessamos, o Município de Viana, em
parceria com as Juntas de Freguesia de
Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo,
ofereceu uma lembrança às crianças que
frequentam o berçário, o pré-escolar e o
primeiro ciclo em estabelecimentos de
ensino do concelho.
A iniciativa, que contempla cerca de 345
alunos, visa assinalar a data festiva junto
dos mais novos proporcionando momentos de lazer.

Município entrega cadernos de fichas a alunos do
concelho
O Município de Viana ofereceu, mais
uma vez, os cadernos de atividades aos
alunos do Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo que frequentam o 1.º,
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o ensino secundário, num investimento de
27.767,32€.
A entrega dos cadernos de atividade decorreu entre os dias 11 e 15 de outubro.
O Município ofereceu ainda os cadernos
de atividades aos alunos que frequentam estabelecimentos de ensino fora

do Concelho, cuja oferta formativa não
exista neste agrupamento, mediante a
apresentação das despesas inerentes à
aquisição dos mesmos.
De salientar que o programa de acesso a
manuais escolares gratuitos do Ministério da Educação abrange todos os níveis
de ensino.
Esta medida de âmbito social permitiu
auxiliar as famílias para fazer face às despesas no regresso às aulas.

CAF - Componente de Apoio
à Família
No âmbito da CAF – Componente de
Apoio à Família para o 1.º ciclo, o Município de Viana irá, igualmente, disponibilizar recursos humanos para receber os
alunos a partir das 07h50 e garantir o seu
acompanhamento até às 18h30, nos casos em que os pais, por limitações profissionais e/ou familiares, não possam cumprir o horário escolar estipulado à saída
da hora das AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular.
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Executivo visita Escola Básica de Alcáçovas
No passado dia 15 de outubro, o executivo visitou a Escola Básica de Alcáçovas,
com o objetivo de aferir as necessidades
verificadas no ensino pré-escolar ao nível do Parque Escolar.
Em cima da mesa esteve a instalação de
um túnel de acesso entre a sala nº 3 do
jardim-de-infância e a porta de acesso ao
edifício, com vista à melhoria das condi-

ções de acesso dos alunos às instalações.
O parque infantil foi outra das situações
em análise, tendo o município manifestado disponibilidade junto do Agrupamento de Escolas para a remoção dos
equipamentos degradados. Entretanto,
já foram efetuadas algumas melhorias
nas áreas identificadas com vista ao normal desenvolvimento das atividades letivas.

Município atribui Prémios de
Mérito

Alunos da Escola Básica de Alcáçovas visitaram Paço
dos Henriques
No passado dia 15 de outubro, os alunos
da Escola Básica de Alcáçovas, acompanhados das respetivas professoras, visitaram o conjunto arquitetónico do Paço
dos Henriques, em Alcáçovas.

Com o objetivo de conhecer a história
do espaço, as crianças tiveram também
oportunidade de visitar a exposição permanente dedicada ao Fabrico de Chocalhos, bem como conhecer o Jardim e

Capela de Nossa Senhora da Conceição,
com a arte dos Embrechados.
Decorreu ainda, no Polo da Biblioteca
Municipal de Alcáçovas, uma atividade
que contemplou a leitura da obra “Ó, Vitorino” e a elaboração de um pequeno
chocalho em pasta de modelar.

O Município de Viana aprovou a atribuição do prémio de mérito aos melhores
alunos do ensino secundário, matriculados no Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo no ano letivo 2020/2021.
O prémio, no valor de 500,00€, foi atribuído a Filipa Quaresma Coelho, do curso
cientifico-humanístico de ciências e tecnologias.
Esta distinção, que surge no âmbito do
Regulamento do Prémio de Mérito, visa
reconhecer, anualmente, a cultura de mérito e o esforço demonstrado pelos alunos, no sentido de constituir um incentivo
para o empenho escolar no concelho.

Associação de Pais e Encarregados
de Educação Viana do Alentejo e Aguiar
As crianças e jovens vivem na regressão
de liberdade de ser, estar e agir, estão
condicionados no tempo, no espaço e
nas relações sociais. E as repercussões
desse confinamento do corpo e das relações durante a pandemia que ainda vivemos, irão deixar marcas no seu desenvolvimento. As nossas crianças e jovens,
bem como os seus professores, ainda
vivem a realidade entre as aulas presenciais ou online!
Sabemos que a escola presencial traz
inúmeras vantagens, uma delas, são os
recreios!
Os recreios são espaços/momentos com
grandes benefícios em diferentes áreas
do desenvolvimento das crianças e dos
jovens.
Promovem a motricidade global, as
crianças movimentam-se, correm e saltam, promovendo, assim, uma melhoria
na sua força muscular, equilíbrio, resistência, flexibilidade e coordenação.
Estimulam as competências cognitivas,
melhorando a capacidade do tempo de

atenção, a participação e o comportamento nas aulas.
E ainda, estimulam as competências socioemocionais importantes para estabelecer relações com os colegas e com o
que os rodeia, a construir e desenvolver
amizades, a aprender a gerir conflitos e
tensões interpessoais, a compreender
as suas emoções e sentimentos, a gerir
a frustração e a superação, a gerir o risco
e a segurança.
Os recreios são espaços/momentos de
liberdade, de colocar o corpo a agir, a
pensar e a sentir, de construção dos próprios significados às relações sociais e à
formação da personalidade.
Com as devidas precauções e seguindo
as indicações da DGS e do AEVA é possível “quebrar” este condicionamento,
e aproveitar estes momentos de brincadeira livre, de partilha e de convívio, que
são importantes para o corpo e cérebro.

Contactos
.................................................................
email: associacaopaisvianaeaguiar@gmail.com

Até breve
A Associação de Pais
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DESPORTO E
JUVENTUDE

Município organiza Pausa Letiva do Natal 2021
De 20 a 23 e de 27 a 30 de dezembro,
o Município de Viana, em parceria com
o projeto Rumo Certo – CLDS 4G Viana
do Alentejo, organiza o programa Oficina Aberta – Pausa Letiva do Natal 2021,
que se destina a crianças e jovens, entre
os 6 e os 13 anos, das três freguesias do
concelho.
Com o objetivo de ocupar os tempos
não letivos das crianças, proporcionando o seu entretenimento, esta iniciativa
é composta por atividades lúdico-desportivas e culturais, desde experiências
científicas, culinária, jogos desportivos,

workshops e danças criativas com a colaboração de várias entidades, entre elas,
a Associação Pé de Chumbo.
As atividades realizam-se na Quinta da
Joana, Cineteatro Vianense, Pavilhões,
Biblioteca Municipal e Paço dos Henriques, havendo ainda agendada uma visita à Fábrica de Chocalhos Pardalinho, em
Alcáçovas.

partir dos 6 anos de idade e obrigatória
a partir dos 10 anos, higienização das
mãos e distância de segurança. Por indicação das Autoridades de Saúde, cada
participante teve que entregar um teste
antigénio com resultado negativo.

Devido ao aumento de casos de COVID-19 a nível nacional existem algumas
restrições e cuidados extra, nomeadamente uso de máscara, recomendada a

Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas em reportagem na TVI

de 12€, o que corresponde a 180€ por
quinzena.
A ação dos jovens incidiu na sensibilização das populações para a preservação
da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, para além de efetuarem vigilância fixa, móvel, a pé ou em bicicleta,
bem como a inventariação e monitorização de áreas florestais ardidas. O programa que teve uma duração diária de 5
horas, entre as 8h00 e as 13h00, de segunda a domingo, desenrolou-se até ao
dia 29 de setembro.

O Programa de Voluntariado Jovem para
a Natureza e Florestas que decorreu no
concelho de Viana até dia 29 de setembro, foi alvo de uma reportagem da TVI.
A peça, que teve como pano de fundo a
Ermida de São Vicente, em Viana, permitiu dar a conhecer o trabalho efetua-
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do pelas jovens voluntárias, no âmbito
da preservação da natureza e florestas
através da sensibilização das populações, bem como da prevenção contra os
incêndios florestais e outras catástrofes
com impacto ambiental. Recorde-se que
a iniciativa, destinada a jovens entre os
18 e os 30 anos, incluiu uma bolsa diária

Por uma questão de segurança dos jovens voluntários, as vigilâncias foram
efetuadas em pares, tendo sido asseguradas todas as regras e normas em vigor
da Direção-Geral da Saúde, tais como a
distância de segurança, a utilização de
máscaras e higienização de equipamentos.

CULTURA

Município e Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas
assinam acordo de cedência
O Município de Viana e a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas celebraram um
acordo tendo em vista a cedência definitiva do arquivo da extinta Câmara de
Alcáçovas para posse da Autarquia, de
modo a preservar a integridade física da
documentação.

