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(Luis Miguel Fialho Duarte)
presidente@cm-vianadoalentejo.pt

Caros Munícipes do concelho de Viana do Alentejo,

Estamos em plena altura de férias.

Este ano quase com a normalidade reposta, não fosse a maldita guerra que foi desen-
cadeada e que tem afetado a vida de todos nós.

Este executivo tem tentado de uma forma positiva repor a vida normal da nossa popu-
lação. Com esforço, mas voltámos a realizar com grande sucesso as festas, feiras e 
romarias que a população tanto queria.

Este executivo está a trabalhar com um orçamento muito limitado, logo não podemos 
investir, apoiar e fazer tudo como seria o desejável.  Este foi o orçamento possível para 
quem entrou em funções numa altura de grande instabilidade mundial e com altera-
ções profundas nas áreas das competências dos Municípios que exige aos eleitos es-
forços acrescidos, dadas as exigências impostas. As verbas que podemos orçamentar 
foram obrigatoriamente com base nos últimos dois anos, sendo que nos dois últimos 
anos não houve uma grande parte das iniciativas e a média gasta foi muito baixa. 
Assim, as rubricas do orçamento estão pouco dotadas de verbas, o que obriga a um 
cuidado e uma gestão financeira muito apertada. 

Quando se fala que a situação financeira da Câmara ficou muito boa, devia dizer-se 
também que ficou boa, mas muito limitada ao orçamento. 

Este mandato tem sido pautado de muitas surpresas e imprevistos nada satisfatórios. 
Devido a isso a gestão cautelosa deste executivo tem sido uma prioridade. A vida é 
feita de opções e os bons gestores destacam-se quando existe pouco dinheiro, pois 
com muito dinheiro qualquer um é bom gestor.

Para terminar quero deixar três notas que considero importantes.

Em primeiro lugar quero transmitir que este executivo está motivado e muito seguro 
nas decisões que toma. Acreditamos que o futuro do concelho de Viana é risonho.

A segunda nota é que as decisões que tomamos com os “timings” que achamos, não 
agradam a todos e mesmo alguns estando conscientes que são as decisões acertadas 
jamais vão admitir isso.

A terceira é que em campanha eleitoral foi dito por uma força política que era preciso 
separar o trigo do joio. Quero dizer que concordo plenamente e é isso que está a ser 
feito. O tempo o mostrará.

Desejo a todos umas boas férias e muita saúde.

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

«Acreditamos que o futuro 
do concelho de Viana
é risonho»
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EDITORIAL



DESTAQUE
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O Município de Viana do Alentejo assi-
nalou os 48 anos do 25 de Abril com um 
conjunto de atividades de cariz cultural e 
desportivo que tiveram início a 10 e ter-
minaram no dia 30, com um espetáculo 
de dança, no Cineteatro Vianense.

Na habitual sessão solene que assina-
lou a liberdade e a democracia e teve 
lugar no Cineteatro Vianense estiveram 
presentes, para além do presidente da 
Assembleia Municipal, Estevão Pereira, 
e do presidente da Câmara, Luis Miguel 
Duarte, representantes das várias forças 
políticas do concelho – Célia Sabino, pelo 
VIVA, Luís Metrogos, pelo PS, e Paula 
Maurício, pelo PCP.

No seu discurso, o presidente da Câma-
ra, saudou a população do concelho, 
salientando a importância dos valores 
da liberdade e da paz conquistados a 
25 de abril de 1974, tão ameaçados nos 
tempos que correm. Luis Miguel Duarte 
aproveitou a ocasião para efetuar um 
breve balanço dos primeiros seis meses 
de mandato, referindo dificuldades e 
desafios, em particular no processo de 

transferência de competências em cur-
so, com os constrangimentos inerentes à 
sua complexidade.

Durante a sessão, o autarca apelou ao 
fim da guerra na Ucrânia e de todas as 
guerras que assolam o mundo, sendo os 
povos as vítimas mais evidentes.  

Para além da sessão solene, o dia 25 de 
abril ficou marcado por um conjunto de 
atividades de cariz desportivo e cultural 
nas três freguesias do concelho, que in-
cluíu arruadas, animação infantil, jogo da 
malha, corrida da liberdade, lançamento 
de papagaios de papel, futebol kids e a 
exibição de documentários.

Viana do Alentejo celebra abril
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Nos dias 1, 2 e 3 de julho, Viana do Alen-
tejo recebeu a 1ª edição do Festival 
de Ilustração e Criatividade em Olaria 
(FICO), que decorreu entre a Praça da 
República e o Castelo. 

Ao longo de três dias, o centro da vila 
contou com vários momentos de anima-
ção. Fizeram parte do programa o cante 
alentejano, recriação histórica intitulada 
“Pisar o barro”, vários workshops, ani-
mação de rua, mostra de olaria e ilustra-
ção, tasquinhas, com destaque para os 
concertos no Castelo. 

A iniciativa teve por base a segunda 
residência artística, que decorreu nas 
últimas semanas, nas duas oficinas da 
família de oleiros Feliciano Agostinho, 
juntando 9 criativos portugueses.  

Durante o festival foram também exibi-
dos os resultados da residência “Tasco 
em Viana”, realizada em 2021, e da qual 
resultou a exposição patente na Igreja da 
Misericórdia, no Castelo de Viana, intitu-
lada “Viana, Olaria, Oleiros e Ilustrado-
res”, visitável até dia 30 de setembro. 

Organizada pelo Município de Viana 
do Alentejo em parceria com a agência 
de design e cultura VICARA, a iniciativa 
contou ainda com o apoio da Junta de 
Freguesia local e da Direção Regional de 
Cultura do Alentejo. 

Festival de Ilustração e Criatividade em Olaria anima 
centro histórico de Viana



O chefe de gabinete do presidente da 
Câmara Municipal de Viana do Alente-
jo, Eduardo Luciano, participou na ceri-
mónia de assinatura de um memorando 
de entendimento para a constituição da 
Associação Nacional de Municípios Por-
tugueses do Cavalo, no passado dia 8 de 
julho, em Ponte de Lima.

No encontro estiveram presentes 10 
municípios – Alter do Chão, Barcelos, 
Esposende, Fundão, Golegã, Ponte da 
Barca, Ponte de Lima, Viana do Alentejo, 
Viana do Castelo e Vila Pouca de Aguiar. 
Este memorando foi ainda assinado pela 
Federação Equestre Portuguesa, a Asso-
ciação Nacional de Turismo Equestre e a 
Associação Portuguesa de Criadores do 
Cavalo Puro-Sangue Lusitano.

Este memorando constitui o primeiro 
documento de trabalho para a elabora-
ção dos estatutos e da carta programá-
tica da futura associação que visa um 
conjunto de 9 objetivos. Entre eles está a 
definição de uma estratégia conjunta em 
prol do desenvolvimento do setor eques-

tre, a proteção, valorização e promoção 
dos territórios de vocação equestre, para 
além da dinamização de atividades des-
portivas, económicas e turísticas associa-
das ao setor. É ainda um objetivo comum 
aos vários municípios, a procura de fi-
nanciamento e reivindicação de investi-
mentos para projetos que promovam o 
desenvolvimento do território.

Recorde-se que, em maio último, o Mu-
nicípio de Viana já tinha participado, em 
Ponte de Lima, numa reunião de traba-
lho para avaliação da possibilidade de 
criação de uma Associação de Municí-
pios relacionada com o desporto, arte e 
turismo equestre.

Na altura, os municípios concluíram a 
necessidade do trabalho conjunto com 
vista à promoção desta fileira turística 
de enorme potencialidade para os ter-
ritórios abrangidos, ganhando escala 
de intervenção e apostando na coope-
ração para a concretização de projetos 
comuns.

A convite do Município de Viana esteve 
presente nesta reunião de trabalho a 
AEVA – Associação Equestre de Viana do 
Alentejo, representada por Rui Moisés, 
no sentido de aproveitar a experiência 
desta associação para melhor analisar as 
propostas colocadas em discussão.

Município presente na cerimónia para a Constituição 
da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo
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GESTÃO AUTÁRQUICA



O Município de Viana recebeu no início 
do mês de maio, representantes dos mu-
nicípios parceiros de Itália, Eslovénia e 
Bulgária, no âmbito do projeto europeu 
H&Sport – Competências para a Saúde e 
Desporto em Pequenas Comunidades da 
União Europeia. 
Este projeto, com financiamento a nível 
da União Europeia, num montante má-
ximo de 60.000,00€ (sessenta mil eu-
ros), encontra-se incluído no ERAMUS+ 
SPORT e tem como objetivo reunir pes-
soas de qualquer contexto cultural para 
promover o bem-estar e incentivar à prá-
tica desportiva no sentido de melhorar 
a qualidade de vida e a saúde dos seus 
participantes. 
No caso de Viana, o projeto envolveu 
o Clube de Saúde +, anteriormente de-
signado de Clube de Saúde Sénior, que 
abrange duas dimensões, o desporto e a 
saúde, criado em 2010, e que junta se-
niores das freguesias de Aguiar, Alcáço-
vas e Viana do Alentejo. As boas práticas 
do Clube já serviram de modelo a outros 
concelhos que seguiram o exemplo de 
Viana do Alentejo. 
Durante a estadia de 5 dias, as delega-

ções de Itália, Eslóvénia e Bulgária ti-
veram a oportunidade de conhecer o 
património do concelho, as suas gentes 
e tradições e assistir a eventos culturais 
(noite de fados e música tradicional) e 
desportivos (caminhada).
No final o balanço foi extremamente po-
sitivo, com as várias delegações a elogia-
rem a hospitalidade e a calorosa receção 
que tiveram por parte do Município via-
nense. Também o Clube de Saúde + foi 

alvo de elogios por parte do Município 
italiano de Gaglianico pelo “trabalho 
desenvolvido com os idosos, quer físi-
ca quer psicologicamente, durante os 
tempos difíceis e desafiadores da CO-
VID’19”. 
Os Municípios juntaram-se, novamente, 
no mês de junho, em Svilengrad, na Bul-
gária.

Viana recebeu parceiros europeus do projeto H&Sport
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Entrega dos Diplomas de Certificação de Entidades Formadoras de Futebol e 
Futsal
O presidente da Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo, Luis Miguel Duar-
te, esteve presente, no passado dia 4 
de maio, na cerimónia de entrega dos 
Diplomas de Certificação de Entidades 
Formadoras de Futebol e Futsal da épo-
ca 2020-2021, que decorreu na Praça do 

Giraldo, em Évora, onde estiveram tam-
bém os representantes do Sport Club Al-
caçovense e do Sporting Clube de Viana 
do Alentejo.
A iniciativa, que contou com a presença 
do presidente da Federação Portuguesa 
de Futebol, Fernando Gomes, visou re-

conhecer os clubes que fomentam e de-
senvolvem, em condições de segurança, 
uma prática desportiva regular, poten-
ciando os valores inerentes do ensino e 
desenvolvimento dos praticantes.



A Câmara Municipal de Viana tem dispo-
nível um portal que permite a qualquer 
cidadão reportar as mais variadas situa-
ções detetadas nos espaços públicos do 
concelho.

“A Minha Rua” é o nome do portal que 
permite aos munícipes reportar uma 
ocorrência sem ter de se descolar à Câ-
mara, nomeadamente falta de ilumi-
nação, jardins, veículos abandonados, 
recolha de lixo, limpeza de caminhos e 
passeios passando pela degradação de 
calçada e recolha de eletrodomésticos, 
bem como efetuar sugestões de melho-
ria.

