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EDITORIAL

Caros Munícipes do concelho de Viana do Alentejo,
Faço votos para que tenham passado uma Páscoa feliz e com saúde.
Passados 180 dias de ter assumido a grande responsabilidade de dirigir o executivo
camarário do nosso concelho, sinto-me feliz, motivado e agradecido.
Feliz, porque gosto de cumprir com o que me comprometo.
Motivado, porque sinto que, apesar de haver muito por fazer no nosso concelho, percebi que tenho uma equipa capaz de dar um novo rumo ao concelho de Viana.
Agradecido, porque vi que houve um forte empenho dos funcionários do município
para que fossem concretizados os nossos primeiros passos, para uma mudança significativa nos destinos do nosso concelho.

(Luis Miguel Fialho Duarte)

presidente@cm-vianadoalentejo.pt

Por muito que se queira esconder a realidade, há coisas que são impossíveis de tapar
ou desmentir. O executivo em regime de permanência, está a editar uma prestação de
contas juntamente com o boletim municipal, onde justifica e prova, ponto por ponto,
as propostas a que se propôs antes de ter ganho as eleições.
Tenho sido várias vezes tentado, nas reuniões de câmara, para que critique o anterior
executivo, confesso que tenho motivos e temas suficientes para o fazer, mas não foi
para isso que me propus quando me candidatei a presidir o nosso município, como
tal só o farei em ultimo caso e se for excessivamente provocado. Tenho outras prioridades, acho que não devo perder o meu valioso tempo com isso.
Ganhámos as eleições, a nossa obrigação é trabalhar no sentido de resolver os problemas existentes e arranjar soluções para que haja uma melhoria significativa nos próximos 4 anos no nosso concelho.
Em tempos de Romaria desejo a todos que aproveitem o regresso desta tão importante iniciativa. A Romaria a Cavalo comemora este ano 20 anos do seu regresso, data
que deve ser comemorada e aproveitada para refletirmos sobre as melhorias que
queremos fazer nesta já tão grande e importante iniciativa.

«Passados 180 dias de ter assumido a grande responsabilidade de dirigir o executivo
camarário do nosso concelho, sinto-me feliz, motivado
e agradecido.»

Quero deixar o desejo para que esta maldita guerra e o sofrimento de milhares de
pessoas termine rapidamente.
Tal como uma palavra de solidariedade para com todas as pessoas e famílias afetadas
pelo maldito covid 19.
Jamais, nesta edição, poderia deixar de apresentar umas palavras de VIVA o 25 de
Abril.
Este boletim, este editorial, estas festas e romarias que todos nós tanto gostamos, só
são possíveis porque existiu a Revolução de Abril.
Vamos comemorar abril
Viva o 25 de Abril

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Luis Miguel Fialho Duarte
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DESTAQUE

Romaria a Cavalo
“com forte peso na economia”
de Viana do Alentejo
A Romaria a Cavalo entre a Moita e Viana
do Alentejo, retomada em abril após um
interregno de dois anos devido à pandemia de covid-19, constitui um evento
que, pelas suas caraterísticas e dimensão, “tem um peso muito forte na economia local”, disse o presidente da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo.

Recordando tratar-se do retomar de
uma “importante tradição”, com raízes
seculares, Luis Miguel Duarte aproveitou
a ocasião para enaltecer o património
urbano, cultural, religioso e humano de
Viana do Alentejo, garantindo que o concelho “estará pronto para receber todos
aqueles que o queiram visitar”.

Luís Miguel Duarte falava aos jornalistas
na conferência de imprensa de apresentação da Romaria a Cavalo, realizada
dia 3 de março, no antigo Picadeiro Real
(Museu dos Coches), em Lisboa, iniciativa que contou ainda com a presença da
secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, e de representantes da comissão organizadora
do evento, incluindo o presidente da Câmara Municipal da Moita, Carlos Albino,
o representante da Associação Equestre
de Viana do Alentejo, Rui Moisés, o representante da Associação dos Romeiros
da Tradição Moitense, Miguel Almeida e
o pároco da Paróquia de Viana do Alentejo, Abraão Mwaikafana.

Por sua vez, a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela
Ferreira, disse ser uma honra associar-se
à Romaria a Cavalo, “uma antiga tradição
que une as gentes [dos dois municípios]
e o seu património cultural”. Considerado “um dos maiores eventos equestres
nacionais”, a governante salientou ainda
que o evento proporciona uma relação
especial entre o homem e a natureza,
reforçando a ideia de que o “património
cultural representa as memórias de um
povo”.
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Já o presidente da Câmara Municipal da
Moita, Carlos Albino, salientou “o regresso desejado à normalidade” de uma das

grandes tradições que enche de orgulho
o concelho da Moita.
Recorde-se que a XX edição do certame
partiu da Moita no dia 20 de abril, pelas
9h00, e a chegada a Viana do Alentejo
ocorrerá dia 23 de abril, pelas 17h00.
Mais uma vez, romeiros de vários pontos do país voltam a cumprir a tradição
por caminhos de terra batida, trazendo
consigo a imagem de Nossa Senhora da
Boa Viagem, que se junta, à chegada, à
imagem de Nossa Senhora D’Aires. Além
do caráter religioso, a Romaria assume,
nos dias de hoje, uma vertente mais lúdica que privilegia o convívio entre os
participantes.
A Romaria a Cavalo foi retomada em
2001, após um interregno de mais de
70 anos, recuperando uma tradição antiga que levava os lavradores da Moita a
deslocarem-se, com os seus animais, ao
Santuário de Nossa Senhora D’Aires para
pedir proteção e boas colheitas.
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GESTÃO AUTÁRQUICA

Município de Viana devolve IRS
O Município de Viana vai devolver 2,5%
do IRS pago pelos contribuintes com residência fiscal no concelho. Este benefício
municipal será devolvido aos contribuintes aquando da liquidação do IRS.
Todos os anos o Estado transfere para os
municípios 5% do total do IRS cobrado
no respetivo território. Por deliberação
da Câmara e da Assembleia Municipal de
Viana do Alentejo, metade deste valor
será reembolsado aos munícipes, numa
medida destinada a apoiar as famílias.
O Município decidiu igualmente fixar a
taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) para prédios urbanos e rústicos em
0,3%, o valor mínimo possível.
A Assembleia Municipal de Viana do
Alentejo aprovou igualmente as Grandes
Opções do Plano e o Orçamento para
este ano, no valor de 9,3 milhões de eu-

ros, com os votos favoráveis dos deputados municipais da CDU e a abstenção dos
do PS e Coligação VIVA.
No documento agora aprovado, o Município vai apostar a sua intervenção em
áreas diversas como a cultura, o apoio ao
associativismo, a ação social, a juventude e o desporto, não colocando de parte
a revisão de regulamentos municipais
para permitir uma maior transparência
e agilização das respostas às solicitações
de munícipes e do movimento associativo.
O projeto de construção da Zona Industrial de Aguiar, a requalificação das zonas
industriais de Alcáçovas e de Viana do
Alentejo, a criação de um Centro de Produção e Preservação da Arte Oleira e a
“implementação de um projeto de ‘mar
keting’ territorial” com o objetivo de
promover o turismo religioso, cultural e
de natureza são alguns dos exemplos de

projetos previstos ao nível económico.
O Município vai apostar ainda na implementação da Estratégia Local de Habitação, na criação de um Gabinete de Apoio
ao Associativismo e na criação do Centro
Interpretativo da Arte Chocalheira, em
Alcáçovas.
Previstas no orçamento para 2022 estão
ainda a elaboração dos projetos para a
requalificação dos Jardins Públicos de Alcáçovas e de Aguiar, bem como a adaptação do projeto de requalificação do
Jardim do Rossio, em Viana do Alentejo,
a que se somam também a implementação de uma campanha de sensibilização para a reciclagem e a compostagem
e uma atenção aos parques infantis do
concelho.

Câmara aprova orçamento de 9,3 milhões
A Câmara Municipal de Viana do Alentejo aprovou as Grandes Opções do Plano
e o Orçamento para 2022, no valor de
9,3 milhões de euros. Os documentos
foram aprovados com os votos favo-ráveis dos eleitos da CDU e com a abstenção dos vereadores do PS e da Coligação
VIVA.

áreas como a cultura, o apoio ao associativismo, a ação social, a juventude e
o desporto, bem como o início de procedimentos de revisão de regulamentos municipais para permitir uma maior
transparência e agilização das respostas
às solicitações de munícipes e do movimento associativo”.

De acordo com o presidente da autarquia, Luis Duarte, as principais apostas
do Município para o próximo ano passam pelo “reforço da intervenção em

Destaque também para a fixação da população, o combate ao despovoamento
e a implementação da Estratégia Local
de Habitação.
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Viana disponível para acolher refugiados
O presidente e a vice-presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo
reuniram com várias instituições locais
para definir a estratégia de acolhimento
e integração dos refugiados ucranianos
que se queiram instalar no concelho.
Revelando que a autarquia tem vindo a
prestar apoio logístico a diversas instituições locais que têm efetuado recolha de
roupas, bens alimentares e medicamentos para enviar para a Ucrânia, o presidente da Câmara Municipal, Luis Miguel
Duarte, explicou que o objetivo da reunião foi “operacionalizar toda a ajuda
possível” aos refugiados que eventualmente cheguem ao concelho, onde residem e trabalham cerca de 50 pessoas

naturais da Ucrânia.
Além das Juntas de Freguesia, que farão
o encaminhamento dos refugiados para
os alojamentos disponibilizados por empresários do setor do turismo (em Viana
do Alentejo e Alcáçovas), foram também
definidos mecanismos de apoio social,
designadamente a nível de alimentação, roupas e medicamentos, e visando
o acompanhamento da integração na
escola, apoio psicossocial, contacto com
familiares na Ucrânia e procura de emprego.
No âmbito da estratégia local, agora definida, caberá à Associação Terra Mãe
prestar apoio às pessoas deslocadas da
Ucrânia, em resultado da situação de

guerra, para obtenção das medidas de
proteção temporária adotadas pelo Estado português e que incluem, designadamente, acesso imediato aos números
fiscal, de Segurança Social e do Serviço
Nacional de Saúde, pelo que podem,
desde logo, ter acesso aos vários serviços e ao mercado de trabalho.
Para além dos membros do executivo,
estiveram presentes representantes das
Juntas de Freguesia de Aguiar, Alcáçovas
e Viana do Alentejo, das Santas Casas da
Misericórdia de Alcáçovas e de Viana do
Alentejo, da Associação Terra Mãe, da
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo e da
Cruz Vermelha Portuguesa.