(limpeza, organização, inventariação e
atribuição de cotas) por um técnico superior em arquivística, bem como a sua
disponibilização online, nomeadamente
na base de dados do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedade da
Universidade de Évora.

Mediante este acordo, a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas irá assegurar
o tratamento de toda a documentação

Ao Município de Viana caberá assegurar
o depósito do arquivo da extinta Câmara Municipal de Alcáçovas num espaço

municipal ou da freguesia de Alcáçovas,
a manutenção online do inventário e a
disponibilização de meios logísticos e
humanos para a consulta pública da documentação.
Recorde-se que a extinção dos Concelhos de Aguiar e Alcáçovas e das respetivas Câmaras, em 1836, conduziu à sua
integração, como freguesias, no concelho de Viana do Alentejo.

Município de Viana distinguido com menção honrosa

O Município de Viana do Alentejo foi distinguido com uma menção honrosa na
1ª edição do Prémio Autárquico “Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses – Holocausto, valores
universais, humanismo e justiça”, com o
espetáculo de ballet neoclássico “A última viagem”, da Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo.
A entrega do diploma, na categoria “Artes, património e outros domínios culturais”, teve lugar no dia 9 de novembro,
no Palácio Galveias, em Lisboa, numa

cerimónia que contou com as presenças
do ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Santos Silva, da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, da comissária do Programa “Nunca Esquecer”,
Marta Santos Pais, do chefe de Gabinete
do Presidente da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo, Eduardo Luciano, e
da professora Cristina Pechincha, em representação da Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo.
Organizado pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), anualmente,
este prémio consiste numa distinção honorífica, de âmbito nacional, e tem como
objetivo incentivar de forma continuada,
a adesão simbólica e material do país,
com um propósito centrado na valorização dos Direitos Humanos.
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Cante Alentejano saiu à rua no concelho de Viana
O Cante Alentejano fez-se ouvir, no passado dia 27 de novembro, no concelho
de Viana do Alentejo, por ocasião do
sétimo aniversário da sua classificação
como Património Cultural e Imaterial da
Humanidade.

Na iniciativa, promovida pelo Município
de Viana do Alentejo para celebrar esta
manifestação cultural, participaram sete
grupos corais do concelho: Grupo Coral
e Etnográfico de Viana do Alentejo, Gru-

22

boletim municipal | 111

po Coral Feminino de Viana do Alentejo,
Grupo Coral “Velha Guarda” de Viana
do Alentejo, Grupo Coral Feminino e Etnográfico Paz e Unidade de Alcáçovas,
Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas, Grupo Coral dos Trabalhadores
de Alcáçovas e Grupo Coral Juvenil dos
Trabalhadores de Alcáçovas.
Os grupos desfilaram em algumas artérias das três freguesias (Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo), junto aos

estabelecimentos comerciais, para fazer
o que mais gostam: entoar modas do
cancioneiro alentejano, depois de vários
meses sem qualquer atuação devido à
pandemia de Covid-19.
De salientar que o Município de Viana
do Alentejo, em 2013, classificou o Cante
Alentejano como Património de Interesse Municipal.

Fabrico de Chocalhos é
Património da Humanidade
há 6 anos
O fabrico de chocalhos celebrou, dia 1 de dezembro, o 6º aniversário como Património Cultural
Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela Unesco.
Com o objetivo de valorizar e promover esta manifestação cultural e os seus mestres chocalheiros, o Município tem patente ao público, no Paço
dos Henriques, em Alcáçovas, uma exposição permanente dedicada ao fabrico de chocalhos, que
ocupa o 1º piso do edifício, e a exposição “100
Chocalhos de Excelência, Gente Excelente”, na
sala de exposições temporárias, no rés-do-chão,
com 100 chocalhos assinados por personalidades
nacionais com uma dedicatória ao Alentejo.
Com uma forte tradição enraizada na freguesia de
Alcáçovas, torna-se cada vez mais urgente divulgar, transmitir e conservar esta herança cultural
para que não se perca no tempo.
Para assinalar esta data, no dia 23 de dezembro,
o Município de Viana irá proporcionou às crianças
que frequentam a Pausa Letiva do Natal, uma visita à fábrica Chocalhos Pardalinho, em Alcáçovas,
onde foi possível participar no fabrico desta arte,
no âmbito do workshop “Trabalhar por Cima do
Céu”.
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“A Vida em Palco II” de João Maria Ilhéu apresentado em Alcáçovas

Foi apresentado a 5 de setembro, na
Sociedade União Alcaçovense, o livro “A
Vida em Palco II”, de João Maria Ilhéu,
editado pelo Município com o apoio da
Junta de Freguesia de Alcáçovas e da Caixa Agrícola do Guadiana Interior.
A sessão contou com a presença de João
Maria Ilhéu, autor do livro, Cristina Ilhéu,
autora do prefácio, Nuno Grave, coorde-

nador da obra, Manuel Calado, presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas e
João Pereira, então vice-presidente da
Câmara Municipal de Viana.
O autarca realçou o apoio que o Município tem dado na área da cultura com o
intuito de “valorizar os nossos autores, a
nossa história e deixar um exemplo para
que muitos possam seguir esta prática
não só da escrita, mas também de outras
áreas importantes para a vida do nosso
concelho”. É “uma justa homenagem ao
homem cuja vida esteve sempre ligada
ao teatro e à Sociedade União Alcaçovense e a quem a sociedade e a nossa
terra deve muito”, referiu.
Já o presidente da Junta de Freguesia de
Alcáçovas, Manuel Calado, teceu elogios
às obras de João Maria Ilhéu, bem como
à “capacidade que demonstra ter perante a sociedade”.
João Maria Ilhéu, ator e encenador, estreou-se no teatro “a sério” em 1972,
tendo sido influenciado pela literatura
de Bernardo Santareno, de quem encenou “duas ou três peças”, como revelou

Helena Calvet expõe no Castelo de Viana do Alentejo
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Foi inaugurada no passado dia 22 de outubro, no Castelo de Viana do Alentejo, a
exposição “da Serenidade dos Vegetais”
de Helena Calvet.
O projeto expositivo, desenvolvido por
Helena Calvet é organizado pela Câmara
Municipal de Viana do Alentejo, com o
apoio da Direção Regional de Cultura do
Alentejo e da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo. Numa clara abordagem à
natureza, a exposição é constituída, entre outras, por peças de cerâmica, deseboletim municipal | 111

nhos e algumas árvores juvenis.
Natural de Lisboa, onde nasceu em 1958,
Helena Calvet é licenciada em Artes Visuais/Escultura, pela Universidade de Évora e frequentou o Curso de Têxteis da Escola Artística António Arroio. Professora
de Educação Visual/Educação Tecnológica/Expressão Plástica desde 1980, Helena Calvet que vive em Viana do Alentejo,
expõe individualmente e coletivamente
desde o ano 2000. Esta não é a primeira
vez que expõe no Castelo de Viana, já em

durante a apresentação do seu mais
recente livro. O autor do livro realçou a
“sensibilidade da Câmara na valorização
da cultura no concelho dando a conhecer cá dentro e lá fora o que temos, o
que somos e o que sabemos fazer”.
Presente esteve também Cristina Ilhéu,
sobrinha do autor, que garantiu “ser uma
sortuda” por ter acesso às peças “em primeira mão”. “Quando ensaiávamos uma
peça já conhecia alguns dos enredos”,
revelou, acrescentando que João Maria
Ilhéu deixa às novas gerações “a paixão
pelo teatro e a riqueza cultural”.
Para Nuno Grave, coordenador da obra,
este livro “constituí um excelente contributo para o teatro na vila de Alcáçovas”,
para além de ser, também, um “agradecimento a todos aqueles que, de forma
voluntária, dinamizaram esta arte”, enriquecendo a identidade e a história locais.
O livro está disponível para venda nos
Postos de Turismo do Concelho.

2014 inaugurou a exposição de desenho
e fotografia “Pedreira dos Sons, outros
olhares, outra(s) vida(s)” em conjunto
com Carlos Marques. Presentemente é
membro dos corpos gerentes da Associação Pó De Vir A Ser (Centro de Escultura
em Pedra – Évora).
A última exposição do ciclo de exposições temporárias da Igreja da Misericórdia deste ano pode ser apreciada até
dia 31 de dezembro, entre as 9h30 e as
13h00 e das 14h00 às 17h30.