Para tal, basta aceder ao site do muni-
cípio (www.cm-vianadoalentejo.pt/), 
portal “A Minha Rua” onde, através do 
preenchimento de um formulário ao 
qual pode anexar uma imagem, pode 
reportar uma ocorrência que será enca-
minhada para a Autarquia que lhe dará 
conhecimento sobre o processo e a res-
petiva resolução. Essa comunicação não 
tem qualquer custo para os cidadãos.

Recorde-se que o portal é desenvolvido 
e gerido pela Agência para a Moderniza-
ção Administrativa em conjunto com as 
Autarquias.

Município dispõe de portal para ajudar cidadãos
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GESTÃO AUTÁRQUICA

Gabinete de Apoio ao Consumidor
continua atendimento 
O Gabinete de Apoio ao Consumidor 
a funcionar no Município de Viana do 
Alentejo, mantém, em 2022, as sessões 
de atendimento jurídico prestadas pela 
DECO – Associação Portuguesa para a 
Defesa do Consumidor.

A iniciativa visa prestar informação na 
resolução de conflitos de consumo e em 
situações de sobre-endividamento das 
famílias, de modo a que possam fazer 
as escolhas de consumo mais acertadas 

e uma melhor gestão do seu orçamento. 
O atendimento é efetuado de forma gra-
tuita, ao abrigo de um protocolo, por um 
técnico jurista da DECO, mediante mar-
cação prévia, nas instalações da Câmara 
Municipal, na última sexta-feira do mês, 
entre as 14h00 e as 17h00. 

A marcação deve ser efetuada pelo email 
atendimento@cm-vianadoalentejo.pt, 
ou através do telefone 266 930 010.

De salientar que o protocolo de coopera-
ção entre a DECO e o Município de Viana 
do Alentejo para a criação do Gabinete 
de Apoio ao Consumidor vigora desde 25 
de outubro de 2012.



O Município de Viana e a ARS Alentejo 
– Administração Regional de Saúde as-
sinaram, no passado dia 30 de maio, o 
auto de transferência de competências 
na área da saúde.
Na cerimónia que teve lugar no Centro 
de Saúde de Viana do Alentejo, estive-
ram presentes o presidente da Câmara, 
Luis Miguel Duarte, a vice-presidente da 
Câmara, Paula Neves, e a presidente do 
conselho diretivo da ARS Alentejo, Maria 

Filomena Mendes.
Com a transferência de competências, 
a Câmara Municipal de Viana fica com a 
gestão dos Centros de Saúde, incluindo 
funcionários inseridos na carreira de as-
sistentes operacionais e a manutenção 
dos edifícios.
A assunção de competências no domínio 
da saúde por parte do Município tem por 
base a Lei nº50/2018, de 16 de agosto.

Município assume competências na área da saúde
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Arcebispo de Évora diz que é preciso “voltar a ter confiança”

Mil e quinhentos alunos da disciplina 
de religião e moral participaram no En-
contro Diocesano dos Alunos de Educa-
ção Moral e Religiosa Católica da Arqui-
diocese de Évora, que teve lugar dia 28 
de abril, junto ao Santuário de N.ª Sr.ª 
D’Aires, em Viana do Alentejo.
O encontro, que contou com a partici-
pação do Arcebispo da Arquidiocese de 
Évora, D. Francisco Senra Coelho, foi pau-
tado pela apresentação de atividades 
das escolas presentes, bem como pela 
visita ao Santuário, almoço e concerto 
que se prolongou até meio da tarde.
Depois de dois anos de pandemia, o 
retomar deste encontro, em Viana do 
Alentejo, apresenta-se como um “desa-
fio” para o Arcebispo de Évora. D. Fran-
cisco Senra Coelho revela que “depois 
de desconfiarmos uns dos outros e de 
manter a distância” é altura de “voltar a 
ter confiança, convívio e proximidade”. 

Sobre a importância da disciplina de re-
ligião e moral, o prelado considera que 
“é um lugar de encontro” que permite 
aos jovens “falar de todas as temáticas, 
porque não há tabus que proíbam seja 
o que for” revelando que o encontro se 
apresenta como um estímulo para se 
matricularem na disciplina. O trabalho 
das aulas de religião e moral tem o inte-
resse “fundamental de ensinar as pes-
soas a respeitarem-se na diferença e a 
construir a paz a partir da tolerância”, 
refere. 
A propósito da ligação dos jovens à igre-

ja, o Arcebispo de Évora, em conversa 
junto ao Santuário de N.ª Srª D’Aires, 
lembra, igualmente, que “só vão à igreja 
se perceberem que não é um espaço de 
alienação, que são acolhidos e respeita-
dos”.
No final pediu aos mais novos que “acre-
ditem em si”. No contexto em que vive-
mos, de guerra e pandemia, D. Francisco 
Senra Coelho acredita que “as palavras 
confiança e esperança” assumem parti-
cular importância.



Envolvente ao Santuário de Nª Sr.ª D’Aires
Estão praticamente concluídas as obras 
de requalificação paisagística e ambien-
tal da envolvente ao Santuário de Nossa 
Senhora D’Aires.

A empreitada que consiste na valo-
rização do património existente e na 
melhoria das infraestruturas elétricas, 
comunicações, acessos pedonais e de 
estacionamento, está orçada em cerca 

de 800.000,00€ (oitocentos mil euros) e 
é financiada por fundos comunitários na 
ordem dos 600.000,00€ (seiscentos mil 
euros).
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URBANISMO



Estão em fase de conclusão as obras 
de construção do Centro Social de 
Aguiar, orçadas em aproximadamente 
1.200.000€ (um milhão e duzentos mil 
euros), financiada por fundos comunitá-
rios, 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 so-
ciais, culturais e desportivas e promover 
a realização de atividades recreativas.
Entretanto, está a decorrer um procedi-
mento para aquisição de equipamento 
de psicomotricidade (barras e pranchas 

de equilíbrio, escadas de agilidade e jo-
gos de psicomotricidade), equipamento 
desportivo (tabelas de basquetebol) e 
equipamento destinado a diversas mo-
dalidades, nomeadamente voleibol, fut-
sal, andebol e ténis de mesa.”

Centro Social de Aguiar em fase de conclusão
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Pintura de pavimentos e sinalização horizontal 
O Município de Viana procedeu à pintura de passadeiras e sinalização horizontal no 
espaço exterior do Parque Municipal Quinta da Joana, em Viana do Alentejo.
O Município agradece a melhor compreensão face aos transtornos provocados por 
estes trabalhos, designadamente com os condicionamentos da circulação automóvel, 
solicitando especial atenção à sinalização provisória nos locais das intervenções.

Ecocentro Municipal de Viana do Alentejo
Com o objetivo de aumentar a recolha seletiva e melhorar o serviço prestado à popu-
lação, a Câmara Municipal procedeu a melhorias no Ecocentro.
O Ecocentro é um equipamento municipal que comporta um conjunto de contentores, 
destinados a receber vários tipos de resíduos, devidamente separados e identificados 
(Código LER), resultantes das entregas realizadas pelos munícipes e das recolhas efe-
tuadas pelas equipas técnicas do Município. Posteriormente são transportados para a 
estação de triagem da Associação de Municípios do Alentejo Central (AMCAL).
Para entregar resíduos volumosos, monstros, resíduos verdes, computadores, impres-
soras, resíduos de construção e demolição, papel/cartão de grandes dimensões, óleos 
lubrificantes, baterias de veículos, equipamentos elétricos e eletrónicos, latas de tinta, 
madeiras, metal, pneus, relógios, telemóveis, rolhas e lâmpadas fluorescentes, pode 
dirigir-se ao Ecocentro Municipal.
Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, os Munícipes do Concelho podem fazer 
o pedido de recolha à Câmara Municipal pelo telefone 266 930 010 ou pelo e-mail 
ambiente@cm-vianadoalentejo.pt. 

Limpeza de Caminhos Municipais, bermas e azinhagas 
O Município procedeu à limpeza de árvores, azinhagas e bermas nos caminhos muni-
cipais. No que diz respeito à segurança dos peões, mas também à rede viária, na qual 
passam dezenas de veículos por dia, foram colocadas baias de proteção em algumas 
estradas e caminhos municipais.
Efetuadas por trabalhadores do Município, as intervenções tiveram como objetivo as-
segurar a sua conservação e reunir todas as condições necessárias para a utilização e 
circulação em segurança de todos os munícipes.

Melhorias no Cemitério Municipal de Viana do Alentejo
Os serviços municipais da Câmara de Viana do Alentejo têm vindo a realizar obras de 
requalificação no cemitério.
Nos últimos meses efetuaram-se trabalhos de requalificação no interior da Capela de 
Santo André, na casa de banho pública e nos espaços exteriores do cemitério, com a 
reparação de calçada e a colocação de corrimões.

Cruz Vermelha em Alcáçovas
O Município de Viana concretizou algumas intervenções na sede da Cruz Vermelha, 
em Alcáçovas, para melhoramento nas condições e acessos, como o arranjo de de-
graus e a colocação de um corrimão. As intervenções foram efetuadas por trabalha-
dores do município.

Baias de proteção
A Câmara Municipal de Viana do Alentejo procedeu à colocação de barreiras de pro-
teção junto às passadeiras da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Via-
na do Alentejo e nas zonas de atravessamento. As intervenções foram efetuadas por 
trabalhadores do município para reduzir o perigo das passagens pedonais e para que, 
professores e alunos, o façam de forma segura e sem constrangimentos. 

OBRAS MUNICIPAIS



266 930 010
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Cerca de 357 alunos da creche, dos jar-
dins-de-infância e do 1º ciclo do conce-
lho participaram nas comemorações do 
Dia Mundial da Criança, que decorreram 
de 30 de maio a 3 de junho, promovidas 
pelo Município de Viana em parceria 
com a Rede de Bibliotecas de Viana do 
Alentejo.

As comemorações tiveram um programa 
recheado de atividades que incluíram a 
Oficina do Feltro dinamizada por Diana 
Regal que procura, através de técnicas 
artesanais, reinventar as práticas tradi-
cionais de trabalhar a lã para fazer feltro.
Os mais novos tiveram a oportunidade 
de assistir, no Cineteatro Vianense, à 
peça de teatro “História de uma boneca 
abandonada”, pela Companhia Lendias 
d’Encantar, no âmbito do FITA – Festival 
Internacional de Teatro do Alentejo.

Outra das atividades agendadas para as 
comemorações foi a apresentação do li-
vro “Um urso muito assustador” de Ma-
falda Bernardes da Silva. Educadora de 
Infância e mestre em educação especial, 
a autora venceu, em 2014, o Prémio Lu-
sofonia.

O Município de Viana do Alentejo, em 
parceria com as Juntas de Freguesias, 

ofereceu uma lembrança (livros) a cada 
criança.

Dia Mundial da Criança celebrado
com muita animação

EDUCAÇÃO



No âmbito do programa “A Empresa” da 
Junior Achievement Portugal (JAP), alu-
nos do 10º C e 11º C do Agrupamento 
de Escolas de Viana do Alentejo, apre-
sentaram ao Município de Viana ideias 
de negócio para a criação de uma mini-
-empresa.
Dinamizado pela Terras Dentro através 
do projeto CLDS4G Rumo Certo em par-
ceria com o Agrupamento de Escolas de 
Viana do Alentejo, o projeto desenvolvi-
do ao longo do ano letivo em contexto 
de trabalho, pretende fomentar e desen-
volver competências para a vida social, 
académica e profissional.  
Os alunos apresentaram 3 ideias de ne-
gócio, nomeadamente um “Agrocom-
postor,” um “Hype Space Skate” e a “Lã 
do Alentejo”.
De salientar que foram submetidos à Ju-
nior Achievement Portugal 7 candidatu-
ras, tendo sido apuradas para a JAP Unli-
mited de Évora, apenas 4.

