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Caros Munícipes do concelho de Viana do Alentejo,

Época festiva, tempo de fazer balanço numa data desejada por muitos. Uns 
por comemoração religiosa, outros porque juntam as famílias e outros apenas 
porque é um momento de dinamização da sua atividade económica. Para mui-
tos é também um tempo triste, quer pela ausência de ente queridos, quer 
pelas dificuldades de sobrevivência que que atravessam.

Para nós é tempo de balanço e avaliação do que foi realizado durante o ano.

Apesar de tudo e com a pandemia já controlada, ainda se fazem sentir os seus 
efeitos na atividade económica, agravados pela situação decorrente da gue-
rra na Ucrânia e processo inflacionista em curso. Este é um dos piores anos 
económicos das últimas décadas que irá deixar marcas na vida de muita gente.

Eleitos com responsabilidades acrescidas, temos trabalhado de uma forma ár-
dua e dedicada. Foi um ano de trabalho invisível para a maioria da população, 
mas indispensável para a concretização de projetos essenciais para o desen-
volvimento do concelho e bem-estar dos munícipes. Os diversos contratempos 
que enfrentámos não nos fi zeram baixar os braços ou desanimar.

Num ano bizarro como este, tivemos de nos adaptar à organização herdada, 
trabalhar com ferramentas e sistemas instalados, que em nada tem facilitado 
o nosso primeiro ano de mandato. O esforço para concluir e iniciar obras que 
deveriam ter sido concluídas no anterior mandato, impediu a implementação 
de projetos e obras de iniciativa deste executivo. 

Na última Assembleia Municipal, o conjunto das forças de oposição chumbou 
o Mapa de Pessoal para 2023, afetando os trabalhadores que iriam ver as suas 
carreiras atua lizadas e impedindo o município de se apetrechar dos meios hu-
manos necessários para dar resposta aos desafios que temos pela frente. 

Tentando passar a ideia que a Câmara tem trabalhadores a mais, ignoram que 
em 2022 fomos obrigados a receber 2 novas competências. Ignoram que re-
cebemos 47 trabalhadores da educação, 6 da saúde, que entre reformados 
e trabalhadores que saíram por mobilidade somam-se mais 17, estamos a 
falar de 70 trabalhadores. A nossa proposta para o mapa de pessoal de 2023 
eram 55 lugares para irem entrando ao longo do ano, sendo que 19 não foram 
ocupados este ano, 13 seriam para traba lhadores já em funções (para regu-
larização de carreiras), 7 para concursos que estão a decorrer. Na realidade a 
proposta chumbada acrescentava apenas 16 postos de trabalho, sendo que 
nestes 16 postos de trabalho contabilizamos os que se reformaram (3), as mo-
bilidades (7) e os trabalhadores que saíram para comissões de serviço (2). Fei-
tas as contas a proposta recusada criaria apenas 4 novos postos de trabalho.

Temos a consciência tranquila quanto à gestão cuidadosa e na defesa do inte-
resse público.

Apesar de todas dificuldades que encontramos e que nos criam, no inicio da 
próximo ano iniciam-se as obras na Escola Isidoro de Sousa, (que deveriam 
estar concluídas em 2020), terminamos o Centro Social de Aguiar (que deveria 
estar concluído a 31/12/ 2020), vamos iniciar a construção das novas exten-
sões do Centro de Saúde, em Alcáçovas e em Aguiar, vamos requalificar todos 
os parques infantis do concelho (herdados sem o cumprimento de muitas das 
regras de segurança), vamos avançar com a concretização da requalificação 
dos lavadouros públicos e vamos iniciar a instalação da estação de serviço 

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

«Temos a consciência tran-
quila quanto à gestão cui-
dadosa e na defesa do inter-
esse público.»
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EDITORIAL

de Auto caravanismo em Viana do 
Alentejo, entre outros projetos e 
obras que iremos divulgando.

Será um ano difícil, mas acreditamos 
que o iremos ultrapassar com suce-
sso. Desejo a tudo as munícipes boas 
festas e um ano 2023 cheio de saúde.
   

O Presidente da Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo

Luis Miguel Fialho Duarte



DESTAQUE
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Foi inaugurada no passado dia 22 de se-
tembro, na antiga Biblioteca Municipal 
de Viana, na Praça da República, a Muse-
ografia da Coleção de José Manuel Água 
Morna.  
Na cerimónia que teve lugar na Praça da 
República, estiveram presentes o presi-
dente da Câmara Municipal de Viana do 
Alentejo, Luis Miguel Duarte, o artesão, 
José Manuel Água Morna e o coordena-
dor do projeto, o designer Paulo Passos.
O espólio, com um elevado valor artís-
tico e uma mais valia para o património 
cultural local e regional, agrega três co-
leções de escultura em madeira: com-
posições de conjunto representativas do 
modo de vida alentejano, em contexto 
de exploração agrícola, figuras de inspi-
ração sobrenatural e réplicas de arma-
mento do período medieval/moderno.
Nascido em março de 1925 no conce-
lho de Montemor-o-Novo, José Manuel 
Água Morna vive há mais de três déca-
das em Viana do Alentejo.  Figura de re-
ferência no panorama cultural e social 
local, foi através da madeira que o artí-
fice encontrou uma forma muito própria 
de contar histórias, com o Alentejo como 

pano de fundo. Inicialmente dedicou-se 
à temática agrícola e só mais tarde à es-
cultura dos diabos. 
O acervo propõe uma viagem pela histó-
ria do território e pela memória do lugar, 
apelando ao imaginário do visitante, ao 
mesmo tempo que pretende criar um 
espaço intergeracional que propicie, na 
comunidade, um maior conhecimento 
da sua história levando à valorização das 
suas raízes.
A museografia desta coleção, financiada 
pelo Alentejo 2020, representa um passo 
importante na salvaguarda do patrimó-
nio concelhio permitindo, também, a 
criação de um novo polo de atração que 
alia a tradição à modernidade.

Coleção de
José Manuel Água Morna
em exposição permanente 
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Cerca de 320 idosos estiveram presentes 
no almoço de encerramento do Mês Sé-
nior que decorreu no passado dia 29 de 
outubro, no salão dos Bombeiros Volun-
tários, em Viana do Alentejo.

Durante o mês de outubro foram várias 
as atividades dirigidas aos seniores da 
três freguesias, com o intuito de pro-
porcionar momentos de convívio e lazer, 
para além de ser também um momento 
de reconhecimento e agradecimento, 
por parte do Município de Viana do Alen-
tejo, pelo que fizeram ao longo da vida. 

Lançamento do livro de José Simão Mi-
randa “Nos Trilhos do Cante e Outras 
Histórias”, Noite de Fados com a partici-
pação dos fadistas Mafalda Vasques, Rui 
Canelas, Cláudia Pires, Edgar Baleizão e 
Rute Belga, batismo de canoagem e atu-
ação do Grupo “De Moda em Moda” no 
Cineteatro Vianense, foram alguns dos 
destaques da programação do Mês Sé-
nior.

Houve ainda tempo para uma ida a Évo-
ra, ao cinema para ver “Curral de Moi-
nas – Os Banqueiros do Povo”,  à Adega 
Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito 
para uma prova de vinhos, para além 

de assistirem à peça de teatro “Grávida 
abandonada procura namorado”, pela 
Companhia Lendias d’Encantar e par-
ticiparem na iniciativa ”Do Bordado ao 
Grafite”, em parceria com o CLDS4G/As-
sociação Terras Dentro.

De salientar ainda o Seminário de Aber-
tura do Clube de Saúde + e ainda a aber-
tura da Piscina Municipal de Alcáçovas, 
com uma aula de hidroginástica e o Tor-
neio Sénior/Walking Football, no Campo 
de Jogos Edgar Afonso, em Aguiar.

As comemorações do Mês Sénior termi-
naram dia 29 de outubro com o habitual 
almoço que juntou, em Viana do Alente-
jo, seniores das três freguesias para uma 
tarde de convívio, recordações e muitas 
histórias, após dois anos de interrupção 
devido à pandemia. 

Entre os dias 17 e 31 de outubro, nas 
redes sociais do Município, foram pu-
blicados trabalhos dos utentes da Santa 
Casa da Misericórdia de Alcáçovas e da 
Santa Casa da Misericórdia de Viana do 
Alentejo.

Mês Sénior terminou com almoço convívio em Viana



A Associação Portuguesa de Cidades e Vi-
las de Cerâmica (AptCV), em Assembleia 
Geral Ordinária, realizada no passado dia 
4 de novembro, no Salão Nobre dos Pa-
ços do Concelho de Barcelos, aprovou o 
Plano de Atividades e o Orçamento para 
2023. 
Neste Plano estão delineados para o 
próximo ano os Grandes Eventos, nome-
adamente as comemorações do 6º ani-
versário da Associação que decorrem a 
21 de abril, em Tondela, o Dia Nacional 
do Azulejo, a 6 de maio, a jornada eu-
ropeia “Bom Dia Cerâmica”, no terceiro 
fim-de-semana de maio e a realização 
do 1º Congresso Nacional e Mostra das 
Cidades e Vilas de Cerâmica a decorrer 
por ocasião da Bienal Internacional de 
Cerâmica Artística, em Aveiro, a 30 de 
novembro e 1 de dezembro.

Foi também aprovado por unanimidade 
a adesão de quatro novos membros para 
a Associação, os municípios de Alberga-
ria-a-Velha, Castelo Branco, Coimbra e 
Loulé.
Durante a sessão foi, igualmente, rati-
ficada por unanimidade e aclamação a 
proposta da nomeação para o Conselho 
Consultivo dos seguintes especialistas: 
Alda Tomás, diretora Criativa da Vista 
Alegre, Carla Moreira, empresária res-
ponsável pela empresa ARFAI, Bonifácio 
Serra, historiador com meritório tra-
balho na área da investigação, Alexan-
dre Pais, diretor do Museu Nacional do 
Azulejo e Ana Maria Viegas, responsável 
pela criação da Galeria Ratton com um 
importante trabalho com os ceramistas e 
outros artistas portugueses.
A Assembleia aprovou também um con-

junto de normas para atribuição de dis-
tinções honoríficas, nomeadamente a 
Medalha da Cerâmica e menções hon-
rosas para “homenagear publicamente 
pessoas singulares ou coletivas, nacio-
nais ou europeias, que têm contribuído 
ou contribuam para o engrandecimento, 
dignificação ou preservação do setor ce-
râmico”.
Recorde-se que a Associação Portuguesa 
de Cidades e Vilas de Cerâmica tem como 
membros fundadores os municípios de 
Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Batalha, Cal-
das da Rainha, Ílhavo, Mafra, Montemor-
-o-Novo, Redondo, Reguengos de Mon-
saraz, Tondela, Viana do Alentejo, Viana 
do Castelo e Vila Nova de Poiares, todos 
com fortes tradições ou importância eco-
nómica no campo da cerâmica artesanal, 
patrimonial ou industrial.

Viana do Alentejo presente na Assembleia da Asso-
ciação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica
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GESTÃO AUTÁRQUICA

A convite da Liga dos Combatentes – Nú-
cleo de Évora, o presidente da Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo, Luis 
Miguel Duarte, esteve presente, no pas-
sado dia 16 de novembro, na cerimónia 
evocativa do 104º aniversário da Assina-
tura do Armistício, tendo sido, também, 
assinalado o 101º aniversário da Liga dos 
Combatentes e o 48º aniversário do Fim 
da Guerra de Ultramar, que teve lugar no 
Rossio de São Brás, junto ao monumento 
aos mortos da Grande Guerra, em Évora. 
Na cerimónia, presidida pelo diretor de 
Formação do Exército, Major-General 
Paulo Pereira, foi, igualmente, efetuada 
uma evocação do 99º aniversário da fun-

dação do Núcleo de Évora, pelo seu pre-
sidente, Sargento-Chefe Joaquim Santos.
A homenagem aos combatentes mortos 

foi efetuada com a deposição de coroas 
de flores por parte das várias entidades 
presentes.

Autarca presente na cerimónia do Dia do Armistício



O Clube de Saúde + do concelho de Via-
na do Alentejo foi, mais uma vez, distin-
guido como uma boa prática com vista 
ao envelhecimento ativo, pelo projeto 
Município Amigo do Desporto.

A distinção surgiu durante o XVI Semi-
nário Município Amigo do Desporto e 
o II Seminário Autarquia Solidária que 
decorreu no passado dia 12 de outubro, 
no FOLIO – Festival Internacional de Li-
teratura de Óbidos, na qual participaram 
o presidente da Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo, Luis Miguel Duarte, e 
os técnicos Luís Galego Branco e Sandra 
Pereira.

No âmbito do Seminário Município 
Amigo do Desporto, dedicado à gestão 
desportiva, foi apresentado o livro “En-
velhecimento Ativo e Saudável”, com a 
participação de vários municípios, entre 
os quais o de Viana do Alentejo, com um 
artigo sobre o trabalho levado a cabo em 
torno do Clube de Saúde +, destinado 
a seniores com autonomia das três fre-
guesias do concelho - Aguiar, Alcáçovas e 
Viana do Alentejo.

A ação serviu também para a apresenta-
ção de boas práticas de gestão despor-
tiva e para a entrega de duas distinções 
ao nível do “Complexo Desportivo do 

Ano 2022” e da “Atividade Física Sénior 
2022”.

Durante a tarde, no decorrer do II Semi-
nário Autarquia Solidária, foram aborda-
das as questões de âmbito social. 