Município expressa
“total solidariedade” com a comunidade ucraniana
O Município de Viana aprovou, por unanimidade, uma moção onde expressa
uma “total condenação e forte protesto”
pela invasão da Ucrânia pelas tropas russas.
A moção, apresentada pelos vereadores
do PS e Coligação VIVA, foi aprovada depois de uma intervenção inicial do presidente da Câmara Municipal, Luis Miguel
Duarte, que expressou a sua solidariedade para com o povo ucraniano, manifestando o desejo de que a paz prevaleça
e a guerra termine o mais rapidamente
possível.
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Classificando a invasão russa da Ucrânia
como “uma afronta para a democracia e
para a paz mundial”, a moção manifesta “total solidariedade para com o povo
ucraniano e, muito em particular, com
a comunidade ucraniana em Portugal,
nomeadamente no concelho de Viana
do Alentejo” e apela “à paz, à segurança
e ao respeito pelos direitos humanos e
liberdade”, bem como “ao fim imediato
da invasão russa da Ucrânia”.
Ainda segundo o documento, o Município de Viana do Alentejo “deve assumir
um papel de interlocutor e facilitador en-

tre atores locais e regionais, nomeadamente, deverá articular ações com todas
as Juntas de Freguesia do Concelho para
a recolha de bens materiais, farmacêuticos ou alimentares e, por outro lado,
identificar junto da população potenciais
recetores de população ucraniana”.

Bombeiros com segunda
equipa de intervenção permanente
Já se encontra em funcionamento uma
segunda Equipa de Intervenção Permanente (EIP) dos Bombeiros Voluntários
de Viana do Alentejo que visa reforçar a
capacidade de resposta no concelho.
A cerimónia de acolhimento aos novos
elementos teve lugar nas instalações dos
bombeiros e contou com a presença dos
representantes da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana
do Alentejo, da Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil (ANEPC), do
Município de Viana do Alentejo e do Serviço Municipal de Proteção Civil.
Composto por cinco elementos em regime de permanência, este novo apoio
vem “colmatar as necessidades de recursos humanos e reforçar a prontidão
do socorro e segurança em prol de toda
a população”, garantiu o presidente da

Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo. José
Fernando Paitio acrescentou que a população “está mais segura” com a entrada em funcionamento desta nova equipa
cuja missão é “assegurar com eficácia e
atempadamente a prevenção e proteção de pessoas e dos seus bens”.
Ainda segundo José Fernando Paitio, a
criação desta segunda equipa “só foi
possível graças à vontade e ao esforço
entre diversas entidades”, nomeadamente a Câmara Municipal, a Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil
e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo.

e Proteção Civil, cabe ao Município assegurar 50% dos custos decorrentes da remuneração da equipa, cabendo à ANEPC
suportar os restantes 50%.

No âmbito do protocolo assinado em
agosto de 2021 entre o Município de Viana, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo
e a Autoridade Nacional de Emergência

Executivo reúne com a Infraestruturas de Portugal
O presidente da Câmara, Luis Miguel Duarte, e o seu chefe de gabinete, Eduardo
Luciano, reuniram, no passado dia 15 de
fevereiro, com o representante da Infraestruturas de Portugal (IP).
Em cima da mesa esteve a concessão ao
Município do complexo edificado da Estação Ferroviária de Alcáçovas. A IP trazia a proposta de concessão apenas do
edifício da estação tendo sido colocada

a possibilidade de concessão de todo o
complexo edificado.
Recorde-se que a IP tinha intenção de
demolir a estação ferroviária de Alcáçovas, tendo os presidentes das Câmaras
Municipais de Viana do Alentejo, Luis
Miguel Duarte, e de Évora, Carlos Pinto
de Sá, manifestado a sua posição contra
essa intenção.
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Município na direção da Associação Portuguesa de
Cidades e Vilas de Cerâmica
A vice-presidente da Câmara Municipal
de Viana do Alentejo, Paula Neves, tomou posse como secretária da direção
da Associação Portuguesa de Cidades e
Vilas de Cerâmica (APTCVC), numa cerimónia realizada no Museu do Vinho, em
Alcobaça.
Os novos órgãos sociais foram eleitos no
início do mês de janeiro, em Aveiro, para
um mandato de dois anos.
Durante esse período, a Câmara Municipal terá um papel de “evidente importância na defesa da arte oleira, através
da proximidade com os projetos pro-

postos e a responsabilidade do envolvimento municipal na construção da estratégia da associação”, referiu Eduardo
Luciano, chefe de gabinete do presidente
da Câmara.
Eduardo Luciano realçou ainda que esta
associação “integra o Agrupamento Territorial Europeu das Cidades Cerâmicas
e pretende aprofundar as relações de
intercâmbio de oleiros e ceramistas com
vista à sua valorização profissional, no
plano nacional e internacional, através
da participação em feiras e certames e
no apoio ao acesso às principais linhas

de financiamento e promoção de ações
concretas, no âmbito de candidaturas a
fundos europeus”.
Constituída por 19 municípios, todos
com fortes tradições ou importância
económica no campo da cerâmica artesanal, patrimonial ou industrial, a associação pretende promover e incentivar
o desenvolvimento económico, turístico
e patrimonial dos territórios com forte
expressão cerâmica contribuindo, deste
modo, para o reforço da identidade cultural e preservação da memória coletiva.

Município de Viana vai criar Gabinete de Apoio às Associações
A Câmara Municipal de Viana do Alentejo vai criar um Gabinete de Apoio às
Associações do concelho. Esse gabinete
irá permitir “um trabalho de maior proximidade com o movimento associativo,
por exemplo através da identificação de
oportunidades de candidaturas a fundos
nacionais e comunitários, ajudando as
associações em todas as fases do processo”, explica o presidente da Câmara, Luis
Miguel Duarte.
O projeto de criação do Gabinete de
Apoio foi um dos assuntos tratados numa
reunião entre a Autarquia e as associações do concelho destinada a articular as
diversas atividades previstas para 2022,
evitando a sobreposição de iniciativas.
Durante o encontro, o presidente da Câmara de Viana anunciou ainda a revisão
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do Regulamento Municipal de Apoio
Financeiro às Atividades Culturais uma
vez que o atual tem mais de 10 anos e
“encontra-se bastante desajustado” da
realidade do movimento associativo.
Essa revisão, acrescentou Luis Miguel
Duarte, irá permitir “uma maior eficiência dos recursos financeiros existentes e

uma maior transparência na sua atribuição” às associações culturais e recreativas.
Foi também decidida a realização de três
reuniões anuais entre o Município e as
associações do concelho, tendo em vista
um acompanhamento mais próximo das
atividades realizadas.

Presidente da Câmara diz ser necessário
“criar condições para fixar população”
O concelho de Viana do Alentejo “sofre
hoje dos problemas associados ao envelhecimento e ao processo de perda de
população resultante de décadas de políticas centralizadoras que penalizaram,
no essencial, os territórios do interior”,
disse o presidente da Câmara Municipal
de Viana do Alentejo, Luis Miguel Duarte, no discurso com que assinalou as
comemorações do 124.º aniversário da
restauração do concelho.
Para inverter este ciclo, acrescentou, é
necessário “captar investimento que
permita criar condições para a atração e
fixação da população jovem”.
Durante a cerimónia, o presidente da Câmara realçou ainda a “forte identidade
cultural e patrimonial” existente no concelho, dando como exemplo o “riquíssimo património religioso”, como o Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires, e o património

imaterial, como o fabrico de chocalhos
e o cante alentejano, com os seus nove
grupos espalhados pelas três freguesias.
O autarca salientou também a importância da olaria e da cerâmica “como artes
a preservar”.
Luis Miguel Duarte deixou ainda “uma
palavra fraterna e de solidariedade a
todas as famílias que direta ou indiretamente tenham sido afetadas pela pandemia”.
Transmitida em direto através do Facebook, a cerimónia teve lugar no Cineteatro Vianense e incluiu a entrega da
Medalha de Honra do Município, a título
póstumo, ao mestre carpinteiro Joaquim
Augusto Simão, bem como uma homenagem a António Isidoro de Sousa que,
em 1898, encetou um movimento de
âmbito nacional que permitiu restaurar
o concelho de Viana do Alentejo, através

de uma intervenção de João de Sousa.
Além do presidente da Câmara Municipal, a cerimónia contou com a presença
do presidente da Assembleia Municipal
de Viana do Alentejo, Estevão Pereira, e
dos presidentes das Juntas de Freguesia
de Aguiar, Rosinda Gaio, e de Alcáçovas,
Frederico de Carvalho, e da secretária da
Junta de Freguesia de Viana do Alentejo,
Tânia Milhano.
De salientar que, integrada nas comemorações da restauração do concelho,
está também a exposição “Alentejo Figurado”, da autoria do vianense João Gião
Marques, patente ao público na Igreja
da Misericórdia, no Castelo de Viana do
Alentejo, até ao próximo dia 15 de maio,
podendo ser visitada durante a manhã,
entre as 10h00 e as 13h00, e durante a
tarde, entre as 14h00 e as 18h00.

Espaço Cidadão abriu em Alcáçovas
O Espaço Cidadão de Alcáçovas abriu ao
público, no passado dia 4 de abril, no Polo
da Biblioteca, no Paço dos Henriques, no
âmbito de uma parceria entre o Município de Viana, a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
(DGLAB).
Este novo espaço permite tratar de mais
de 50 serviços de várias entidades num
único balcão, nomeadamente solicitar o
registo criminal, revalidar a Carta de Condução, solicitar a alteração e/ou confirmação de morada no Cartão de Cidadão,

pedido de certidões de registo civil e registo da chave móvel digital. No mesmo
local é possível auxiliar noutros serviços
online como registar um contrato de trabalho, marcar uma consulta de saúde ou
aceder à Segurança Social Direta, entre
outros.
Para aceder aos diversos serviços prestados pelo novo espaço é necessário ter o
PIN ou a Chave Móvel Digital do Cartão
de Cidadão. Com o objetivo de suprir as
dificuldades dos cidadãos no acesso a
serviços prestados com recurso a meios
digitais, este espaço terá um papel impor-

tante na complementaridade dos serviços
disponíveis no concelho e, por outro lado,
rentabilizará a biblioteca, trazendo mais
munícipes ao edifício, fomentando também o aumento da procura e a promoção
da leitura.
O Espaço Cidadão funciona de segunda
a sexta-feira, entre as 9h30 e as 12h30 e
das 14h00 às 18h00.
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Bairro Social de Aguiar
O presidente da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo, Luis Miguel Duarte,
reuniu, no passado dia 14 de março, em
Aguiar, com os moradores do bairro das
casas pré-fabricadas, para prestar esclarecimentos sobre o processo.
No salão da Junta de Freguesia, o autarca informou que a recuperação do bairro
está incluída na Estratégia Local de Ha-

bitação, documento da responsabilidade
da autarquia, estando avaliada em cerca
de 2 milhões de euros.
Até ao final do ano prevê-se que esteja
concluído o projeto de arquitetura, estando agendado para janeiro de 2023 o
lançamento do concurso.
A conclusão da obra está prevista para
junho de 2026, altura em que as muitas

famílias que ali vivam possam ter uma
habitação condigna.
Luis Miguel Duarte informou os moradores que o seu desejo era que o processo
decorresse de uma forma célere, todavia
é necessário cumprir os procedimentos
concursais estabelecidos no domínio da
contratação pública.