Recorde-se que a Junior Achievement 
Portugal é uma organização sem fins 
lucrativos que tem como finalidade pre-
parar os jovens para alcançarem suces-

so numa economia global baseada em 3 
pilares: cidadania e literacia financeira, 
educação para o empreendedorismo e 
competências para a empregabilidade.
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Alunos do concelho apresentaram ideias de negócio

No âmbito do programa Eco-Escolas e 
em parceria com o Município de Viana, 
alunos do 8º B da Escola Básica e Secun-
dária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do 
Alentejo, participaram no projeto “O 
Mar começa aqui!”, através da pintura 
de mensagens de sensibilização para a 
preservação dos oceanos.
Coordenado pela professora Alexandra 
Grave, o projeto contou com a participa-
ção de 18 alunos que, após a seleção das 
sarjetas/sumidouros, apresentaram cin-
co projetos, dos quais selecionaram um.
A proposta escolhida pretende transmitir 
uma mensagem de sensibilização e aler-
ta para a melhoria de comportamentos 
ambientais que terão implicação dire-
ta no oceano e, consequentemente, na 
vida de cada um de nós.
De salientar que o projeto, uma iniciativa 
da Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE), destinada a todos os municípios 
e escolas que integram a rede Eco-Esco-
las, pretende compreender a necessida-
de da preservação dos ecossistemas e da 
biodiversidade, bem como educar para 
uma cidadania ativa, estimular a criativi-
dade dos alunos e implementar estraté-
gias de cooperação entre as escolas e as 
câmaras.

Alunos alertam para a preservação dos oceanos



O Município de Viana do Alentejo vai 
oferecer os cadernos de fichas e cader-
nos de apoio aos alunos do 1º, 2º e 3º 
ciclos do ensino básico e secundário ma-
triculados no Agrupamento de Escolas 
de Viana do Alentejo, no ano letivo de 
2022/2023, num investimento na ordem 
dos 30.000,00€.
A medida estende-se, também, aos alu-
nos que frequentam estabelecimentos 

de ensino público fora do concelho, cuja 
oferta formativa não exista no Agrupa-
mento de Escolas.
A iniciativa visa aliviar o esforço finan-
ceiro das famílias, bem como promover 
a igualdade de oportunidades no acesso 
ao ensino, no arranque e preparação do 
novo ano letivo 2022/2023.
No caso dos agregados familiares que já 
adquiriram os cadernos de fichas e os 

cadernos de apoio, deverão contactar o 
Município de Viana do Alentejo, de for-
ma a serem ressarcidos das despesas 
mediante comprovativo de compra a 
entregar nos serviços municipais. A atri-
buição será efetuada no início do novo 
ano letivo, através da entrega direta aos 
encarregados de educação.

Município oferece cadernos de atividades 

No âmbito do apoio à conciliação da vida 
profissional, pessoal e familiar, e no sen-
tido de corresponder a uma necessidade 
há muito sentida pelos pais e encarrega-
dos de educação do concelho, o Municí-

pio de Viana promoveu, no mês de julho, 
a Oficina de Verão para meninos e meni-
nas do pré-escolar.
Composta por uma sala em cada fregue-
sia, com capacidade até 25 crianças por 

sala, a Oficina de Verão contou com vá-
rias atividades e jogos lúdico-pedagógi-
cos adaptados à faixa etária e que, foram  
bem divertidas.

Atividades de Animação e Apoio às Famílias
– Oficina de Verão 2022

Projeto 3 C’s – Criar, Capacitar e Crescer
No âmbito do Projeto 3C’s – Criar, Capa-
citar e Crescer, financiado pelos Prémios 
BPI “La Caixa” Rural | 2020, o Município 
de Viana, enquanto entidade parceira da 
Associação Terra Mãe – Solidariedade e 

Intervenção Social, marcou presença na 
inauguração do Centro de Recursos para 
o Desenvolvimento Familiar.
Este centro prima por ser recurso de 
apoio e intervenção social, que permite 

facultar respostas sociais e educativas 
concretas à comunidade do concelho de 
Viana do Alentejo.
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Para aproveitar as férias de verão, está 
de volta ao concelho de Viana do Alen-
tejo o Programa de Ocupação de Tempos 
Livres “Summer”, entre os dias 4 de julho 
e 26 de agosto.
Destinado a crianças entre os 6 e os 13 
anos, das três freguesias, a 10ª edição 
do certame promete muita animação 
durante quatro quinzenas, num progra-
ma que procura oferecer um conjunto de 
atividades diversificado, com destaque 
para a prática desportiva e para as ativi-
dades lúdicas e culturais.
Entre as novidades programadas para 
esta edição estão a zumba, a pintura, a 
canoagem, o tiro ao alvo, a oficina do 

cante, a oficina das artes, os jogos tradi-
cionais e a pintura mural, assim como as 
visitas à KidZania, ao Fluviário de Mora, 
à JumpYard (parque de trampolins) e ao 
HIPPOtrip, em Lisboa, entre outras.
O Programa Summer 2022 irá terminar 
dia 26 de agosto com a entrega de diplo-
mas aos monitores e um acampamento.
O Summer 2022, promovido pela Câma-
ra Municipal de Viana do Alentejo conta 
com o apoio das Juntas de Freguesia de 
Aguiar, de Alcáçovas e de Viana do Alen-
tejo, bem como de diversas instituições e 
entidades do concelho.

Summer 2022 com atividades para os mais novos
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DESPORTO E JUVENTUDE

I Love Baile Funk e X-Tense animaram Abana Viana
I Love Baile Funk e X-Tense, os cabeças 
de cartaz da 10ª edição do Abana Viana 
Festival Jovem 2022, levaram ao rubro as 
centenas de jovens que durante os dias 
7, 8, 9 e 10 de julho, se deslocaram ao 
Parque Municipal da Quinta da Joana, 
em Viana do Alentejo.

O festival promovido pelo Município de 
Viana do Alentejo com o apoio da Junta 
de Freguesia de Viana, estendeu-se por 
mais um dia, prolongando-se até dia 10, 
domingo, aliando a música ao campis-
mo, num ambiente festivaleiro.
Pelo palco do Parque Municipal da Quin-
ta da Joana passaram I Love Baile Funk, 
X-Tense, Drew e Taimana, para além dos 
Dj’s Zinko, Mira, Doubleman, Lorenzo, 
Quim das Remisturas, VMax, Edu e An-
gelita.

No primeiro dia do festival que abriu às 
14h00 para o campismo, subiram ao pal-
co, os Dj’s Mira e Doubleman. O segun-
do dia trouxe de novo a música ao palco 
com Taimana e I Love Baile Funk, estes 
últimos a proporcionarem uma autêntica 
festa, onde a música brasileira foi rainha. 
No After Hours - Sound Spot, os Dj’s Zinko 
e Lorenzo encerraram a noite. O terceiro 
dia do festival ficou marcado pela atua-

ção de Drew e X-Tense e, no After Hours 
- Sound Spot, Quim das Remisturas e Dj 
VMax. O Sunset com Festa da Espuma 
foi o destaque do quarto e último dia do 
Abana Viana Festival Jovem com a parti-
cipação dos Dj’s Edu e Angelita.

À semelhança de edições anteriores, o 
festival ofereceu ainda outras atividades 
para além da música e do campismo que 
registou cerca de 150 inscritos - Sunset 
com o Dj Paulo B, torneio de futvolei, de-
monstração de Jiujitsu, Bubble Football, 
Mega Aqua Slide e uma atividade no âm-
bito do combate às drogas.
Motivos não faltaram para um fim de se-
mana animado, que teve também como 
polo de atração as piscinas municipais, 
onde puderam, para além do convívio, 
ouvir música, dançar e desfrutar do es-
paço.



Sporting de Viana é campeão da Taça Distrital
de iniciados e juvenis em futsal

Primeira edição da Taça Futsal Nike

Piscinas do concelho abriram a 25 de junho

O Sporting Clube de Viana do Alentejo 
(SCVA) sagrou-se campeão em duas das 
provas finais da Taça Distrital de Futsal, 
no dia 24 de abril, em Vendas Novas. 
Treinada por Djerman Évora, a equipa de 
iniciados do SCVA venceu o Internacio-
nal Sport Clube por 4 golos a 2, enquan-
to que a equipa de juvenis, treinada por 
Nelson Sabarigo, defrontou e derrotou o 
Juventude Sport Clube por 9 a 5. 

Para o presidente do clube, Rogério Pão-
-Mole, estas vitórias “são fruto do traba-
lho de muitas pessoas que se dedicam 
de corpo e alma” e significam acima de 
tudo “um trabalho humilde e diário fei-
to nesta instituição há vários anos”. 
Luis Miguel Duarte, presidente da autar-
quia, feliz pelas mais recentes conquistas 
do SCVA, assegura que “estas são a pro-
va de que a nossa intenção de continuar 

a apoiar de forma significativa as asso-
ciações está plenamente justificada” e 
garante que o futuro Gabinete de Apoio 
ao Associativismo “permitirá, certamen-
te, aos clubes e associações o acesso a 
novos projetos, programas e fontes de 
financiamento”, para um futuro ainda 
mais positivo.   

Viana do Alentejo acolheu, nos dias 7 e 8 
de maio, a fase final da primeira edição 
da Taça Futsal Nike.
Organizada pelas Associações de Futebol 
de Beja e de Évora, com o patrocínio da 
Rhythmfoot e o apoio da Câmara Muni-
cipal de Viana do Alentejo, esta competi-
ção, que durou dois dias, trouxe grandes 
espetáculos de futsal ao Pavilhão Muni-
cipal.
No dia 7 de maio, as meias finais colo-
caram frente a frente o Juventude Sport 
Clube e o Grupo Desportivo e Cultural da 
Baronia, saindo estes vencedores, por 

cinco bolas a duas, garantindo, assim, o 
acesso à final da competição. Na outra 
meia final, o Mourão Futsal Clube derro-
tou o Internacional Sport Clube por cinco 
bolas a quatro. 
No jogo do título, Mourão Futsal Clube e 
Grupo Desportivo e Cultural da Baronia 
proporcionaram mais um grande jogo de 
futsal, saindo vitoriosa a equipa de Vila 
Nova da Baronia, sagrando-se assim o 
primeiro vencedor desta competição.
No final do encontro, o presidente da 
Câmara Municipal de Viana do Alente-
jo, Luis Miguel Duarte, e o presidente da 

Associação de Futebol de Évora, Antó-
nio Pereira, entregaram as taças às duas 
equipas finalistas. 

A época balnear arrancou no passado dia 
25 de junho, nas piscinas municipais de 
Alcáçovas e de Viana do Alentejo, dois 
espaços escolhidos pela população do 
concelho para lazer nos meses de verão.
As piscinas municipais de Alcáçovas es-
tão abertas de quarta a segunda-feira, 
entre as 10h00 e as 20h00, enquanto as 

piscinas municipais de Viana do Alentejo 
funcionam de terça-feira a domingo, no 
mesmo horário.
Relativamente ao tarifário, crianças até 
aos 10 anos e adultos com 65 anos ou 
mais têm entrada gratuita e os titulares 
do cartão jovem beneficiam de um des-
conto de 40%. Já os jovens com idades 

compreendidas entre os 11 e os 16 anos, 
pagam 1,50€, e os utilizadores entre os 
17 e os 64 anos, pagam 1,75€.
Estes espaços de lazer que oferecem 
todas as condições para desfrutar em 
família encerram ao público dia 11 de 
setembro.
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Milhares na receção da Romaria a Cavalo
Romeiros de vários pontos do país volta-
ram a cumprir a tradição, no dia 23 de 
abril, ao chegarem a Viana do Alentejo, 
depois de quatro dias pelos campos, na-
quela que foi a 20ª edição da Romaria a 
Cavalo que ligou os concelhos da Moita e 
de Viana do Alentejo, sob o olhar de N.ª 
Sr.ª da Boa Viagem e de N.ª Sr.ª D’Aires. 