Está concluído o projeto “Competências 
em Saúde e Desporto em Pequenas Co-
munidades da União Europeia”, no âmbi-
to do Projeto Erasmus +, na qual o Mu-
nicípio de Viana do Alentejo participou.
Aprovado em 2020 e, após os constran-
gimentos pandémicos, o projeto lidera-
do pelo Município de Gaglianico (Itália), 
e que contou também com os parceiros 
homólogos de Krsko (Eslovénia) Svi-
lengrad (Bulgária) e Viana do Alentejo 
(Portugal), foi colocado em prática já em 
2022.
Os vários parceiros foram estimulados a 
aplicar algumas intervenções a nível lo-
cal relacionadas com a temática do pro-
jeto, financiado pela Comissão Europeia, 
cabendo a cada parceiro um orçamento 
para gerir. Para além da intervenção lo-

cal, ficou também estabelecido que cada 
município deveria organizar uma receção 
aos representantes das entidades envol-
vidas. É de realçar que todas as viagens 
inerentes ao projeto foram financiadas. 
A visita ao concelho de Viana do Alentejo 
aconteceu no início de maio de 2022. Já 
a visita a Svilengrad (Bulgária) teve lugar 
um mês depois, em junho e, no início 
de setembro, foi a vez do Município de 
Krsko (Eslovénia) receber os vários re-
presentantes. Para terminar o ciclo de 
visitas, em outubro realizou-se o último 
encontro, no concelho de Gaglianico (Itá-
lia). No último encontro os coordenado-
res dos projetos a nível local realizaram 
uma reflexão acerca da respetiva parti-
cipação no projeto, tendo os resultados 
sido extremamente satisfatórios. Em 

termos mais formais, foi assinado um 
“acordo de amizade e cooperação no do-
mínio do desporto” entre os municípios 
envolvidos. 
Os responsáveis bulgaros elogiaram a 
“forma como o Município de Viana pres-
ta atenção aos idosos e não apenas aos 
jovens que serão o futuro”. Referiram  
ainda a importância da colaboração en-
tre as várias instituições “especialmente-
em tempos difíceis de crise e isolamento 
durante a pandemia da COVID-19”.
Os objetivos traçados pela Comissão Eu-
ropeia para projetos desta índole foram 
irrepreensivelmente atingidos. Preten-
de-se que estes projetos cultivem a di-
mensão europeia das instituições e dos 
países que compõem a União Europeia.

Clube de Saúde +
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Clube de Saúde + distinguido por boas práticas



O Município de Viana do Alentejo rece-
beu, no passado dia 10 de outubro, a 
bandeira de “Município Saudável”, no 
âmbito das comemorações dos 25 anos 
da Rede Portuguesa de Municípios Sau-
dáveis.
Para assinalar esta data foram efetuadas 
atividades com os alunos do Jardim de 
Infância de Viana do Alentejo e com os 
alunos do Clube de Saúde + de Alcáço-
vas.
De salientar que a missão da Rede visa 
apoiar a divulgação, implementação e 
desenvolvimento do projeto Cidades 
Saudáveis nos concelhos aderentes, cuja 
prioridade passa pela promoção da saú-
de.
Constituída a 10 de outubro de 1997, a 
Rede Portuguesa de Municípios Saudá-
veis tem como finalidade apoiar e pro-
mover a definição de estratégias locais 
suscetíveis de favorecer a obtenção de 
ganhos em saúde, bem como intensificar 
a cooperação e a comunicação entre os 
municípios e as restantes redes nacio-
nais participantes no projeto Cidades 
Saudáveis, criado pela Organização Mun-
dial da Saúde.
A Rede é, atualmente, constituída por 
um total de 66 municípios, entre os 
quais, o de Viana do Alentejo.

Viana recebe 
bandeira de 
“Município
Saudável”
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GESTÃO AUTÁRQUICA

Viana do Alentejo presente na Assembleia Geral
da Rede Europeia de Sítios da Paz
O Município de Viana do Alentejo parti-
cipou, no passado dia 14 de outubro, na 
Assembleia Geral da Rede Europeia de 
Sítios da Paz (ENPP), da qual é membro, 
e que teve lugar na Torre do Paço, em 
Évora Monte.
Já entre os dias 16 e 20 de outubro, no 
âmbito das candidaturas ERASMUS +, 
submetidas pela Rede Europeia de Sítios 
da Paz – Projeto YouthWorkers4Peace 
–  o Município de Viana do Alentejo e a 
Associação Terras Dentro participaram 
no Encontro Europeu destinado a técni-

cos que desenvolvem trabalho junto dos 
jovens.
Entre 30 de outubro e 3 de novembro, ao 
abrigo da mesma candidatura e no âm-
bito do Projeto Youth4Peace, jovens do 
concelho de Viana do Alentejo estiveram 
presentes num Encontro Europeu, no 
qual participaram jovens de seis países, 
com o objetivo de partilhar experiências, 
no âmbito de uma cultura de paz e da 
difusão do projeto da Rede Europeia de 
Sítios da Paz.
O último projeto aprovado no âmbito 

desta candidatura da ENPP – YouthVoi-
ces4Peace – destinado a jovens portu-
gueses dos concelhos que são membros 
da Rede (Estremoz e Viana do Alentejo), 
irá decorrer a partir de janeiro de 2023.



O Município de Viana do Alentejo rece-
beu mais um galardão “Município Ami-
go do Desporto 2022”, numa cerimónia 
que decorreu no passado dia 19 de no-
vembro, na Central das Artes, em Porto 
de Mós, e que contou com a presença 
do técnico superior de desporto, Pedro 
Amaro.
Esta distinção, que o Município recebe 
desde 2016, da responsabilidade da Ci-
dade Social e da APOGESD – Associação 
Portuguesa de Gestão de Desporto, visa 
o reconhecimento público de boas práti-
cas na gestão desportiva no concelho ao 
longo do ano.
De salientar que o Município de Viana in-
tegra a lista dos primeiros 27 municípios 
que, em 2016, receberam este galardão.
Recorde-se que o Programa “Município 
Amigo do Desporto” foi instituído em 
2016 pela APOGESD – Associação Por-
tuguesa de Gestão do Desporto e pela 
plataforma Cidade Social com vista a dis-

tinguir os municípios que desenvolvem 
uma política efetiva de apoio ao despor-
to. Para a análise desta distinção estão 
alguns parâmetros, nomeadamente or-
ganização desportiva, eventos, equipa-
mentos/instalações, desporto solidário e 

parcerias, entre outros.
Na cerimónia, o Município de Viana re-
cebeu, também, o galardão de Autarquia 
Solidária 2021/2022, no âmbito do tra-
balho desenvolvido na área social.

O Município de Viana do Alentejo foi 
distinguido como Autarquia Solidária no 
passado dia 12 de outubro, no II Seminá-
rio Autarquias Solidárias, que decorreu 
em Óbidos, no FOLIO – Festival Interna-
cional de Literatura de Óbidos.
O terceiro lugar foi obtido no Concur-
so de Intervenção Social Sénior do ano 
2022, promovido pela Cidade Social, que 
visa disponibilizar informação e boas 
práticas levadas a cabo pelos municípios 
nas áreas do desporto, juventude, edu-

cação e social, no âmbito do programa 
Autarquia Solidária.
Na cerimónia estiveram presentes o pre-
sidente da Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo, Luis Miguel Duarte, e os 
técnicos Luís Galego Branco e Sandra Pe-
reira.
Durante o seminário foi apresentado o 
livro “Ação Social Autárquica”, desenvol-
vido pelo programa Autarquia Solidária 
em parceria com 46 municípios, entre os 
quais o de Viana do Alentejo, através da 

compilação de vários artigos sobre o tra-
balho efetuado na área da intervenção 
social no concelho.

Município de Viana distinguido na área social
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Viana do Alentejo distinguido como
“Município Amigo do Desporto” pelo sétimo ano
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URBANISMO

Requalificação da EBSIS arranca em janeiro de 2023
O Município de Viana do Alentejo e a 
empresa António Saraiva & Filhos, Lda.ª 
assinaram no passado dia 24 de no-
vembro, o aditamento ao contrato de 
Empreitada de Requalificação da Escola 
Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, 

em Viana do Alentejo. A sessão contou 
com a presença do presidente da Câma-
ra, Luis Miguel Duarte, e do sócio-geren-
te da empresa António Saraiva & Filhos, 
Lda.ª, Sérgio Brás Saraiva.
De salientar que o início da obra está 

previsto para 2 de janeiro de 2023, es-
tando prevista a sua conclusão no prazo 
de 12 meses. Entretanto, as aulas vão 
decorrer em monoblocos, cujos corre-
dores serão cobertos para que os alunos 
possam usufruir da área exterior.



Estão em fase de conclusão as obras de 
construção do Centro Social de Aguiar, 
orçadas em cerca de 1.200.000€ (um mi-
lhão e duzentos mil euros) e financiadas 
por fundos comunitários, em aproxima-
damente 1.000.000€ (um milhão de eu-

ros).
Segue-se a empreitada de requalificação 
dos arruamentos envolventes e todos os 
trabalhos de construção civil inerentes à 

criação das condições exigíveis de circu-
lação para melhorar e facilitar a utiliza-
ção pedonal e rodoviária.

Empreitada de Construção do Centro Social de Aguiar

Centro Municipal de Proteção Civil vai ser ampliado
As instalações do Centro Municipal de 
Proteção Civil, instalado no Estaleiro 
Municipal, junto à EN257, em Viana do 
Alentejo, vão ser ampliadas com o obje-
tivo de criar novas e melhores condições 
no âmbito das decisões da Proteção Ci-
vil, em resposta à população.
Orçada em cerca de 186.000,00€ (cento 
e oitenta e seis mil euros), e com uma 
duração prevista de 7 meses, a operação 
contempla a construção de um pequeno 
edifício com um piso com uma área de 
165,70 m2, que abrange instalações sani-
tárias, uma delas destinada para pessoas 
com mobilidade reduzida, arrumos, dois 
gabinetes, garagem e armazém.

A estrutura prevista ampliar, vai permitir 
criar as condições adaptadas à logística 
para a população e os riscos existentes 
no concelho, permitindo rentabilizar o 
conhecimento e os serviços do territó-
rio, tornando a resposta mais profícua 

e completa, incrementando a qualidade 
nas ações de prevenção e identificação 
do risco.
A obra é financiada pelo FEDER em 
144.597,92€.
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Município adquire imóveis em Viana do Alentejo
O Município de Viana do Alentejo ad-
quiriu à Santa Casa da Misericórdia de 
Viana do Alentejo, três prédios urbanos 
e um rústico, localizados na rua 5 de ou-
tubro, em Viana do Alentejo, pelo valor 
de 370.000,00€ (trezentos e setenta mil 
euros).
A aquisição tem como finalidade a cria-
ção e instalação de um Centro Interpre-

tativo da Arte Oleira, bem como a cria-
ção de condições para a realização de 
residências artísticas e a criação de uma 
bolsa de estacionamento com capacida-
de para 50 lugares, aproximadamente.
O pagamento será efetuado em duas 
tranches, 160.700,00€, em 2022, e 
209.300,00€, em 2023.
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URBANISMO

Imóveis degradados pagam mais IMI
Consciente da degradação de alguns 
imóveis nas freguesias de Aguiar, Alcáço-
vas e Viana do Alentejo, o Município de 
Viana do Alentejo vai aumentar em 30% 
a taxa de Imposto Municipal sobre Imó-
veis (IMI).
Para tal, foram notificados os proprietá-
rios para que num prazo de 10 úteis, se 

pronunciem por escrito sobre a decisão 
do Município de vir a qualificar como 
imóvel em estado de degradação. 

Nestas condições estão 16 imóveis em 
Alcáçovas, 14 em Viana do Alentejo e 2 
em Aguiar.

Para mais informações consultar o site 
do município em www.cm-vianadoalen-
tejo.pt ou através do número 266 930 
010.
Poderá ainda consultar o processo 
durante o horário de funcionamento 
(09h00-12h30 | 14h00-17h00) no balcão 
municipal.
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Limpeza de caminhos municipais, bermas, árvores e
azinhagas
O Município de Viana do Alentejo, enquanto entidade responsável pela rede viária 
municipal, procedeu à limpeza de árvores, azinhagas, bermas e faixas. Efetuadas por 
trabalhadores do Município, estas intervenções tiveram como objetivo assegurar a 
sua conservação e reunir as condições necessárias para a segurança de todos os mu-
nícipes.

Arranjos exteriores nos arruamentos do concelho
Recentemente o Município de Viana procedeu à execução de lancis e passeios em 
pavê, sinalização horizontal dos arruamentos e ainda a modelação do terreno com 
terra vegetal nas zonas ajardinadas.

Município concretiza obras de pavimentação 
O Município de Viana está a executar vários trabalhos de requalificação de pavimenta-
ção em todo o concelho, com o objetivo de melhorar os pavimentos e as condições de 
circulação, para salvaguardar a segurança dos automobilistas e dos munícipes. 

OBRAS MUNICIPAIS

Município de Viana dispõe de portal para ajudar cidadãos

A Câmara Municipal de Viana do Alente-
jo tem disponível um portal que permite 
a qualquer cidadão reportar as mais va-
riadas situações 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-
rias.

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.
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As instalações do Centro Imaculado Co-
ração de Maria – Creche e Jardim de In-
fância, em Viana do Alentejo, foram alvo, 
no passado dia 10 de novembro, de um 
exercício de simulacro, no âmbito da atu-
alização do Plano de Segurança e respeti-
vas medidas de autoproteção. 

O simulacro resultou de meses de pre-
paração com atualizações ao Plano de 
Emergência Interno da instituição, que 
contou com o apoio do Coordenador 
Municipal de Proteção Civil, do Serviço 
Municipal de Proteção Civil, Bruno La-
garto, e da equipa formativa do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Viana do Alen-
tejo, especializada na área da segurança 
contra incêndio em edifícios.

Foram convidados para observadores 
do exercício, os responsáveis do Serviço 
Municipal de Proteção Civil e dos Bom-
beiros Voluntários de Viana do Alentejo.
Neste exercício foi simulada uma explo-
são de gás dando origem a um foco de 
incêndio na cozinha e no refeitório, re-
presentando os locais de maior probabi-
lidade de risco de incêndio. Este incêndio 
foi combatido, inicialmente, com recur-
so a extintores portáteis. Na simulação, 
o incêndio não foi extinto por completo 
num curto espaço de tempo como esta-

va previsto, tendo sido ordenada a eva-
cuação geral do edifício para o ponto de 
encontro pelo percurso mais seguro.