- No dia 18 de setembro, a biblioteca de
Viana recebeu a “Oficina como nasce
um livro”, dinamizada por Marina Palácio. Com esta atividade pretendeu-se
elucidar as famílias participantes sobre
o percurso que um livro tem até chegar
às nossas mãos. Foi uma oficina sobre os
diversos processos criativos e técnicos
desenvolvidos nos livros!
- No dia 2 de outubro, recebemos mais
uma sessão de “Yoga com histórias” dinamizada por Raquel Shakti. Esta sessão
teve como objetivos:
• Promover a comunicação entre pais e
filhos;
• Fomentar a autoconfiança, a auto-observação e a autodisciplina da criança;
• Promover a concentração, escuta ativa
e relaxamento da criança;
• Aprender a conviver, a ser e a estar;
• Promover as relações e a comunicação
não violenta.
- No dia 26 de outubro, foi a vez do polo
da biblioteca de Aguiar receber a oficina
“Uma família de emoções” dinamizada
pela AVOAR.
Dirigida a famílias, esta oficina pretendeu contribuir para o desenvolvimento
emocional e social das crianças e adultos, através da exploração de livros e atividades práticas.
- No dia 6 de novembro, o polo da biblioteca de Alcáçovas, recebeu a “Oficina
das árvores e dos avós” dinamizada por
Marina Palácio. Uma oficina de Árvores,
Escrita Criativa, Ilustração, Identidade e
Memória!
- No dia 13 de novembro, teve lugar no
polo da biblioteca de Alcáçovas, a sessão
“Cidadãos online” dinamizada por Luís
Marques. Nesta sessão, foram efetuadas
a apresentação e demonstração de serviços online de apoio ao cidadão:
• Documentos Pessoais;
• Cidadania;
• Registo e notariado;
• Saúde;
• Emprego;

• Apoio Social;
• Finanças e Impostos;
• Serviços Municipais.

Notícias biblioteca

Yoga
No passado dia 13 de novembro, a biblioteca municipal de Viana recebeu mais
uma sessão de Yoga com histórias, dinamizada por Raquel Shatki.
Esta atividade, integrada no projeto “Ler
e crescer em família” promovido pela RIBAC – Rede Intermunicipal de Bibliotecas
do Alentejo Central, contou com a participação de pais e filhos.
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TURISMO

Participantes do Congresso Nacional de Informação Turística
visitaram o concelho de Viana
Os participantes do Congresso Nacional
de Informação Turística (CNIT), que se
realizou em Beja, visitaram o concelho
de Viana de Alentejo.
Os grupos constituídos por guias intérpretes, operadores turísticos, estudantes, docentes e investigadores na área
do turismo puderam conhecer algum pa-
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trimónio histórico do concelho. As visitas decorreram, em Alcáçovas, na Igreja
Matriz, Centro Histórico, Paço dos Henriques, Jardim e Capela das Conchas e
Fábrica dos Chocalhos Pardalinho, e em
Viana do Alentejo, no Santuário de Nossa Senhora D’Aires, Castelo, Olaria de Feliciano Agostinho e Núcleo Museológico.

Esta iniciativa, para além dos técnicos do
Município, contou ainda com a participação de Telmo Seco, da Fábrica da Igreja
Paroquial de Alcáçovas, João Mendes,
do Projeto Alcáçovas Outdoor Trails e
Raquel Seixas, investigadora da Universidade Nova de Lisboa.

Rota da Peregrinação a Nossa Senhora D’Aires
recebeu Festival de Caminhadas TransAlentejo

O concelho de Viana recebeu, no passado dia 21 de novembro, o Festival de Caminhadas TransAlentejo, onde esteve em
destaque, o percurso pedestre “Rota da
Peregrinação a Nossa Senhora D’Aires”.
Organizada pela Turismo do Alentejo
ERT, em colaboração com o Município
de Viana e o Alcáçovas Outdoor Trails, da
Associação dos Amigos de Alcáçovas, a
iniciativa promoveu o primeiro percurso
pedestre homologado em território concelhio e contou com 20 participantes.

Ao longo do percurso, com 9,1 kms, foi
dado a conhecer o património histórico, cultural e natural da vila de Viana
do Alentejo, nomeadamente o conjunto arquitetónico do Castelo de Viana, o
mármore verde das antigas pedreiras, a
olaria, bem como os Caminhos de Santiago e o barroco do Santuário de Nossa
Senhora D’Aires.

passeios pedestres do país, conta com
um total de 50 caminhadas gratuitas
pela região Alentejo.

Com o apoio do Turismo de Portugal,
este festival, considerado o maior de
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PROMOÇÃO DO
CONCELHO

Concelho de Viana com novo roteiro “GUARD&GUIDE”

O Município de Viana do Alentejo é um
dos 14 concelhos do Alentejo Central
que integra o Projeto “GUARD&GUIDE”,
promovido em parceria pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central –
CIMAC e a Guarda Nacional Republicana
(GNR), através do Comando Territorial
de Évora.
Na cerimónia de apresentação que decorreu no passado mês de agosto, nas
instalações da CIMAC, em Évora, estiveram presentes, para além do Comandante do Comando Territorial de Évora, Coronel Joaquim Vivas, os presidentes de
Câmara dos 14 concelhos que integram

a CIMAC, entre os quais o de Viana do
Alentejo.
O projeto prevê a criação de uma imagem de marca associando a GNR à valorização do património e dos recursos
endógenos do distrito de Évora e da região Alentejo, destacando a importância
da segurança no âmbito da preservação
patrimonial.
Único e inovador no seio das Forças de
Segurança nacionais e internacionais, o
projeto pretende efetuar a ligação entre
as áreas do turismo, segurança e património, estando integrado no “Programa
Turismo Seguro” da GNR.

O conjunto de mapas/roteiros com edição bilingue, foi elaborado por uma
equipa constituída por membros do Comando Territorial de Évora da GNR e da
Universidade de Évora, com a participação das autarquias.
Para além da criação dos mapas/roteiros
para cada concelho, o projeto prevê ainda a formação de militares da GNR nas
áreas de história, património, arqueologia, turismo e ambiente.
Os roteiros “GUARD&GUIDE” vão estar
disponíveis nos Postos Territoriais e nos
Postos de Turismo de cada concelho.

Património material do concelho de Viana em nova coleção de postais

trimónio imaterial, lançada no início deste ano, em formato papel, ainda muito
procurado por colecionadores, com o intuito de partilhar a identidade, a história
e dar a conhecer o património concelhio.
A coleção poderá ser adquirida nos Postos de Turismo de Alcáçovas (Paço dos
Henriques) e de Viana do Alentejo (Castelo).

O Município de Viana editou mais uma
coleção de 12 postais que retrata, desta
feita, o património material do concelho,
nomeadamente monumentos, da autoria do fotógrafo Jerónimo Heitor Coelho,
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cujo trabalho tem merecido inúmeras
distinções nos últimos anos.
Esta edição integra um projeto que inclui
também a coleção de postais sobre o pa-
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ESPAÇO À
MEMÓRIA
Senhores de Alcáçovas (séculos XIII-XV)
A conquista cristã dos territórios sob ocupação muçulmana, no
espaço que hoje compõe Portugal, terminou em 1249, quando
o rei D. Afonso III alcançou a tomada definitiva de Faro. Mas
a povoação de Alcáçovas terá passado para a mãos dos reis
de Portugal ainda na segunda metade do século XII, provavelmente aquando da conquista de Évora em 1165.
Na sequência dessa ocupação era necessário promover o povoamento, a defesa e o desenvolvimento económico dos territórios conquistados, bem como a organização diocesana e
paroquial. Assim, os reis socorreram-se das ordens religiosas
militares, dos bispos e dos nobres para alcançar esses objetivos. Houve, pois, uma senhorialização de muitos espaços, que
foram doados pela Coroa a outras entidades, para que as regessem e defendessem.
Desse modo, Alcáçovas terá entrado na posse do bispo de Évora, uma vez que, em 1258, o prelado – D. Martinho – e o deão
e o cabido da mesma cidade, concederam o primeiro foral a
Santa Maria de Alcáçovas. Documento normativo que estabe
lecia os contornos das relações entre os homens da localidade
e destes com essa autoridade superior que era o bispo, no que
tocava a direitos e deveres, nomeadamente o pagamento de
determinados tributos e coimas. O diploma tinha como fim,
precisamente, promover o povoamento e o desenvolvimento
da localidade. Contudo, em 1271, o rei D. Afonso III retirou Alcáçovas do usufruto do bispo de Évora e incorporou a vila nos
bens da Coroa.
No termo do concelho existia também um território com autonomia jurisdicional: o reguengo1 ou julgado2 de Alcalá, que
foi aforado por D. Dinis, em 1283, a todos os que estivessem
interessados, para que fosse cultivado.
No entanto, por volta de 1355, Alcáçovas foi uma das terras dadas em dote á infanta D. Maria, filha mais velha do rei D. Pedro
I e da rainha D. Constança, por ocasião do seu casamento com
o infante D. Fernando de Aragão.
Um outro retorno à Coroa justifica que, em abril 1384, tenha
sido confirmada, por D. João, Mestre de Avis e regente de Por1- Reguengo era a qualificação jurisdicional que possuíam os lugares dependentes diretamente da autoridade do rei, ou seja, terras cujo senhor era o próprio
rei.
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2 - Ser jurisdicionalmente classificado como julgado significa que tinha justiças
próprias, isto é, eram os que aí viviam que elegiam os juízes que julgavam as
suas causas, e nele não podiam entrar outros magistrados régios ou senhoriais.
Todavia, pelo menos em época em que já estava sob o domínio dos Henriques,
era o senhor da vila quem confirmava os que assim eram eleitos para que pudessem exercer a sua jurisdição. Na prática, tratava-se de um território que,
embora nas imediações da vila, sobre ele a câmara de Alcáçovas não tinha qualquer intervenção.
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Foral de Alcáçovas dado pelo bispo de Évora em 1258
Arquivo Nacional Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n.º 453