Após um interregno de dois anos, esta 
foi uma das maiores romarias de sem-
pre, com um número de cavalos inscritos 
muito próximo das cinco centenas.

Este ano a Romaria a Cavalo teve como 
padrinhos a apresentadora Mónica Jar-
dim e o ator e cantor F.F. que acompa-
nharam a última parte do percurso na 
vila.

Para receber os milhares de visitantes 
que deram as boas vindas aos romeiros, 
o Município de Viana do Alentejo pre-
parou um programa cultural que incluiu 
animação de rua em vários locais da vila 
com cante alentejano com os grupos co-
rais do concelho, danças do concelho e 
música popular.

E porque a Romaria se faz de fé, houve 
ainda duas procissões, uma no sábado, 
à noite, e outra no domingo que ligou o 
centro da vila ao santuário, seguida de 
missa campal.

O Concurso Janelas, Varandas e Montras 
Engalanadas na Chegada da Romaria vol-
tou a colorir a vila, com a população a 

embelezar as suas casas para receber ro-
meiros e visitantes, com colchas, mantas 
e outros adereços, outrora exibidos em 
ocasiões religiosas e tão caraterísticos 
desta romaria que consagra, como pou-
cas, a união entre o sagrado e o profano.

Recorde-se que a Romaria a Cavalo é 
promovida por uma comissão organi-
zadora constituída pelos Municípios da 
Moita e de Viana do Alentejo, Associação 
dos Romeiros da Tradição Moitense e As-
sociação Equestre de Viana do Alentejo 
com o apoio da Entidade Regional de 
Turismo do Alentejo e Ribatejo, da Caixa 
de Crédito Agrícola do Guadiana Interior, 
da Hidrauviana, da Vangflor e da Delta 
Cafés.
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Aguiar voltou a estar em festa em junho
Em junho, altura de Santos Populares, 
a freguesia de Aguiar voltou a estar em 
festa, onde não faltou sardinha assada e 
animação noite dentro.

A par da música, o desporto, os jogos 
tradicionais, o cante alentejano e a dan-
ça foram alguns dos ingredientes da 18ª 
edição da Festa da Primavera, organiza-
da pelo Município de Viana do Alentejo 
em parceria com a Junta de Freguesia de 
Aguiar e que teve como cabeças de car-
taz, Ivo Lucas, Miguel Azevedo & Banda e 
Ciganos D’Ouro.

Aliada à altura do ano, com festas e ar-
raiais por todo o país, a Festa da Prima-
vera é propícia ao convívio para desfru-
tar com a família ou amigos. Nesta festa 
de cariz popular, os bailes, os comes e 
bebes, a sardinhada que juntou dezenas 
de famílias à volta da mesa, no domingo, 
e o espaço infantil, sinónimo de sucesso 
entre os mais novos, foram alguns dos 
destaques que durante quatro dias ani-
maram a freguesia de Aguiar.
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Tais Quais na Feira do Chocalho 2022
Terminou, no passado dia 24 de julho, 
mais uma edição da Feira do Chocalho, 
no Largo da Gamita, em Alcáçovas, onde 
atuou, no palco principal, Miguel Moura.
Já antes, na sexta-feira, Buba Espinho 
pôs toda a gente a cantar e, no sábado, 
foi a vez dos fabulosos Tais Quais subi-
rem ao palco para duas horas de concer-
to aliando a música às muitas histórias 
de Jorge Serafim.
Depois de dois anos de pandemia, o cer-
tame, organizado pelo Município de Via-
na do Alentejo com o apoio da Junta de 
Freguesia de Alcáçovas, em parceria com 
várias associações e entidades locais, foi 
um sucesso, confirmando-se como local 
de encontro e convívio entre gerações.
Durante a cerimónia de inauguração da 
feira que decorreu no passado dia 22, o 
presidente do Câmara Municipal de Via-
na do Alentejo, Luis Miguel Duarte, para 
além de enaltecer as parcerias com as 
diversas associações locais, valorizou o 
património material e imaterial do con-
celho, cada vez mais procurado. 
Depois da Dieta Mediterrânica marcar 
presença em 2019, o certame destacou, 
nesta edição, o património imaterial por-
tuguês classificado pela Unesco. O cante 
alentejano marcou presença através da 
exposição “Fotógrafos do Cante”, do Mu-
seu do Cante Alentejano de Serpa, no Pa-
vilhão da Gamita, e da atuação dos gru-
pos corais da freguesia e do Grupo Coral 
“Os Ganhões” de Castro Verde.
O programa da Feira do Chocalho 2022 
abarcou animação musical com Jorge 
Nunes e “LaKota”, e o espetáculo de 

dança “Bailamos” da Associação Cultural 
e Recreativa Alcaçovense, no palco tra-
dições.
Artesanato, exposições, tasquinhas e 
atividades equestres foram ainda alguns 
dos destaques do certame que incluiu 
ainda o Summer Spot 2.0 com Diego Mi-
randa e Supa Squad, direcionado para a 
camada jovem da população, promovido 
pela Associação Cultural e Recreativa Al-
caçovense.
A Praça Agropecuária voltou a acolher a 
terceira edição da Mostra Agropecuária 
com exposição de animais (equinos, ovi-
nos, caprinos, bovinos), de 7 produtores 
do concelho. No mesmo espaço teve lu-
gar o V Concurso Regional de Alcáçovas 
do Rafeiro Alentejano, organizado pela 
Associação de Criadores do Rafeiro do 
Alentejo.
Destaque ainda para as atividades 
equestres dinamizadas pela Associação 
Tauromáquica Alcaçovense, que incluiu 
uma garraiada e o VII Passeio a Cavalo 
“Miguel Grave” e, também, para a cami-
nhada noturna promovida pelo Alcáço-
vas Outdoor Trails.
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Foi inaugurada no dia 7 de maio, no Paço 
dos Henriques, em Alcáçovas, a Exposi-
ção “Em Busca dos Sons Esquecidos”, de 
Pedro Carvalho. 
A exposição composta por 27 imagens 
digitais, a cores, resulta da Prova de Apti-
dão Profissional de Pedro Carvalho sobre 
o processo do fabrico artesanal de ins-
trumentos de sinalização sonora de gado 
bovino e caprino. 
O trabalho, realizado em Alcáçovas, 

numa Fundição Campanil, centra-se no 
registo fotográfico/documental de todo 
o processo artesanal de produção de 
esquilas, guizos e fivelas efetuado pelo 
único esquilaneiro em exercício em Por-
tugal, Rodrigo Sim-Sim, a quarta geração 
na Arte da Fundição Campanil. 
Natural de Lisboa, onde nasceu em 1999, 
a fotografia foi sempre um elemento 
presente na vida do autor, tendo sido 
esta a forma que encontrou para “con-

tar histórias”. Pedro Carvalho terminou a 
sua formação na EPI - Escola Profissional 
de Imagem, em 2020, tendo desde essa 
altura, conduzido o seu percurso profis-
sional na área da fotografia documental.
A exposição, promovida pelo Município 
de Viana do Alentejo, pode ser visitada 
até dia 28 de agosto, entre as 10h00 e as 
13h00 e das 14h00 às 18h00. 

Pedro Carvalho expõe no Paço dos Henriques

Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas presente na 4ª 
edição do “Música no Pátio”
O Grupo Coral “Juvenil dos Trabalha-
dores” de Alcáçovas atuou, no dia 1 de 
junho, no Pátio da Casa de Burgos, em 
Évora, no âmbito da 4ª edição da inicia-
tiva “Música no Pátio”, promovida pela 
Direção Regional de Cultura do Alentejo, 
com o objetivo de divulgar o trabalho de 

jovens músicos.
Recorde-se que o Grupo Coral “Juve-
nil dos Trabalhadores” de Alcáçovas foi 
constituído em setembro de 2018, por 
ocasião da Exposição “100 Chocalhos 
de Excelência, Gente Excelente” e conta 
com cerca de 11 elementos, com idades 

compreendidas entre os 7 e os 11 anos.
Inserido no Grupo Coral dos Trabalhado-
res de Alcáçovas, o Grupo surgiu para dar 
continuidade ao cante alentejano, um 
bem identitário e diferenciador que faz 
parte da cultura portuguesa.

O FITA – Festival Internacional de Teatro 
do Alentejo levou à cena, no Cineteatro 
Vianense, duas produções teatrais, nos 
dias 7 de maio e 1 de junho, Dia Mundial 
da Criança.
Dia 7 de maio, o ator brasileiro João Gui-
sande apresentou a peça “Foi por esse 
amor”. Com texto e direção do próprio, a 
peça narrou memórias de pai e filho que 
relembram histórias de família e memó-
rias afetivas à volta de 15 personagens. 
Com entrada gratuita, esta divertida co-
média familiar falou de afetos, parcerias 

e encontros, onde o amor e o humor an-
daram de mãos dadas.
Em cena, para além de João Guisande, 
esteve também o pai, Antônio Roque, 
coronel da Polícia Militar, na reforma, 
que trouxeram à memória temas que 
cruzaram a lembrança de cada um de 
nós.
De salientar que a peça estreou em ou-
tubro de 2018, tendo no ano seguinte 
sido premiada com o Prémio Baskem de 
teatro na categoria de melhor ator (João 
Guisande).

Recorde-se que a oitava edição do FITA 
– Festival Internacional de Teatro do 
Alentejo é promovida pela Companhia 
Lendias d’Encantar em 10 localidades da 
região, com a participação de 18 grupos.

FITA com peças de teatro em Viana do Alentejo
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No dia 28 de maio decorreu na Biblioteca 
de Viana do Alentejo um Torneio de Jo-
gos de Tabuleiro. Foi uma tarde bastante 
animada onde os participantes puderam 
usufruir de diferentes jogos.

Os vencedores do torneio, receberam 
prémios e garantiram a sua participação 
na final, que decorrerá em Évora, com 
todos os apurados nas Bibliotecas da 
Rede de Bibliotecas do Alentejo Central.

Jogos de Tabuleiro

O Núcleo Museológico do concelho de 
Viana do Alentejo foi distinguido com 
uma menção honrosa pela Associação 
Portuguesa de Museologia (APOM) 
2022, numa cerimónia que teve lugar 
no passado dia 27 de maio, na Academia 
Militar, na Amadora.
A distinção, na categoria “Transporte 
de Património”, foi atribuída pela forma 
exemplar como foi executado o trans-
porte do pelourinho de estrela-menir 
para o Núcleo Museológico do Concelho 
de Viana do Alentejo.
Na cerimónia estiveram presentes o che-
fe de gabinete do presidente da Câmara, 
Eduardo Luciano, o arqueólogo e histo-
riador Francisco Baião, a professora Joa-

na Baião e Joaquim Fonseca.
De salientar que o Núcleo Museológico 
está instalado no piso térreo dos anti-
gos Paços do Concelho, na Praça da Re-
pública, em Viana do Alentejo, em três 
pequenas salas que outrora albergaram 
a prisão concelhia.
A primeira exposição do Núcleo Museo-
lógico incide no património arqueológico 
identificado até ao momento e recolhi-
do em todo o concelho, proveniente das 
várias intervenções de requalificação pa-
trimonial e urbanística, realizadas pela 
Câmara desde 2013, bem como dos tra-
balhos de prospeção do território, efetu-
ados no âmbito da Carta Arqueológica 
do concelho de Viana.