A evacuação decorreu de forma ordeira, 
sem incidentes e respeitando as boas 
práticas que se exigem nestas situações. 
No final, foi efetuada uma reunião com 
todos os intervenientes para avaliar e 
discutir o resultado do exercício, tendo 
sido ainda discutidos procedimentos que 
podem ser aperfeiçoados, sempre numa 
perspetiva de melhoria contínua.

Para o sucesso deste exercício foram 
determinantes a atitude preventiva e 
colaborante de todos os participantes, 
a preocupação demonstrada para com o 
bem-estar dos utentes e dos encarrega-
dos de educação, o empenho, a forma-
ção e a constante preocupação por parte 
de todos os colaboradores desta creche 
e jardim de infância.

Centro Imaculado Coração de Maria alvo de exercício 
de simulacro em Viana do Alentejo

PROTEÇÃO CIVIL



No passado dia 30 de novembro teve lu-
gar no Cineteatro Vianense, pelas 21h00, 
a comemoração do Dia do Diploma, que 
tem como propósito reconhecer a exce-
lência e o mérito dos alunos propostos 
ao Quadro de Excelência, pelo Agrupa-
mento de Escolas de Viana do Alentejo.

Neste âmbito, o Município de Viana do 
Alentejo ofereceu 67 vouchers aos alu-
nos para ajuda na aquisição de material 
escolar, no valor de 12,00€.

Este apoio totalizou um custo de 804,00€ 
suportado integralmente pelo Municí-
pio.

Dia do Diploma 2022

EDUCAÇÃO

O Município de Viana aprovou a atribui-
ção de Prémios de Mérito aos melhores 
alunos dos cursos científico-humanísti-
cos e dos cursos profissionais/tecnoló-
gicos, matriculados no Agrupamento de 
Escolas de Viana do Alentejo, no ano le-
tivo 2021/2022. Os prémios, no valor de 
500,00€, foram atribuídos aos melhores 
alunos do curso cientifico-humanístico 
de Ciências e Tecnologias (Sofia Isabel 
Maia Fadista) e do curso profissional/

tecnológico de Técnico/a de Desporto 
(António Eduardo Moreira Sovela), res-
petivamente. 
Esta distinção, que surge no âmbito do 
Regulamento do Prémio de Mérito, visa 
reconhecer, anualmente, a cultura de 
mérito e o esforço demonstrado pelos 
alunos, no sentido de constituir um in-
centivo para o empenho escolar no con-
celho.

Município entregou prémios de mérito
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Sessenta e três alunos candidataram-se, 
no mês de outubro, à bolsa de estudo 
atribuída pelo Município de Viana do 
Alentejo, no ano letivo 2022/2023. 
A bolsa de estudo é suportada integral-
mente pela Câmara Municipal, durante 
10 meses, com o valor mensal de 80,00€, 
ou seja, 800,00€ por aluno e por ano le-
tivo. 
O Município pretende, deste modo, mi-
norar as dificuldades económicas senti-
das por alguns agregados familiares, que 
representam sérios obstáculos à conti-
nuidade dos estudos e garantir, também, 
a igualdade de oportunidades, indepen-
dentemente da sua condição. 

63 alunos candidataram-se à Bolsa de Estudo

A ação social escolar é uma medida de 
apoio com o intuito de comparticipar as 
despesas escolares de alunos pertencen-
tes a agregados familiares com baixos 
recursos, e visa combater a exclusão so-
cial e o abandono escolar promovendo a 
igualdade de oportunidades no acesso 
ao ensino.
Neste sentido, para o ano letivo 
2022/2023, de acordo com o Despacho 
n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, com as 
alterações introduzidas pelo Despacho 
n.º 5296/2017, de 16 de junho, e pelo 
Despacho n.º 7255/2018, de 31 de ju-
lho, no âmbito da Ação Social Escolar, o 
Município de Viana do Alentejo apoia o 
regime de distribuição gratuita de fruta 
escolar e a comparticipação nos custos 
de refeições às crianças que frequentam 
a educação pré-escolar nos estabeleci-
mentos de ensino público. No que diz 

respeito à comparticipação no pagamen-
to das refeições, dos processos até agora 
analisados, 34 crianças irão receber este 
apoio por parte da Câmara Municipal, 15 
no escalão A, que irão beneficiar da com-
participação da totalidade do valor da re-
feição, e 19 no escalão B que beneficiam 
desta comparticipação em metade do 
valor da refeição. Para a medida da dis-
tribuição gratuita de fruta escolar esta-
rão abrangidas cerca de 108 crianças da 
educação pré-escolar que frequentam os 
estabelecimentos de ensino público do 
Concelho de Viana do Alentejo.
Relativamente aos alunos do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, para além da compar-
ticipação no pagamento de refeições, 
conforme o descrito para o ensino pré-
-escolar, está prevista a comparticipação 
anual para as visitas de estudo progra-
madas no âmbito das atividades curri-

culares, até um limite máximo de 20,00€ 
para alunos com escalão A e de 10,00€ 
para alunos com escalão B. No que se 
refere à comparticipação no pagamento 
das refeições, até ao momento 67 alu-
nos estão abrangidos por esta medida, 
28 no escalão A, o mais carenciado, e 39 
no escalão B. De acordo com a Portaria 
113/2018, de 30 de abril, com as altera-
ções previstas pela Portaria n.º 94/2019, 
de 28 de março, estes alunos ao abrigo 
do Regime Escolar, no que respeita à dis-
tribuição de fruta, produtos hortícolas 
e bananas, também serão abrangidos 
por esta medida, sendo apoiados os 174 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico que 
frequentam os estabelecimentos de en-
sino público do Concelho de Viana do 
Alentejo.
Para as AAAF – Atividades de Animação 
e Apoio à Família para o Ensino Pré-Es-
colar, o Município de Viana do Alentejo 
irá disponibilizar pessoal para receber 
as crianças a partir das 08h00 e garan-
tir o seu acompanhamento no período 
das refeições e no prolongamento de 
horário, sendo este estabelecido em ar-
ticulação, nos casos em que os pais, por 
limitações profissionais e/ou familiares, 
não possam cumprir o horário escolar 
estipulado.

Ação Social Escolar no ano letivo 2022/2023

Atividades de Enriquecimento Curricular no ano letivo 2022/2023
No âmbito da transferência de compe-
tências em matéria de educação, o Mu-
nicípio de Viana do Alentejo assumiu a 
promoção das Atividades de Enriqueci-

mento Curricular aos alunos do 1º Ciclo 
do ensino básico, com uma aposta na di-
versidade, possibilitando a frequência de 
aulas de atividade aquática, lecionadas 

por professor especializado. O transpor-
te dos alunos também é assegurado pela 
autarquia.
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No âmbito da quadra natalícia, o Muni-
cípio de Viana do Alentejo, em parceria 
com as Juntas de Freguesia de Aguiar, 
Alcáçovas e Viana do Alentejo, ofereceu 
uma lembrança às crianças que frequen-
tam o Berçário, a Creche, o Ensino Pré-
-escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico 
em estabelecimentos de ensino do con-
celho. A iniciativa contemplou cerca de 
360 alunos e assinalou a data festiva jun-

to dos mais novos proporcionando mo-
mentos de lazer.

Além das ofertas, o Município de Viana 
do Alentejo também proporcionou mo-
mentos de grande diversão, com o espe-
táculo “O Circo dos Duendes”, realizado 
pela Companhia de Teatro XPTO, onde 
reinou a magia, a brincadeira e muita 
comédia.

Festa de Natal com oferta de livros

No âmbito da CAF – Componente de 
Apoio à Família para o 1.º Ciclo, o Muni-
cípio de Viana do Alentejo irá, também, 
disponibilizar recursos humanos para 
receber os alunos a partir das 08h00 e 

garantir o seu acompanhamento até às 
18h30, nos casos em que os pais, por 
limitações profissionais e/ou familiares, 
não possam cumprir o horário escolar 
estipulado à saída da hora das AEC – Ati-

vidades de Enriquecimento Curricular.
Ao todo estão inscritas 48 crianças, 5 em 
Aguiar, 15 em Alcáçovas e 28 em Viana 
do Alentejo.

Componente de Apoio à Família – CAF

O Município de Viana candidatou-se, 
mais uma vez, ao Regime Escolar – Fru-
ta e Leite Escolar, que visa distribuir gra-
tuitamente fruta e leite às crianças que 
frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, 
no ano letivo 2022/2023. Este regime 
tem como objetivo a promoção de hábi-
tos saudáveis e o consumo de produtos 
locais junto dos mais novos, bem como 
promover a adoção de uma dieta equili-
brada com benefícios para a saúde.

No que respeita à fruta, a distribuição 
estende-se às crianças que frequentam o 
ensino pré-escolar nos estabelecimentos 
públicos, no âmbito do Apoio Alimentar 

da Ação Social Escolar.
Deste modo, estão abrangidos 174 alu-
nos de 1.º ciclo do ensino básico e 108 
crianças do ensino pré-escolar do Agru-
pamento de Escolas de Viana do Alente-
jo. A distribuição de fruta (maçã, pera, 
banana, cenoura, laranja, clementina, 
cereja, pêssego, ameixa, uva, kiwi e tan-
gerina) é realizada dois dias por semana, 
terças e quintas-feiras, até ao final do 
ano letivo, durante 30 semanas, ao pas-
so que o leite é distribuído diariamente 
nas variantes branco, achocolatado e 
sem lactose. No âmbito do Regime Es-
colar são ainda implementadas medidas 
escolares que visam a realização de ativi-

dades alusivas a esta temática, tais como 
a realização de aulas de degustação, 
visitas a explorações agrícolas e indús-
trias, bem como atividades de expressão 
plástica referentes à alimentação saudá-
vel, de incentivo ao consumo de frutas, 
de promoção de conhecimentos sobre a 
agricultura e questões ambientais.

O Regime Escolar, aplicável aos alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico, resulta de 
uma iniciativa da União Europeia.

Mais de 280 crianças recebem fruta e leite na escola



No âmbito do Dia Nacional do Pijama, o 
Município de Viana do Alentejo propor-
cionou, no passado dia 21 de novembro, 
às crianças do ensino pré-escolar do con-
celho uma atividade que incluiu a drama-
tização do livro Mundos de Vida – Edição 
2022.
O Dia Nacional do Pijama é um dia edu-
cativo e solidário feito por crianças que 
ajudam outras crianças, desenvolvendo 
também atividades lúdicas e educativas 
inspiradas pela Missão Pijama. Neste 
dia, as crianças, nas instituições partici-
pantes, de todo o país ou países onde 
há escolas portuguesas, vestem o seu 

pijama e vão para a escola desfrutar de 
atividades educativas e divertidas. 
O Dia Nacional do Pijama, dia em que as 
crianças pequenas lembram a todos que 
“uma criança tem direito a crescer numa 

família”, é uma iniciativa e marca regista-
da da Mundos de Vida, que se assinala a 
20 de novembro de cada ano, e coincide 
com o dia da Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança.

Dia Nacional do Pijama - “Todos por uma boa causa”

De 19 a 23 e de 26 a 30 de dezembro, de-
correu o programa Oficina Aberta – Pau-
sa Letiva do Natal 2022, promovido pelo 
Município de Viana, destinado a crianças 
e jovens, entre os 6 e os 13 anos, das três 
freguesias do concelho.
Com o objetivo de ocupar os tempos 
não letivos das crianças, proporcionan-
do o seu entretenimento, esta iniciativa 
foi composta por atividades lúdico-des-
portivas e culturais, desde experiências 
científicas, culinária, jogos desportivos, 
workshops e danças criativas com a cola-
boração de várias entidades, entre elas, 
a Associação Pé de Chumbo.
As atividades realizaram-se na Quinta da 
Joana, Cineteatro Vianense, Pavilhões, 
Biblioteca Municipal, Paço dos Henri-
ques, entre outros.

Oficina Aberta na Pausa Letiva do Natal 
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AÇÃO SOCIAL

Universidade Sénior no concelho de Viana
O Polo de Viana do Alentejo da Universi-
dade Popular Túlio Espanca/Universida-
de de Évora (UPTE/UÉ) iniciou no passa-
do dia 16 de setembro, o novo ano letivo 
com cerca de 105 inscritos.
A cerimónia teve lugar no Cineteatro 
Vianense e contou com a presença do 
presidente da Câmara Municipal de Via-
na do Alentejo, Luis Miguel Duarte, da 
vice-presidente da Câmara, Paula Neves, 
do diretor da UPTE/UÉ, Bravo Nico e dos 
muitos alunos/as e professores que inte-
gram este projeto.
Após dois anos de pandemia que restrin-
giu as atividades, o autarca mostrou-se 
agradado com a adesão dos alunos, re-
alçando a importância do projeto para 
manter ativa esta camada da população, 
melhorando a sua qualidade de vida. 
Luis Miguel Duarte, fez um agradecimen-
to especial ao diretor da UPTE/UÉ, Bravo 
Nico, “pelo acompanhamento que tem 
prestado ao Polo de Viana do Alentejo”. 
O reconhecimento estendeu- se aos pro-
fessores voluntários que, de forma altru-
ísta, participam neste projeto, realçando 
a “importância do convívio e partilha de 
conhecimentos”. 
O diretor da UPTE/UÉ, Bravo Nico, des-
tacou a importância da Universidade 
Sénior, um dos maiores projetos educa-

tivos e de envelhecimento ativo do país, 
que une milhares de alunos dos Polos 
de Viana do Alentejo, Alandroal, Évora/
Canaviais, Évora/Centro Histórico, Por-
tel, Escola Comunitária de São Miguel de 
Machede, Reguengos de Monsaraz, Bar-
rancos e União de Freguesias do Bacelo 
e Sr.ª da Saúde. De salientar que o Polo 
de Viana do Alentejo é um dos polos 
mais antigos da Universidade Popular, 
contando com 12 anos de existência em 
conjunto com o Clube de Saúde Sénior 
que assinala também os mesmos anos.
Na sessão de abertura do novo ano leti-
vo, para além da aula aberta subordina-
da ao tema “Aprendizagem e saúde: uma 
relação saudável”, houve ainda a atuação 
da Tuna do Polo de Viana do Alentejo da 
Universidade Popular Túlio Espanca.
Para o presente ano letivo estão dispo-
níveis no Polo de Viana do Alentejo di-
versos cursos, nomeadamente Inglês, 
Informática, Alfabetização de Adultos, 
Teatro, Bordados e Costura, Saúde e So-
corrismo, Ambiente e Cidadania, Tuna, 
Clube de Saúde +, Cineclube, Conversas 
sobre Saúde Mental, Atelier de Cerâmi-
ca, Hidroginástica e Literatura Portugue-
sa. Previstas estão, também, ações de 
informação e sensibilização e visitas de 
estudo temáticas. 