Empreitada da Envolvente ao Santuário
As obras de requalificação paisagística
e ambiental da envolvente ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires estão a ser
concluídas.
A intervenção teve início em novembro de 2020, com um custo de cerca de
800.000,00€ (oitocentos mil euros) e
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financiada por fundos comunitários na
ordem dos 600.000,00€ (seiscentos mil
euros).
A empreitada, que deverá estar concluída nos próximos meses, consiste na va-

lorização do património existente e na
melhoria das infraestruturas elétricas,
comunicações, acessos pedonais e de
estacionamento.

Executivo visita Empreitada
do Centro Social de Aguiar
Os executivos da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo e da Junta de Freguesia de Aguiar, bem como os responsáveis
pela obra, Joaquim Messias, da ECIMOP,
SA, e João Alexandrino, da RIPÓRTICO,
visitaram, no passado dia 13 de abril, as
obras do Centro Social de Aguiar, que estão em fase de conclusão.
A obra tem um custo aproximado de

1.200.000€ (um milhão e duzentos mil
euros) e é financiada por fundos comunitários, em cerca de 1.000.000€ (um
milhão de euros).
O Centro Social de Aguiar ocupa uma
área de 1155 m2 e está projetado para
acolher as mais variadas valências, au-

mentar a capacidade das respostas sociais, culturais e desportivas e promover
a realização de atividades recreativas.
Prevê-se que a obra termine no final do
primeiro semestre de 2022.
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URBANISMO

Proposta de alteração ao PDM
A primeira revisão do PDMVA foi aprovada pela Assembleia Municipal de Viana
do Alentejo, na sua sessão ordinária de
26 de junho de 2015, tendo sido objeto
de uma correção material aprovada a
23 de março de 2016, tendo posteriormente sido aprovada uma alteração por
adaptação, de caráter pontual, a 20 de
abril de 2016.
Esta primeira revisão do PDMVA, foi
aprovada no quadro legal anterior à atual Lei de Bases e do atual RJIGT, pelo que
se tornou necessário adequar o PDM ao
novo quadro legal decorrente das reformas instituídas por estes instrumentos
legislativos, em concreto, no que se refere às novas regras relativas à classificação e à qualificação do solo.
Impõe o RJIGT que os municípios incluam, até 31 de dezembro de 2022, as
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regras de classificação e qualificação
previstas, abrangendo a totalidade do
território do município.
O Município de Viana do Alentejo está
igualmente obrigado a incorporar no
PDM as regras dos dois planos especiais
de ordenamento do território em vigor
no concelho: o Plano de Ordenamento
da Albufeira de Alvito e o Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar.
A alteração ao PDMVA, resulta, pois,
desta imposição legal, tendo-se optado
por procedimento de alteração e não
de revisão, não se afigurando necessário
proceder a uma reconsideração e reapreciação global do modelo territorial
plasmado no atual PDMVA.
A coordenação da alteração ao PDMVA
é da responsabilidade da Câmara Muni-

cipal de Viana do Alentejo e os trabalhos
técnicos são assegurados pela RTGeo,
que disponibiliza a equipa técnica multidisciplinar, ao abrigo de contrato de
prestação de serviços.
Tendo sido concluídos os trabalhos preparatórios foi entregue em tempo na
CCDRA a primeira proposta de alteração
que, não deixando de cumprir os pressupostos legais da Lei de Bases e do RJIGT,
pretende minimizar o impacto destas
alterações nas possibilidades de desenvolvimento do concelho. Está agendada
a primeira conferência procedimental
para o início de maio.
Conforme imposição legal, o processo
deverá estar concluído, com publicação
em Diário da República, até 31 de dezembro de 2022.

OBRAS MUNICIPAIS

Município continua a
requalificar rede viária do concelho
O Município de Viana do Alentejo continua a proceder à requalificação da rede
viária do concelho.
A intervenção, efetuada por trabalhadores do Município, contemplou o troço de
acesso à Estação da CP de Viana do Alentejo, a Rua da Esperança e as imediações

da Rotunda do Chocalho, em Alcáçovas,
bem como as Ruas da Escola e do Rossio,
em Aguiar.
Paralelamente, o Município continua
a dar especial atenção à limpeza, manutenção e conservação de azinhagas,
como é o caso da Azinhaga da Canada

Real e a Azinhaga do Sexto Palheiro.
Estas ações, levadas a cabo nos últimos
tempos, visam melhorar a circulação
rodoviária e, a segurança e o bem-estar
das populações.

Limpeza de caminhos municipais,
bermas, árvores e azinhagas
O Município de Viana, enquanto entidade responsável pela rede viária municipal procede, anualmente, à gestão
do combustível ao longo das estradas
e caminhos municipais, com o objetivo
de assegurar a sua conservação e reunir

todas as condições necessárias para a
utilização e circulação em segurança de
todos os munícipes.

Município coloca
barreira protetora na Praça da Palha
O Município de Viana procedeu à colocação de um canteiro com arbustos, na
Praça da Palha, em Viana do Alentejo, de
modo a criar uma barreira de proteção
no local.
A construção do canteiro com arbustos
resulta da necessidade de efetuar uma
barreira de segurança entre o largo e a
via de circulação, numa solução paisagística enquadrada com o chafariz existente
no local e que não necessita de manutenção intensiva.
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AÇÃO SOCIAL

Viana ilumina monumentos de azul
O Município de Viana do Alentejo associou-se às comemorações do Dia Internacional da Síndrome de Angelman, assinalado-o no passado dia 15 de fevereiro,
com a iluminação de um monumento em
cada uma das freguesias do concelho:
Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo.
Como forma de alertar para os sintomas
associados a esta doença rara resultante
da ausência ou imperfeição do cromossoma 15, o Município iluminou com a
cor azul a Fonte dos Escudeiros ou da Renascença (Viana do Alentejo), a Fonte do
Paço (Aguiar) e a Janela Conversadeira
do Jardim de N.ª Sr.ª da Conceição (Alcáçovas).

A síndrome de Angelman é um distúrbio
neurológico que se carateriza por atraso
severo no desenvolvimento, distúrbios
no sono, dificuldades na fala e convulsões, entre outros sintomas.
De salientar que a iniciativa é promovida pela Angel – Associação Síndrome

de Angelman de Portugal, fundada em
2012, por um grupo de pais de crianças
portadoras da doença com o objetivo de
prestar auxilio, informação e apoio a familiares de portadores da Síndrome de
Angelman, bem como a profissionais e
técnicos de saúde.

Município lança Calendário da Igualdade
O Município de Viana do Alentejo apresentou, no Cineteatro Vianense, o Calendário para a Igualdade 2022.
Com o objetivo de evidenciar o princípio
da igualdade, este ano, o calendário conta com rostos de várias nacionalidades
residentes nas três freguesias do concelho, nomeadamente de países como Angola, Síria, França, Inglaterra, Holanda,
Moldávia, Ucrânia, Índia, China, Nigéria,
Alemanha e Brasil, correspondentes a
três continentes.
A iniciativa enquadra-se na Constituição
da República Portuguesa que indica, nos
seus direitos e deveres fundamentais,
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que todos os cidadãos “têm a mesma
dignidade social e são iguais perante a
lei” e que “ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de
qualquer direito ou isento de qualquer
dever em razão de ascendência, sexo,
raça, língua, território de origem (…)”.
Assim, este calendário apresenta 12 das
pessoas que, vindo de outros lugares e
sendo de outras origens, se fixaram no
concelho de Viana do Alentejo e lhe conferem riqueza multicultural.

Universidade Popular
já arrancou no Concelho de Viana
Cerca de 100 alunos iniciaram, no
passado dia 7 de março, o ano letivo
2021/2022, do Polo de Viana do Alentejo
da Universidade Popular Túlio Espanca/
Universidade de Évora (UPTE/UÉ).
No presente ano letivo estão disponíveis
diversos cursos/disciplinas, nomeadamente Inglês, Informática, História, Alfabetização, Cerâmica, Teatro, Bordados,
Conversas sobre Saúde Mental, Saúde e
Socorrismo, Ambiente e Cidadania e CineClube, entre outros. Paralelamente, os
alunos estão também envolvidos em atividades na Tuna e no Clube de Saúde +.

De referir que os professores do Polo de
Viana do Alentejo exercem a sua atividade de forma voluntária, contribuindo
para o amplo sucesso deste projeto educativo.
O Polo de Viana do Alentejo da UPTE/
UÉ foi constituído a 8 de maio de 2010,
assinalando este ano letivo 12 anos de
existência, em conjunto com o Clube de
Saúde + que assinala também os mesmos anos.
As inscrições para o Polo de Viana do
Alentejo efetuam-se no Balcão Municipal, em Viana do Alentejo, e nas Bibliote-

cas, em Aguiar e em Alcáçovas.
Recorde-se que a UPTE/UÉ é um dos
maiores projetos educativos do país,
uma vez que une alunos dos Polos de
Viana do Alentejo, Alandroal, Barrancos,
Évora/Canaviais, Évora/Centro Histórico,
Escola Comunitária de São Miguel de
Machede, Portel, Redondo e Reguengos
de Monsaraz. Este é um grande projeto
de envelhecimento ativo, promotor de
hábitos de promoção de bem-estar físico
e mental da população que envolve cerca de um milhar de pessoas de todas as
idades.

Município apoia aquisição de bens para o Centro Comunitário de Aguiar
O Município de Viana aprovou, na reunião ordinária de 19 de janeiro, um
apoio, no valor de 33.000,00€ (trinta e
três mil euros), para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo.

Esta verba visa apoiar a aquisição de
bens para o Centro Comunitário e Centro
de Dia de Aguiar, nomeadamente equipamentos e mobiliário, importantes para
que a abertura do edifício se concretize.
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EDUCAÇÃO

Exercício da Proteção Civil
no Centro Escolar de Viana com balanço positivo
O Centro Escolar de Viana do Alentejo foi
palco de um exercício à escala real, decorrente de um simulacro num cenário
com diversas vítimas, intitulado “Livex
– ISIDORO’22”, no âmbito das atividades
alusivas ao mês da Proteção Civil.
No terreno, o presidente da Câmara, Luis
Miguel Duarte mostrou-se satisfeito com
o balanço positivo feito por todas as entidades, salientando que “são exercícios
que deverão ser repetidos mais frequentemente” de modo a sensibilizar e preparar a comunidade.
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Também o comandante dos Bombeiros
Voluntários de Viana do Alentejo, Miguel
Fadista, considerou que “houve uma
articulação perfeita entre os meios envolvidos”, sendo isso “muito importante
para o resultado final”.
Já o comandante do Destacamento Territorial de Montemor-o-Novo da GNR,
Ricardo Pasadas, afirmou ser pertinente
“repetir e persistir neste tipo de ações
para apurar técnicas e dar uma resposta mais eficaz ao cidadão”, enquanto
Conceição Rocha, membro da direção

do Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo, disse ter-se tratado de uma
ação “muito importante para todos desde alunos, professores e funcionários”,
na qual “todos foram fundamentais”.
Com o objetivo de permitir desenvolver
no terreno missões com meios humanos
e equipamento, o simulacro contou com
um total de 17 veículos e 43 operacionais
da Guarda Nacional Republicana (GNR),
Bombeiros, Proteção Civil, Cruz Vermelha, Associação Terra Mãe, psicólogos e
Centro de Saúde de Viana do Alentejo.