A abertura do Núcleo Museológico vem 
de encontro à política de salvaguarda do 
património material e imaterial que o 
Município de Viana tem vindo a desen-
volver com o intuito de manter a identi-
dade e a memória coletivas.

Núcleo Museológico de Viana distinguido com
menção honrosa nos Prémios APOM

O Grupo Coral “Juvenil dos Trabalhado-
res” de Alcáçovas venceu, dia 27 de ju-
lho, a segunda edição da rubrica “Temos 

Artista” do programa da RTP1 “Praça da 
Alegria”, com 40% dos votos.
Na fase final, para além do Grupo Coral 

“Juvenil dos Trabalhadores” de Alcáço-
vas, estavam também a concurso três 
jovens bailarinos. 
Recorde-se que o grupo foi constituído 
em setembro de 2018, por ocasião da 
Exposição “100 Chocalhos de Excelência, 
Gente Excelente” e conta com cerca de 
11 elementos, com idades compreendi-
das entre os 7 e os 11 anos.
Inserido no Grupo Coral dos Trabalha-
dores de Alcáçovas, o grupo tem como 
ensaiadora Francisca Baguinho.

Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas 
vence concurso “Temos Artista” da RTP



O Município de Viana assinalou mais 
uma edição do Bom dia Cerâmica, com 
a inauguração da exposição “Viana, Ola-
ria, Oleiros e Ilustradores”, no passado 
dia 20 de maio, no Castelo de Viana do 
Alentejo.

Enquanto membro fundador da Asso-
ciação Portuguesa de Cidades e Vilas de 
Cerâmica, o Município propõe ao público 
uma viagem pela coleção de cerâmica de 
autor que resultou de uma residência ar-
tística realizada em 2011, nas oficinas de 
Feliciano Branco Agostinho e de Felicia-
no Mira Agostinho, em Viana do Alente-
jo, que proporcionou o encontro de duas 

realidades e práticas artísticas, as da 
olaria tradicional e as do design gráfico e 
ilustração contemporâneos.

A exposição junta quatro ilustradores 
nacionais – Bruno Reis Santos/Mantras-
te, José Torres, Mariana/A miserável e 
Mariana Malhão – e a família de oleiros 
Feliciano Agostinho.

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 é pro-
movida pela Tasco/Vícara e pela família 
Agostinho.

A exposição está patente até dia 30 de 
setembro, podendo ser visitada duran-
te a manhã entre as 10h00 e as 13h00, 
e durante a tarde entre as 14h00 e as 
18h00. 

De salientar que a iniciativa Bom dia Ce-
râmica é promovida internacionalmente 
pelo Agrupamento Europeu de Coope-
ração Territorial Cidades de Cerâmica 
(AeuCC), e em território nacional pela 
Associação Portuguesa de Cidades e Vi-
las de Cerâmica (AptCVC) e seus associa-
dos. 

Viana do Alentejo assinala “Bom dia Cerâmica”
com exposição

TURISMO

4º Aniversário da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica 
O Município de Viana do Alentejo, atra-
vés da vice-presidente, Paula Neves, 
marcou presença, no dia 27 de maio, na 
sessão comemorativa do 4º aniversário 
da Associação Portuguesa de Cidades e 
Vilas de Cerâmica (AptCVC), na cidade do 
Fundão.
Com o objetivo de preservar a memória 
coletiva, bem como reforçar a identidade 
cultural dos territórios com forte expres-
são cerâmica, a AptCVC conta com o Mu-
nicípio de Viana como membro fundador 
e secretário da atual direção.
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“Aqui Portugal” no Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires
As imediações do Santuário de N.ª Sr.ª 
D’Aires, em Viana do Alentejo, serviram 
de palco para o programa “Aqui Portu-
gal”, da RTP1, que se realizou dia 23 de 
abril, dia da chegada da Romaria a Cava-
lo Moita – Viana do Alentejo.
Durante 5 horas, os apresentadores Jo-
ana Teles, Isabel Angelino, Hélder Reis e 
Tiago Goes Ferreira foram os anfitriões 
de uma tarde que, para além de acom-
panhar o último percurso da Romaria a 
Cavalo, deu a conhecer o que de melhor 
o concelho de Viana tem para oferecer.
Numa viagem repleta de algumas sur-
presas, a cultura (poetas populares e 
danças), o património, o artesanato, a 
gastronomia, o cante alentejano, as tra-
dições e as suas gentes estiveram em 
destaque com a presença de alguns con-
vidados, nomeadamente o presidente da 
Câmara Municipal de Viana do Alentejo, 
Luis Miguel Duarte.

O programa foi pautado por alguns dire-
tos e apontamentos com agentes econó-
micos que partilharam os seus saberes e 
ofícios, bem como um showcooking com 
a confeção de um prato típico. 
A tarde foi também preenchida com a 
atuação de nomes conhecidos do gran-
de público e a atuação dos “De Moda 

em Moda”, e ainda grupos do concelho, 
como o Grupo de Amigas Trianeras do 
Alentejo, a Classe de Dança da Associa-
ção Equestre de Viana do Alentejo e o 
Grupo Coral Velha Guarda de Viana.
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Notícias do Projeto Gente Rija
O projeto GENTE RIJA continua a desen-
volver ações nas 3 freguesias do conce-
lho, mobilizado pela parceria estabeleci-
da entre a Câmara Municipal de Viana do 
Alentejo, a UCC de Viana de Alentejo e a 
Terras Dentro.
Este projeto, promovido pela Terras Den-
tro, tem como público-alvo, maioritaria-
mente, a população sénior, mas todas as 
atividades que desenvolve são de abran-
gência intergeracional e comunitária, ou 
seja, toda a comunidade pode participar. 
Exemplo disto foram as ações dinamiza-
das nos meses de abril, maio e junho.
Durante estes meses, e numa lógica de 
promoção do bem-estar físico e mental 
realizámos 3 ações:
• Passeio de Gente Rija – No dia 10 de 
abril, caminhámos pela nossa saúde 
como Gente Rija que somos. Neste pas-
seio contámos com a presença de idosos 
das 3 freguesias, com famílias de Viana e 
parceiros de instituições locais.
• Passeio de Recolha da Espiga – Com 
esta atividade feita em parceria com o 
Clube de Saúde + pretendeu-se a valori-
zação de tradições e a promoção do con-
vívio e partilha de histórias de vida. 
• Celebração da Semana da Prevenção 
da Hipertensão - Esta ação visou incen-
tivar os seniores do concelho a monito-
rizar a sua tensão, visto termos já, an-
teriormente, distribuído 55 medidores 
de tensão a quem ainda não possuía 
aparelho de controle. Esta atividade foi 
feita em parceria com a UCC e o Clube 
de Saúde +.
• Conversas sobre Saúde Mental – Te-
mas: Ansiedade e Depressão – No Paço 
dos Henriques dinamizámos, mensal-
mente, uma sessão sobre saúde mental 

aberta à comunidade que contou com 
cerca de 22 pessoas por sessão.
Semanalmente, em parceria com a Uni-
versidade Popular, polo de Viana, discu-
timos com os alunos seniores aspetos da 
saúde mental e dinamizámos ações de 
promoção e estimulação cognitiva. Estas 
sessões irão terminar com um passeio de 
promoção da saúde mental.
Alertando para a proteção ambiental e 
para a reutilização e a reciclagem de re-
cursos, o projeto Gente Rija dinamizou 
junto das escolas, com os alunos do 1º ci-
clo, 5º e 6º anos, algumas ações de sen-
sibilização para a temática do Ambiente.
• Missão Benjamim - Sessões de Sensi-
bilização para a Preservação Ambiental - 
Escolas do 1º ciclo de Alcáçovas e Aguiar.
• Jogo da Glória Ambiental – Para assina-
lar o Dia Mundial do Ambiente, no dia 6 
de junho, em parceria com a equipa do 
Eco Escolas do Agrupamento de Escolas 
de Viana do Alentejo jogámos ao jogo 
da glória ambiental com 2 turmas de 6º 
ano.
• Inauguração da exposição TERRA HÁ 
SÓ UMA” - Trabalhos realizados pelos 
alunos do 5º ano, na disciplina de Edu-
cação Tecnológica e por idosos do con-
celho, após participarem em sessões de 
promoção do conceito de sustentabilida-
de Ambiental.
Promovendo Memórias de Ontem, asso-
ciadas ao que sentimos e vivemos hoje, 
convidámos alguns idosos do concelho 
a connosco partilharem vivências, histó-
rias e partes das suas vidas.
• Memórias de abril – Numa atividade 
intergeracional criámos papagaios de 
papel utilizando técnicas de antigamente 
adaptadas aos dias de hoje. Estes papa-

gaios simbolizaram a Liberdade ganha 
após o 25 de abril e serviram de mote 
para a partilha de memórias e histórias 
do país anterior à revolução, do dia em 
que tudo muda e do que daí surgiu para 
as novas gerações.
• Memórias de Infância – Recordar me-
mórias de infância foi o mote para o con-
vite que fizemos a 4 idosos do concelho 
de Viana do Alentejo. No Dia da Criança 
demos a conhecer as suas histórias, brin-
cadeiras, travessuras, famílias, vivências 
e as memórias que têm do património 
local. Os testemunhos recolhidos regis-
tam memórias pessoais, mas também 
memórias de eventos e locais, caminhos 
e monumentos das freguesias de Aguiar, 
de Alcáçovas e de Viana do Alentejo.
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Curtas

- No dia 30 de abril, no âmbito das comemorações do 48º aniversário do 25 de abril, a 
Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo, promoveu o espetáculo 
“Dançar abril”, no Cineteatro Vianense, com o apoio do Município de Viana e da Asso-
ciação Equestre de Viana do Alentejo.

abril

- O Projeto Alcáçovas Outdoor Trails promoveu a Caminhada “International Walking”, 
no dia 7 de maio, que contou com o apoio do Erasmus+ Sport, Bombeiros Voluntários 
de Viana do Alentejo e o Município de Viana.

- O Movimento Democrático de Mulheres em parceria com o Grupo Coral Feminino 
Cantares de Alcáçovas apresentou, no passado dia 8 de maio, no Paço dos Henriques, 
em Alcáçovas, o livro “Elas estiveram nas prisões do fascismo”.

- No mesmo dia, o Grupo Motard “Os Xananas” de Viana do Alentejo realizou a VII 
Rota dos Licores e dos Sabores  - Passeio de Motas Antigas, com o apoio do Município 
de Viana, Junta de Freguesia local e GNR.

- No âmbito do seu segundo aniversário, a G.A.T.A. – Grupo de Amigas Trianeras do 
Alentejo promoveu no passado dia 13 de maio, no Cineteatro Vianense, o espetáculo 
“Bailando”, com as modalidades de flamenco e hip hop com Las Trianeras e Kit Kat 
Crew.

- No dia 17 de maio, a Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar (ADIA) assinalou o 
27º aniversário com um almoço convívio, no Salão da Cooperativa de Aguiar.