As aulas, lecionadas por professores vo-
luntários, decorrem de segunda a sexta-
-feira, nas três freguesias do concelho. 
As inscrições para o Polo de Viana do 
Alentejo efetuam-se no Balcão Munici-
pal, em Viana do Alentejo, e nas Bibliote-
cas em Aguiar e em Alcáçovas.



Teleassistência domiciliária – Voz Amiga 

Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo

O Município de Viana tem em funcio-
namento no concelho, o Programa “Voz 
Amiga”, um serviço de teleassistência 
domiciliária que visa combater a solidão, 
disponível 24 horas por dia, 365 dias por 
ano.

Os primeiros oito equipamentos já foram 
entregues em meados de setembro e 
permitem, ao acionar o botão do sistema 
fixo ou móvel, estabelecer contacto com 
um operador que, de imediato, entrará 
em contacto com os utentes.

O serviço permite responder de forma 
simples, rápida e segura a situações de 
emergência, sobretudo nos idosos que 
se encontram sozinhos em casa e que, 
em caso de necessidade, podem ativar 
o botão e serem atendidos, sendo, de 
seguida, acionados os bombeiros volun-
tários bem como a rede familiar de su-
porte.

Existe ainda o complemento Voz Amiga 
- apoio na solidão e o complemento Ser-
viço Alerta - toma de medicação.

O Município de Viana pretende, assim, 
proporcionar ajuda e segurança aos mu-
nícipes que vivem isolados, prestando 
auxílio em caso de emergência e, por 
inerência, também às famílias pelo apoio 
concedido aos seus familiares.

A Santa Casa da Misericórdia de Viana 
do Alentejo tem personalidade jurídica, 
estatuto de Instituição Particular de So-
lidariedade Social e é considerada uma 
entidade da economia social. Desenvol-
ve quatro Respostas Sociais (Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro 
de Dia, Serviço de Apoio domiciliário e 
Centro Comunitário).

Os novos órgãos sociais que tomaram 
posse em julho de 2021 têm como obje-
tivo partilhar e dar a conhecer um pou-
co do que foi traçado para o quadriénio 
2021-2024.

Ao longo de 2022, foram criados alguns 
postos de trabalho para reforço do qua-
dro técnico. 

Em junho do corrente ano, retomamos 
as atividades de Animação Sociocultu-
ral na nossa Instituição. Essas atividades 
que eram asseguradas, anteriormente, 
pelas Enfermeiras e Psicóloga passaram 
a ser desempenhadas por uma Anima-
dora Sociocultural.

Os primeiros meses revelaram-se me-
nos fáceis na medida em que tínhamos 

saído de um contexto pandémico, onde 
as entradas-saídas estavam restritas e os 
utentes acabaram por sentir muito o iso-
lamento que essa época causou, e tam-
bém porque não havia alguém que fosse 
apenas destinado a realizar atividades e 
a passar tempo com os utentes. A entra-
da de uma nova pessoa nas suas rotinas 
diárias, inicialmente foi recebida com es-
tranheza, mas passados poucos dias foi 
bem aceite e, nos dias de hoje, já é visto 
como uma peça fundamental nas vidas 
dos que estão presentes. 

Desenvolvemos vários tipos de ativi-
dades como por exemplo: Ateliers de 
Crochê e Costura; Jogos Matemáticos; 
Atividades de Leitura e Escrita; Ateliers 
de Pintura, Corte e Colagem; Atelier de 
Beleza; Jogos de Tabuleiro; Sessões de 
Cinema; entre outras. Os utentes gostam 
especialmente de quando se realizam 
saídas ao exterior e de quando se fazem 
lanches temáticos nas nossas instala-
ções, além disso, valorizam cada minu-
to que é passado em conversa com eles 
onde há partilha de vivências e experiên-
cias de vida.

Retomamos em outubro de 2022 a Euca-

ristia e celebração da Palavra em ambos 
os edifícios da Santa Casa da Misericór-
dia.

Continuaremos a trabalhar no sentido 
de promover o bem-estar dos nossos 
Idosos e de lhes proporcionar momentos 
e experiências que os façam felizes. Con-
sidera-se que o nosso trabalho é única e 
exclusivamente de e para o Idoso, e só 
assim faz sentido continuarmos a dar o 
melhor todos os dias. 

 A Mesa Administrativa

AÇÃO SOCIAL
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Estudantes de Medicina fizeram rastreios gratuitos à 
população 
18 Estudantes da Faculdade de Medicina 
de Lisboa estiveram no concelho de Via-
na do Alentejo, de 25 a 28 de novembro, 
no âmbito da iniciativa Med On Tour | 
Rastreio AEFML, organizado, anualmen-
te, pela Associação de Estudantes da 
Faculdade de Medicina de Lisboa, com 
o apoio da Associação Nacional de Estu-
dantes de Medicina (ANEM) e do Muni-
cípio de Viana do Alentejo. 

A iniciativa teve como objetivo sensibili-
zar, alertar e formar as populações para 
um estilo de vida saudável. 

Durante 4 dias, os estudantes de medici-
na efetuaram ações de rastreio gratuitas 
com medição de glicémia, pressão arte-
rial e índice de massa corporal, em vários 
locais do concelho, nomeadamente Pra-
ça da República, em Viana do Alentejo, 
Centro Comunitário de Aguiar e Mostra 
de Doçaria, em Alcáçovas.  Foi, igual-

mente, avaliado o consumo tabágico, o 
consumo alcoólico, os hábitos alimenta-
res, a frequência da prática de exercício 
físico e a saúde mental.

Efetuaram ainda sessões de educação 
para a saúde direcionadas para o público 
mais jovem na Escola Básica e Secundária 
Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alente-
jo, e na Escola Básica de Alcáçovas.

Igualdade de Género e Igualdade de Oportunidades
Entre os dias 23 de novembro e 7 de de-
zembro decorreu uma formação sobre 
“Igualdade de Género e Igualdade de 
Oportunidades” para técnicos e dirigen-
tes dos serviços da Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo, no âmbito da opera-
ção Poise -01-3422-FSE-000025 “Viana, 
um concelho mais igual”. 

A formação foi ministrada pela psicóloga 
clinica, Elisa de Mira, e constituiu uma 
mais valia para todos os formandos, no 
sentido de alertar para as desigualdades 

de género e para a necessária interven-
ção que, enquanto funcionários/as e ci-
dadãos, devemos ter para a combater e 
promover a justiça social.



Exposições, música e poetas populares na semana 
cultural do concelho
De 15 a 22 de setembro, o concelho de 
Viana do Alentejo acolheu a semana cul-
tural, promovida pelo Município com o 
apoio de associações locais. Ao longo de 
8 dias, o certame que antecedeu a cen-
tenária Feira D’Aires, prometeu diversas 
atividades de cariz cultural e desportivo, 
para além da inauguração da museogra-
fia da coleção de José Manuel Água Mor-
na e do Mural Colaborativo “A Mulher 
e a Sabedoria passada entre Gerações”, 
de Helena Garcia. Da programação des-
taque para o projeto “Vai de Centro ao 
Centro”, integrado nas comemorações 
do 5º aniversário da inauguração das no-
vas instalações da Biblioteca Municipal 
de Viana e para Mostra de Talentos, pro-
movida pela Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Viana do Alentejo.
De salientar ainda o VI Encontro de Po-
etas Populares do Concelho que preten-
deu, mais uma vez, celebrar a poesia 
popular e contribuir para a sua preser-
vação, o IV Encontro de Acordeonistas 
do Concelho e a apresentação da Carta 
Arqueológica e Patrimonial do Concelho 
que permite salvaguardar, estudar, valo-
rizar e proteger um dos traços identitá-
rios da memória do concelho.
Torneio de Sueca, “Testemunhos de pa-
trimónio e Memória Coletiva de Viana 
do Alentejo”, recolhidos pelas Oficinas 
do Convento, concerto com a Banda da 
Sociedade União Alcaçovense, “Conver-
sas à Volta da Paz” e um passeio noturno 
pela paz fizeram ainda parte da progra-
mação da Semana Cultural que levou 
animação às três freguesias do concelho.
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Feira D’Aires 2022 com balanço muito positivo
A zona dos espetáculos encheu no passa-
do dia 26 de setembro, para o concerto 
de encerramento de Toy, na Feira D’Aires 
2022, em Viana do Alentejo. 
Já antes, na sexta-feira, foi Julinho que 
levou ao rubro uma plateia maioritaria-
mente jovem e, no sábado, João Pedro 
Pais, pela terceira vez, em Viana do Alen-
tejo, em quase duas horas, pôs toda a 
gente a cantar temas bem conhecidos.
Organizado pelo Município de Viana do 
Alentejo em parceria com as juntas de 
freguesia do concelho, o certame con-
tou com a participação de cerca de 70 
expositores dos mais variados setores 
de atividade, desde serviços, artesanato, 
indústria, lazer, passando pela gastrono-
mia.
Na inauguração oficial da feira que de-
correu na sexta-feira, dia 23, com a 
presença de diversas entidades locais e 
regionais, o presidente da Câmara Muni-
cipal de Viana do Alentejo realçou a alte-
ração na disposição da Feira D’Aires com 
“a intenção de melhorar as condições 
tanto para os expositores como para os 
feirantes”, tornando o “espaço agradável 
para visitar e estar”.  Luis Miguel Duarte 
realçou também o facto de ser a primei-
ra feira após as obras de requalificação e 
restauro do Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires. 
O autarca disse que o Município, em 
conjunto com a Paróquia “têm de encon-
trar uma forma de dar vida e utilidade a 
este magnifico Santuário”. O momento 
foi, igualmente, aproveitado para deixar 
umas notas sobre o trabalho desenvol-
vido neste primeiro ano de mandato e 
para anunciar, para breve, a inauguração 

do Centro Social de Aguiar. O autarca 
teceu ainda um agradecimento especial 
a todos os trabalhadores que tornaram 
possível a realização do certame. 
Para além dos cabeças de cartaz que 
passaram pelo palco principal durante 
os quatro dias do certame, houve ainda 
muita animação com as danças da Classe 
de Dança da Associação Equestre de Via-
na do Alentejo e do Grupo de Flamenco 
“Las Trianeras”, cante alentejano com 
os grupos do concelho, o XI Festival de 
Folclore Feira D’Aires, o VII Festival de 
Acordeão, a atuação da Tuna Popular do 
Polo de Viana do Alentejo da Universida-
de Popular Túlio Espanca/Universidade 
de Évora e do Grupo de Cavaquinhos da 
A.M.Ar.T. Destaque ainda para a Corrida 
de Toiros, organizada pela Associação 
Equestre de Viana do Alentejo, no do-
mingo.
De salientar ainda os 10kms D’Aires – 
Running/Caminhada de homenagem a 
Luís Filipe Branco, personalidade que 
muito contribuiu para o desenvolvimen-
to do desporto no concelho, tendo sido, 
igualmente, o fundador da Secção de 
Atletismo do Sporting Clube de Viana do 
Alentejo.
Destaque também para a feira franca 
e para as manifestações religiosas que 
trouxeram ao Santuário centenas de vi-
sitantes ao longo do fim-de-semana, e 
cujo ponto alto foi a procissão em torno 
do Santuário, na tarde de domingo.



A Vila de Alcáçovas voltou a acolher a 
Mostra de Doçaria, entre 25 e 27 de 
novembro, para três dias de sucesso 
garantido, onde a doçaria conventual e 
palaciana foi a rainha da festa que, no 
domingo, teve honras de transmissão no 
Programa “Somos Portugal” da TVI.

Vinte doceiros e doceiras de vários pon-
tos do país adoçaram a boca às centenas 
de visitantes que, ao longo dos três dias, 
passaram pelo certame, organizado pelo 
Município de Viana do Alentejo, e que já 
faz parte do calendário de inverno da re-
gião Alentejo.

Para sensibilizar para a importância da 
divulgação e preservação da doçaria 
tradicional portuguesa teve lugar, logo 
na sexta-feira, o IX Concurso de Doçaria 
Conventual e Palaciana, promovido pela 
Junta de Freguesia de Alcáçovas, onde 
estiveram a concurso 7 doces e/ou bo-
los. Em 1º lugar ficou a Casa dos Doces 
Conventuais de Alcobaça, com Cornu-
cópias do Mosteiro de Alcobaça, em 2º 
lugar, a Casa Maria Vitória de Alcáçovas, 
com Queijadas de Requeijão e, em 3º 
lugar, a Pastelaria Terraço de Alcobaça, 
com Cornucópias. O júri composto por 
Susana Nonato, da Confraria Gastronó-
mica do Alentejo, e pelos Chefes Paulo 
Penedo e Rui Moisés, atribuíram uma 
menção honrosa à Confeitaria Conven-
tos de Évora, com Pão de Rala.