Dia Mundial da Árvore assinalado
com plantação de árvores
O Município de Viana do Alentejo assinalou o Dia Mundial da Árvore, que se
comemorou a 21 de março, com a atividade “A nossa árvore”, envolvendo as
escolas do concelho.
Nesta atividade, cada turma teve como
tarefa principal observar, identificar e

plantar uma árvore, terminando com o
batismo das mesmas. Durante a plantação, as crianças foram convidadas a escolher um nome para identificar a árvore
que teve como resultado final a colocação de placas informativas de madeira
com o nome escolhido.

Férias da Páscoa com atividades
para os mais novos

Durante a ação, que contou com a participação de 255 crianças, houve ainda
uma pequena palestra ministrada pelo
coordenador pedagógico do projeto
Além Risco, Fernando Moital, que teve
como objetivo identificar a utilidade das
árvores.

As férias da Páscoa foram, mais uma vez,
sinónimo de brincadeira, animação e
aventura no concelho de Viana, no âmbito do programa de férias educativas, que
decorreu de 11 a 14 de abril.
A “Oficina Aberta – Pausa Letiva da Pás-

coa 2022” juntou crianças das três freguesias entre os 6 e os 13 anos, num
programa que, para além de muitas surpresas, teve uma visita de estudo ao Museu da Bolota, em Portel, e um workshop
de confeção de amêndoas da Páscoa.

“Monstrinha” regressou
ao concelho de Viana

Programa de ensino para alunos do 1º ciclo

Esteve de regresso ao concelho de Viana
a “Monstrinha 2022”, um festival de animação dedicado especialmente ao público infantil e juvenil, com um total de 20
curtas-metragens.
No concelho de Viana do Alentejo, as
sessões decorreram no Cineteatro Vianense e destinaram-se aos alunos do
pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos.
Os filmes em exibição abordaram questões relevantes para cada faixa etária,
permitindo a reflexão, discussão e partilha entre alunos e professores.

O Município de Viana disponibiliza, na
plataforma “+ Cidadania Alentejo Central”, o recurso tecnológico “Ensinar e
Aprender Português”, destinado aos alunos do 1º, 2º e 3º anos, do 1º ciclo do
ensino básico.

Esta ferramenta tem como principais
objetivos aumentar a autonomia dos
alunos, contribuir para a melhoria das
aprendizagens e para os diferentes ritmos de aprendizagem das crianças, assegurar as modalidades de ensino presencial, misto e à distância, bem como
promover a motivação para a leitura e

O programa de atividades para as crianças das três freguesias foi da responsabilidade do Município de Viana do Alentejo
e contou com o apoio do CLDS 4G e da
Associação Terra Mãe.

disponibilizar aos professores um recurso de apoio à prática letiva, acessível em
maiscidadania.cimac.pt.
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DESPORTO E JUVENTUDE

Clube de Saúde +
O programa Clube de Saúde + (CS+)
promove o envelhecimento ativo junto
da população do concelho de Viana do
Alentejo. Desde a primeira hora que o
projeto é sustentado pela entreajuda
de 5 entidades, o Município de Viana do
Alentejo, a Unidade de Cuidados na Comunidade local, a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, a Santa Casa
da Misericórdia de Alcáçovas e a Junta
de Freguesia de Aguiar. Para a presente
temporada, incluem-se a parceria com o
projeto Up Again Senior, o projeto Gente
Rija e o projeto H&Sport.
Parceria com o Up Again Senior do Instituto Politécnico de Beja - A parceria
prende-se com ações de consultadoria
no que concerne à avaliação do trabalho
desenvolvido pelo programa e os resultados científicos que são alcançados com
a sua intervenção. As atividades adaptadas aos tempos pandémicos, entre outubro de 2020 e julho de 2021, foram fruto
desta parceria. Esta intervenção foi bastante interessante e até veio a ser reconhecida como uma boa prática pelo programa Municípios Amigos do Desporto.
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Articulação com o projeto Gente Rija
- Em plena pandemia, no final do ano de
2020, o Município construiu e submeteu
uma candidatura, em parceria com a Associação Terras Dentro e o ACES, ao programa Bairros Saudáveis. Este é um programa público, com cariz participativo e
que visa incrementar os índices de bem-estar e saúde em territórios vulneráveis.
O público-alvo da candidatura abrange,
em grande número, a comunidade sénior do concelho e foi desenhado para
reforçar os programas municipais, nomeadamente a Universidade Popular
Túlio Espanca/Viana do Alentejo e o CS+.
Através do financiamento alcançado pelo
Gente Rija foi possível utilizar ferramentas para melhorar a intervenção levada
a cabo pelo CS+, designadamente com a
recente atribuição de pedómetros e aparelhos de medição da pressão arterial.
Financiamento através do projeto
H&Sport - O Município faz parte do projeto “H&Sport - Competências para a
Saúde e Desporto em pequenas comunidades da União Europeia”.
O CS+ é o programa municipal que me-

lhor articula ambos os assuntos do projeto, Desporto e Saúde, pelo que o financiamento foi principalmente direcionado
para a sua intervenção.
Para além das melhorias no programa,
está também inerente uma visita a todos os municípios envolvidos, pelo que
iremos acolher uma visita dos representantes dos municípios de Svilengrad
(Bulgária), Krsko (Eslovénia) e Gaglianico
(Itália), entre 5 e 9 de maio.

Volta ao Alentejo com meta volante em Alcáçovas
De 16 a 20 de março foi para a estrada a
39ª Volta ao Alentejo Cafés Delta 2022,
organizada pela CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central e pela
Podium Events. Na etapa inaugural, a 16

de março, a Volta ao Alentejo ligou Vendas Novas a Sines, num total de 176 kms,
com passagem por Alcáçovas (12h52),
onde houve uma meta volante.
Dezanove equipas, 13 das quais por-

tuguesas, 133 corredores, 724 kms e 5
etapas foram alguns dos números desta
edição da alentejana que começou em
Vendas Novas e terminou em Évora, na
Praça do Giraldo.

Alcáçovas acolheu
Critério de Corta-Mato Paulo Guerra
Alcáçovas foi palco, no passado dia 22 de
janeiro, da terceira prova do XXIII Critério Corta-Mato Paulo Guerra, que contou
com a presença de 182 atletas federados, em representação de 10 clubes.
Na classificação coletiva, após a prova, o
Grupo Desportivo Diana obteve o 1º lugar com 324 pontos, seguido do Grupo
Desportivo de Pavia, com 120 pontos, e
da Escola de Triatlo de S. António com
107 pontos.
Promovida pela Associação de Atletismo
de Évora em colaboração com a CIMAC –
Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central, e com o apoio dos municípios

do Alentejo Central, a prova pretendeu
homenagear o antigo atleta alentejano

Paulo Guerra, tetracampeão europeu de
corta-mato.

Época de Inverno com 185 inscritos
As Piscinas Municipais de Alcáçovas abriram ao público para a época de inverno,
no passado dia 7 de março, com 185 inscritos.

De realçar que os munícipes têm a sua
participação isenta de qualquer custo
até aos 10 anos, inclusive, assim como o
respetivo acompanhante.

Durante o mês, 794 utilizadores frequentaram as piscinas entre segunda e quinta–feira, nas atividades disponibilizadas
pelo Município de Viana, desde as várias
variáveis da adaptação ao meio aquático, aprendizagem e hidroginástica, passando ainda pela utilização livre.

Simultaneamente, o Município disponibiliza transporte gratuito para os utilizadores de Aguiar e de Viana do Alentejo.
Recorde-se que o Município procurou
desenvolver atividades de acordo com as
necessidades da população.
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CULTURA

Viana do Alentejo com 17 monumentos megalíticos
candidatados a Conjunto de Interesse Nacional
Um total de 17 monumentos megalíticos
do concelho de Viana do Alentejo integram o processo de classificação do megalitismo alentejano como conjunto de
interesse nacional.
Desencadeado pela Direção Regional de
Cultura do Alentejo, o processo totaliza
2049 monumentos dispersos por vários
concelhos e visa a salvaguarda deste património face à destruição que tem sido
alvo em resultado de práticas agrícolas

associadas a explorações superintensivas.
No que diz respeito ao concelho de Viana do Alentejo, o megalitismo está presente nas três freguesias (dois monumentos em Aguiar, seis monumentos em
Alcáçovas e nove monumentos em Viana
do Alentejo), sendo o mais conhecido a
Anta do Zambujeiro, em Aguiar, que se
crê que seja um dos mais antigos símbolos construídos da presença do Homem

no concelho. Com origens neolíticas, a
Anta do Zambujeiro conserva ainda a
câmara funerária, o corredor e, embora
tombada, a laje da cobertura.
De salientar que o conjunto em classificação corresponde à área de maior concentração de monumentos megalíticos
da Península Ibérica e uma das mais relevantes à escala europeia.

João Gião Marques expõe
“Alentejo Figurado” no Castelo de Viana
Até dia 15 de maio está patente ao público, na Igreja da Misericórdia, no Castelo
de Viana do Alentejo, a exposição “Alentejo Figurado”, da autoria do vianense
João António Gião Marques.
Organizada pela Câmara Municipal com
o apoio da Junta de Freguesia de Viana
do Alentejo e da Direção Regional da
Cultura do Alentejo, a exposição propõe
ao visitante uma viagem etnográfica pelo
Alentejo, dos hábitos e dos costumes,
das tradições e das vivências de outrora,
onde o trabalho do campo, de sol a sol,
marcava o ritmo das sociabilidades.
Natural de Viana do Alentejo, onde nasceu em 1961, João António Gião Marques desde muito cedo se dedicou ao
trabalho escultórico, tendo começado a
trabalhar a cortiça ainda jovem, relembrando “com saudade” os tempos da
4ª classe e a altura em que começou a
22 // boletim municipal | 112

dedicar-se a esculpir a madeira.
A exposição, a primeira de Gião Marques
e que inicia o ciclo de exposições temporárias na Igreja da Misericórdia, em
2022, reúne mais de 20 peças, permitindo partilhar com o visitante a perspetiva
do autor e as suas memórias no trabalho
escultórico de cada figura e cena traba-

lhada em madeira.
Inserida no programa das comemorações do feriado municipal, a exposição
pode ser visitada durante a manhã, entre
as 10h00 e as 13h00, e durante a tarde,
entre as 14h00 e as 18h00.