tugal (futuro rei D. João I), a mercê da vila de Alcáçovas a Fernão
Gonçalves de Sousa, escudeiro fidalgo, feito cavaleiro pelo rei D.
Fernando. Assim, o concelho de Alcáçovas teria de pagar àquele
as rendas e os direitos de lugar, como D. João as havia tido no
tempo do rei D. Fernando.
Todavia, desavenças entre D. João e aquele agraciado, determinaram que em agosto de 1384 o Mestre de Avis concedesse a
Afonso Pires, dito da Charneca, morador em Lisboa, a tença3 de
todo o pão4 que a coroa haveria de receber em Alcáçovas e seu
termo. E, logo no mês seguinte, Afonso Pires recebeu uma carta
do Mestre de Avis, para tomar posse da vila de Alcáçovas, como
recompensa pelos serviços prestados.
Por morte daquele, o rei D. João I concedeu a vila de Alcáçovas, em 1387, a Antão Vasques, morador em Lisboa. Contudo,
pensa-se que este nunca a possuiu. E em 1392, aquele mesmo
soberano reconheceu o bispo de Coimbra, D. Martinho Pires,
dito da Charneca, como único e legítimo herdeiro de seu irmão,
Afonso Pires, atrás citado, e declarou-o como legítimo senhor
da vila de Alcáçovas.
Já em 1433, o rei D. João I doou a vila de Alcáçovas, com os seus
reguengos e direitos, a D. Álvaro Pires de Castro, que também
foi alcaide-mor da vila.
Em algum outro momento a localidade deve ter revertido para
a Coroa, pois o rei D. Duarte doou o senhorio e as jurisdições
das Alcáçovas a D. Fernando Henriques (n.1407- f.1452) para
honra de sua casa, bem como as jurisdições e direitos reais do
reguengo ou julgado de Alcalá, em reconhecimento dos laços
de parentesco que tinha com o rei de Portugal. Aquele tornouse, assim, o 1º Senhor de Alcáçovas da Casa dos Henriques. Mas
3 - Pensão dada por remuneração de serviços.
4 - Cereal.

a carta de mercê só seria passada depois da morte do rei em
1439, já no reinado de D. Afonso V.
Devido à morte do 1º Senhor de Alcáçovas, em 1452, o rei D.
Afonso V fez mercê a D. Branca de Melo, esposa de D. Fernando
Henriques, do senhorio das Alcáçovas, em 1453, com todas as
suas rendas e pertences.
Contudo, em 1459, D. Afonso V doou o senhorio de Alcáçovas,
com direitos e jurisdições, a D. João, segundo filho do segundo
duque de Bragança, e futuro Marquês de Montemor-o-Novo,
exceto o reguengo de Alcalá, que só haveria por morte de D.
Branca. Era então o herdeiro da Casa dos senhores de Alcáçovas, D. Henrique Henriques.
Foi D. João de Bragança quem mandou fazer os paços do concelho da vila, à época, e a audiência, ou seja, a sala do tribunal,
que integraria esse mesmo espaço, pois as câmaras tinham então poderes judiciais. O local escolhido foi no sítio do açougue,
que foi mudado para outro espaço.
D. João de Bragança seria senhor da vila até 1483, mas, neste
ano, foi condenado por traição por estar envolvido na cons
piração do seu irmão contra o rei D. João II, e a mercê foi-lhe
retirada. D. Henrique Henriques assumiu então o senhorio de
Alcáçovas, com todas as suas rendas e jurisdições, concedido
por D. João II. Os Henriques continuariam, a partir daí, a ter a
jurisdição sobre Alcáçovas durante séculos.
Fátima Farrica
Historiadora e Arquivista
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Fátima Farrica apresentou livro junto ao Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires

conhecer-nos melhor enquanto comunidade, e conhecer a nossa identidade que é
única e nos distingue de todos os outros”.

No passado dia 28 de agosto, pelas 19h00,
foi apresentado junto ao Santuário de N.ª
Sr.ª D’Aires, o livro “Viana do Alentejo, Alcáçovas e Aguiar nas memórias paroquiais
de 1758”, de Fátima Farrica, com chancela
da Caleidoscópio e edição do Município de
Viana.
Transmitida em direto no facebook do
Município, a sessão contou, para além da
autora, Fátima Farrica, com a presença de
Fernanda Olival, da Universidade de Évora,
Bengalinha Pinto, então presidente da Câ-

mara Municipal de Viana do Alentejo e Jorge Ferreira, da Editora Caleidoscópio.
Nos últimos 12 anos, o Município de Viana tem apostado forte no apoio à edição
literária no concelho, uma vez que, “não
haviam muitas publicações no seu espólio”,
como refere Bengalinha Pinto, que garante
que o executivo procurou “reforçar e deixar
para as gerações futuras, todos estes elementos e testemunhos”. O autarca avança
que esta publicação ”constituirá mais um
elemento para que, no futuro, possamos

O livro que vem assinalar os 270 anos sobre
a criação oficial da Feira D’Aires, foi apresentado nas imediações do Santuário de
N.ª Sr.ª D’Aires, facto que não foi por acaso.
Fátima Farrica revelou que as memórias paroquiais de 1758 foram “redigidas enquanto o Santuário estava a ser construído, no
século XVIII”. Outra das razões prende-se
com o facto das “memórias paroquiais que
foram um interrogatório régio, terem sido
respondidas pelo pároco da época porque
eram eles que melhor conheciam as localidades e sabiam ler e escrever”.
De salientar que a obra dá a conhecer as
memórias paroquiais das três localidades
que são hoje freguesias do concelho de Viana e que, em 1758, constituíam três concelhos autónomos.
O livro está disponível para venda ao público nos Postos de Turismo do Concelho, em
Viana do Alentejo, no Castelo, e em Alcáçovas, no Paço dos Henriques.
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SAÚDE

Unidade de Cuidados na Comunidade no Mês Sénior 2021
A UCC de Viana do Alentejo é parceira
da Câmara Municipal no projecto “Clube
de Saúde“ desde 2010. Durante a pandemia, os utentes não puderam ter aulas
presenciais, pelo que fizeram o trabalho
de casa através de uma Dinâmica que
proporcionava acompanhamento dos
técnicos à distância.

Pelas imagens da Revista de Acompa
nhamento Individual, os utentes eram
incentivados a fazer exercício físico e
caminhadas, durante cerca de 150 minutos semanais, (recomendado pela DGS)
elaboradas pelos técnicos de desporto
da Câmara, nomeadamente pelo professor Luís Branco.
Finalmente, no dia 20 de Outubro e incluída no Mês Sénior 2021, foi feita uma
sessão de abertura do CSS no cine teatro
de Viana do Alentejo com os utentes das
3 freguesias do concelho e contou com
a presença do senhor presidente da Câmara Luís Miguel.
Após as intervenções da Dra. Vânia
Loureiro, professora no Instituto Politécnico de Beja responsável pelo projecto
UP Again Sénior, que abrange os utentes
do CSS, e que elogiou o projecto por ter
recebido 2 distinções: “Intervenção Co
vid-19 do Ano” e “Certificado de Qualidade”; o professor Luís Branco falou do
Plano de Atividades para a temporada
2021/22.

Após a apresentação do Clube de Saúde
Sénior, deu-se início à sessão de promoção da saúde denominada “Combate
à Osteoporose”, apresentada pelas enfermeiras estagiárias Beatriz Sena e Marta Borges sob a supervisão da enfermeira
especialista Celeste Gomes.

Nesta sessão foi explicado o conceito de
Osteoporose, identificadas 3 medidas de
combater a doença e 3 alimentos que
ajudam na prevenção da mesma.
Este dia Sénior terminou com uma
sessão de exercício físico elaborada pelos técnicos de desporto da Câmara, Luís
Branco e Tiago Cardoso. De salientar que
os utentes do Clube de Saúde Sénior fi
caram bastante satisfeitos e emocionados com esta dinâmica, pelo convívio
com amigos que não viam há muito tempo e por voltarem a fazer aquilo que mais
gostam: manterem-se ativos através do
exercício físico.