- No dia 21 de maio, a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense promoveu, na So-
ciedade União Alcaçovense, o I Encontro de Sevilhanas, com a participação do Grupo 
de Sevilhanas da ACRA, do Grupo de Sevilhanas U.D.R.P. – Pontes, do Grupo Jaleando 
– Sobreda e do Grupo de Flamenco y Olé – Safara. A iniciativa contou com o apoio do 
Município de Viana, da Junta de Freguesia de Alcáçovas e da Sociedade União Alcaço-
vense e o patrocínio da Casa Maria Vitória e do Meu Super de Alcáçovas.

- No mesmo dia, o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo assinalou, no Cineteatro 
Vianense, o seu 22º aniversário com um Encontro de Grupos Corais com a participação  
do Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo, do Grupo Coral Feminino Cantares 
de Aljustrel, do Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, do Grupo Coral Flores 
de Abril de Granja e da Associação de Acordeonistas de Canaviais. A iniciativa contou 
com o apoio do Município de Viana, da Junta de Freguesia local, da Caixa de Crédito 
Agrícola, da Padaria Fadista e de Feliciano Agostinho.

- A Junta de Freguesia de Alcáçovas e a Cruz Vermelha Portuguesa promoveram, no 
passado dia 28 de maio, uma tertúlia em que se assinalou o Dia Mundial da Cruz 
Vermelha, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas. A iniciativa contou com o apoio do 
Município de Viana.

maio
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junho
- No dia 4 de junho, o Sporting Clube de Viana do Alentejo realizou o II Torneio Vetera-
nos – Saúl Grosso, no campo de jogos João de Sousa Faria e Melo.

- No dia 5 de junho, a Paróquia de São Salvador de Alcáçovas com o apoio do Muni-
cípio de Viana e da Junta de Freguesia de Alcáçovas, promoveu a Romaria do Espírito 
Santo em honra da Nossa Senhora da Esperança.

- O Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas promoveu no dia 4 de junho, no Paço 
dos Henriques, em Alcáçovas, um encontro de grupos com a participação do Grupo 
Coral Papa Borregos de Alvito, do Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Alcáçovas, do 
Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas e do Grupo Coral e Instrumental Norte 
Sul, com o apoio do Município de Viana, da Junta de Freguesia de Alcáçovas e da Caixa 
de Crédito Agrícola.

- Nos dias 10 e 11 de junho, o Sporting Clube de Viana do Alentejo realizou o Torneio 
Viana Cup, no Campo de Jogos João Sousa Faria e Melo, com o apoio do Município de 
Viana, da Junta de Freguesia local e da Caixa de Crédito Agrícola.

- No dia 10 de junho, a Associação Equestre de Viana do Alentejo realizou uma Fes-
ta de Campo, na Herdade de Cabreiros, em Vila Nova da Baronia. A iniciativa incluiu 
um passeio a cavalo, o batismo equestre, uma gincana a cavalo e a participação das 
Sevilhanas da Classe de Dança da AEVA. A Festa contou com o apoio do Município de 
Viana, da Junta de Freguesia local e da Classe de Dança da Associação Equestre de 
Viana do Alentejo.

- A Associação GATA – Grupo de Amigas Trianeras do Alentejo organizou, no passado 
dia 18 de junho, na Quinta da Joana, a Festa dos Santos Populares, com o apoio do 
Município de Viana.

- A Associação O Restolho levou à cena, no passado dia 19 de junho, no Cineteatro 
Vianense, a peça “Cenas e afins”, com o apoio do Município de Viana e a participação 
especial da AEVA.

- A Junta de Freguesia de Viana do Alentejo promoveu, no passado dia 24 de junho, no 
Largo de S. Luís, em Viana do Alentejo, um Arraial Popular com a atuação da marcha 
popular de Vila Nova da Baronia e baile, com a oferta de sardinhada. 

- A Associação GATA – Grupo de Amigas Trianeras do Alentejo promoveu, dia 25 de 
junho, no Cineteatro Vianense, o espetáculo Flamencura, com o apoio do Município 
de Viana.

- A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo assinalou, 
dia 26 de junho, o seu 40º aniversário. Para além da sessão solene que decorreu no 
Cineteatro Vianense, houve ainda o hastear das bandeiras e prestação de continência 
no quartel sede da associação, romagem de saudade ao cemitério numa homenagem 
aos bombeiros, diretores e sócios falecidos e almoço de confraternização.
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julho
- A Classe de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo promoveu, no dia 2 
de julho, no Cineteatro Vianense, o Espetáculo “Nós” – 25 anos, com o apoio do Muni-
cípio de Viana, Junta de Freguesia local, Paleo Cenas e Aos Olhos da Rita.

- No mesmo dia, o Grupo Coral de Aguiar promoveu, no âmbito do 4º aniversário, um 
encontro de grupos, no Jardim da Cooperativa, com a participação do Grupo Coral 
“Os Rama Verde”, do Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo, do Grupo Coral 
Feminino Paz e Unidade de Alcáçovas, do Grupo de Cante Alentejano da Freguesia de 
Ajuda e animação musical com Miguel Oliveira. A iniciativa contou com o apoio do 
Município de Viana e da Junta de Freguesia de Aguiar.

- Dia 16 de julho, no âmbito da disciplina de literatura portuguesa e saúde e socorris-
mo da Universidade Popular Túlio Espanca – Polo de Viana do Alentejo, foi apresenta-
do no Cineteatro Vianense, o livro “Património Oral Alentejano – A Nutrição na Voz do 
Povo”, de Celeste Gomes, que contou com o apoio do Município de Viana.

- No mesmo dia, a Escola de Dança da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense 
promoveu, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, o espetáculo de final de ano “O 
Principezinho”. No dia 17, o mesmo espetáculo foi apresentado no Cineteatro Vianen-
se, em Viana do Alentejo. A iniciativa contou com o apoio do Município de Viana e da 
Junta de Freguesia de Alcáçovas.  

- Ainda no dia 16 de julho, o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo celebrou o 
seu 36º aniversário com um encontro de grupos que teve lugar no Cineteatro Vianen-
se, com a participação do Grupo Coral de Aguiar, do Grupo Coral Feminino de Viana 
do Alentejo, do Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo e do Rancho Folclórico 
Flor do Alto Alentejo de Évora. A iniciativa teve o apoio do Município de Viana e da 
Junta de Freguesia local.

- Dias 15, 16 e 17 de julho, a Associação dos Amigos Aguiarenses promoveu, no Largo 
25 de abril, em Aguiar, a Festa de Verão com um conjunto de atividades, com destaque 
para a atuação dos “De Moda em Moda”. 

- O Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas comemorou, no dia 30 de julho, no 
Jardim Público de Alcáçovas, o seu 75º aniversário com um encontro de grupos corais. 
A iniciativa teve o apoio do Município de Viana e da Junta de Freguesia de Alcáçovas e 
contou com a participação do Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores das Alcáçovas, o 
Grupo Coral dos Serviços Sociais das Autarquias do Seixal e ainda o Grupo Coral Femi-
nino Madrigal de Vila Nova de São Bento.

ASSOCIATIVISMO



Encontro de empresários apresenta oportunidades 
de financiamento

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

O presidente da Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo anunciou, para breve, 
o início da construção da Zona Indus-
trial de Aguiar. Durante o VIII Encontro 
de Empresários que decorreu no Cine-
teatro Vianense, no passado dia 5 de 
julho, Luis Miguel Duarte, revelou que 
o executivo está “empenhado em resol-
ver os problemas existentes nas zonas 
industriais”. Para breve serão, também, 
colocados à venda alguns lotes na Zona 
Industrial de Viana do Alentejo.

O encontro, subordinado ao tema “Opor-
tunidades de Financiamento”, teve como 
finalidade ser um espaço de partilha e 
conhecimento que potencie a coopera-

ção empresarial do concelho, e um estí-
mulo para o desenvolvimento de novos 
projetos e parcerias.

Em cima da mesa estiveram vários 
apoios, nomeadamente no âmbito do 
Desenvolvimento Local de Base Comuni-
tária/PDR2020 da Terras Dentro. A medi-
da destinada a pequenos investimentos 
na transformação e comercialização de 
produtos agrícolas pretende contribuir 
para a modernização e capacitação das 
empresas.

No âmbito do IAPMEI – Agência para a 
Competitividade e Inovação e Certifica-
ção PME foi apresentado o trabalho que 

este organismo desenvolve no território, 
bem como algumas das ferramentas que 
disponibiliza no seu site para os empre-
sários. 

A apresentação do IEFP – Instituto de 
Emprego e Formação Profissional cen-
trou-se nos apoios financeiros, nome-
adamente apoios para entidades, para 
desempregados e formação profissional.
Ricardo Luz, sócio da Ryrox – Truck Box 
Center, Lda, sedeada em Viana do Alen-
tejo, e distinguida como “PME Líder” 
em 2021 pelo desempenho e solidez 
demonstradas, fez uma breve apresenta-
ção da empresa.

Município tem espaço de coworking e teletrabalho
Desde 1 de junho, o Município de Viana 
do Alentejo disponibiliza um espaço de 
coworking e teletrabalho, no Paço dos 
Henriques, em Alcáçovas.

A medida visa garantir a dinamização dos 
territórios do interior, facilitando a fixa-
ção e a atração de pessoas e empresas.
O espaço que pode ser utilizado de terça 
a domingo, no horário de funcionamen-
to do Paço dos Henriques, oferece equi-
pamento (impressora e scanner), acesso 
à internet e sala para ações de formação 
e/ou reunião.
Com 4 vagas disponíveis, 2 destinadas a 
trabalhadores em funções públicas, o es-

paço destina-se a todos os cidadãos que 
pretendam trabalhar em regime de te-
letrabalho, independentemente da sua 
entidade patronal.

A iniciativa surge no âmbito da Rede Na-
cional de Espaços de Coworking e Tele-
trabalho no Interior, numa parceria com 
a Comunidade Intermunicipal do Alto 
Alentejo, a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, 
o Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional, I.P. e a Direção-Geral da Admi-
nistração e do Emprego Público.
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Viana do Alentejo vai ter recolha seletiva de resíduos 
porta-a-porta
O Município de Viana vai distribuir, de 
forma gratuita, cerca de 9000 contento-
res pela população e serviços, no âmbito 
do Projeto de Recolha Seletiva Porta-a-
-Porta, Separar Sem Parar, que vai imple-
mentar no concelho.
Este número foi avançado durante a 
apresentação do projeto, no passado dia 
16 de junho, no Cineteatro Vianense, na 
qual estiveram presentes o presidente 
da Câmara Municipal de Viana do Alen-
tejo, Luis Miguel Duarte, Rute Candeias, 
da Índice Consultores, Tânia Delgado, 
técnica da Câmara Municipal, Carlos 
Monteiro e Vitor Picado, em representa-
ção da AMCAL.
O projeto vai abranger cerca de 3500 
produtores, entre famílias (3053 produ-
tores domésticos), comércio (168 esta-
belecimentos) e serviços (231). Vão ser 
distribuídos três contentores para o vi-
dro, papel/cartão e para o plástico/metal 
por cada aderente, sendo a recolha dos 
resíduos efetuada por veículos dos ser-
viços municipais em dias e horários pre-
estabelecidos de acordo com os circuitos 
de recolha.
Promovido em estreita colaboração com 
a AMCAL – Associação de Municípios do 
Alentejo Central e em conjunto com os 
Municípios de Cuba, Portel e Vidigueira, 
o projeto pretende aumentar os resíduos 
recolhidos seletivamente, contribuindo 
para a educação da população e para o 
alcance das metas da taxa de reciclagem. 
Para além de evitar a acumulação de re-
síduos dentro da habitação, este sistema 
de recolha seletiva evita a deslocação 
para a deposição de resíduos no ecopon-
to.
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Caras e caros Munícipes do Concelho de 
Viana do Alentejo 
Caras e Caros Munícipes da Freguesia de 
Aguiar

No início do atual mandato, o execu-
tivo da Junta de Freguesia realizou uma 
reunião com as associações no sentido 
de incrementar as parcerias de forma 
a dinamizar a nossa freguesia. E, assim, 
tem acontecido, temos colaborado com 
todas as associações que nos procuram, 
tal como a Junta de Freguesia tem pro-
curado a sua ajuda na execução de várias 
iniciativas.