Mas a 21ª edição da Mostra de Doçaria 
de Alcáçovas não foi apenas doce, houve 
ainda um programa cultural diversifica-

do que incluiu o humor de Jorge Serafim, 
música com “OS Vocalistas” e o Grupo de 
Cavaquinhos do Alentejo da A.M.Ar.T., a 
homenagem ao cante alentejano numa 
altura em que se celebra 8 anos como 
Património Cultural Imaterial da Huma-
nidade com a presença de seis grupos 
corais do concelho, a Noite de Fados com 
Rute Belga, Daniela Helena, Mira Serra-
no, Edgar Baleizão e Luís Saturnino, a 
dança com a companhia algarvia Dragon 
Legacy e sessões de showcooking com o 
Chef Celestino Grave e Margarida Ilhéu, 
doceira de Alcáçovas.

De salientar ainda a presença da Ban-
da da Sociedade União Alcaçovense na 
inauguração do certame, o After Hours 
da responsabilidade da A.M.Ar.T., o Pas-
seio a Cavalo – Mostra de Doçaria pro-
movido pela Associação Tauromáquica 
Alcaçovense e a “Doce Caminhada” or-
ganizada pelo Alcáçovas Outdoor Trails.

Os mais novos também não foram es-
quecidos e confecionaram, no Espaço 
Criança, Brigadeiros Coloridos e decora-
ram aventais.

No domingo, o programa “Somos Por-
tugal” da TVI foi transmito em direto de 
Alcáçovas, durante 6 horas, onde Mónica 
Jardim, Fanny e Santiago Lagoá celebra-
ram algumas das tradições do concelho, 
nomeadamente os chocalhos e as esqui-
las, a gastronomia, a romaria a cavalo, o 
cante, entre outras, com especial desta-
que para a Mostra de Doçaria.
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Alcáçovas mostrou doçaria conventual e palaciana 
durante três dias 



No âmbito das comemorações dos 200 
anos da Independência do Brasil, o Paço 
dos Henriques, em Alcáçovas, foi palco, 
no passado dia 11 de setembro, de uma 
sessão evocativa dos jornais centenários 
portugueses e brasileiros.

A sessão contou com a presença do pre-
sidente da Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo, Luis Miguel Duarte, do pre-
sidente da Associação Portuguesa de Im-
prensa, João Palmeiro, do presidente da 
Associação da Imprensa de Pernambuco, 
Múcio Aguiar Neto, e do embaixador do 
Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro 
Silva.

Integrada no ciclo Do Deserto de Notícias 
à Floresta da Memória e para assinalar 
os 200 anos da Independência do Brasil, 
está patente ao público a exposição “Jor-
nais Centenários do Brasil e de Portugal: 
Um legado Cultural”, com curadoria de 
João Palmeiro e Múcio Aguiar Neto.

A exposição que reúne dois séculos de 
história e 55 jornais, portugueses e bra-
sileiros, publicados continuamente há 
mais de cem anos, é uma viagem no 
tempo pelos principais acontecimentos 
(crises, guerras e descobertas) que tive-
ram lugar dos dois lados do atlântico. A 
mostra revela ainda retratos fotográfi-
cos de 22 personalidades do mundo da 
cultura e do jornalismo, mas também a 
importância do Tratado de Alcáçovas, 
assinado a 4 de setembro de 1479. Em 
destaque na exposição estão o Diário de 
Pernambuco, fundado a 7 de novembro 

de 1825, e o jornal mais antigo de língua 
portuguesa, e “O Açoriano”, fundado a 
18 de abril de 1835, em São Miguel, nos 
Açores, o mais antigo jornal em circula-
ção em Portugal.

A exposição “Jornais Centenários do Bra-
sil e de Portugal: Um legado Cultural” 
resulta de uma parceria entre a Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo, a Junta 
de Freguesia de Alcáçovas, a Associação 
Portuguesa de Imprensa e a Associação 
da Imprensa de Pernambuco.

A mostra que vai estar patente ao públi-
co até abril de 2023, pode ser visitada 
de terça a domingo, entre as 9h30 e as 
13h00 e das 14h00 às 17h30.

Jornais centenários do Brasil e Portugal
em exposição em Alcáçovas
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Foi inaugurada no passado dia 4 de se-
tembro, no Paço dos Henriques, em Al-
cáçovas, a Exposição “O Paço dos Henri-
ques: História e Memória”, da autoria de 
Fátima Farrica.

A exposição, promovida pelo Município 
de Viana do Alentejo com o apoio da 
Junta de Freguesia de Alcáçovas e da As-
sociação Portuguesa de Imprensa, surge 
no âmbito da XXIV Semana Cultural de 
Alcáçovas, que decorreu de 3 a 11 de 
setembro, organizada pela Junta de Fre-
guesia local.

A mostra retrata a história do Paço dos 
Henriques desde a sua génese até às 
obras de requalificação e reutilização de 
que foi alvo em 2015. Entretanto, ao lon-
go da sua história foi palco de casamen-
tos reais (1447) e da assinatura do Tra-
tado Alcáçovas – Toledo, em 1479, que, 
por um lado, pôs fim à guerra entre os 
reinos de Portugal e Castela e, por outro, 
estabeleceu a divisão do oceano atlânti-
co, entre estes dois reinos. 

A exposição põe ainda em evidência o 
Horto/Jardim das Conchas e a Capela de 
Nª Sr.ª da Conceição, datada do século 
XVII, bem como a arte dos embrechados 
e a azulejaria, uma das marcas mais dis-
tintas da cultura portuguesa, ambas apli-

cadas no horto e na capela. 
Desde 2011 está na posse do Município 
de Viana do Alentejo, após a assinatura 
de um acordo de cedência com a Dire-
ção-Geral do Tesouro e Finanças, pelo 
período de 20 anos. 

Recorde-se que Fátima Farrica para além 
de historiadora, arquivista e investigado-
ra do CIDEHUS – Universidade de Évora, 
é coordenadora científica do projeto do 
Município designado “Conhecer a Histó-
ria”, e tem colaborado com diversas en-
tidades públicas e privadas ao longo dos 
20 anos de experiência profissional.

A exposição permanente pode ser visita-
da de terça-feira a domingo, das 09h30 
às 13h00 e das 14h00 às 17h30.

História do Paço dos Henriques
em exposição em Alcáçovas

Até dia 31 de dezembro esteve patente 
ao público, no Castelo de Viana do Alen-
tejo, a Exposição “Paisagens e os seus 
encantos”, de Marta Algarvio.

Com uma temática centrada nas paisa-
gens e nos seus encantos, os seus tra-
balhos em acrílico convidaram a uma 
viagem entre o desenho, as cores e os 

traços como forma de apreender o mun-
do que nos rodeia. 
Aquela que foi a última exposição do Ci-
clo de Exposições Temporárias da Igreja 
da Misericórdia em 2022, trouxe, no-
vamente, a jovem natural de Aguiar, ao 
Castelo de Viana, depois de, em 2019, 
ter tido uma excelente receção com a ex-
posição “Reflexos da Noite”.  Autodidata 
por natureza, a jovem de 18 anos, asso-
ciou o desenho à tela e ao acrílico, procu-
rando explanar o mundo que a envolve.
A exposição, inaugurada no passado dia 
7 de outubro, foi promovida pelo Muni-
cípio de Viana do Alentejo com o apoio 
da Direção Regional de Cultura do Alen-
tejo.

Marta Algarvio expôs novamente
no Castelo de Viana

26 //26 //  boletim municipal | 114boletim municipal | 114

CULTURA



boletim municipal | 114boletim municipal | 114    \\27\\27

No âmbito do acompanhamento do Gru-
po de Trabalho da Rede Intermunicipal 
do Alentejo Central, promovido pela 
Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, 
foi apresentado no II Encontro de Redes 
Intermunicipais, que se realizou em Mér-
tola, no passado dia 4 de novembro, o 
Projeto “Ler e Crescer em Família”.

Com esta apresentação pretendeu-se 
dar a conhecer a RIBAC – Rede Intermu-
nicipal do Alentejo Central, assim como 
todo o trabalho desenvolvido pelas Bi-
bliotecas que a constituem, no período 
de 2020-2022.
Este encontro pretendeu ser um espaço 
de reflexão e de partilha sobre o traba-

lho colaborativo que as redes intermu-
nicipais de bibliotecas, têm vindo a de-
senvolver junto das suas comunidades e 
de que forma estão a estruturar projetos 
que possam criar impacto no desenvolvi-
mento dos seus territórios.

II Encontro de Redes Intermunicipais

Teve início no passado mês de outubro 
a dinamização dos projetos de literacia 
emocional e educacional na biblioteca 
municipal e nos polos, destinados às 
crianças do ensino pré-escolar e do 1.º 
ciclo.
Nestas sessões, as crianças têm opor-
tunidade de ouvir histórias, dramatizar, 
cantar, dançar, desenhar, jogar, dialogar 
e partilhar experiências, pontos de vista 

e vivências. A amizade e a união foram 
os temas abordados na primeira sessão 
com as crianças do ensino pré-escolar e 
do 1.º ano do ensino básico. O desenvol-
vimento sustentável e “Contribuir para 
salvar o mundo” serão o mote do projeto 
de Literacia Educacional a trabalhar com 
os alunos do 2.º, 3.º e 4.º anos do ensino 
básico.
Estas sessões traduzem-se em momen-

tos ricos de partilha, de expressão de 
afetos e de sentimentos que fomentam 
relações de amizade para a construção 
do respeito e do companheirismo.
Contribuir para que as crianças sejam 
mais tolerantes, cooperantes, empáticas, 
conscientes da necessidade de preserva-
ção do planeta e também despertar-lhes 
o interesse pelo livro e pela leitura são os 
objetivos maiores destes projetos.

Biblioteca retoma projetos de literacia emocional e 
educacional



No âmbito de um protocolo assinado 
em 2021, entre o Município de Viana do 
Alentejo e a Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Alcáçovas, está em execução 
um projeto para a organização, inventa-
riação e acondicionamento adequado da 
documentação produzida e acumulada 
pela antiga câmara de Alcáçovas, institui-
ção extinta em 1836. 

A intervenção está a ser realizada pela 
historiadora e arquivista Fátima Farrica e 
conta com o apoio da Junta de Freguesia 
de Alcáçovas, que disponibilizou o espaço 
para a concretização deste trabalho, de-
pois da documentação ter sido transferi-
da da Matriz, onde se encontrava deposi-
tada há vários anos. 

Com documentação entre 1576 e 1834, 
este é um dos arquivos municipais com 
livros de atas mais antigos, uma vez que 
remontam a 1577. 

Posteriormente, será possível a consulta 
desta documentação pelos investigado-
res para que se possa saber mais sobre a 
história de Alcáçovas. 

Numa segunda fase do projeto será tam-
bém salvaguardado o arquivo histórico da 
própria Paróquia de Alcáçovas. 

Projeto para a salvaguarda do arquivo da antiga Câmara 
Municipal de Alcáçovas está a ser implementado 

CULTURA
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19 participantes fizeram o percurso 
“Rota de Peregrinação de Nossa Senhora 
D’Aires”, que teve lugar no passado dia 24 
de outubro, no âmbito do II TransAlentejo 
Walking Festival, iniciativa da Turismo do 
Alentejo ERT.
Organizado pela Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo com o apoio do Al-
cáçovas Outdoor Trails (Associação Ami-

gos de Alcáçovas), o percurso permitiu 
aos 19 participantes ficarem a conhecer 
o património histórico, cultural e natural 
da freguesia de Viana do Alentejo, numa 
proposta de promoção territorial turística 
que procura transformar o Alentejo como 
destino de Turismo Natureza.
Ao longo do percurso de 8,5 kms, foram 
abordados temas relacionados com a his-

tória e o património local, nomeadamen-
te o conjunto arquitetónico do Castelo de 
Viana, o núcleo arqueológico, o Centro In-
terpretativo “Memórias daqui e d`além” 
de José Manuel Água Morna, o mármore 
verde das antigas pedreiras, a olaria de 
Viana do Alentejo e a sua tradição, sem 
esquecer os Caminhos de Santiago e o 
barroco do Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires.

Viana do Alentejo dá a conhecer história e 
património no Walking Festival 

TURISMO

Viana do Alentejo presente na Feira do Montado
O Município de Viana do Alentejo esteve 
presente em mais uma edição da Feira 
do Montado que decorreu de 30 de no-
vembro a 4 de dezembro, no Parque de 
Feiras e Exposições, em Portel. 

Para além de divulgar o património 
material e imaterial, o artesanato e os 
produtos locais, o Município promoveu 
a próxima edição da Romaria a Cavalo 
Moita – Viana do Alentejo que vai reali-
zar-se de 26 a 30 de abril de 2023.
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O Município de Viana do Alentejo mar-
cou presença no I Foro Ibérico de Sos-
tenibilidad y Digitalización de Empresas 
Turísticas y Destinos de Interior que de-
correu no passado dia 1 de dezembro, no 
Palacio de Congressos y Exposiciones de 
Plasencia, em Espanha.
A iniciativa contou com a presença do 
chefe de gabinete do presidente da Câ-
mara, Eduardo Luciano, um dos oradores 
do primeiro painel, subordinado ao tema 
“Destinos Turísticos Digitales Inteligen-
tes Ibéricos”.
O fórum teve como finalidade promover 
a modernização e profissionalização do 
setor do turismo e das suas infraestrutu-
ras, para além de estimular e melhorar a 

competitividade da oferta turística.
A iniciativa, organizada pela Dirección 
General de Turismo de la Junta de Extre-
madura, revelou-se uma oportunidade 
para todos os agentes envolvidos refleti-

rem sobre os desafios digitais e a susten-
tabilidade, bem como definir estratégias 
para modernizar a oferta turística.