UCC de Viana do Alentejo
Enfª Celeste Patinhas

Referências Bibliográficas:
- Direção-Geral da Saúde [DGS] (2016).A Saúde
dos Portugueses 2016. Lisboa. Direção-Geral da
Saúde. ISSN: 2183-5888

Unidade de Cuidados na Comunidade | Centro de Saúde de Viana do Alentejo
Tel.: 266 930 050 | Tm: 969 352 804 | e-mail: marilia.rasquinho@alentejocentral2.min-saude.pt
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª das 9h00 às 20h | Sábados, Domingos e Feriados 8h00 às 14h00
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Gente rija – Bairros saudáveis
O Município de Viana do Alentejo é,
desde outubro de 2021, entidade parceira da Terras Dentro – Associação
para o Desenvolvimento Integrado e do
Agrupamento de Centros de Saúde do
Alentejo Central, no âmbito do projeto
GENTE RIJA, financiado pelo Programa
Bairros Saudáveis com fundos do Plano
de Recuperação e Resiliência/República
Portuguesa.
O projeto GENTE RIJA, foi criado em
parceria com entidades do concelho de
Viana do Alentejo e a sua intervenção irá
abranger as 3 freguesias do concelho.
Nesta perspetiva o projeto prevê integrar na sua intervenção diversas áreas
chave tais como a promoção da saúde
e bem-estar em detrimento do combate
à doença, a promoção do exercício e da
prática desportiva, promover as acessibilidades (física e digital) e a mobilidade
através da identificação de obstáculos/
barreiras no espaço privado e diagnóstico de barreiras/obstáculos no espaço
público.
Tem como público alvo maioritariamente
a população sénior, mas todas as atividades são de abrangência intergeracional e
comunitária, ou seja, toda a comunidade
será chamada a participar nas ações desenvolvidas.
Este projeto tem como objetivo geral
valorizar de forma integrada o concelho
através do seu potencial no que respeita ao património histórico, cultural, religioso e paisagístico, aliado à prática e
promoção da saúde pelo exercício físico
preservando e valorizando o vasto co-

nhecimento dos seniores do concelho
como património local.
O GENTE RIJA terá a duração de 12 meses e é desenvolvido por uma equipa
multidisciplinar composta por técnicos
da Terras Dentro e do Municipio de Viana do Alentejo que, em conjunto, irão
desenvolver as seguintes atividades:
1) OLHÁ LADEIRA
Prevê-se elaborar 2 diagnósticos /levantamentos de necessidades:
a) levantamento de necessidades de
intervenção para melhorar acessibilidades/eliminar obstáculos em espaços públicos;
b) identificação de percursos pedonais
e/ou ciclovias (em cada uma das freguesias) com o objetivo de estimular a
prática de exercício físico em segurança,
complementar à identificação de rotas/
percursos de interesse patrimonial/local
que valorize e potencie a descoberta do
património local.

de recursos humanos especializados na
área, elaborar diagnósticos de avaliação
das casas das/os participantes
4) INTERGERACIONALIDADE EU CUIDO
Organização de ações comemorativas
de datas emblemáticas promotoras da
intergeracionalidade e que envolvam a
participação de pais, filhos, netos, avós,
famílias e comunidade em geral.
5) GINGABIKE
Aquisição e disponibilização de bicicletas
(elétricas e não elétricas) à comunidade para potenciar a prática de exercício
físico, o acesso e mobilidade ao centro
de cada uma das freguesias e o convívio entre os seus utilizadores. Servirá de
âncora para a realização de atividades
diversas de âmbito desportivo, social e
ambiental, potenciando a valorização de
património (material e imaterial) local e
dos centros.

2) SÉNIOR 4G
Prevê o reforço e complemento das atividades realizadas no âmbito do Clube
de Saúde + (CSS) e Universidade Popular (UP). Prevê-se a aquisição de tablets,
pedómetros e medidores de tensão, potenciando as ações e acompanhamento/
proximidade do sénior a estas atividades
(agora em stand by). Reforço de ações de
sensibilização diversas Covid-19, medição de tensão arterial, e outras (prevenção na área da saúde).
3) OLHÓ POIAL
Esta ação prevê a prevenção de quedas
na pessoa sénior: com a colaboração
boletim municipal | 111
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Serviço Municipal de Veterinária
Município continua a esterilizar “gatos de rua”
O Município de Viana do Alentejo conti
nua com o Programa CED (Capturar – Esterilizar – Devolver) em colónias de gatos
silvestres, como forma, entre outros aspetos, de controlo da população destes
animais.
No ano em curso foram realizadas cerca
de 80 esterilizações de felídios errantes
no ambito do CED.
Para além dos benefícios em termos de
saúde pública e do bem-estar animal, a
esterilização visa reduzir o número de
nascimentos descontrolados. Assim, as
esterilizações realizadas até ao momento evitaram inúmeras ninhadas indesejadas.

C

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 (chip), 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 va
cina antirrábica, identificação eletrónica
e desparasitados.

E

capturar

esterilizar

O “Leva-me contigo” é um projeto da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo
que visa promover a adoção responsá
vel dos cães que estão no Canil Munici-

pal, semeando também o respeito pelos
Direitos dos Animais.

D
devolver

Conheça alguns dos nossos amigos na
página do Facebook do projeto “Levame contigo”.

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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Classe de Dança apresenta espetáculo “Despertar”

ASSOCIATIVISMO

A Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo apresentou, no
passado dia 19 de setembro, no Cineteatro Vianense, o espetáculo de dança
“Despertar”.
O espetáculo, que contou com o apoio
do Município de Viana, teve a participação especial de Miguel Pão-Mole, Dinis
Maxi, Manuel Pão-Mole, Beatriz Pereira,
Helena Torrão e Arturo Cruz de Anda.

Festival de Flamenco no Cineteatro Vianense
O Grupo de Amigas Trianeras do Alentejo/ Las Trianeras Sevilhanas Y Flamenco
promoveu no passado dia 9 de outubro,
o I Festival de Flamenco, no Cineteatro
Vianense.
Para além de Las Trianeras, participaram
no festival os grupos Corazon Flamenco, Sabor Flamenco, Classe de Dança da
ACRA, Sevilhanas Rocieras de Alcochete
e Companhia de Triana.
O I Festival de Flamenco contou ainda
com a participação especial de “Los Tiburones”.

Cineteatro Vianense é palco do espetáculo “Tradição + Jovem”
No passado dia 10 de outubro, a Secção
Jovem do Grupo Coral e Etnográfico de
Viana do Alentejo promoveu, no Cineteatro Vianense, o espetáculo “Tradição +
Jovem”.
Participaram no espetáculo Las Trianeras, a Classe de Dança da Associação
Equestre de Viana do Alentejo, Milene
Pratas, o Grupo Coral Juvenil de Alcáçovas e Rodrigo Aleixo.
A iniciativa contou com o apoio do Município de Viana do Alentejo e da Junta de
Freguesia local.
boletim municipal | 111
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Associação de Cidadania para a Saúde e Ambiente

Foi criada em 2020 com o propósito de abordar a cidadania, a saúde e o
ambiente, questões que estão, cada vez mais, na ordem do dia.
A ACSA – Associação de Cidadania para a Saúde e Ambiente pretende segundo o seu presidente, desenvolver as suas atividades numa “perspetiva
geracional”.
Face às alterações climáticas, Joaquim Merca considera que “cada um de
nós tem as ferramentas para poder atuar” de forma consciente. Já no
que diz respeito à saúde, lamenta os constrangimentos que a população
do concelho enfrenta, nomeadamente “a falta de médicos”, um problema
que se estende também “ao atendimento e à assistência”.