Para nós, só assim faz sentido, a estreita 
colaboração e união entre as associações 
e a Junta de Freguesia é um dos pilares 
para fortalecer e dinamizar a nossa vila.

Um bom exemplo destas parcerias foi a 
colaboração com o Grupo Coral de Agui-
ar nas comemorações do 25 de Abril, em 
que foram apresentadas ideias de am-
bas as partes e resultou num dia muito 
mais preenchido, rico em convívio com 
a nossa grande fogueira e o magnífico 
churrasco. No dia seguinte, o Grupo Co-
ral colaborou com a Junta de Freguesia 
no apoio à Corrida da Liberdade e ainda 
tivemos uma parceria muito importante 
com a Associação Terras Dentro.

No Dia Mundial da Criança, a Junta de 
Freguesia colaborou em todas as ini-
ciativas que o Município organizou, e 
à semelhança de anos anteriores, não 
quisemos deixar de dar um dia dife rente 
às crianças da nossa freguesia com a pre-
sença dos seus pais. Neste dia tão espe-
cial contámos com o apoio e colaboração 
da nossa associação de jovens aguia-
renses (GAJA), pois dinamizaram ativi-

dades desportivas com muita animação 
e diversão. A Junta de Freguesia apoiou 
financeiramente a associação, que por 
estar a entrar num novo ciclo, precisa de 
ser impulsionada.

Quero aqui expressar, publicamente, o 
meu agradecimento pessoal e de todo 
o executivo da Junta de Freguesia, a 
todas as associações que, lado a lado, 
colaboraram com a Junta, e relembrar, 
mais uma vez, que estamos prontos para 
acolher as associações que necessitem e 
queiram trabalhar connosco. Sabemos 
que depois de dois anos de pandemia 
pode ser difícil recomeçar a atividade 
associativa, mas o executivo da Junta de 
Freguesia está disponível para vos ajudar 
na medida que nos for possível.

Como não podia deixar de ser, é essencial 
referir a Grandiosa Festa da Primavera, 
que tornou Aguiar o centro do concelho 
por uns dias! Após dois anos de paragem, 
poder realizar a Festa da Primavera com 
a afluência que teve, foi para a nossa Vila 
um grande presente e o reconhecimento 
do trabalho efetuado pelas associações, 
pela Junta de Freguesia e pela Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo, a quem 
agradeço especialmente o apoio, dos 
técnicos sempre presentes no local, dos 
assistentes que foram incansáveis, e de 
todos aqueles que através do seu tra-
balho, fizeram acon tecer a Festa da Pri-
mavera 2022.

Ao público que visitou Aguiar, quero 
agradecer a vossa presença nos quatro 
dias de festa, porque foi para vós que to-
dos trabalhámos!

Findo mais um ano letivo, quero deixar 
aqui uma palavra a todas as nossas cri-

anças e jovens que terminaram mais um 
ano, que apesar de ter sido ainda um 
pouco atípico devido à pandemia, a Jun-
ta de Freguesia procurou estar sempre 
atenta às necessidades da Escola de 1º 
ciclo e do pré-escolar, no sentido de cor-
responder às necessidades assinaladas à 
Junta.

Procuramos estar sempre presentes 
nas iniciativas da nossa escola, e per-
maneceremos atentos ao bem-estar das 
nossas crianças.

Antes de terminar queria aqui relembrar 
a minha disponibilidade para atender os 
munícipes, todas as segundas-feiras, no 
edifício da Junta de Freguesia, entre as 
15h00 e as 17h30, em colaboração tam-
bém com o Srº Joaquim Bento, adjunto 
do Sr. presidente da Câmara.

Desejo-vos umas excelentes férias.

A Presidente da Junta de Freguesia de 
Aguiar

Rosinda Gaio
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Caros munícipes de Viana do Alentejo e em 
especial, fregueses de Alcáçovas,

O presente momento tem sido um período 
de especiais preocupações associadas à 
operacionalidade dos nossos muito limita-
dos recursos humanos mas também a um 
extraordinariamente exigente momento 
negocial e de alavancagem financeira por 
conta da negociação relativa à transferên-
cia de competências delegadas pelo mu-
nicípio à freguesia. Acresce a estes dois 
enormes desafios o empenho de toda a 
equipa da Junta de Freguesia de Alcáçovas 
para que o regresso da Semana Cultural, 
de 3 a 11 de setembro, possa corresponder 
às expectativas dos alcaçovenses e possa 
ser um momento de verdadeira afirmação 
cultural da nossa terra e da oportunidade 
de recuperar convívios, laços associativos e 
otimismo para o futuro.
Como acima referido, procura o atual 
Execu tivo mitigar os constrangimentos as-
sociados aos recursos humanos, no que 
res peita à sua insuficiência para cum-
prir com as competências atuais, nome-
adamente na área dos espaços verdes e 
limpeza pública, das baixas médicas que 
vão ocorrendo, das baixas temporárias por 
covid que já assolaram todo o pessoal, de 
um número alto de horas para gozo que 
acumularam no passado e, tudo somado 
acrescenta mais dificuldades para uma 
ade quada gestão do território e das res-
ponsabilidades que devem ser assumidas 
pela Freguesia.
Relativamente à transferência de com-
petências do município para a freguesia, 
Alcáçovas aceita discutir a assunção de 
novas competências, mas sobretudo man-
ter as atuais, conquanto seja reforçado o 
envelope financeiro para aumento da li-
quidez financeira e da redução do peso dos 
recursos humanos da Junta de Freguesia 
em relação ao Orçamento Total, que atu-
almente ronda os 70% e retira qualquer 
margem a este Executivo para realizar al-
gum investimento de maior relevo.
Tem-se preocupado o Executivo com todas 
as diligências e necessidades associadas à 
organização da Semana Cultural que este 

ano se celebrará de 3 a 11 de setembro e 
para a qual já se encontram em consulta 
pública o Regulamento da Semana Cultural 
e ainda o Regulamento de Concurso de Fo-
tografia.
Apesar de toda esta atividade mais políti-
co-administrativa, foram celebrados três 
protocolos: um primeiro com a Terras Den-
tro para validação do projeto FuncionArte, 
para promoção do envelhecimento ativo; 
um segundo com a Associação Além- Risco 
para a promoção da florestação de espaços 
públicos e outra sensibilização ambiental; 
um terceiro com a Universidade de Évora 
para estimular sobretudo projetos de pro-
teção e valorização ambiental, turística e 
patrimonial.
O Executivo neste período teve uma es-
pecial atenção pela salvaguarda da Arte 
Chocalheira. Para além da presença na 
inauguração da exposição “Em busca de 
sons esquecidos”, no Paço dos Henriques, 
visitámos a fábrica Chocalhos Pardalinho 
e aferimos das dificuldades existentes na 
execução do Plano de Salvaguarda da Arte 
Chocalheira.
No mês de maio foi colocada uma rampa 
amovível no posto dos CTT para utentes 
com mobilidade reduzida e, infelizmente 
teve de ser desmantelado o parque infantil 
da Laje por via das suas não conformidades 
que  poderiam afetar a segurança dos seus 
utentes. Contamos até ao final do presente 
ano reinstalar o parque infantil que exis-
tia na Escola Básica de Alcáçovas. Preten-
demos, também, otimizar a capacidade de 
trabalho da funcionária dos CTT e para tal 
instalaremos a breve trecho rede móvel wi-
fi que também poderá ser de utilização dos 
utentes do posto.
Participámos em diversas reuniões com 
entidades locais parceiras da Junta de 
Freguesia de Alcáçovas, bem como com o 
Executivo Municipal de Viana do Alentejo.
Fizemos uma doação monetária aos 
Bombeiros Voluntários de Viana do Alente-
jo para aquisição de viatura, bem como re-
forçámos os apoios ao associativismo local. 
Sublinhamos que ainda nenhum pedido de 
apoio que chegou à Freguesia de Alcáçovas 
da parte do associativismo local ficou sem 
apoio, mesmo que mínimo.

Organizámos no final de maio em conjun-
to com a Cruz Vermelha de Alcáçovas, no 
Paço dos Henriques, uma tertúlia  de cele-
bração da existência desta instituição tão 
importante no nosso território.
Participamos no Programa Summer 2022, 
organizado pela autarquia, para o qual for-
necemos todos os lanches das crianças em 
Alcáçovas.
Apostamos na requalificação de profissio-
nais, centrando nas instalações da Junta 
de Freguesia e seus recursos um curso de 
formação «Conduzir e Operar com Tractor 
em Segurança», ministrado pela Earth Con-
sulters, formando inclusive colaboradores 
nossos.
Continuamos a apoiar e a celebrar em con-
junto com as entidades aniversariantes os 
seus momentos festivos e assim fizemos 
com o Grupo Coral Feminino Paz e Uni-
dade, Grupo Coral Feminino Cantares de 
Alcáçovas e Associação Terra Mãe ou ou-
tros, tais como o Baile da Sardinha do Sport 
Club Alcaçovense, as Festas do Espírito 
Santo da Paróquia de São Salvador de Al-
cáçovas e a Sociedade União Alcaçovense 
ou ainda uma aula ambiental no Parque 
de Merendas de Vale de Tanques da Escola 
Básica de Alcáçovas. Tivemos oportuni-
dade igualmente de colaborar com a GNR 
de Alcáçovas para efetuar a limpeza dos 
seus espaços exteriores, conforme solici-
tado.
No dia 1 de junho, Dia da Criança organizá-
mos um momento de entretenimento ao 
final da tarde no jardim de Alcáçovas com 
insufláveis, pinturas, e outras diversões 
para as crianças da nossa freguesia.
Neste mesmo período recebemos uma 
comitiva de dois investigadores da Uni-
versidade de Évora para preparação do 
supramencionado protocolo e ainda para 
visita a alguns sítios arqueológicos da nos-
sa freguesia.
Em suma, apesar de fortes constrangimen-
tos, procura este Executivo assegurar o 
normal funcionamento da Junta de Fregue-
sia, adequando os seus recursos para as 
necessidades e desafios futuros.
Viva Alcáçovas!