Viana presente em fórum ibérico sobre turismo



Aleitamento Materno 

A amamentação corresponde a uma das 
etapas mais importantes no processo re-
produtivo da mulher. 
Segundo a Organização Mundial de Saú-
de a amamentação deve iniciar-se na pri-
meira hora de vida e deve prolongar-se, 
de forma exclusiva até aos 6 meses de 
idade, sobre livre demanda, pois até esta 
idade o leite materno é capaz de suprir 
todas as necessidades nutricionais do 
lactente. Porém a partir desta, a maioria 
das crianças atinge um nível de desen-
volvimento geral e neurológico (masti-
gação, deglutição, digestão e excreção), 
pelo que é necessário a introdução de 
alimentos complementares para suprir 
as necessidades nutricionais, pelo me-
nos até aos 2 anos (Mota et al., 2017). 
A produção do leite materno é estimula-
da após a saída da placenta, que faz des-
cer os níveis de estrogénio/progesterona 
e aumentar os de prolactina, iniciando 
assim a produção do leite pelas glându-
las mamárias. Com o início da produção, 
o leite materno é dividido em três tipos: 
colostro, leite de transição e leite madu-
ro. O primeiro carateriza-se por ser rico 

em eletrólitos, proteínas, vitaminas e 
apresenta baixo teor de gordura (até ao 
3º a 5º dia pós-parto). O leite de transi-
ção apresenta composição intermediária 
entre o colostro e o leite maduro (entre 
o 3º e o 5º dia até 14 dias pós-parto). O 
último é rico em gordura (14 dias pós-
-parto) (Mota et al., 2017). 
As vantagens do aleitamento materno 
são múltiplas e já bastante reconheci-
das, quer a curto, quer a longo prazo, 
existindo um consenso de que a sua 
prática exclusiva é a melhor maneira de 
alimentar as crianças até aos 6 meses de 
vida. O aleitamento materno tem várias 
vantagens tanto para o bebé como para 
a mãe. 
Vantagens para o bebé: o leite materno 
previne infeções gastrointestinais, respi-
ratórias e urinárias, tem um efeito prote-
tor sobre as alergias, nomeadamente as 
específicas para as proteínas do leite de 
vaca e faz com que os bebés tenham uma 
melhor adaptação a outros alimentos. A 
longo prazo, podemos referir também 
a importância do aleitamento materno 
na prevenção da diabetes e de linfomas 
(Levy & Bértolo, 2012). 
Vantagens para a mãe: o aleitamento 
materno facilita uma involução uterina 
mais precoce, e associa-se a uma menor 
probabilidade de ter cancro da mama 
entre outros. Sobretudo, permite à mãe 
sentir o prazer único de amamentar 

(Levy & Bértolo, 2012). 
Para além de todas estas vantagens, o 
leite materno constitui o método mais 
barato e seguro de alimentar os bebés 
(Levy & Bértolo, 2012). 
Deste modo, ao escolher o aleitamento 
materno exclusivo, a mãe fornece ali-
mento ao filho, promove a sua saúde e 
fortalece o contato afetivo, vínculo que 
se inicia na conceção, que cresce du-
rante a gestação e que se reforça com a 
amamentação. 
A UCC de Viana do Alentejo associou-se 
às comemorações da Semana do Aleita-
mento Materno através de duas exposi-
ções sobre a temática, uma na semana 
cultural em Alcáçovas e outra na feira 
anual de Viana do Alentejo. 
Agradecemos a colaboração das mães 
que forneceram as fotos, assim como, 
da poetisa popular, que se disponibilizou 
para a elaboração de um poema alusivo 
ao tema, a D. Perpétua.  

Colaboradora na elaboração do artigo: Enfermeira 
Jéssica Pinto 

A Equipa da UCC de Viana do Alentejo
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Rastreio gratuito do Cancro da Mama 
A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Nú-
cleo Regional do Sul, em parceria com a 
ARSA - Administração Regional de Saúde do 
Alentejo e o ACES Alentejo Central, propor-
cionou a continuidade do rastreio gratuito 
do Cancro da Mama no concelho de Viana 

do Alentejo. O rastreio decorreu na Unida-
de Móvel da Liga, de 19 de setembro a 3 de 
outubro, em Alcáçovas (junto ao mercado) 
e em Viana do Alentejo (junto ao Centro de 
Saúde). O rastreio é de base populacional, 
para mulheres entre os 50 e os 69 anos e 

realiza-se por convite, de 2 em 2 anos. As 
unidades móveis da Liga possuem equipa-
mentos digitais novos que potenciam uma 
melhor qualidade do diagnóstico e uma 
equipa técnica especializada na área do 
cancro da mama.

SAÚDE



Notícias do Projeto Gente Rija
O projeto GENTE RIJA terminou as ativida-
des no dia 10 de outubro de 2022, com-
pletando um ano de intervenção nas 3 fre-
guesias do concelho. Estas atividades foram 
desenvolvidas com base na cooperação e 
parceria estabelecida entre a Câmara Muni-
cipal de Viana do Alentejo, a UCC de Viana 
de Alentejo e a entidade promotora, Terras 
Dentro.
A partir desta parceria e do contacto feito 
com a população local surge uma taxa de 
concretização de 100% das ações pensa-
das/candidatadas para a promoção da Saú-
de, Envelhecimento Ativo, Participação Cívi-
ca, Promoção da Mobilidade Sustentável e 
Acessibilidades. 
Este projeto visou potenciar a melhoria da 
qualidade de vida e bem-estar da comuni-
dade em geral e tinha como objetivos:

1. Potenciar a prática de exercício físico 
acompanhado e monitorizado;
2. Promover a acessibilidade física e digi-
tal, combatendo o isolamento social;
3. Avaliar, prevenir e eliminar obstáculos e 
riscos de queda nas habitações e diagnos-
ticar necessidades de acessibilidade nos 
espaços públicos;
4. Promover o aproximar de gerações, 
promover envolvimento comunitário e a 
valorização do património local;
5. Sensibilizar, informar e prevenir para os 
riscos de doenças.

Para alcançar estes objetivos foram realiza-
das 93 sessões que envolveram a participa-
ção de 878 pessoas e 13 entidades.
Como exemplo de atividades promotoras 
da prática do exercício físico acompanhado 
podemos destacar a distribuição de 52 apa-
relhos medidores de tensão, 52 pedóme-
tros e o lançamento de desafios de incenti-
vo para a atividade física que, com o apoio 
da equipa do Clube de Saúde + envolveram 
no total 52 participantes. No âmbito destas 

ações, foi também lançado o programa Gin-
ga Bike - Empréstimo de bicicletas comu-
nitárias que apenas terá início no mês de 
dezembro, sendo a requisição dos equipa-
mentos feita junto da equipa da Terras Den-
tro, nas instalações do CLDS 4g Rumo Certo 
ou na sede da associação nas Alcáçovas (rua 
do Rossio de Pinheiro).
Para a promoção da acessibilidade física 
e digital, foram desenvolvidas ações de 
promoção de competências digitais e dis-
tribuídos 53 tablets à população sénior do 
concelho. Esta ação foi dinamizada no se-
guimento das anteriormente descritas.
Na perspetiva de avaliar, prevenir e eliminar 
obstáculos e riscos de queda nas habitações 
e diagnóstico de necessidades de acessibi-
lidade nos espaços públicos, foram realiza-
das 22 intervenções prioritárias em habita-
ções com elevado risco de queda e criados 
3 diagnósticos de acessibilidade no acesso 
aos serviços púbicos e espaços de lazer. Es-
tas melhorias nas habitações passaram pela 
aplicação de fitas antiderrapantes, pegas e 
corrimãos e pela instalação de bancos de 
apoio ao banho casas de banho com ba-
nheira. Os 3 diagnósticos de acessibilidade 
no acesso aos serviços púbicos e espaços 
de lazer que sintetizaram a opinião de 112 
pessoas.
As ações mais participadas, que contabi-
lizaram 596 participantes, foram as que 
envolveram o aproximar de gerações, en-
volvimento comunitário, a valorização do 
património local e a proteção ambiental. 
Nestas ações das quais podemos destacar, 
as ações do dia dos namorados (Corações 
ao Largo), dia da espiga, dia 25 de abril 
(construção e papagaios de papel), dia da 
criança (vídeos sobre memórias de infân-
cia) dia da Paz (registos de memórias de ex-
-combatentes) e ainda a atividade do mês 
Sénior – pintura de um mural participado 

(“Do Bordado ao Grafity: experiências de 
arte urbana”) com ideias conjuntas de ido-
sos e crianças do concelho de Viana do Alen-
tejo. Foram também realizadas várias ações 
em contexto escolar para a promoção da 
proteção do ambiente e recursos naturais, 
reutilização e reciclagem de resíduos que 
envolveram 109 crianças e jovens e levaram 
à criação e 6 projetos participados. Destes 
podemos destacar como resultado a cria-
ção da exposição “Uma só Terra - sustentar 
pessoas e proteger o planeta” apresentada 
na Semana Cultural de Alcáçovas.
Por último, importa ainda dar destaque às 
atividades de prevenção para os riscos de 
doenças que incidiram sobretudo na pro-
moção da Saúde Mental. Com este obje-
tivo foram envolvidos 80 participantes em 
sessões de: prevenção e sensibilização para 
a Depressão, Ansiedade, distúrbios de Per-
sonalidade e doenças oncológicas/Lutos 
e Perdas e sessões promotoras de saúde 
mental tais como: sessões de relaxamento, 
dinâmicas promotoras de memórias e de 
competências cognitivas.
Muitas foram as partilhas e aprendizagens 
feitas no âmbito deste projeto, que apesar 
de ter executado tudo a que se propôs não 
resolveu os problemas psicossociais identi-
ficados no concelho. Assim, esta experiên-
cia social demonstrou que, é essencial criar 
respostas integradas e continuadas para a 
promoção da saúde física e mental da co-
munidade em geral pois, só desta forma 
será possível avaliar o impacto deste tipo de 
intervenções comunitárias.
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ASSOCIATIVISMO
Curtas

» O Grupo de Jovens de Aguiar promoveu dias 12, 13 e 14 de agosto, no Jardim Públi-
co, em Aguiar, o Summer Time, com a participação, entre outros, do Grupo de Sevilha-
nas e Flamenco Las Trianeras, a Classe de Dança da AEVA e baile com Jorge Nunes. A 
iniciativa contou com o apoio do Município de Viana do Alentejo.

» O Sport Club Alcaçovense promoveu de 12 a 15 de agosto, a Festa de São Geraldo, 
em Alcáçovas, com a participação do Grupo Coral Os Trabalhadores de Alcáçovas e do 
Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas.

» No dia 15 de agosto, o CAP – Clube Amadores de Pesca realizou na Barragem de Odi-
velas, o X Grande Prémio, que contou com o apoio do Município de Viana do Alentejo 
e da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo.

» A Associação Equestre de Viana do Alentejo em parceria com o Município de Viana 
do Alentejo promoveu, no passado dia 20 de agosto, na Quinta da Joana, em Viana 
do Alentejo, a iniciativa “Festa na Vila”, com a participação das Sevilhanas da Classe 
de Dança da AEVA e de OrigensGrupo. Houve ainda baile com Jorge Nunes e Festa da 
Espuma com o DJ Mira.

» No mesmo dia, o Alcáçovas Outdoor Trails promoveu uma caminhada noturna em 
Alcáçovas.

agosto

» Dia 3 de setembro, o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar realizou o IX Almoço dos 
Ganhões, no Jardim Público, em Aguiar, que contou com a atuação do Grupo Coral de 
Aguiar. A iniciativa contou com o apoio do Município de Viana do Alentejo.

» O Alcáçovas Outdoor Trails promoveu, no passado dia 4 de setembro, mais uma 
caminhada em Alcáçovas.

setembro

outubro
» O Alcáçovas Outdoor Trails promoveu, no passado dia 1 de outubro, uma caminhada 
em São Bartolomeu do Outeiro.

» A Junta de Freguesia de Alcáçovas, o Alcáçovas Outdoor Trails, os Amigos das Al-
cáçovas e a A.M.Ar.T realizaram, no passado dia 2 de outubro, a Feira da Conversa, das 
Velharias e das Tralhas, no Jardim Público de Alcáçovas.

» O Grupo de Amigas Trianeras do Alentejo realizou dias 7 e 8 de outubro, no Cinete-
atro Vianense, o II Festival de Flamenco do Alentejo com a participação de Las Tria-
neras, Sevillanas y Flamenco Ayeos, Siempre a Bailar, Corazon Flamenco, Academia 
Flamenc’a Sul, Sevilhanas Rocieras de Alcochete, Sabor Flamenco, Sevilhanas Garna-
cha, Sevilhanas El Capote e Las Hermosas.

» O Alcáçovas Outdoor Trails promoveu, no passado dia 30 de outubro, uma caminha-
da no percurso do Vale Bexiga.

» A ACSA e a UCC de Viana do Alentejo promoveram, no passado dia 29 de outubro, a 
iniciativa Mercado na Praça, em Viana do Alentejo, com o apoio da Câmara Municipal 
de Viana do Alentejo.
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novembro
» A Associação GATA – Grupo de Amigas Trianeras do Alentejo organizou, no passado 
dia 5 de novembro, o Magusto Gateiro, no Largo de São Luís, em Viana do Alentejo, 
com animação da dupla Nélia e Sérgio. A iniciativa contou com o apoio do Município 
de Viana do Alentejo.

» No dia 12 de novembro, a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas promoveu a 
iniciativa “Memórias do Futuro – Prevenção e Rastreio da Saúde Mental em Idosos 
Autónomos e Cuidadores”, no Paço dos Henriques, em Alcáçovas. A iniciativa teve o 
apoio do Município de Viana do Alentejo.

dezembro
» A Associação GATA – Grupo de Amigas Trianeras do Alentejo organizou, no passado 
dia 10 de dezembro, o Jantar de Natal, no salão dos Bombeiros Voluntários de Viana 
do Alentejo.