Boletim Municipal – A Associação de
Cidadania para a Saúde e Ambiente foi
criada a 16 de fevereiro de 2020. Com
que objetivos?
Joaquim Merca – São três os objetivos
que estão na origem da criação da associação, o ambiente, a saúde e a cidadania.
E é, nesta base, que temos desenvolvido
a nossa atividade dentro das circunstâncias que estamos a viver. Temos uma
perspetiva geracional para a associação,
dado que as questões da cidadania, da
saúde e do ambiente atravessam várias
gerações. O nosso objetivo é trabalhar
com todas as instituições/entidades, no
sentido de abranger um maior número
de pessoas. Mas, é evidente, que este
trabalho querer meios e financiamento,
tendo a associação, até ao momento, recebido apenas apoio do Município.
A criação deste projeto surgiu durante as
conversas de saúde com o Dr. º Augusto
Brito, no âmbito da Universidade Sénior. E, a partir daí, desenvolvemos duas
marchas da saúde, em Alcáçovas, com o
apoio da Câmara e da Universidade Sénior, que trouxeram as pessoas para as
ruas e juntaram várias gerações, desde
as crianças do jardim de infância aos
utentes da Santa Casa da Misericórdia.
B. M. – Considera que a associação veio
ocupar um espaço, no nosso concelho,
que não existia?
J. M. – Eu considero que sim, porque,
quando lançámos o projeto ainda não
havia uma lei que dá poderes para atuar
mos junto de todas as entidades da
saúde quer no SNS, quer no setor privado. Oficialmente, somos representantes
de todas as pessoas com ou sem doença e, com base nessa lei, cumprindo as
suas normas, somos parceiros de todas
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as entidades no âmbito da saúde a nível
concelhio, regional e nacional. O que a
lei diz é que representamos todas as pessoas na área da saúde e todas as políticas
associadas à saúde.
Como o ambiente está associado às
questões de política da saúde, é nossa
preocupação desenvolvermos um trabalho em torno do ambiente. O que nos
preocupa, neste momento, aliado às alterações climáticas, são os problemas
dos nossos solos, das produções superintensivas que já estão instaladas no nosso
concelho.
B. M. – As alterações climáticas são um
dos temas que estão na ordem do dia.
Considera que temos todas as ferramentas necessárias para o exercício de
uma cidadania consciente face às pro
blemáticas ambientais?
J. M. – Penso que cada um de nós tem
as ferramentas para poder atuar. Temos
que ter esse poder para exercer uma
cidadania consciente. E ninguém pode
ficar de fora dessa luta a fim de contrariar as perspetivas do capital e do poder
económico que não olham a meios para
atingir os fins, que são os lucros. Até
porque os governos estão submetidos
ao poder económico e não têm a coragem política para contrariar os objetivos desse poder. Por isso, é preciso, de
facto, uma cidadania consciente, ativa
e participativa que se preocupe com
estes problemas. E o que nós temos é
uma cidadania atrofiada pelos interesses
económicos.
B. M. – Na sua opinião, o que cada um
de nós deve fazer para haver uma mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente?

J. M. – Em primeiro lugar é a literacia.
Temos que criar condições, em conjunto
com todos os responsáveis das Câmaras
Municipais, Juntas de Freguesia e associações, para desenvolver mecanismos
de consciencialização assentes na verdade.
B. M. – É preciso informar as pessoas
com clareza…
J. M. – Exatamente. O que o poder
económico pretende é levar as pessoas
ao consumismo. Nós queremos contrariar isso e criar uma sociedade mais
inclusiva e coletiva. Pretendemos levar as pessoas a participar e a ter mais
consciência, esta preocupação tem que
começar em cada um de nós. Este é o
problema crucial para se transformar as
sociedades, porque se não houver uma
cidadania consciente, conhecedora e interventiva, torna-se difícil mudar o rumo
das coisas e alterar os comportamentos.
B. M. – As alterações climáticas, a pouca
precipitação e secas mais prolongadas
contribuem para a escassez de água e
para a degradação dos solos … A utilização dos solos é também uma preocupação da associação…
J. M. – Claro que sim. Enquanto os cientistas dizem que cada vez vamos ter
menos água e verões mais prolongados, estamos a utilizar ainda mais água.
Esta situação não tem sentido nenhum.
Porque é que isto acontece? Porque é
que estamos em contraciclo? É preciso
ver os interesses económicos que falam
mais alto. A associação faz parte de um
movimento a nível regional em defesa
do Alentejo, que inclui o Alentejo Vivo e
uma associação que está a ser criada em
Montemor-o-Novo, com o objetivo de

pressionar o ministro da agricultura, o
governo e as autarquias para tentar travar esta situação e alterar o paradigma
da agricultura. Porque se não criarmos
uma agricultura biológica e amiga do ambiente, com recursos mais controlados
sobre a água, então, não há volta a dar.
O problema não é a falta de informação,
é a falta de ação a todos os níveis.
B. M. – Para além das preocupações ambientais, a saúde é outra das vertentes
da associação. No concelho existem
alguns constrangimentos na área da
saúde. Quais são as principais dificuldades encontradas pela população?
J. M. – São muitos os constrangimentos
que a população do concelho enfrenta.
Enquanto associação fizemos um questionário a uma percentagem da população das três freguesias, que vai permitir perceber a realidade do concelho.
Os dados estão a ser trabalhados por um
perito que já nos disponibilizou alguma
informação. E esta é a ferramenta que
vai permitir reivindicar melhores condições em termos de saúde para o concelho que, neste momento, está uma
calamidade. A falta de médicos e recursos é um dos principais problemas, que
se estendem também ao atendimento e
à assistência. Por exemplo, em Alcáçovas
e em Aguiar, a maior parte dos dias não
temos médicos, não temos enfermeiros,
não temos auxiliares. Os utentes para
fazerem o penso têm que se deslocar a
Viana e não têm condições. E a situação
agravou-se com a pandemia. Todavia,
não podemos acomodar-nos às dificuldades, temos que tentar resolver a situação o mais rápido possível.
Sabemos que a maioria dos médicos não
quer vir para o interior, situação que de-

riva do despovoamento que aconteceu
ao longo de décadas, porque as pessoas querem e merecem melhores condições de vida. E o nosso Alentejo nunca
proporcionou essas condições de vida,
levando a população a sair, nomeadamente para as cinturas industriais e para
o estrangeiro, agravada ainda com a falta
de investimento e de alternativas.
Outro problema que se verifica é a formação dos médicos. Com a construção
do novo hospital em Évora, vamos ver se
será criado um hospital universitário que
não há no Alentejo. Para a sua formação
os alunos têm que se deslocar para os
grandes centros, onde acabam por ficar
não regressando às origens.

é tão prioritário como a saúde e o que
pretendemos é travar o crescimento das
superintensivas no nosso concelho. É urgente criar outra perspetiva de agricultura em que os pequenos e médios agricultores possam produzir alimentos e
canalizá-los para as grandes superfícies,
possibilitando, assim, aos consumidores,
outras alternativas.

B. M. – O que pretendem fazer quando
tiverem os resultados definitivos deste
inquérito?
J. M. – Para além da publicação dos dados oficiais do inquérito que permitem
aferir as dificuldades e necessidades
da população, vamos, também, pedir
audiências aos ACES, à ARS e, se for
necessário, falar com os grupos parlamentares, ir à Assembleia da República
e ao Ministério da Saúde.
B. M. – A Associação tem sede própria?
J. M. – Esta é a sede oficial que temos,
mas pretendemos umas instalações mais
condignas com os nossos objetivos e
para que possamos receber outras entidades, os associados e desenvolver algumas atividades.
B. M. – Quais os projetos que gostaria
de ver concretizados no futuro?
J. M. – O que pretendíamos ver resolvido
mais rápido são os problemas da saúde
no concelho. O problema do ambiente

Fundação: 16 de fevereiro de 2020
Sócios: 100
Quota: 0,50 €
Morada: Rua José Barahona Fragoso e
Mira, 13 7090-060 Alcáçovas
Telemóvel: 911 115 555
Email: acsaambiente@gmail.com
boletim municipal | 111

37

JUNTA DE FREGUESIA DE

AGUIAR

Caros e Caras munícipes do
concelho de Viana do Alentejo
Caros e Caras munícipes da
Freguesia de Aguiar
A 18 de outubro de 2021 o atual exe
cutivo da Junta de Freguesia de Aguiar
tomou posse. Iniciamos, desde logo, o
trabalho autárquico, pois assumimos
com os aguiarenses um compromisso e
de forma alguma queremos defraudar a
confiança em nós depositada nas últimas
eleições autárquicas.

Fizemos questão de reunir com as associações da freguesia, no sentido de unir
esforços para apoiar estas entidades e
assim promover as suas atividades, potenciando o seu desenvolvimento.

Na área da saúde, a Junta de Freguesia
de Aguiar, representada pela sua presidente, reuniu no passado dia 28 de outubro, com a diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo
Central, Dra. Maria do Céu Canhão, juntamente com a Exma. Sra. vice-presidente da Câmara Municipal de Viana do
Alentejo, Paula Neves, e o presidente e
tesoureiro da Junta de Freguesia de Alcáçovas, Frederico de Carvalho e Mário
Grave. Nesta reunião, ficou expressa a
preocupação da Junta de Freguesia de
Aguiar com a falta de recursos médicos
que tanta falta está a fazer à nossa população. Apesar de compreendermos que
há falta de médicos na especialidade de
medicina geral e familiar, esta é uma luta
que não iremos abandonar.