Frederico Carvalho
Presidente da JF de Alcáçovas
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Caros e Caras munícipes do Concelho de 
Viana do Alentejo,

Nos primeiros nove meses de mandato, 
têm sido inúmeros os desafios com os 
quais o presente executivo da Junta de 
Freguesia se tem deparado. A gestão au-
tárquica é um processo complexo, sendo 
fundamental o equilíbrio entre as necessi-
dades existentes, as solicitações realiza-
das, a situação financeira da freguesia e 
as suas competências.
O investimento realizado pelo executivo 
anterior em equipamentos e veículos foi 
de grande importância para a criação de 
melhores condições de trabalho para os 
colaboradores da freguesia e para a me-
lhoria da oferta de serviços prestados à 
população. No entanto, há que manter o 
seu bom funcionamento. Nos últimos três 
meses, houve a necessidade de realização 
de manutenção e reparação dos mesmos, 
num valor total de 3.035,13€. 
Não obstante da importância da área 
educativa, para assinalar o Dia Mundial 
da Criança, a Junta de Freguesia em co-
laboração com o Município de Viana do 
Alentejo procedeu à oferta de livros às 
crianças do Centro Imaculado Coração de 
Maria, em idade de creche e do Ensino 
Pré-Escolar, bem como às crianças do En-
sino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico do Agrupamento de Escolas de Vi-
ana do Alentejo. 
No âmbito do protocolo celebrado com 
o Agrupamento de Escolas de Viana do 
Alentejo, onde estão plasmadas as com-
petências da Junta de Freguesia para o 
Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico previstas na lei, foi atribuído o 
valor referente ao ano letivo 2021/2022.
No que respeita ao movimento associa-
tivo e outras iniciativas promovidas por 
diversas entidades, foram cedidos apoios 
no valor de cerca de 1.650,00€, desde o 

final do mês de abril até ao presente.
Informa-se e ou relembra-se que esta Jun-
ta dispõe de regulamentos de atribuição 
de apoio a artesãos, através da partici-
pação em iniciativas nas quais represen-
tam a freguesia e divulgam o seu traba lho. 
Destaca-se também o regulamento de 
apoio à natalidade, através da atribuição 
de um apoio essencial nos primeiros me-
ses de vida de qualquer criança. 
A Junta de Freguesia de Viana do Alentejo 
colaborou na organização da Chegada da 
XX Romaria a Cavalo Moita – Viana do 
Alentejo, na elaboração de trabalhos de 
limpeza na vila, bem como no espaço en-
volvente do Santuário de Nossa Senhora 
D’Aires, local que acolheu a iniciativa. Co-
laborou ainda na realização da primeira 
edição do FICO – Festival de Ilustração 
e Criatividade em Olaria e, no Festival 
Jovem “Abana Viana”.
Neste período, a Junta de Freguesia fez-
se representar através dos membros do 
Executivo em diversas iniciativas e ativi-
dades desenvolvidas no Concelho.
Numa retoma à normalidade, realizou-
se o Arraial dos Santos Populares a 24 de 
junho de 2022, com música, animação e 
oferta de sardinha assada à população.  
No contexto da sua realização, esta Junta 
agradece a colaboração e participação 
do grupo de Marchas Vilanovense e à 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Viana do Alentejo. Um 
agradecimento especial a quem saiu à 
rua e compôs este convívio. Esta partici-
pação dá alento para a continuidade do 
trabalho desenvolvido e para a abertura 
a possibilidade de realização de outros 
eventos, que vão ao encontro dos gostos 
e caraterísticas da população.
As intervenções na capela do cemitério 
continuam, com a colocação do pavimen-
to pelos colaboradores do Município, a 
quem se agradece o trabalho. Reiteram-

se os agradecimentos ao Executivo Mu-
nicipal, que tem apoiado as solicitações 
desta Junta.
Aos colaboradores da Junta, um agra-
decimento especial pelo trabalho desen-
volvido. 
Se me permitem, termino a nossa pu-
blicação com uma aproximação a si, 
caríssimo(a) munícipe. 
Para continuar a trabalhar para o desen-
volvimento da nossa freguesia, é fun-
damental o envolvimento de todos. A 
limpeza urbana, dos espaços e equipa-
mentos da freguesia, tal como a sua cor-
reta utilização e manutenção dependem, 
não só do executivo e/ou membros da 
assembleia de freguesia, como também 
de si. Apelamos a que nos ajude a con-
tinuar o nosso trabalho, através de ações 
que vão ao encontro dos objetivos de um 
todo. Solicitamos que, sempre que detete 
algo onde seja necessária a intervenção 
da Junta, que reporte através dos meios 
de comunicação existentes ou até mesmo 
através da abordagem a um dos membros 
deste executivo. Neste trabalho em equi-
pa, vamos conseguir elevar a qualidade 
do nosso serviço e, consequentemente, 
tornar a nossa vila num espaço cada vez 
mais apelativo.
Contamos consigo, conte connosco! Va-
mos fazer ainda melhor!

O Presidente da Junta de Freguesia de 
Viana do Alentejo,

Vasco Fialho
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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 Mu-
nicipal de Viana do Alentejo.

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-Alente-
jo-108330640967447/
Horário de Funcionamento e Atendimento Presencial: Dias úteis das 9H30-13H00 e das 14H00-17H30

- Programa “A Empresa” - Em parceria 
com o agrupamento de escolas e com 
a JAP (Junior Achievement Portugal) foi 
desenvolvido o programa “A Empresa” 
com as turmas do 10, 11 e 12º do curso 
profissional de Desporto. Este trabalho 
consistiu no desenvolvimento de idei-
as de negócios através da criação de 
miniempresas, fomentando e desenvol-
vendo competências empreendedoras 
fundamentais para a vida pessoal, aca-
démica e profissional. No seguimento da 
implementação deste projeto, 4 equipas 
das turmas do 10 e 11º foram selecio-
nadas para o evento JAP Unlimited de 
Évora, que decorreu no dia 6 de maio na 
Universidade de Évora.

- Minifeira de Profissões - Em estreita 
articulação com o agrupamento de esco-

las e o Município de Viana do Alentejo 
foi realizada a atividade “O Teu Futuro 
Começa Agora: Aqui Podes Encontrar a 
Tua Profissão”, que decorreu no dia 2 de 
junho, na EBSIS, e que contou com a par-
ticipação de cerca de 30 empresários/as 
e entidades empregadoras locais, com o 
objetivo prioritário de juntar alunos/as, 
professores/as e empresários/as, para 
dar a conhecer, presencialmente, as suas 
atividades, competências e área de atu-
ação, no concelho e na região.

- 3 Bootcamps - 2 de Empreendedorismo 
e 1 de Orientação Vocacional no dia 6 de 
junho, em parceria com a empresa Bet-
weien. 1 Bootcamp de Empreendedoris-
mo com os alunos do 9º da EB de Alcáço-
vas e 1Bootcamp de Empreendedorismo 
com os alunos do 10 e 11º do Curso 

Profissional de Desporto da EBSIS. Foram 
abordados temas como: qual é o perfil 
de um empreendedor, a importância da 
criatividade, o que é uma boa ideia, eta-
pas de construção de um negócio, pla-
near e fazer acontecer, entre outros. Foi 
também realizado 1 Bootcamp de Orien-
tação Vocacional, onde foram abordados 
temas como o mercado de trabalho, per-
fil profissional dos vários cursos, obje-
tivos pessoais, entre outros.
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Eixo1 |Emprego Formação e Qualificação

Neste âmbito de atuação foi desen-
volvido um Ciclo de Workshops de Pa-
rentalidade Consciente, dinamizado 
pela Coach/Facilitadora Joana Santos, 
na freguesia de Alcáçovas, durante o 
mês de maio. Este ciclo teve como des-
tinatários pais/mães, encarregados/as 
de educação e outros/as educadores/
as e teve como objetivo principal pro-
mover a autoestima e facilitar melhores 
escolhas na relação pais/mães com os/

as seus/suas filhos/as. Já temos prevista 
a realização do 3.º Ciclo de Workshops 
desta temática, novamente na freguesia 
de Viana do Alentejo, em regime pós-
laboral, com data prevista para outubro 
do presente ano. Estamos também a re-
alizar o apoio às matrículas e a todos os 
reque rimentos de cariz social inerentes 
às mesmas, dirigido a todos/as os/as en-
carregados/as de educação que neces-
sitem deste apoio.

Eixo 2 | Intervenção Familiar e Parental Preventiva da Po-
breza Infantil

Temos inscrições abertas para todos/as 
os/as que tenham interesse em partici-
par no Campo de Férias. As Férias a Valer 
são destinadas a crianças/jovens do con-
celho e este ano vamos para Coruche 
de 14 a 20 de agosto com a empresa 
Aventura Radical. Estamos a constituir 2 
grupos: 

- 1 grupo com crianças/jovens dos 6 aos 
10 anos e 
- 1 grupo com crianças/jovens com 
idades compreendidas entre os 11 e os 
15 anos.

Contamos convosco!

Férias a Valer!
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www.cm-vianadoalentejo.pt
> Munícipe | Agenda e Notícias | Boletim Municipal

Comunique avarias/anomalias EDP (Número Gratuito)

Ligue 800 506 506

Ligue 800 506 506

Avarias no interior da habitação (1)

Avarias na iluminação pública (2)

INFORMAÇÕES 
ÚTEIS

Edital do 1° Trimestre 2022
Poderá consultar o Edital do Controlo da 
Qualidade da Água para Consumo Humano do 
concelho de Viana do Alentejo referente ao 1.° 
Trimestre de 2022 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.

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 con-
junto de contentores, destinados a rece-
ber vários tipos de resíduos, devidamente 
separados, resultantes das entregas re-
alizadas pelos munícipes e pela recolha 
efetuada pelas equipas técnicas do Muni-
cípio. Posteriormente são transportados 
para a estação de triagem da AMCAL.
Para entregar resíduos volumosos, mons-
tros, resíduos verdes, computadores, 
impressoras, resíduos de construção e 
demolição, papel/cartão de grandes di-
mensões, óleos lubrificantes, baterias de 
veículos, equipamentos elétricos e ele-
trónicos, latas de tinta, veículos em fim 
de vida útil, madeiras, metal, pneus, re-
lógios, telemóveis, rolhas, lâmpadas flu-
orescentes e equipamentos elétricos e 
eletrónicos, pode dirigir-se ao Ecocentro 
Municipal.
Na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, faça o seu pedido de recolha à 
Câmara Municipal pelo telefone 266 930 
010 ou pelo email ambiente@cm-viana-
doalentejo.pt

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

www.facebook.com
noticiasconcelhovianadoalentejo
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+ de 1000
seguidores

SIGA-NOS NO INSTAGRAM:
municipiodevianadoalentejo



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

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

11262
gostos

Informação online

+ de 560
vídeos

visualizações

+ de 400000

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
daup@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Gestão de Recursos
dafin@cm-vianadoalentejo.pt
compras@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Cultura e Desporto
dcd@cm-vianadoalentejo.pt

Divisão de Educação, Saúde e Intervenção social
desis@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

Junta de Freguesia de Viana do Alentejo | 266 953 317

Estaleiro Municipal (Viana) | 266 930 017/8

Recolha de Resíduos | 968 789 498

Serviço de Águas (Estaleiro) | 967 979 711 (8h/22h)

Cineteatro Vianense | 266 791 007

Posto de Turismo de Viana do Alentejo | 266 930 012

Posto de Turismo de Alcáçovas | Paço dos Henriques | 266 930 028
pacohenriques@cm-vianadoalentejo.pt

Biblioteca de Alcáçovas | 266 948 112

Biblioteca de Viana do Alentejo | 266 930 011

Biblioteca de Aguiar | 266 939 106

Piscinas Municipais de Viana do Alentejo | 266 930 014

Piscinas Municipais de Alcáçovas | 961 371 967

Pavilhão Gimnodesportivo de Viana | 266 930 015

Linha de Emergência Médica | 112

Linha de Proteção à Floresta | 117

Linha de Saúde Pública | 808 211 311

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do 
Alentejo | 266 953 123

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

Serviço de Finanças de Viana do Alentejo | 266 953 146

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

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

Biblioteca de Viana Alentejo:
   09h30 – 12h30 | 14h00 – 18h00 | De segunda a sexta

Polo da Biblioteca em Aguiar:
    13h00 - 19h00 | De segunda a sexta 

Polo da Biblioteca em Alcáçovas:
    09h30 – 12h30 | 14h00 – 18h00 | De segunda a sexta