» A Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense e a Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação de Alcáçovas  realizaram no passado dia 18 de dezembro, uma 
caminhada e uma mega aula de Natal em Família.

» A Associação Equestre de Viana do Alentejo e a Classe de Dança promoveram no 
passado dia 17 de dezembro, o seu Jantar de Natal, no salão dos Bombeiros Voluntá-
rios de Viana do Alentejo.

» A A.M.Ar.T. promoveu no dias 17 e 18 de dezembro, o Mercadinho de Natal, no Mer-
cado Municipal de Alcáçovas.

PARABÉNS
» A Associação Aguiarense para Ajudar no Desenvolvimento 
Económico e Social de Aguiar comemorou, no passado dia 2 de 
agosto, 5 anos sobre a data da sua fundação.

» A Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense (ACRA) come-
morou, no passado dia 24 de agosto, 40 anos de existência.

» A Associação de Caçadores do Concelho de Viana do Alentejo 
celebrou, no passado dia 26 de agosto, 33 anos de existência.

» A Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana e 
Aguiar comemorou, no passado dia 3 de setembro, 10 anos de 
existência.

» A Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas comemorou, no 
passado dia 10 de setembro, 471 anos sobre a data da sua fun-
dação.

» O Grupo Coral Juvenil de Alcáçovas comemorou, no passado 
dia 10 de setembro, 4 anos sobre a data da sua fundação.

» A Associação de Jovens de Alcáçovas (AJAL) comemorou, no 
passado dia 25 de setembro, 26 anos de existência.

» O Clube de Caçadores e Pescadores Alcaçovenses comemo-
rou, no passado dia 8 de outubro, 24 anos sobre a data da sua 
fundação.

» A Associação Musical, de Artes e Tradições de Alcáçovas 
(A.M.Ar.T) celebrou, no passado dia 10 de outubro, 5 anos so-
bre a data da sua fundação.

» O Grupo Seara Nova assinalou, no passado dia 19 de novem-
bro, 40 anos, com um espetáculo no Cineteatro Vianense, com 
a participação do Trio Alvoroço.

» A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana 
do Alentejo celebrou, no passado dia 11 de dezembro, o 21º 
aniversário com um lanche convívio e animação com Jorge Nu-
nes.

» O Grupo Coral Tertúlia Amigos do Cante comemorou, no pas-
sado dia 26 de novembro, 7 anos sobre a data da sua fundação.

» O Clube de Atletismo de Viana do Alentejo celebrou, no pas-
sado dia 29 de novembro, 5 anos de existência.

» A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo celebrou, 
no passado dia 15 de dezembro, 506 anos sobre a data da sua 
fundação.
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T-INVEST: escolha o município onde quer investir, 
trabalhar ou viver

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Foi lançada no passado dia 23 de setem-
bro, a Plataforma T-INVEST que divulga 
todos os apoios disponibilizados pelas 
autarquias a empreendedores e famílias, 
que assim podem decidir qual o melhor 
município onde investir, trabalhar ou vi-
ver. O Município de Viana do Alentejo é 
um dos municípios aderentes.
Através deste Portal, todos os cidadãos 
e empresas passam a ter acesso ao con-

junto de incentivos e apoios concedidos 
pelos municípios para a melhoria da 
competitividade e atratividade dos seus 
territórios, sendo possível comparar 
o que cada município oferece, nome-
adamente benefícios fiscais, apoios à 
habitação, refeições escolares ou a dis-
ponibilidade de lotes para acolhimento 
empresarial.
O objetivo geral desta plataforma é a 

possibilidade de disponibilizar informa-
ção que permita às empresas e às pes-
soas decidir melhor sobre o território 
onde irão investir e fixar-se, uma vez que 
o conjunto de medidas de apoio às famí-
lias e empresas, podem ser fatores deci-
sivos de fixação de pessoas e empresas 
em determinado território.

Espaço de coworking e teletrabalho
O Município de Viana disponibiliza um 
espaço de coworking (partilha de espa-
ço de trabalho), no edifício do Paço dos 
Henriques, em Alcáçovas.

O horário de funcionamento coincide 
com o horário do Paço dos Henriques 
(terça a domingo). Com 6 vagas disponí-
veis, sendo 3 destinadas a trabalhadores 

em funções públicas e as restantes a to-
dos os cidadãos que pretendam exercer 
a sua atividade profissional em regime 
de teletrabalho, o espaço oferece ainda 
equipamento (impressora e scanner), 
acesso à internet e sala para ações de 
formação e/ou reunião.

Caro (a) Empresário (a),
Caso não se encontre a receber informações do GADE sobre as iniciativas que desenvolve-
mos, bem como informações de caráter empresarial ou caso pretenda alterar o meio de re-
ceção, por favor, entre em contacto connosco, através dos seguintes contatos: 961 369 126 / 
266 930 010 / gadecon@cm-vianadoalentejo.pt (Vanda Viriato / Vitória Duarte) e identifique 
qual a forma privilegiada pela qual quer receber as informações.



Município está a preparar o Plano Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas 
O Plano Municipal de Adaptação às Al-
terações Climáticas do Município de 
Viana do Alentejo (PMAAC-VA), que se 
encontra em elaboração pela CIMAC, em 
parceria com o CEDRU - Centro de Estu-
dos e Desenvolvimento Regional e Urba-
no, Lda., a International Development 
Norway e o Município de Viana do Alen-
tejo, tem como objetivo a identificação e 
a priorização de opções e de medidas de 
adaptação para o Município de Viana do 
Alentejo, e o envolvimento das principais 
entidades que implementam estas medi-
das e respetiva programação detalhada 
da sua implementação. 

De forma a envolver a comunidade local 
no processo de estruturação da estraté-
gia de adaptação, decorreu no passado 
dia 30 de setembro, pelas 14h30, no Ci-
neteatro Vianense, o Conselho Local de 
Adaptação, onde estiveram presentes os 
representantes de diversas entidades, 

nomeadamente da CCDRA (Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional do Alentejo), EDIA (Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas do 
Alqueva, S.A.), ICNF (Instituto da Conser-
vação da Natureza e das Florestas), GNR 
(Guarda Nacional Republicana), IPSS’s 
(Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social), entre outras. 

Esta iniciativa teve como principal obje-
tivo, a validação da estratégia local de 
adaptação e a discussão de medidas e de 
ações de adaptação do PMAAC-VA, in-
tegrando várias entidades que poderão 
contribuir para este processo.
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Recolha Seletiva Porta-a-Porta
De modo a promover uma maior ade-
são da população à reciclagem, o Mu-
nicípio de Viana do Alentejo apostou 
na implementação da Recolha Seletiva 
Porta-a-Porta, em parceria com a AM-
CAL (Associação de Municípios do Alen-
tejo Central) e com os municípios de Vi-
digueira, Portel e Cuba.

A recolha seletiva de resíduos porta-a-
-porta já iniciou em todas as freguesias 
do concelho, e tem como objetivo au-
mentar a quantidade de resíduos reco-
lhidos seletivamente. 

Até ao momento foram entregues 267 
conjuntos de contentores em Aguiar, 383 
em Alcáçovas e 622 em Viana do Alen-
tejo.

Se ainda não tem os contentores para a 
separação dos resíduos, e pretende ade-
rir ao projeto Separar sem Parar, poderá 
solicitar os seus contentores nos seguin-
tes locais:

Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Rua Brito Camacho, nº 13
7090-237 Viana do Alentejo
Telefone: 266 930 012

Delegação de Alcáçovas
Rua José Barahona Fragoso e Mira, N.º 8
7090-067 Alcáçovas
Telefone: 266 954 522

Junta de Freguesia de Aguiar
Rua 10 de outubro, N.º 1
7090-405 Aguiar
Telefone: 266 930 863

Para mais informações e esclarecimen-
tos de dúvidas pode contactar a Linha de 
Apoio Separar Sem Parar através de 912 
065 153, através do e-mail vianadoalen-
tejo@separarsemparar.pt, ou no site do 
projeto www.separarsemparar.pt/viana-
doalentejo. 
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NATAL 2022

Câmara juntou trabalhadores em jantar de Natal
Trezentas e vinte pessoas participaram, 
no passado dia 17 de dezembro, no tra-
dicional jantar de Natal que juntou mem-
bros do executivo da Câmara Municipal 
de Viana do Alentejo, trabalhadores da 
Autarquia, das escolas e dos centros de 
saúde e as suas famílias, no Salão do 

Sport Club Alcaçovense, num ambiente 
festivo.
A iniciativa, que constitui a única altura 
do ano para juntar colaboradores e fun-
cionários, ficou marcada pela boa dis-
posição e convívio, com a animação dos 
Irmãos Dias.

O presidente da Câmara Municipal, Luis 
Miguel Duarte, agradeceu o empenho de 
todos no seu primeiro ano de mandato, 
fazendo votos para que o ano de 2023 
seja um ano de realização para todos.



Caras e caros munícipes do concelho de 
Viana do Alentejo. 
Caras e Caros fregueses da Freguesia de 
Aguiar.

Após um ano de mandato continuamos 
com inúmeros projetos e desafios que 
pretendemos concretizar e ultrapassar, 
apesar das adversidades com que todos 
nos deparamos atualmente.
Passado um ano o executivo mantem e 
manterá um objetivo transversal, funda-
mentado sempre na melhoria na quali-
dade de vida dos fregueses.
No mês de setembro apoiamos o início 
do ano letivo com a oferta de vouchers 
para material escolar para todos os alu-
nos inscritos no Agrupamento de Esco-
las de Viana do Alentejo residentes em 
Aguiar. 
O Executivo no mesmo período, esta-
beleceu uma parceria com a Pré-escola 
de Aguiar, possibilitando uma atividade 
extra-curricular (yoga) para todas as cri-
anças, e ainda neste âmbito, realizamos 
a oferta de bibes a todas as crianças.

Retomando a normalidade referimos o 
regresso da Grandiosa Feira D’Aires, após 
2 anos de pandemia. Parabenizamos o 
atual Executivo do Município, os seus co-
laboradores e a todas as iniciativas iner-
entes, pelo sucesso desta festa. Foram 4 
dias de muita animação convívio, divul-
gação e promoção do nosso Concelho.
Agradecemos ao Sr. José Sacristão a 

amabilidade de expor as suas peças de 
artesanato no stand da freguesia na Fei-
ra D’Aires, enriquecendo e possibilitando 
o conhecimento da sua arte.  
Em outubro comemorámos o 37º aniver-
sario da Freguesia de Aguiar com todos 
os nossos fregueses com um agradável 
lanche e muita animação, com a atuação 
do Trio Alvoroço, o nosso muito obrigado 
a todos. 
A celebração do São Martinho festejou-
se na noite do dia 12 de novembro, re-
cheada de frutos secos, água pé, acom-
panhada de uma bela fogueira, boa 
disposição e, mais uma vez, uma grande 
atuação do nosso Grupo Coral.
Nesta ocasião foi também apresentado 
o novo fardamento do grupo, o qual a 
Junta de Freguesia teve todo o gosto em 
colaborar na sua aquisição.
Fica o nosso agradecimento pela presen-
ça de todos 
Neste último trimestre, requalificámos o 
espaço e operacionalidade da Junta de 
Freguesia na aquisição de mobiliário e de 

equipamentos (computador, gravador e 
retroprojetor) com o intuito de melhorar 
o atendimento e acesso à nossa Junta de 
Freguesia.
Salientamos uma preocupação con-
stante na limpeza urbana, nos espaços e 
equipamentos da nossa vila.
Neste sentido, foram colocados cinzeiros 
em todos os estabelecimentos comerci-
ais.
Aproveitamos e deixamos um agradeci-
mento a todos os colaboradores da Junta 
de Freguesia, pelo trabalho desenvolvi-
do, no entanto, o sucesso deste objetivo 
depende de todos, pelo que apelamos 
para um trabalho em conjunto para o 
bem geral.
Enaltecemos a disponibilidade, co-
laboração e eficaz adesão de todos os 
fregueses no sistema de recolha seletiva 
do projeto (Separar sem Parar).
Finalizamos, realçando que trabalhamos 
para todos e com todos, disponibilizan-
do-nos para juntos sermos agentes de 
mudança, avanço e melhoria na nossa 
comunidade.

Desejo-vos umas excelentes festividades 
natalícias e um próspero Ano novo. 

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,

Os últimos quatro meses que decorreram des-
de o último boletim municipal foram repletos 
de interesse, de dinâmica e de novidades entre 
a nossa Freguesia. 
Começando pelas atividades mais antigas, 
fizemos uma inédita celebração do dia da 
Freguesia, a 17 de agosto, consagrando uma al-
caçovense que se destacou no entender do Exe-
cutivo no último ano, a D. Francisca Baguinho. É 
intenção do atual Executivo da Freguesia redigir 
um Regulamento específico para assinalar o dia 
da Freguesia, reconhecendo uma personali-
dade individual e/ou uma entidade coletiva da 
nossa terra, incentivando desta forma simbóli-
ca à meritocracia e ao bem fazer das gentes da 
nossas terra. Seguidamente tomou lugar entre 
3 e 11 de setembro a nossa presente edição 
da Semana Cultural ,após dois longos anos de 
interregno. Foi um regresso muito auspicioso 
que contou com uma estreita colaboração das 
associações e demais entidades locais. Graças a 
essa participação que juntou mais de 27 parcei-
ros, conseguimos criar mais de 54 espectáculos 
e eventos inseridos nesta Semana Cultural. 
Apostámos muito na divulgação, na imagem e 
na valorização histórica do nosso Património e 
assim pretendemos prosseguir no futuro. 
Depois desta azáfama da Semana Cultural de 
Alcáçovas, retomámos a presença institucional 
com um stand na presente edição da Feira 
d´Aires, entre 23 e 26 de setembro. 
No início de outubro fomentámos uma audição 
popular, direcionada para os moradores da 
zona de Vale de alcácer, indagando os seus 
anseios sobre a questão da necessidade de 
abastecimento público de água e saneamento. 
Fizemos uma informação ao Executivo Munici-
pal com as principais conclusões retiradas desta 
reunião. 
Foi durante este período que se iniciou o ano 
escolar e participámos nesse momento, tanto 
de forma institucional, como visitando a escola 
básica para tomar conhecimento de algumas 
das suas necessidades. Foi informada a direção 
de escola que a Junta de Freguesia de Alcáço-
vas já se encontra a receber orçamentos para 
empreender a instalação de um novo parque 
infantil nesse espaço.