Como a educação é uma das nossas
principais preocupações reunimos com

No passado dia 13 de novembro, fizemos
o nosso já habitual magusto, que muito

Neste tempo, ainda que curto, de traba
lho e empenho, começamos com uma
reunião com os funcionários da freguesia no sentido de delinearmos métodos
de trabalho, para que a gestão das tarefas seja mais eficaz.
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a professora e educadora de infância da
Escola Básica de Aguiar no sentido de
aumentar o apoio dado pela Junta de
Freguesia bem como desenvolver atividades com e para as crianças incluindo a
nossa comunidade.
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prazer nos dá, pelo espaço de convívio e
alegria que proporcionou a quem quis ir
provar as castanhas oferecidas pela Junta de Freguesia.
Neste primeiro boletim municipal com o
novo executivo autárquico, importa aqui
salientar todo apoio que a Câmara Municipal de Viana do Alentejo tem demons
trado para com a Junta de Freguesia de
Aguiar, desde o início de funções. Esta
atitude é clara que há preocupação com
a nossa freguesia e que só em estreita
colaboração podemos desenvolver e
melhorar a nossa freguesia.
A Junta de Freguesia de Aguiar deseja a
todos um Santo e Feliz Natal!
A Presidente da Junta de Freguesia de
Aguiar
Rosinda Gaio

Fotos: Junta de Freguesia de Aguiar

JUNTA DE FREGUESIA DE

ALCÁÇOVAS

Na sequência das eleições autárquicas do
passado dia 26 de setembro, a Junta de
Freguesia de Alcáçovas viu o seu executivo
alterado para o mandato 2021-2025, passando a ser constituído da seguinte forma:
• Frederico Carvalho (VIVA – coligação PPD/
PSD.CDS-PP), presidente;
• Bárbara Matadinho (VIVA – coligação
PPD/PSD.CDS-PP), secretária;
• Mário Grave (CDU), tesoureiro.
Desde a tomada de posse, ocorrida a 8 de
outubro, o Executivo já encetou diversos
contactos e realizou algumas reuniões com
Associações Locais com o objetivo de, por
um lado, dar a conhecer a nova equipa que
lidera a Junta de Freguesia, e por outro ficar a conhecer melhor o seu curriculum,
bem como de conhecer as suas aspirações
e desafios futuros. No dia 25 de outubro,
o Executivo da Freguesia de Alcáçovas
reuniu-se com a Comissão de Utentes do
Posto de Saúde de Alcáçovas e com a ACSA
- Associação Cidadania, Saúde e Ambiente.
Confirmámos em ambas as entidades os
constrangimentos que se verificam na Extensão de Saúde de Alcáçovas, bem como
dificuldades operacionais gritantes, nomeadamente através da desadequação das
instalações e da insuficiente e inadequada
equipa de recursos humanos, seja médica
seja técnica/operacional. O nosso comprometimento, face à irresponsabilidade legal
que temos perante esta temática, é de insistirmos permanentemente junto das autoridades com responsabilidades diretas na
questão e não deixarmos cair o assunto no
esquecimento, como tratar do mesmo sempre com frontalidade e transparência.
Sendo a área da Saúde tão importante e
atendendo à contínua degradação dos cuidados de saúde prestados nesta Freguesia
e à incerteza quanto à inversão destas circunstâncias, o Executivo reuniu com o ACeS
(Agrupamento de Centros de Saúde do
Fotos: Junta de Freguesia de Alcáçovas

Alentejo Central), no dia 28 de outubro. Os
resultados deste encontro não são animadores, visto que o problema principal está
relacionado com a escassez de recursos humanos médicos e com a dificuldade de fixar
os mesmos no interior do País, situação
que se agravou com a pandemia provocada
pelo vírus SARS-COV-2 que estamos a experienciar. No entanto, reafirmamos o nosso
compromisso, apesar de não ser competência direta desta Junta de Freguesia, manternos-emos atentos e ativos na procura de
soluções efetivas para o restabelecimento
de serviços públicos e cuidados de saúde
dignos para com os utentes de Alcáçovas.
No passado dia 26 de outubro, reunimonos com a Associação AMArT, onde ficámos
a conhecer a sua história recente, as suas
atividades e objetivos futuros e, também,
eventuais parcerias e trabalhos conjuntos
a estabelecer com a Junta de Freguesia de
Alcáçovas para dinamização e revitalização
cultural da nossa freguesia.
No dia 4, o Sr. Presidente reuniu com a Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado e, no dia 18 de novembro,
o Executivo reuniu com a Direcção da associação Terra-Mãe, duas instituições a quem
a freguesia muito deve e que projectando
dinâmicas, nos deram a conhecer as suas
aspirações futuras.
A nível de dinamização lúdica e cultural, no
curto período de tempo em que estamos
em funções, realizámos já diversas atividades, de modo a assinalar determinadas
datas que consideramos importantes. Integradas no Mês Sénior, aconteceram os
eventos “Jogos que a idade não esquece”
e “Palavras que a idade não esquece”. O
primeiro aconteceu no dia 23 de outubro
e visou a realização de jogos tradicionais
entre diversas faixas etárias, nomeadamente, entre crianças e idosos. Contou
com a participação do Grupo Coral Juvenil
dos Trabalhadores de Alcáçovas, do Grupo

Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas e do
Grupo Coral Feminino Paz e Unidade e com
o apoio da Associação de Reformados de Alcáçovas e da Associação Terras Dentro. A todas agradecemos a prontidão e o empenho
prestados na colaboração com a Junta de
Freguesia. O evento “Palavras que a idade
não esquece” teve como intuito oferecer
postais com imagens da nossa freguesia à
população idosa, para que recordando a
forma antiga de comunicação, pudessem
escrever a familiares que se encontrassem
longe, divulgando assim imagens de vários
monumentos da vila de Alcáçovas.
No dia 11 de novembro, assinalou-se o Dia
de São Martinho, com um magusto para
toda a população na Praça da República,
com oferta de castanhas e água-pé, animado pelo Grupo Coral Feminino Cantares
de Alcáçovas, a quem agradecemos a participação.
Internamente, no funcionamento da Junta
de Freguesia, estamos a definir melhores
circuitos e processos para tornar mais eficaz
e eficiente o serviço prestado pela Junta de
Freguesia aos seus fregueses.
Reafirmamos que o atual Executivo está disponível para receber qualquer associação,
coletividade, comissão, grupo de indivíduos e demais organismos para dialogar de
forma a construir uma desejável e profícua
relação institucional entre a Freguesia e as
suas associações e coletividades locais.
Relembramos que o horário de atendimento do Sr. Presidente da Junta de Freguesia
acontece às quintas-feiras, das 9h00 às
11h00, mediante marcação prévia e das
reuniões ordinárias do executivo da Junta
de Freguesia terão lugar quinzenalmente
às quintas-feiras, pelas 18h30, sendo que as
reuniões abertas ao público realizar-se-ão
nas segundas reuniões de cada mês.
Por último e como nos aproximamos da
quadra natalícia, desejamos a todos um
santo e Feliz Natal, carregado de esperança
e saúde. Que o ano de 2022 vos proporcione o alcance dos objetivos que mais ambicionam e que a retoma de uma vida normal seja, definitivamente, uma realidade!
Frederico Carvalho
Presidente da JF de Alcáçovas
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JUNTA DE FREGUESIA DE

VIANA DO ALENTEJO

Caros Vianenses,
No passado dia 11 de outubro de 2021,
no Salão Nobre da Junta de Freguesia
de Viana do Alentejo, tomaram posse
os membros eleitos para os órgãos da
freguesia, Executivo e Assembleia, para
o mandato autárquico para o quadriénio
2021-2025.
Primeiramente, agradecemos ao anterior executivo, pela forma empenhada e
pela dedicação ao serviço da população
durante os últimos 12 anos. Agrade
cemos ainda a disponibilidade e espírito
de entreajuda com o novo executivo, de
forma a facilitar a sua integração nas funções a realizar.
Como novo executivo, com Vasco Fialho
como Presidente, Tânia Milhano como
Secretária e João Bessa como Tesoureiro, deixamos uma palavra de confiança,
reforçando que daremos o nosso melhor
na missão que nos foi destinada.

a dar resposta às necessidades da população, tendo em vista a qualidade de vida
e o desenvolvimento da freguesia.
Informamos ainda que estamos disponíveis para auscultar a população com
opiniões e sugestões, bem como para o
esclarecimento de dúvidas, de modo a
manter a vila de Viana agradável.
Reunimos com os funcionários, para dar
força e motivação, agradecendo o seu
profissionalismo e dedicação. Destacamos aqui o seu trabalho e a importância
do mesmo para alcançar os resultados
pretendidos.
Contamos convosco, contem connosco!
O Presidente da Junta de Freguesia de
Viana do Alentejo,
Vasco Fialho

De forma a dar continuidade a este trabalho, este executivo contará com o
contributo dos membros da assembleia,
sendo a mesa presidida por Joaquim Viegas, com Amélia Sousa como primeira
secretária e Francisco Cardoso como
segundo secretário. Os restantes membros da assembleia aliam conhecimento
e juventude, sendo esta composta por
Ana Barão, Ana Mendes, Fábio Pereira,
Joaquim Bacalas, José Relvas e Maria Salomé Pires.
Num trabalho de equipa e concertação,
entre os órgãos da freguesia, funcionários e entidades, nomeadamente o Município de Viana do Alentejo, preten
demos trabalhar no sentido de continuar
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Fotos: Junta de Freguesia de Viana do Alentejo

O RUMO CERTO|CLDS 4G Viana do Alentejo, é um projeto de intervenção Social concelhio, coordenado pela TERRAS DENTRO - Associação para o Desenvolvimento Integrado e promovido pela Câmara
Municipal de Viana do Alentejo.
A intervenção do projeto tem sido adaptada ao contexto pandémico
que atualmente atravessamos, motivada pela COVID-19. Tem-se privi
legiado o atendimento individualizado e a dinamização de atividades
de grupo que garantam a segurança de todas/os. Todas as atividades
dinamizadas cumprem a regras e normas emanadas pela DGS.