Sarau de
poesia com apelo à paz
O Cineteatro Vianense recebeu, no passado dia 21 de março, pelas 21h00, um
sarau de poesia intitulado “A PAZ”, organizado pelo Município de Viana, através
da Biblioteca Municipal, em parceria
com o Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo, para assinalar o Dia da Poesia e apelar à paz.
A iniciativa, que contou com a declamação de poemas de autor por professores
e alunos dos diferentes ciclos de ensino,
bem como outros da sua própria autoria,
teve também momentos de poesia cantados e tocados por alunos.

Literacia Emocional na Biblioteca
A Biblioteca Municipal de Viana do
Alentejo e os seus Polos de Alcáçovas e
Aguiar, retomaram as sessões de Literacia Emocional, projeto iniciado em 2019,
e que tem sido muito bem aceite e participado por alunos e professores.
Os alunos do ensino pré-escolar e do
1º ciclo, os alunos do 6.º A do 2º ciclo
e os alunos da sala vermelha do Centro
Imaculado Coração de Maria, têm participado em sessões de leitura sobre Emoções, Valores e Direitos Humanos. Com
uma periodicidade mensal, estas turmas
dirigem-se à Biblioteca Municipal e aos
polos para ouvir histórias, dialogar, jogar, participar em dinâmicas, ver vídeos,

dançar, entre outras atividades sobre estas temáticas.
Emoções como o medo e o amor, valores
como a solidariedade e a honestidade e
direitos humanos como a liberdade, a
igualdade e a vida tem sido alguns dos
temas abordados nestas sessões, que
têm como propósito facultar às crianças
uma melhor perceção e compreensão
da vida. Regular e compreender o que
sentem, aprender a respeitar o próximo
e o mundo em que vivem, adotar formas
positivas de agir e pensar, possibilitar-lhes-á crescer com valores que os tornem cidadãos justos, solidários, empáticos e de bem com a vida.

Programa de Promoção de
Competências socioemocionais
Devagar se Vai ao Longe
A Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo e a Associação Terra Mãe, iniciaram
o programa de promoção de competências socioemocionais - Devagar se Vai ao
Longe. Com este programa, pretende-se
ajudar as crianças do 1º ano do 1º ciclo
do Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo a desenvolverem competências
socioemocionais, o seu desempenho
académico, assim como a prevenção
ou redução de problemas de comporta-

mento e emocionais.
Trata-se de um programa compreensivo
que sublinha a importância não só do
ensino de competências, mas também
do modo como as mesmas deverão ser
aplicadas a situações reais do dia-a-dia,
de modo a facilitar a sua generalização.
Esta atividade está a ser desenvolvida
através do Projeto 3C, financiado pelo
Prémio BPI, e do Município de Viana do
Alentejo.
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TURISMO

Município promoveu património na BTL
O presidente e a vice-presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo
visitaram, em março, a maior feira de
turismo do país, a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu na FIL, em
Lisboa.

tância da participação do Município no
projeto da Rota da Nacional 2, presente
no certame, que tem contribuido para
redescobrir o concelho de Viana, mais
precisamente a freguesia de Alcáçovas,
ao Km 551.

Durante a visita ao certame, o presidente do Município, Luis Miguel Duarte, explicou que a presença na BTL, que surgiu
integrada na Turismo do Alentejo e Ribatejo é “inevitável e insere-se numa estratégia de promoção do concelho”. Depois
de dois anos com um fluxo reduzido de
turistas, o autarca espera “ter um acréscimo de turistas no concelho fruto das
inicitaivas que vão voltar a realizar-se”,
dando como exemplo a Romaria a Cavalo
Moita - Viana do Alentejo, entre os dias
20 e 24 de abril. Da presença do concelho na BTL, Luis Miguel Duarte, espera
atrair mais turistas, lembrando a impor-

Na BTL, a Autarquia vianense aproveitou
para promover o património material e
imaterial, com a presença de artesãos a
trabalhar ao vivo, nomeadamente a empresa Chocalhos Pardalinho, no dia 16
de março, e Feliciano Mira Agostinho, no
dia 17. Já no dia 19, no Pavilhão 2, decorreu uma ação de promoção da EN2,
e no auditório da Turismo do Alentejo e
Ribatejo foi visionado o vídeo promocional da Romaria a Cavalo Moita - Viana do
Alentejo.
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Para além do executivo, o stand do concelho de Viana do Alentejo recebeu, a

visita do presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo, Vítor Silva, do presidente
da CCDRA – Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo,
Ceia da Silva, e da Diretora Regional de
Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira.
Pelo stand passaram ainda a apresentadora Mónica Jardim e o cantor F.F., que
demonstraram interesse em conhecer o
património e as tradições que o concelho tem para oferecer, bem como a oferta turística.
Recorde-se que a BTL é o maior evento
de promoção turística realizado no nosso
país e oferece aos profissionais a oportunidade de conhecer o mercado nacional
e internacional e tudo o que de melhor
temos por cá e, ao público em geral, a
oportunidade de escolher novos destinos de férias.

Somos Portugal em Alcáçovas
para promover o concelho
A freguesia de Alcáçovas foi a anfitriã do
programa Somos Portugal da TVI, que se
realizou no domingo de Páscoa.
Durante 6 horas, em direto do Jardim Público, os apresentadores Mónica Jardim,
Fanny Rodrigues, Santiago Lagoá e Ben
foram os anfitriões de uma viagem que
deu a conhecer o que de melhor o concelho de Viana tem para oferecer.

cidos do grande público como Micaela, Clemente, Humberto Silva, Miguel
Bravo, António Caixeiro, Jade, Eduardo
Sant’Ana, Tanya, Sérgio Rossi, Filipe Sequeira, Iran Costa, Miguel Azevedo e
ainda do Grupo Coral Juvenil e do Grupo

Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas.
Existiram ainda diversos apontamentos,
diretos e a presença de agentes económicos que partilharam os seus saberes e
ofícios, numa tarde carregada de festa,
música e animação.

Numa tarde repleta de surpresas, a
cultura, o património, o artesanato, a
gastronomia, o cante alentejano, as tradições e as suas gentes estiveram em
destaque com a presença de alguns convidados, entre os quais o presidente da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo,
Luis Miguel Duarte.
A tarde, dedicada à Páscoa, foi ainda
pautada pela atuação de nomes conhe-
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Portas e janelas de Alcáçovas em postais
O Município de Viana do Alentejo vai lançar uma coleção de 31 postais, no âmbito do livro e exposição “Portas e Janelas
que Contam Histórias … de Alcáçovas”,
da autoria da alcaçovense Bela Mestre.
O livro apresentado em setembro de
2021, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, reúne 31 imagens de aguarelas
originais de portas e janelas da vila de Al-
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cáçovas, acompanhadas por textos baseados na vivência da própria autora e na
pesquisa oral que efetuou em conversas
com a população.
Recorde-se que Bela Mestre nasceu em
Alcáçovas, residindo no concelho do Seixal. Enfermeira de profissão, foi na pintura que, de forma autodidata, encontrou
a sua forma de comunicar emoções, vi-

vências, histórias e, acima de tudo, “histórias das suas gentes e das localidades
que lhe são próximas”.
Os postais podem ser adquiridos individualmente nos postos de turismo do
concelho, em Viana do Alentejo, no Castelo, e em Alcáçovas, no Paço dos Henriques.

SAÚDE

Projeto Gente Rija promove atividades no concelho
O Município de Viana continua envolvido
na parceria com o projeto GENTE RIJA,
na intervenção que tem vindo a ser desenvolvida nas 3 freguesias do concelho.
Este projeto, promovido pela Terras Dentro, tem como público-alvo, maioritariamente, a população sénior, mas todas as
atividades que desenvolve são de abrangência intergeracional e comunitária, ou
seja, toda a comunidade pode participar.
Exemplo disto foram as ações dinamizadas no mês de fevereiro – mês do amor.
Durante este mês, e numa lógica de promoção do bem-estar, de celebração de
relacionamentos positivos e de promoção da saúde física e mental, foram realizadas 3 atividades comunitárias:
• Corações ao largo – Envolveu 197
crianças, 140 jovens e 117 idosos na
construção de mensagens positivas. A
recolha destes corações permitiu afixar
nas 3 freguesias quase 1000 corações
que, certamente, alegraram os habitantes do concelho no Dia dos Namorados.
• Vox – Pop – A Equipa Gente Rija, percorreu as ruas de Viana do Alentejo
com a vontade de saber, “Afinal o que
é o Amor?” e “O que podemos fazer
para haver mais amor?”. Foram então
recolhidas 20 respostas que depois de
editadas e enquadradas na iniciativa foram divulgadas nas redes sociais.
• Campanha de Promoção da Saúde
– Tu és mais forte – 4 testemunhos
de guerreiros e guerreiras, que lutam
e lutaram contra doenças oncológicas.
Esta campanha foi divulgada nas redes
sociais com o objetivo da dar a conhecer exemplos de força, resiliência e
vontade de viver. São vizinhos, amigos,
familiares, conhecidos… São GENTE

RIJA do concelho de Viana do Alentejo
os valentes que testemunharam nesta
campanha!
No mês de março, foram realizadas várias ações promotoras da consciência
ambiental e de práticas ambientais sustentáveis, tais como:
- Lançamento do Concurso DE DESENHO
designado: “Uma Só Terra” - Sustentar as
Pessoas e Preservar o Planeta. Este concurso está aberto a todos os habitantes e
trabalhadores do concelho de Viana do
Alentejo que queiram apresentar a sua
proposta de desenho. O desenho vencedor será replicado num MURAL em Viana
do Alentejo.
- Caminhada Eco-Voluntários – No dia
26 de março, convidámos os moradores
da freguesia de Alcáçovas a tornarem-se
voluntários ecológicos apoiando a limpeza da ribeira de Alcáçovas.
- Projeto Escolar – Salvem o Planeta
– Lançámos ao Agrupamento de Escolas uma proposta para os alunos do 5º
e 6º anos. Promovendo a consciência
ambiental, propusemos que estes anos
realizassem pinturas e/ou esculturas, seguindo o mote “O que fazer para Salvar
o Planeta” utilizando lixo/resíduos de
preferência reutilizáveis. Os produtos de
artes plásticas criados serão expostos no
Dia do Ambiente, a 5 de junho.
No mês de março demos também início
às atividades de continuidade que visam
o envolvimento da população sénior do
concelho. Estas são ações promotoras do
Envelhecimento Ativo, da Saúde Mental
e Física e de Competências de Informática.
- Atividades de Promoção da Saúde
Mental em parceria com a Universidade