Esse mês foi o Mês sénior e por isso e, à seme-
lhança do ano transato, celebrámos a efemé-
ride através de 3 atividades realizadas entre 
os dias 28 de outubro e o dia 2 de novembro. 
Realizámos em parceria com a Terras Dentro 
e a Associação de Convívio dos Reformados 
de Alcáçovas um torneio de jogos tradicionais 
e um convívio de conversas de outros tempos 
com os nossos seniores no Paço dos Henriques. 
No dia 2 de novembro promovemos uma visita 
à Fundação Eugénio de Almeida e ao seu Cen-
tro de Inovação Social, levando à participação 
de 31 seniores da freguesia..
No dia 25 de outubro colaborámos com a 
Comissão de Utentes de Saúde de Utentes e 
com o Município de Viana do Alentejo para a 
realização de uma conferência e sessão de es-
clarecimento sobre o estado da saúde na nossa 
freguesia.
Já em novembro a dentro realizámos em parce-
ria com algumas associações e entidades locais 
o tradicional Magusto. Este repartido entre 
uma visita à Escola Básica de Alcáçovas para 
entrega de castanhas assadas a toda a comuni-
dade escolar, bem como um magusto vesperti-
no na Praça da República com cante alentejano 
e baile pela noite dentro.
Nesse mês foi ainda efetuada uma recolha de 
material elétrico e eletrónico através da parce-
ria existente entre a nossa Junta de Freguesia e 
a Rede Electrão. Continuamos a recolher este 
material nas instalações da Secretaria da JF, nos 
CTT e ainda na Escola Básica de Alcáçovas.
Temos apostado igualmente na valorização 
dos nossos recursos humanos, seja através do 
pagamento das horas suplementares realiza-
das, seja através da formação contínua e do 
reforço do equipamento, vestuário e calçado. 
Foi reparado aspirador móvel que estava ino-
peracional.
Continuamos empenhados na conservação 
e valorização dos nossos espaços, bem como 
no cumprimento das competências delegadas 
pelo município de Viana do Alentejo desde 
2014. A esse propósito apraz dizer que estamos 
na fase final da renegociação do Acordo de Exe-
cução com o Município de Viana do Alentejo.
No final de novembro participámos colaborá-
mos com o Município de Viana do Alentejo na 
realização da 21ª Mostra de Doçaria e apoiá-
mos energicamente a associação AMArT no 
res petivo entretenimento noturno “Altas Ho-

ras”.
Em dezembro apoiámos a Sociedade União Al-
caçovense nas sua tradicional celebração do 1º 
de dezembro, no dia 3 promovemos em con-

junto com a Terras Dentro e a SUA, uma peça 
de teatro produzida pela BAAl 17, colaborá-
mos na organização do Corta-Mato Critério 
Paulo Guerra, a 10 do presente mês e ainda 
apoiámos nesse dia Festa da Natal da SUA, a 
11 participámos no Cante ao Menino realizado 
na igreja Matriz e organizado pelo Grupo Coral 
Feminino Cantares de Alcáçovas.
Seguimos com muita ilusão no futuro e cheios 
de projetos para concretização. Ainda este mês  
serão apreciados em assembleia de freguesia 
agendada para 27 o Regulamento do Cemité-
rio, um Regulamento inédito de Apoio à Natali-
dade e ainda o Regulamento Geral de Taxas e 
Licenças, colaborámos na organização do Mer-
cadinho de Natal da AMArt a 17 e 18, apoiámos 
a deslocação do Grupo Coral Feminino Can-
tares de Alcáçovas a Santa Clara do Louredo a 
17, ultimamos a substituição da sinalética da 
Freguesia nas suas entradas rodoviárias e ainda 
a colocação do “lettering” Alcáçovas no seu 
centro urbano.
Terminamos felicitando a mais recente asso-
ciação alcaçovense, nascida em 2022, a Silves-
tre – Associação para a Promoção da Pastorícia, 
sinal da grande dinâmica associativa local e da 
vontade das nossas gentes de trabalhar em prol 
da sua comunidade, nas vastas áreas de inter-
venção. 
E como nos aproximamos da época natalícia, 
fazer votos a todos os nossos fregueses em par-
ticular e munícipes do concelho em geral de um 
Santo Natal com saúde e em família, vivido no 
calor da mensagem de Cristo e da renovação da 
mensagem do Humanismo e Solidariedade. E 
que nesta circunstância todos tenham um ex-
celente 2023!

Frederico Carvalho
Presidente da JF de Alcáçovas
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Caríssimos(as) Fregueses(as)/ Munícipes,

No passado dia 11 de outubro, este exe-
cutivo fez um ano de gestão na Junta de 
Freguesia de Viana do Alentejo. Apesar 
dos obstáculos, nomeadamente algumas 
limitações financeiras e o contexto pan-
démico, o balanço é bastante positivo.

Dos eventos habitualmente realizados, 
foram retomados os eventos do São Mar-
tinho e o Arraial Popular. Em parceria com 
o Município, foram comemoradas outras 
festividades, designadamente o Dia da 
Mulher e o Dia da Criança. A Junta colab-
orou ainda nos eventos promovidos pelo 
Município, como a Romaria a Cavalo, o 
FICO – Festival de Ilustração e Criatividade 
em Olaria e a Feira D’Aires.
Em conformidade com o trabalho desen-
volvido pelo anterior executivo, deu-se 

continuidade ao apoio aos artesãos, às 
associações e à natalidade. O protocolo 
estabelecido com o Agrupamento de Es-
colas de Viana do Alentejo, no âmbito das 
competências da Junta de Freguesia, foi 
cumprido. 
Em prol do desenvolvimento da comuni-
dade e da melhoria dos serviços presta-
dos nas instituições, foram estabelecidos 
Protocolos de Colaboração com o Centro 
Imaculado Coração de Maria e a Santa 
Casa da Misericórdia de Viana do Alente-
jo.
Tendo em vista a melhoria das con-
dições de trabalho dos funcionários e dos 
serviços prestados à população, foram 
feitos alguns investimentos em equipa-
mentos de limpeza urbana, no edifício da 
junta e no estaleiro.
Todas estas ações não seriam possíveis 
sem o esforço e dedicação dos funcionári-
os desta Junta, a quem se agradece o tra-
balho elaborado e o profissionalismo.
Este ano, comemorou-se a segunda 
edição do São Martinho deste mandato 
autárquico, no Largo dos Combatentes 
da Grande Guerra, mais conhecido pelo 
Largo da Serra, que se preencheu de calor 
numa noite fria e uma bonita moldura hu-
mana, que deram vida ao local e à fregue-
sia na noite de 10 de novembro. Além das 
habituais castanhas assadas, água-pé e 
vinho, contou-se com a participação do 
Trio Alvoroço com música animada e algu-
mas anedotas. Foram ainda distribuídas 
umas torradas de manteiga corada, que 
aqueceram os participantes.
Sensibilizada com as questões de saúde 
feminina, mais precisamente do Cancro 
da Mama, esta junta aderiu à Corrida 
Sempre Mulher, realizada em Lisboa, re-
plicando o evento na freguesia, no dia 
13 de novembro, que encheu as ruas de 
Viana do Alentejo com uma mancha rosa 
numa manhã de domingo calorosa. 

Para assinalar o período festivo que vive-
mos, a Junta de Freguesia, em parceria 
com o Município de Viana do Alentejo, 
entregou livros às crianças da creche, En-
sino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico da freguesia.
A 14 de dezembro de 2022, foi realizado 
o jantar convívio de Natal para os idosos 
da freguesia, com entrega de lembran-
ças. Como forma de agradecimento do 
empenho dos funcionários durante todo 
o ano, bem como da estreita articulação 
possível com os eleitos nos vários órgãos 
do Concelho, foi realizado um almoço, 
com a presença dos funcionários, repre-
sentantes da Câmara Municipal, Assem-
bleia Municipal, Assembleia de Freguesia 
e respetivas famílias.
Neste período festivo, o Executivo da 
Junta de Freguesia deixa uma mensagem 
de fraternidade, amor e paz, com votos 
de Boas Festas. Que sejam valorizados 
os gestos simples, a amizade, a ajuda ao 
próximo e a confraternização. Deseja ain-
da que o Novo Ano permita a renovação 
e que o bem prevaleça nos corações de 
cada um. 
Contamos consigo para continuar a tra-
balhar com vista ao desenvolvimento da 
nossa freguesia.
Feliz Natal e um Excelente 2023!

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

- Novembro | O Mês Vocacional: Em estreita 
articulação com a Associação de Pais e Encar-
regados de Educação de Viana do Alentejo e 
Aguiar, ao longo do mês de novembro, dinam-
izamos sessões de orientação vocacional, dire-
cionadas para os/as jovens do 9.º e 12.º anos 
e também para jovens, maiores de 18 anos, 
que procurem encontrar motivações e inter-
esses vocacionais relacionados com o mundo 
do trabalho. 
Estas sessões decorreram todas as 4.as feiras, 
entre as 15h00 e as 17h00, nas instalações do 

CLDS 4G Viana do Alentejo “Rumo Certo” | 
Terras Dentro, em Viana do Alentejo.
- Processo RVCC: À data de 3 de novembro, in-
iciámos mais uma turma 13 formandos/as de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (RVCC) nas instalações do CLDS 
4G Viana do Alentejo “Rumo Certo” | Terras 
Dentro, em Viana do Alentejo. 
Quer certificar o 4.º, 6.º, 9.º ou 12.º ano 
de escolaridade? Tem mais de 23 anos? 
Nós podemos ajudá-lo/a a encontrar uma 
solução… Gratuita! Venha ter connosco!
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Eixo1 |Emprego, Formação e Qualificação

- 3.º Ciclo de Workshops de Parentalidade 
Consciente | Viana do Alentejo: Ainda no mês 
de novembro, iniciámos o 3.º Ciclo de Work-
shops de Parentalidade Consciente, dinami-
zado pela Coach/Facilitadora Joana Santos, na 
freguesia de Viana do Alentejo. Este ciclo tem 
como destinatários pais/mães, encarregados/
as de educação e outros/as educadores/as 
e tem como objetivo principal promover a 
autoestima e facilitar melhores escolhas na 
relação pais/mães com os/as seus/suas filhos/
as. 
Os workshops decorreram em horário pós-
laboral, nas instalações do CLDS 4G Viana do 
Alentejo “Rumo Certo” | Terras Dentro, em 
Viana do Alentejo, e as inscrições e frequência 
são gratuitas, podendo ser feitas através de 
contacto e/ou whatsapp para o número 937 
420 004.
Esteja atento/a à nossa página de facebook, 
onde divulgamos as datas dos Workshops! 
Junte-se a nós!
- Apoio a Famílias no Arranque do Ano Letivo 
2022/2023: À semelhança dos anos letivos 
transatos, mais uma vez prestámos apoio 
individualizado a 12 famílias no processo de 
ma trículas e na aquisição dos vouchers dos 
manuais escolares na plataforma MEGA. Esta-
mos cá para o/a ajudar, venha ter connosco!
- 21 de setembro | Dia Internacional da Paz: 
Em estreita articulação com a Câmara Munici-

pal de Viana do Alentejo, no mês de setembro, 
assinalámos o Dia Internacional da Paz, com 
várias atividades direcionadas para todos:
- Pela manhã, estivemos presentes no Centro 
Imaculado Coração de Maria, na Pré-Primária 
de Aguiar e no CATL da Santa Casa da Miser-
icórdia de Alcáçovas para comemorar a data 
com os/as mais pequenos/as;
- Pela tarde, abordámos os diferentes tipos 
de paz que existem, desde o contexto em 
pós-guerra, até à paz em contexto familiar, 
visto que a problemática da saúde mental está 
cada vez mais emergente na nossa sociedade; 
- Pela noite, colaborámos com a Unidade de 
Cuidados na Comunidade (UCC) do Centro de 
Saúde de Viana do Alentejo, num passeio no-
turno pela paz, pela prevenção da diabetes e 
de doenças cardiovasculares. 
Foi um sucesso!
- 24 de outubro | Dia Municipal para a Igual-
dade: No passado mês de outubro, no âmbito 
da Semana Municipal para a Igualdade, levá-
mos a cabo diversas atividades direcionadas 
para os/as mais novos/as:
- Vox Pop: O que é a Igualdade na Voz das Cri-
anças | Centro Imaculado Coração de Maria 
e Creche da Santa Casa da Misericórdia de 
Alcáçovas;
- Sessões sobre Igualdade de Género | 1.º 
Ciclo de Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo;
- (Des)construir Provérbios | Apoio ao Estudo - 

CLDS 4G Viana do Alentejo “Rumo Certo”.
Podem acompanhar todas estas atividades na 
nossa página de facebook, onde os/as mais 
novos/as abordam esta grande problemática 
que é a Igualdade. 

Eixo 2 | Intervenção Familiar e Parental Preventiva
da Pobreza Infantil



Receba o boletim municipal no seu email, enviando uma mensagem com a sua 
identificação para: gabinete.informacao@cm-vianadoalentejo.pt

Veja e descarregue o boletim municipal em:
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 2º e 3° Trimestre de 2022
Poderá consultar o Edital do Controlo da Qual-
idade da Água para Consumo Humano do con-
celho de Viana do Alentejo referente ao 2º e 
3.° 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

+ de 11000
gostos

Informação online

+ de 580
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