Emprego Formação e Qualificação AT | 9 BOOTCAMP DE EMPREENDEDORISMO
O CLDS4G Viana do Alentejo leva Empreendedorismo ao Summer 2021. O
CLDS4G Viana do Alentejo, dinamizou
em estreita articulação com o Summer
2021 a atividade Bootcamp de promoção
do empreendedorsimo. O grande objetivo desta atividade foi o aproximar de
crianças e jovens a conceitos e conteú-

dos-chave na temática do empreendedorismo, bem como o colocar em prática
e experienciar esses mesmos conceitos,
numa abordagem de saber-fazer. A atividade desenvolvida introduziu e reforçou
o espírito de iniciativa, de inovação, de
criatividade, potenciando o gosto pelo
risco, que constituam uma primeira

abordagem à atividade empresarial.
A atividade contou com a participação de
aproximadamente 25 crianças/jovens,
com idades compreendidas entre os 8 e
os 14 anos.
Foi um dia memorável!

AT | 13 Férias a Valer
O CLDS4G Viana do Alentejo organizou
um campo de férias de 7 dias e 6 noites,
de 15 a 21 de Agosto 2021, para 12 crian
ças/jovens do Concelho, que se realizou
na Herdade das Parchanas. Tiveram a
oportunidade de experimentar diversos
Desportos Aventura tais como Escalada,
Orientação, Rappel, Slide, Pontes com
Jogos de Cordas, Tiro com Pressão de Ar,
Tiro com Arco, PaintBall, Canoagem, BTT
e ainda um dia de atividade Hípica.
A tudo isto acrescentamos ainda os
Jogos Noturnos, Jantares Temáticos,
Jogos Tradicionais, Música, Dança, Jogos

de Piscina, Sunset Party, Noite de Gala
e Discoteca. Uma semana repleta de
aventura, emoção e alegria, que deixou
muitas saudades a todas/os.
Foi uma semana inesquecível!
NOTA: Esta atividade realizou-se em cumprimento
com as regras e normas da DGS no que respeita
ao contexto pandémico Covid-19. Os participantes
foram testados à Covid-19 48h antes do início da
atividade, à entrada da Herdade das Parchanas, garantindo a segurança de todas/os. A Herdade das
Parchanas, responsável pela dinamização das atividades, cumpria também todas as regras e normas
impostas pela DGS.

AT | 10 Ciclo Workshops Parentalidade Conciente
Está a decorrer de 11 de outubro a 16
de dezembro de 2021, o ciclo de Workshops de PARENTALIDADE CONSCIENTE
dinamizado pela Coach/Facilitadora de
Parentalidade Consciente - Joana Santos. Decorreram até à data 3 workshops,
e tem sido uma viagem fantástica no
mundo da parentalidade. Ao todo, envolvemos já mais de 20 mães/interessadas nesta temática e, certamente todas
têm refletido bastante sobre este mundo
incrível da Parentalidade e das Relações
Humanas.
As inscrições estão abertas para todos/as
os que tenham interesse em participar.
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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INFORMAÇÕES
ÚTEIS

Comunique avarias/anomalias EDP (Número Gratuito)

Ligue 800 506 506
Avarias no interior da habitação (1)

Ecocentro Municipal:
(Estrada Nacional 257)
GPS: 38º20’19.11’N 8º 0’ 23.55’W
Horário de funcionamento: segunda
a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 16h00 | Sábado e domingo das
14h00 às 17h00
O Ecocentro Municipal comporta um conjunto de contentores, destinados a receber vários tipos de resíduos, devidamente
separados, resultantes das entregas realizadas pelos munícipes e pela recolha
efetuada pelas equipas técnicas do Município, resíduos que são, posteriormente,
transportados para a estação de triagem
da AMCAL.
Para entregar resíduos volumosos, monstros, resíduos verdes, computadores,
impressoras, resíduos de construção e
demolição, papel/cartão de grandes dimensões, óleos lubrificantes, baterias de
veículos, equipamentos elétricos e eletrónicos, latas de tinta, veículos em fim
de vida útil, madeiras, metal, pneus, relógios, telemóveis, rolhas, lâmpadas fluorescentes e equipamentos elétricos e
eletrónicos, pode dirigir-se ao Ecocentro
Municipal.
Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, faça o seu pedido de recolha à
Câmara Municipal pelo telefone 266 930
010 ou pelo email ambiente@cm-vianadoalentejo.pt

Ligue 800 506 506
Avarias na iluminação pública (2)

Mantenha-se a par de todas as informações
do concelho de Viana do Alentejo

www.facebook.com
noticiasconcelhovianadoalentejo
Veja e descarregue o boletim municipal em:
www.cm-vianadoalentejo.pt
> Munícipe | Agenda e Notícias | Boletim Municipal

Edital do 2° Trimestre 2021
Poderá consultar o Edital do Controlo da
Qualidade da Água para Consumo Humano do
concelho de Viana do Alentejo referente ao 2.°
Trimestre de 2021 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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Receba o boletim municipal no seu email, enviando uma mensagem com a sua
identificação para: gabinete.informacao@cm-vianadoalentejo.pt

contactos úteis

Horários dos edifícios municipais
Câmara Municipal de Viana do Alentejo:

09h00 - 12h30 | 14h00 - 17h00 | De segunda a sexta

Delegação de Alcáçovas da Câmara Municipal:

09h00 - 12h30 | 14h00 - 17h30 | De segunda a sexta

Ecocentro (Estaleiro Municipal em Viana do Alentejo):
08h00 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | De segunda a sexta
14h00 - 17h00 | Sábado e Domingo

Paço dos Henriques/Posto de Turismo de Alcáçovas:

09h30 - 13h00 | 14h00 - 17h30 | Encerra à segunda-feira

Posto de Turismo de Viana do Alentejo – Castelo:

09h30 - 13h00 | 14h00 - 17h30 | De segunda a domingo

Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Rua Brito Camacho, 13
7090-237 Viana do Alentejo
tel. 266 930 010 fax. 266 930 019
camara@cm-vianadoalentejo.pt
Gabinete de Apoio à Vereação
gaver@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Administração Urbanística e Processual
daurb@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Gestão de Recursos
dafin@cm-vianadoalentejo.pt
compras@cm-vianadoalentejo.pt
Divisão de Desenvolvimento Social e Humano
ddsh@cm-vianadoalentejo.pt
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico
gadecon@cm-vianadoalentejo.pt
Delegação da Câmara em Alcáçovas | 266 954 522
Junta de Freguesia de Aguiar | 266 930 863
Junta de Freguesia de Alcáçovas | 266 954 181

Biblioteca de Viana Alentejo:

09h30 – 12h30 | 14h00 – 18h00 | De segunda a sexta

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo | 266 953 317
Estaleiro Municipal (Viana) | 266 930 017/8

Polo da Biblioteca em Aguiar:

13h00 - 19h00 | De segunda a sexta

Recolha de Resíduos | 968 789 498
Serviço de Águas (Estaleiro) | 967 979 711 (8h/22h)

Polo da Biblioteca em Alcáçovas:

09h30 – 12h30 | 14h00 – 18h00 | De segunda a sexta

Cineteatro Vianense | 266 791 007
Posto de Turismo de Viana do Alentejo | 266 930 012
Posto de Turismo de Alcáçovas | Paço dos Henriques | 266 930 028
pacohenriques@cm-vianadoalentejo.pt

Informação online

10482
gostos

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

Siga-nos em: www.facebook.com/municipiovianadoalentejo
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do
Alentejo | 266 953 123
Delegação Local da Cruz Vermelha Portugesa
- Alcáçovas | 266 949 336 | 968 076 415
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

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

Serviço de Finanças de Viana do Alentejo | 266 953 146
Conservatórias e Cartório Notarial de Viana do Alentejo | 266 930 040