Popular com o objetivo de promover e
discutir o que é a Saúde Mental e como
podemos melhorá-la.
- Atividades promotoras de Saúde Física e Envelhecimento Ativo em parceria
com o Clube de Saúde +. As ações desenvolvidas visam promover hábitos de vida
saudáveis, maior mobilidade e o acompanhamento junto da população mais
idosa. Exemplo disso é o desafio MOVE-TE. Serão monitorizados e envolvidos
nestas ações cerca de 50 idosos das 3
freguesias do concelho, aos quais foram
distribuídos a título de empréstimo, pedómetros e parelhos medidores de tensão. No âmbito do projeto os mesmos
idosos serão também avaliados para prevenir possíveis problemas de mobilidade
e quedas no interior das suas habitações.
- Atividade promotora de competências para lidar com as tecnologias. Estas
ações são para a população sénior e têm
como objetivo dar a conhecer as novas
tecnologias, para que servem algumas
funções dos telemóveis, como fazer videochamadas, como se relacionar com
as Redes Sociais, etc. Seguindo o mote
“Num mundo em que tudo cabe dentro
de um telemóvel, como lidamos com a
tecnologia?” as sessões decorrem às 4ªs
e 5ªs feiras de manhã, em Alcáçovas e
em Aguiar.
O projeto GENTE RIJA continuará a desenvolver atividades até agosto de 2022,
com o objetivo de 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.
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ASSOCIATIVISMO

Associação Aguiarense para Ajudar
no Desenvolvimento Económico e
Social de Aguiar

Foi criada em 2017 com o objetivo de desenvolver “a agricultura biológica
familiar” no concelho. Quem o diz é o presidente da direção da Associação
Aguiarense para Ajudar no Desenvolvimento Económico e Social de Aguiar,
Manuel Bandarra, que acredita que o futuro passa pela autossustentabilidade.
Boletim Municipal - A Associação foi
criada a 23 de junho de 2017 com que
objetivos?
Manuel Bandarra - O objetivo da Associação é desenvolver a agricultura biológica no concelho e, a partir daí, provar
que é possível sermos autossustentáveis.
Queremos ter um espaço que possa ser
visitado pelos estabelecimentos de ensino e que as crianças e os adultos possam
interagir. Os nossos objetivos foram divididos por fases: a primeira foi a legalização
da associação, a segunda fase foi arranjar
a terra, a mais difícil, mas, finalmente,
está concretizada. Até ao final do ano vai
ser possível começar com as visitas.
B.M. - Já encontraram esse espaço?
M.B. – O terreno está situado em Viana
do Alentejo, junto à antiga fábrica do pimentão. Em Aguiar, onde está sedeada a
associação, foi impossível encontrar um
terreno, dado que alguns eram impró
prios para a prática da agricultura e os
restantes por falta de água.
B.M. - Até ao momento que atividades
desenvolveram?
M.B. – No início fizemos algumas atividades como jogos da malha e almoços
convívio. Depois, apareceu a COVID’19
e tivemos que parar com as atividades
porque era a única receita que a associação tinha para poder efetuar o primeiro investimento. Tivemos que fazer investimento próprio, até porque a nossa
intenção é que a associação não esteja
dependente de apoios do Estado ou das
Câmaras Municipais. Hoje já temos equipamento suficiente para começarmos a
trabalhar e já estamos numa fase adiantada.
B.M. – Quantas pessoas estão envolvidas
na associação?
M.B. – Estão envolvidas na associação 9
pessoas, mas a trabalhar a terra sou ape
nas eu. Dentro em breve teremos mais
uma pessoa e queremos alargar o projeto
a muitas outras.
28 // boletim municipal | 112

B.M. – Falava anteriormente de envolver
as escolas neste projeto… o objetivo é
também vender os produtos que irão ser
cultivados?
M.B. – Primeiro, o nosso objetivo é incentivar a prática da agricultura familiar, depois abrir o projeto a sócios e, mais tarde,
em parceria com a Câmara Municipal,
vender o excesso da produção. A venda
não é o principal objetivo, mas as famí
lias puderem ser autossustentáveis e escoar apenas os excessos, fornecendo por
exemplo às escolas e a outras instituições.
B.M. – Que projetos gostariam de ver
concretizados dentro em breve?
M.B. – Estamos numa fase de preparação
da terra – tirar as pedras e limpar o terreno - que é o mais difícil. Como a agricultura é biológica não utilizamos produtos químicos, utilizamos apenas estrume.
Esta é, nesta altura, a nossa principal
preocupação.
B.M. – Qual a vantagem deste tipo de
agricultura?
M.B. – A vantagem é a alimentação saudável, mas esta não pode ser saudável se
não tivermos bons produtos. E, há cada
vez mais pessoas, até mesmo no concelho, a procurar este tipo de produtos.
E como há poucos a cultivar, também se
nota a falta de produtos. Penso que no
concelho de Viana serei o único credenciado para desenvolver este tipo de agricultura.
B.M. – Os jovens têm interesse por este
tipo de agricultura?
M.B. – Penso que os jovens estão mais
interessados em termos de consumo,
havendo um distanciamento face à agri-

cultura. Apesar de haver jovens a traba
lhar na agricultura, não é na produção de
alimentos, mas sim na cortiça, na lenha ou
a cuidar de animais. Ao abrir este espaço,
gostaríamos que os jovens pudessem interagir e começassem a gostar deste tipo
de agricultura.
B.M. – A associação tem sócios?
M.B. – Ainda não temos sócios, mas é
um dos objetivos da associação quando
iniciarmos a produção.
B.M. – Que apoios recebem?
M.B. – Até ao momento temos sido autossuficientes. Gostaríamos de não ficar
dependentes de subsídios ou de outros
apoios.
B.M. – Onde é que a associação está sediada?
M.B. – Ainda não temos sede porque, no
momento em que criámos a associação,
havia alguma dificuldade em encontrar
um espaço, em Aguiar. Por isso, não temos um espaço físico.
B.M. – Para finalizar qual a mensagem
que gostaria de deixar?
M.B. – A mensagem é que dada a urgência em termos climáticos, a melhor forma
de podermos colaborar para uma me
lhor qualidade de vida no futuro, é reaprendermos a viver em comunidade e
tentarmos ser o mais autossustentáveis
possível.
Fundação: 23 de junho de 2017
Morada: Rua Pedro Soares, 1
7090 – 425 Aguiar
Contacto: Manuel Bandarra (911 831 321)

CAP na II Divisão do Campeonato Nacional de Clubes
O CAP - Clube Amadores de Pesca de
Viana do Alentejo subiu de divisão e vai
participar, na época que tem início em
setembro, no Campeonato Nacional de
Clubes II Divisão – Zona Sul 2022, organizado pela Federação Portuguesa de Pesca Desportiva.
O clube que, na época passada, compe-

tia no Campeonato Regional de Clubes
tem 17 atletas nos escalões de iniciados,
juvenis, juniores, esperanças, senhoras,
masters e seniores, tendo obtido nas
últimas épocas resultados positivos em
termos individuais e por equipa.
No âmbito do Campeonato Nacional de
Clubes II Divisão, a partir do mês de se-

tembro estão agendadas provas na Barragem de Odivelas, Ribeira de Caia (Cabeção) e Barragem de Montargil.
Para este ano o clube tem agendados 5
concursos de pesca desportiva a decorrer nos meses de março, maio, outubro
e novembro.

I Passeio Carnavalesco a Cavalo
A Associação Grupo de Amigas Trianeras
do Alentejo organizou, no passado dia
27 de fevereiro, o I Passeio Carnavalesco
a Cavalo.
Esta iniciativa, para além do passeio a cavalo mascarados, contou ainda com um
prémio para a melhor máscara, seguido
de almoço, culminando com muita diversão e salero.

Associação Equestre realiza passeio a cavalo
A Associação Equestre de Viana do Alentejo realizou, no passado dia 20 de março, um passeio a cavalo para comemorar
o 17º aniversário da associação, que se
assinalou no dia 11 de fevereiro.

Festival Hípico CAMPUS & AEVA
No passado dia 3 de abril, o Centro Hípico Campus – Escola de Equitação e a Associação Equestre de Viana do Alentejo
promoveram o “Festival Hípico CAMPUS
& AEVA”, junto ao Santuário de N.ª Sr.ª
D’Aires, que contou com provas de gincana.

I Trail dos Moinhos em Alcáçovas
Duzentos e cinquenta e um atletas participaram, no passado dia 27 de fevereiro, no I Trail
dos Moinhos, em Alcáçovas, organizado pelas
atletas Marlène Ilhéu Hubert, Raquel Eustáquio e Vera Silva com o apoio do Sport Club
Alcaçovense.
A iniciativa contou com a presença da vice-presidente, Paula Neves, e do adjunto do
presidente, Joaquim Maria Bento.
Os vencedores foram agraciados com peças
de olaria tradicional de Viana do Alentejo.
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Eficiência Energética
Em resposta ao aviso ALT20-03-2017-27,
o Município apresentou três candidaturas no âmbito da eficiência energética,
tendo sido todas aprovadas. Encontram-se concluídos os trabalhos referentes à
operação “Eficiência Energética na iluminação pública do Jardim Quinta da Joana”, cujo objetivo se traduz na redução
do consumo energético da instalação, a
diminuição das emissões de gases com
efeito de estufa (GEE), a redução dos custos de exploração e a promoção de boas
práticas energético-ambientais. O valor

do investimento total foi de 27.035,40€,
assumindo a natureza de subsídio reembolsável à taxa de 95%, no montante de
21.266,70€, distribuídos por um período
de 5 anos, tendo em conta a poupança
média anual prevista após a intervenção.
Em execução, está a operação “Melhoria
do comportamento térmico e eficiência
energética do edifício dos Paços do Concelho de Viana do Alentejo”, com um investimento total previsto de 43.561,23€,

sendo elegível o valor de 37.365,81€,
com uma comparticipação pública comunitária para esta operação de 45% e
a operação “Eficiência Energética do Município de Viana do Alentejo – Estudos”.
Esta última apresenta-se como complementar às outras duas operações e tem
um investimento totalmente elegível
de 12.396,28€, a que corresponde uma
comparticipação FEDER à taxa de 85%.

Operações de Modernização da Administração Pública
Aprovada em 16/09/2019, esta candidatura estruturou-se em torno de
três perspetivas para a capacitação dos
s
erviços: processos, desmaterialização
de processos e relação com o cidadão,
empresas e instituições. Neste âmbito,
os trabalhos previstos em sede de candidatura e que visam a capacitação dos
serviços, numa perspetiva de melhorar
os serviços e a informação prestada ao
munícipe, bem como ganhar eficiência e

reduzir os custos de contexto no Município, encontram-se em execução estando
já concluída a criação e a implementação
do Portal do Associativismo. Em paralelo
continua a introdução de novos procedimentos que permitam uma reengenharia de processos, conjugada com a
adoção de plataformas informáticas co-

laborativas, online, que irão contribuir
para a redução do tempo de prestação
de serviços.
O investimento previsto para a operação
é de 146.468,15€, sendo este valor integralmente considerado elegível e comparticipado pelo FSE a 85%.

Fundo Social Europeu

Museografia da Coleção José Manuel Água Morna
A presente operação tem por objeto a
Museografia da Coleção José Manuel
Água Morna com vista à instalação de
uma exposição permanente no 1º andar
do edifício da antiga biblioteca de Viana
do Alentejo.
O conjunto agrega três coleções de escultura em madeira: composições de
conjunto representativas do modo de
vida alentejano em contexto de explora30 // boletim municipal | 112

ção agrícola, figuras de inspiração sobrenatural (Diabos) e réplicas de armamento do período medieval/moderno. Este
projeto visa a salvaguarda, qualificação
e estabelecimento de condições de fruição de um acervo importante em termos
da promoção e reconhecimento da memória enquanto património imaterial
do concelho de Viana do Alentejo e, de

forma mais abrangente, do Alentejo e da
sua cultura, traduzida em modos de vida,
artefactos/tecnologias e representação
do imaginário.
O investimento previsto para a operação
é de 86.388,99€, sendo este valor integralmente considerado elegível e comparticipado pelo FEDER a 85%, no valor
73.430,64€.

AMBIENTE
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AMBIENTE

Ecocentro
Situado na Estrada Nacional 257, junto ao Estaleiro Municipal, em Viana do
Alentejo, este equipamento é gerido
pelo Município, oferecendo à população
uma solução viável para a deposição de
Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos (REEE), Resíduos de Construção e Demolição (RCD), óleos ali-

mentares usados, pilhas/acumuladores,
monos/monstros, plásticos, resíduos
verdes, papel/cartão, madeira, plástico,
metal e vidro.
O Ecocentro de Viana do Alentejo está
disponível de segunda-feira a sábado,
entre as 8h00 e as 12h00 e as 13h00 e

as 16h00, e aos domingos, entre as 9h00
e as 13h00. A Divisão de Infraestruturas
Municipais e Serviços Urbanos disponibiliza também a recolha de monos e verdes, por marcação prévia, mediante contacto para o 266 930 012 ou através do
email ambiente@cm-vianadoalentejo.pt

Viana do Alentejo associa-se à Hora do Planeta
O Município de Viana do Alentejo associou-se, no passado mês de março, à
iniciativa global ambiental “Hora do Planeta 2022”, promovida pela organização
global de conservação da natureza World
Wildlife Found (WWF), com o objetivo
de chamar a atenção para as alterações
climáticas.
Este ano a iniciativa foi dedicada ao “Restauro da Natureza”, alertando para a im-

portância da recuperação dos recursos
naturais no combate às alterações climáticas.
Durante 60 minutos, entre as 20h30 e
as 21h30, o Município desligou as luzes
do edifício dos Paços do Concelho, das
Bibliotecas, do Paço dos Henriques, em
Alcáçovas, e do Cineteatro Vianense,
num ato simbólico de preocupação ambiental.

Campanha oferece árvores
no concelho de Viana do Alentejo
No âmbito do Projeto Além Risco que
pretende plantar 3.000 árvores no concelho de Viana do Alentejo, esteve em
curso até dia 25 de fevereiro uma campanha de distribuição de árvores à população.
Denominada “Quero Árvores”, a campanha tem o apoio do Projeto CLDS RUMO
CERTO e da Associação Terras Dentro e
pretendeu oferecer até 10 árvores por cidadão. Para tal, bastou aos interessados
preencher um formulário. As árvores foram levantadas no dia 26 de fevereiro, na
Associação Terras Dentro.
Recorde-se que o Projeto Além Risco
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pretende envolver os cidadãos na plantação de 50.000 árvores nos aglomerados
urbanos do Distrito de Évora, reduzindo
o efeito de “ilha de calor”, bem como
reforçar a capacidade de adaptação da
população local ao efeito das ondas de
calor na saúde pública.

Considerado o maior evento mundial
de ação ambiental, a Hora do Planeta
realizou-se, pela primeira vez, no nosso
País em 2009. Nesta edição, 95 municípios aderiram a esta campanha que teve
como objetivo mobilizar a sociedade em
torno da luta contra o aquecimento global, alertar para as alterações climáticas
e estimular a redução dos consumos
energéticos.

Para o concelho de Viana, até janeiro de
2023, está prevista a plantação de 3.000
árvores, das quais 2.000 para plantar em
articulação com o Município e as restantes 1.000 para doar a cidadãos, associações e entidades.

Cultivar para combater o isolamento
As Hortas Comunitárias do Concelho de
Viana, situadas na Rua do Poço, em Viana do Alentejo, aos poucos, vão ficando
ocupadas. Mais quatro lotes foram atribuídos no passado mês de janeiro, num
sorteio presidido pela vice-presidente,
Paula Neves.
Mariana Godinho, 65 anos, é uma das
novas “inquilinas” que “se ainda for a
tempo” vai cultivar “favas, alface, espinafres e nabiça” conforme a época do
ano.
No dia do sorteio, contou que teve conhecimento do projeto através do programa Portugal em Direto, da RTP. “É
importante para nos distrairmos”, principalmente do isolamento imposto pela
pandemia, até porque, como revelou “o
quintal que temos em casa está cimentado”.

Habituada a viver no campo, a experiência vem de tenra idade quando, aos
13 anos, começou a trabalhar a terra,
partilhando com o marido “o gosto pelo
campo”.
Próximo de um lote já cultivado, Luís Nunes, aprecia o pedaço de terra de cerca
de 71m2 que “calhou” no sorteio à filha,
Cecília Nunes. O genro, disse, “vai cultivando nos canteiros de casa”, vendo
nesta iniciativa “a oportunidade para
consumirem produtos hortícolas sem
fertilizantes ou pesticidas e, principalmente, frescos”. A intenção é levarem
para a mesa “os temperos como a salsa
e os coentros”, mas também “pequenos
legumes para consumo próprio”.
Apesar do concelho ser predominantemente rural, há ainda quem não tenha
um pedaço de terra para cultivar. Luís
Nunes assegurou que esta é uma “boa

oportunidade para quem quiser cultivar
próximo de casa e consumir produtos
frescos”.
São inúmeros os benefícios das hortas
comunitárias. Para além do lazer aliado
aos benefícios ambientais e à importância social, o facto de os produtos serem
cultivados próximos das habitações,
fomentando, também, as relações de
boa-vizinhança, apresentam-se como fatores determinantes para o sucesso das
hortas comunitárias.
O Município tem ainda disponíveis 34
lotes para a prática da horticultura, num
espaço que oferece ainda uma área de
compostagem, uma área comum de lazer e uma zona para sanitários e arrumos.
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DE FREGUESIA
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Caros e Caras munícipes do
concelho de Viana do Alentejo
Caros e Caras munícipes da
Freguesia de Aguiar
Passados seis meses de mandato do atu
al executivo da Junta de Freguesia de
Aguiar, há muito a transmitir-vos para
além do trabalho até agora executado.
No último ano, todos nós, cada um
na sua vida, tem sentido mudanças e
por isso adaptações, sobretudo a nível
económico e social, também a Junta de
Freguesia está a ajustar-se todos os dias
para corresponder às necessidades com
que nos deparamos.
No entanto, a pandemia começou a dar
sinais de abrandamento, o que nos permitiu, e vai permitir, executar as atividades que temos planeadas.
Em dezembro colaborámos com a Câmara Municipal de Viana do Alentejo na
oferta de um presente a todas as crianças. No entanto, quisemos fazer mais e
também trouxemos o Pai Natal à nossa
Escola para entregar chocolates aos
meninos e meninas, mas sobretudo le
var-lhes carinho e alegria, que ficou bem
espelhado nos sorrisos que recebemos.
Para além dos nossos pequeninos
fregueses, fizemos questão de oferecer
à restante população uma pequena lembrança para colocar na árvore de Natal,
como forma de reconfortar os habitantes
da nossa freguesia numa época tão especial e que durante a pandemia é mais
difícil de atravessar para muitas famílias.
O executivo da Junta de Freguesia, sempre em estreita colaboração com o Exe
cutivo da Câmara Municipal, esteve re
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presentado pelo Secretário da Junta,
Jorge Bandarra, na entrega de lembranças do Município no âmbito das come
morações do Dia Internacional da Mulher.
A Junta de Freguesia também quis assinalar este dia tão importante para os
direitos da Mulher e fez questão de
colocar em cada caixa de correio uma
pequena lembrança a todas as mulheres
da freguesia.
Este ano, como já vem sendo hábito, a
nossa Escola convidou a Junta de Freguesia para participar nas comemorações do
Dia da Árvore e do Dia Mundial da Poesia
que se celebraram no passado dia 21 de
março. Este é um convite que muito nos
honra, em que eu como Presidente da
Junta de Freguesia participei com muita
alegria.
Desde o início do nosso mandato que
tomámos como uma das nossas principais prioridades a limpeza da freguesia. Dada a importância e necessária
preparação dos nossos espaços verdes
para a chegada da Primavera, contámos
com a colaboração de pessoas amigas e
familiares, habitantes de Aguiar, que vo
luntariamente se ofereceram para essa
tarefa, demonstrando, mais uma vez, o
verdadeiro espírito de solidariedade e
entreajuda que caracteriza os aguiaren
ses.
Em nome do Executivo da Junta de
Freguesia de Aguiar quero agradecer a
todos os voluntários que neste processo
de limpeza urbana, desempenharam
esta tarefa com todo o esforço e dedicação. Por Aguiar.

Freguesia, manter a nossa vila limpa e
bonita para todos os nossos habitantes e
para quem nos visita.
A par com algumas atividades que aqui
vos referi, o trabalho da Junta de Freguesia é diário e permanente, e enquanto
Presidente deste Executivo vos afirmo
que assumimos perante vós o compromisso de proximidade, ajuda e partilha, e
é com esse objetivo que nos dedicamos
à Freguesia de Aguiar.
Não quero terminar esta mensagem
sem antes vos desejar um excelente 25
de Abril, que celebrem com alegria e
gratidão por todos aqueles que lutaram
para que hoje vivamos em Liberdade.
A Presidente da Junta de Freguesia de
Aguiar
Rosinda Gaio

É objetivo do Executivo da Junta de
Fotos e texto: Junta de Freguesia de Aguiar

JUNTA
DE FREGUESIA
DE ALCÁÇOVAS

1º trimestre 2022
O Executivo da Junta de Freguesia de Alcáçovas tem procurado assegurar o correto
funcionamento dos seus serviços, comprometido com as suas específicas competências, otimizando recursos e serviços, mas
também procurando estimular sinergias e
parcerias com entidades locais e outras que
possam acrescentar valor à nossa freguesia. Nesse sentido, ainda no final do ano de
2021, no dia 28 de dezembro esteve reunido com a Divisão de Inovação, Cooperação,
Empreendedorismo e Empregabilidade da
Universidade de Évora, com vista a analisar
possíveis parcerias e protocolos com esta
secular instituição do saber e estruturante
entidade para o desenvolvimento regional.
Já no presente ano e a fim de uma melhor
estética e higiene da nossa Freguesia, durante o mês de janeiro, foi aplicado herbicida pelas artérias da nossa Vila, para controlo
de infestantes.
No dia 22 de janeiro, esta Junta de Freguesia, em parceria com a CIMAC, a Associação
de Atletismo de Évora e o Município de Viana do Alentejo, colaborou em mais uma
edição do Critério Corta-Mato Paulo Guerra,
evento esse que contou com uma vasta lista
de inscritos de entre os vários escalões que
estiveram presentes na nossa freguesia.
Ainda na vertente desportiva, realizou-se na
nossa Freguesia, no passado dia 27 de fevereiro a primeira edição do Trail dos Moinhos,
evento este que contou com mais de duas
centenas e meia de participantes, pelo que
felicitamos a sua organização, o Sport Club
Alcaçovense que contribuiu desta forma
para a promoção do desporto e para a va
lorização da nossa terra.
No que diz respeito à área de apoio social,
foi entregue no passado dia 21 de janeiro
aos serviços dos CTT perto de duas centenas de livros escolares, no âmbito da campanha “Eu dou um livro por um sorriso de
uma criança moçambicana e você?” para a
Associação Karingana Wa Karingana. Queremos desta forma agradecer a todos aqueles
Fotos e texto: Junta de Freguesia de Alcáçovas

que fizeram com que esta iniciativa fosse
um sucesso pela grande adesão verificada.
Ainda na área do apoio social e face à atual situação da Ucrânia, esteve esta Junta
de Freguesia envolvida em colaboração
com a Comunidade Cristã Ucraniana de
Évora numa recolha de bens que serviram
de apoio às várias famílias atingidas por a
destruição do seu País.
No que diz respeito às necessidades desta
Junta de Freguesia no desempenho das suas
competências, fez o atual Executivo um investimento na aquisição de máquinas de
corte e limpeza dos espaços verdes, nomeadamente duas motosserras, um soprador,
uma podadora e uma roçadora, além do
material de proteção e segurança associado.
No dia 8 de março, e dando continuidade
ao que tem sido feito em anos anteriores,
a Junta de Freguesia de Alcáçovas assinalou
o Dia Internacional da Mulher com a distribuição de flores às mulheres da nossa
Freguesia.
Voltando ainda à vertente desportiva,
apoiou esta Junta de Freguesia por mais um
ano a mítica Volta ao Alentejo em Bicicleta
com a oferta de chocalhos, que irão integrar
as cerimónias de pódio no final de cada etapa, evento este que contou com uma meta
volante na nossa Freguesia logo na primeira
etapa no dia 16 de março. De salientar que
a Freguesia de Alcáçovas é um dos parceiros institucionais da organização da Volta
ao Alentejo, promovendo desta forma o seu
nome e a sua identidade.
Realizou-se também no passado dia 24 uma
visita de seniores de Cascais organizada em
conjunto entre esta Freguesia e a Freguesia
de Alcáçovas. Foi este dia um dia em cheio,
com inúmeras visitas promovidas pela nossa Freguesia que assim deu a conhecer a
mais de 56 cascalenses a nossa terra, o seu
património edificado, artístico, gastronómico e etnográfico.
Por fim e como desiderato deste Executivo perante as graves situações vividas na
freguesia de Alcáçovas associadas à falta de
zelo e de investimento da Administração

Pública nas áreas da Saúde e Segurança, têm
sido feitas tentativas de sensibilizar tanto o
município de Viana do Alentejo, como sobretudo as entidades diretamente responsáveis pela gestão destes serviços para a
necessidade de se empreenderem reformas
estruturais na otimização dos serviços de
patrulhamento e atendimento da GNR local,
bem como do atendimento e prestação de
cuidados da Extensão de Alcáçovas do Centro de Saúde de Viana do Alentejo.
A situação como está é insustentável e os
alcaçovenses não são cidadãos de segunda!
Apelamos a todos os alcaçovenses que se
sintam diminuídos nos seus direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa e vítimas de maus serviços prestados
que façam em primeira mão queixa formal
nas entidades que prestaram ou deviam ter
prestado esses serviços e que também nos
façam chegar as suas inquietações para que,
conhecendo nós a correta realidade, possamos intervir em tempo oportuno e junto de
quem de direito.

Frederico Carvalho
Presidente da JF de Alcáçovas
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Caros e Caras munícipes do Concelho de
Viana do Alentejo,
No primeiro trimestre do ano de 2022, a
atividade da Junta de Freguesia de Viana
do Alentejo ficou marcada pela dinâmica do concelho, bem como o apoio ao
munícipe e associativismo nos seus diversos contextos.
Neste período, a Junta de Freguesia fezse representar através dos membros do
Executivo:
- a 13 de janeiro, na sessão solene do Feriado Municipal, na qual foi atribuída a
Medalha de Honra do Município, a título
póstumo, ao mestre carpinteiro Joaquim
Augusto Simão e homenageado António
Isidoro de Sousa;
- a 14 de fevereiro, no Conselho Local de
Ação Social, onde foram abordados assuntos de grande importância para o concelho de cariz social;
- de 11 a 13 de março, no Congresso da
ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, com a temática Valorizar Portugal, no
qual foram votadas 36 moções, nas quais
se destacam temáticas relacionadas com
a valorização do interior do país. Foram
também eleitos os Órgãos Sociais da
ANAFRE para o mandato de 2022-2025;
- no Museu dos Coches em Lisboa, a 3 de
março, onde foi apresentada a XX Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo,
evento este de grande relevância para o
concelho;
- a 10 de março, na reunião da Comissão
Alargada da CPCJ – Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens, onde foram traba
lhadas algumas temáticas;
- a 17 de março, em reunião com várias
instituições locais, nomeadamente o
Município de Viana do Alentejo, para a
definição de estratégia de acolhimento
e integração dos refugiados ucranianos
que pretendam instalar-se no concelho,
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na qual esta junta realizará o encaminhamento dos mesmos para alojamentos disponibilizados pelo setor turístico;
- a 20 de março, no 17.º Aniversário da Associação Equestre de Viana do Alentejo e
no 2.º aniversário da ACSA – Associação
de Cidadania para a Saúde e Ambiente;
- a 30 de março, na inauguração do Centro de Recursos da Associação Terra Mãe.
A par de toda a representatividade, o exe
cutivo desta Junta tem trabalhado para
a criação de proximidade com os funcionários, serviços, diferentes entidades e
população, tendo em vista o desenvolvimento da freguesia.
Neste trimestre, procedeu-se à atribuição
de apoios a associações no contexto da realização de iniciativas e da comemoração
dos respetivos aniversários. Relembra-se
que esta Junta atribui apoio à natalidade,
no âmbito do Regulamento em vigor, a
consultar nos serviços.
Procedeu-se também à realização de
serviços de limpeza urbana com recurso
à maquinaria existente, resultante do investimento efetuado pelo anterior exe
cutivo. Tendo em conta o período de
seca atravessado no país, esta Junta tem
investido em meios para a manutenção e
limpeza de chafarizes e tanques.
Os serviços administrativos trabalham
diariamente junto da população, respondendo às necessidades existentes e apoiando em tarefas, como acesso a serviços
online, disponibilização de certificação,
entre outros. Neste sentido, enaltece-se
o trabalho desenvolvido pelos colaboradores desta Junta, que permitem a me
lhoria dos serviços prestados na freguesia.
Com a colaboração do Município, têm
sido efetuadas algumas melhorias nas
casas-de-banho públicas e no cemitério,
ao qual se agradece a disponibilização
dos diferentes recursos e trabalhos de-

senvolvidos.
Reforça-se que o atendimento à população ocorre à quarta-feira, das 11h00 às
12h00.
Destaca-se ainda que a 8 de março, procedeu-se à distribuição de flores e lembranças às senhoras da freguesia, em articulação com o Município, no âmbito das
comemorações do Dia da Mulher.
A 23 de março, esta Junta reuniu com o
executivo municipal em regime de permanência, com o qual foram abordadas
necessidades da freguesia e solicitados
apoios para colmatar as mesmas, com
grande recetividade do mesmo.
Por último, informa-se que o funcionário
José Figueiredo passou à situação de
aposentação a 31 de janeiro. O Executivo
agradece a dedicação e profissionalismo
com que desempenhou as suas funções
ao longo destes anos ao serviço desta
Junta de Freguesia.
O Presidente da Junta de Freguesia de
Viana do Alentejo,
Vasco Fialho

Fotos e texto: 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 privilegiado 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.

Eixo1 |- AT | 5 Formação e Qualificação
Está a decorrer nas freguesias de Alcáçovas e de Viana do Alentejo o processo
de RVCC – Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências dinamizado pelo Centro Qualifica – Competir
Formação. Este processo é vocacionado
para a qualificação de adultos que têm
por objetivo melhorar os seus níveis de
educação e formação. O processo teve
início no mês de novembro e conta com
5 pessoas na freguesia de Alcáçovas e 19
em Viana.
Durante o mês de abril vamos dar início
a este processo na freguesia de Aguiar.
As Inscrições estão abertas a todos/as os
que tenham interesse em melhorar as
suas qualificações. Venham ter connosco
que explicamos tudo!

Eixo 2 | - AT | 14 “PAIS ATUAIS: Desafios da Parentalidade”
Está a decorrer na freguesia de Alcáçovas o ciclo de workshops sobre parentalidade, importância da escolaridade,

cidadania, direitos e deveres, prevenção
de consumos abusivos, igualdade de género e oportunidades. Estas sessões são

dinamizadas pela equipa do CRI AC. Já
decorreram, até à data, 5 workshops que
envolveram 13 pais/mães.

Eixo 2 | - AT | 10 Ciclo Workshops Parentalidade Consciente

Vai decorrer nos dias 3, 17 e 31 de maio
de 2022, na freguesia de Alcáçovas, o
ciclo de Workshops de PARENTALIDADE
CONSCIENTE dinamizado pela Coach/
Facilitadora de Parentalidade Consciente
- Joana Santos.
As inscrições estão abertas para todos/
as os que tenham interesse em participar. Estejam atentos!

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 4° Trimestre 2021
Poderá consultar o Edital do Controlo da
Qualidade da Água para Consumo Humano do
concelho de Viana do Alentejo referente ao 4.°
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:

10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00 | Encerra à segunda-feira

Posto de Turismo de Viana do Alentejo – Castelo:

10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00 | 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
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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

